


..ھطولھطول  --١١

..سطحيسطحي  جريانجريان  --٢٢

..جوفيةجوفية  مياهمياه  --٣٣



::الترشحالترشح::ا�ولا�ول  الطريقالطريق  --١١
  الماءالماء  منسوبمنسوب  الىالى  يصليصل  أنأن  الىالى  التربةالتربة  خ!لخ!ل  أسفلأسفل  الىالى  يترشحيترشح  قدقد  الماءالماء  

  الماءالماء  سيتدفقسيتدفق  النھرالنھر  فيفي  الماءالماء  منسوبمنسوب  منمن  أعلىأعلى  كانكان  اذااذا  الذيالذي  ا�رضيا�رضي
..النھرالنھر  نحونحو  الجوفيالجوفي

::السطحيالسطحي  الجريانالجريان::الثانيالثاني  الطريقالطريق  --٢٢
  المجاريالمجاري  الىالى  طريقھاطريقھا  تجدتجد  قدقد  ا�رضا�رض  علىعلى  المتساقطةالمتساقطة  المياهالمياه  منمن  بعضبعض  

..ا�رضيا�رضي  الماءالماء  الىالى  ترشحھاترشحھا  بدونبدون  المائيةالمائية

    ..السطحيالسطحي  بالجريانبالجريان  الصورةالصورة  ھذهھذه  فيفي  الماءالماء  يسمىيسمى

  الطرقالطرق  مثلمثل  منفذةمنفذة  الغيرالغير  ا�سطحا�سطح  علىعلى  جداجدا  بسھولةبسھولة  رؤيتهرؤيته  يمكنيمكن  الماءالماء  ھذاھذا
..المنفذةالمنفذة  ا�راضيا�راضي  علىعلى  يحدثيحدث  88  ولكنهولكنه  التوقفالتوقف  ومناطقومناطق



::المائيالمائي  المجرىالمجرى  قياسقياس

  كلكل  عندعند  المائيالمائي  المجرىالمجرى  فيفي  التصريفالتصريف  وكذلكوكذلك  المياهالمياه  منسوبمنسوب  منمن  كلكل  قياسقياس  ھوھو  

    ..المجرىالمجرى  علىعلى  التصريفالتصريف  قياسقياس  ومحطةومحطة  المنسوبالمنسوب  قياسقياس  محطةمحطة  منمن

  المجرىالمجرى  فيفي  المارالمار  والتصريفوالتصريف  المنسوبالمنسوب  بينبين  الع!قةالع!قة  منحنىمنحنى  رسمرسم  يمكنيمكن  ثمثم  ومنومن

..المائيالمائي..المائيالمائي

::المياهالمياه  منسوبمنسوب

  عندعند  المياهالمياه  لسطحلسطح  الرأسيالرأسي  ا8رتفاعا8رتفاع  بانهبانه  المائيالمائي  المجرىالمجرى  فيفي  المياهالمياه  منسوبمنسوب  يعرفيعرف

..معينمعين  مقارنةمقارنة  لمستوىلمستوى  بالنسبةبالنسبة  مقاسامقاسا  معينةمعينة  قياسقياس  محطةمحطة

  أيأي  أوأو  البحرالبحر  سطحسطح  مستوىمستوى  متوسطمتوسط  عندعند  يؤخذيؤخذ  أنأن  يمكنيمكن  المقارنةالمقارنة  مستوىمستوى

  منسوبمنسوب  منمن  قلي!قلي!  أوطىأوطى  منسوبهمنسوبه  يكونيكون  بحيثبحيث  المنطقةالمنطقة  فيفي  آخرآخر  مقارنةمقارنة  مستوىمستوى

..المائيالمائي  المجرىالمجرى  قاعقاع



  قياسقياس  محطةمحطة  موقعموقع  اختياراختيار  عندعند  الضروريةالضرورية  المتطلباتالمتطلبات  تتمثلتتمثل
::يلييلي  فيمافيما  المنسوبالمنسوب

  نتيجةنتيجة  انحرافانحراف  أيأي  ضدضد  دائمدائم  الجھازالجھاز  يظليظل  بحيثبحيث  مكانمكان  يوفريوفر  --١١
..الموقعالموقع  فيفي  النحرالنحر  أوأو  الترسيبالترسيب

  لتصريفلتصريف  المناظرالمناظر  المياهالمياه  منسوبمنسوب  نفسنفس  دائمادائما  المقياسالمقياس  يسجليسجل  --٢٢  لتصريفلتصريف  المناظرالمناظر  المياهالمياه  منسوبمنسوب  نفسنفس  دائمادائما  المقياسالمقياس  يسجليسجل  --٢٢
..معينمعين

..اليهاليه  الوصولالوصول  وسھلوسھل  جداجدا  واضحواضح  يكونيكون  --٣٣

  يجبيجب  الفيضانالفيضان  ضدضد  التحذيرالتحذير  لغرضلغرض  المنسوبالمنسوب  قياسقياس  أجھزةأجھزة  ****
  لضمانلضمان  والتلغرافوالتلغراف  البريدالبريد  مكاتبمكاتب  الىالى  يمكنيمكن  ماما  أقربأقرب  تكونتكون  أنأن

  وصولوصول  قبلقبل  الس!مةالس!مة  اجراءاتاجراءات  لتنفيذلتنفيذ  معقولمعقول  وقتوقت  توفرتوفر
  ..اليھااليھا  الفيضانالفيضان



..مقياس القامة الرأسيمقياس القامة الرأسي- - ١١

..المقياس المائلالمقياس المائل  - - ٢٢

..المقياس ذو الخطافالمقياس ذو الخطاف  - - ٣٣

..المقياس المؤقتالمقياس المؤقت  - - ٤٤ ..المقياس المؤقتالمقياس المؤقت  - - ٤٤

..مقياس قمة المنسوبمقياس قمة المنسوب



..المعدنالمعدن  أوأو  الخشبالخشب  منمن  مطليمطلي  لوحلوح  عنعن  عبارةعبارة  --١١ ..المعدنالمعدن  أوأو  الخشبالخشب  منمن  مطليمطلي  لوحلوح  عنعن  عبارةعبارة  --١١

  كافيةكافية  وبدقةوبدقة  واضحةواضحة  تكونتكون  التدريجالتدريج  وع!ماتوع!مات  ))مممم((  بوحداتبوحدات  مدرجمدرج  --٢٢
..مممم  ٢٠٢٠  كلكل  وحداتوحدات  الىالى  ومقسمةومقسمة

..بالط!ءبالط!ء  أوأو  بالتلوينبالتلوين  أوأو  بالحفربالحفر  التداريجالتداريج  تكونتكون  --٣٣

  يمكنيمكن  بحيثبحيث  منهمنه  بالقرببالقرب  أوأو  المائيالمائي  المجرىالمجرى  حافةحافة  عندعند  تثبيتهتثبيته  يتميتم  --٤٤
..بسھولةبسھولة  قراءتهقراءته

..اليهاليه  الوصولالوصول  سھلسھل  يكونيكون  --٥٥

..الشديدةالشديدة  المائيةالمائية  التياراتالتيارات  مواجھةمواجھة  فيفي  يكونيكون  88  --٦٦



..ھو حجم المياه التي تتدفق خ!ل مقطع عرضي في وحدة الزمنھو حجم المياه التي تتدفق خ!ل مقطع عرضي في وحدة الزمن
..ويعبر عنه بوحدات متر مكعب لكل ثانيةويعبر عنه بوحدات متر مكعب لكل ثانية

..التقدير الدقيق لمصادر المياه الطبيعية المتاحة ويمكن ا8عتماد عليھاالتقدير الدقيق لمصادر المياه الطبيعية المتاحة ويمكن ا8عتماد عليھا  --١١
التخطيط الشامل والمتناسق ل!ستخدام ا�مثل لمصادر المياه من التخطيط الشامل والمتناسق ل!ستخدام ا�مثل لمصادر المياه من   --٢٢

..ا�نھار وفروعھا والجدوال المائيةا�نھار وفروعھا والجدوال المائية
تصميم مشاريع المياه متعددة ا�غراض في وادي النھر للري والطاقة تصميم مشاريع المياه متعددة ا�غراض في وادي النھر للري والطاقة   --٣٣

..والتحكم في الفيضان وا8مداد بالمياه والم!حةوالتحكم في الفيضان وا8مداد بالمياه والم!حة
اصدار التحذيرات ضد الفيضان على أساس تصريف الفيضان العالي اصدار التحذيرات ضد الفيضان على أساس تصريف الفيضان العالي   --٤٤

..الذي تم تقديره بناء على منسوب المياه العالي الم!حظ في النھرالذي تم تقديره بناء على منسوب المياه العالي الم!حظ في النھر



..تنظيم وتوزيع امدادات المياه توزيعا متساويا في شبكة القنواتتنظيم وتوزيع امدادات المياه توزيعا متساويا في شبكة القنوات  --٥٥
..تحديد التغيرات الفصلية والسنوية في الجريان السطحيتحديد التغيرات الفصلية والسنوية في الجريان السطحي  --٦٦
..تقدير فواقد المياه والمكاسب في فروع النھر المختلفةتقدير فواقد المياه والمكاسب في فروع النھر المختلفة  --٧٧
..حساب الفاصل الزمني 8نتقال المياه بين المحطات المختلفةحساب الفاصل الزمني 8نتقال المياه بين المحطات المختلفة  --٨٨

تسجيل قراءات المنسوب والتصريف ھي عمليات مكملة لبعضھا تسجيل قراءات المنسوب والتصريف ھي عمليات مكملة لبعضھا ** ** 
البعض، لذا فان الموقع المختار لمحطة قياس المنسوب يفضل أن يكون البعض، لذا فان الموقع المختار لمحطة قياس المنسوب يفضل أن يكون 

..ھو نفسه موقع محطة قياس التصرفھو نفسه موقع محطة قياس التصرف
اذا كانت ظروف الموقع تستدعي أن يكون المحطتين مختلفين، فيجب اذا كانت ظروف الموقع تستدعي أن يكون المحطتين مختلفين، فيجب ** ** 

..أن يكون موقع محطة المنسوب أقرب ما يمكن لموقع محطة التصرفأن يكون موقع محطة المنسوب أقرب ما يمكن لموقع محطة التصرف



يتوفر فيھا الشروط الث!ث المطلوب توافرھا في محطة قياس يتوفر فيھا الشروط الث!ث المطلوب توافرھا في محطة قياس ** ** 
..المنسوبالمنسوب

::المتطلبات ا8ضافيةالمتطلبات ا8ضافية** ** 

::اذا كانت مواقع النھر في المناطق المنبسطةاذا كانت مواقع النھر في المناطق المنبسطة*** *** 
..يكون موقعھا أقرب ما يمكن من موقع محطة قياس المنسوبيكون موقعھا أقرب ما يمكن من موقع محطة قياس المنسوب  --١١
يكون موقعھا في جزء مستقيم من المجرى المائي طوله يساوي القيمة يكون موقعھا في جزء مستقيم من المجرى المائي طوله يساوي القيمة   --٢٢ يكون موقعھا في جزء مستقيم من المجرى المائي طوله يساوي القيمة يكون موقعھا في جزء مستقيم من المجرى المائي طوله يساوي القيمة   --٢٢

::ا�قل منا�قل من
مرة عرض النھر خ!ل الفيضان أمام وخلف القطاع الطبيعي مرة عرض النھر خ!ل الفيضان أمام وخلف القطاع الطبيعي ٤٤--٣٣# #         

..للنھر الذي يتم قياس السرعة عندهللنھر الذي يتم قياس السرعة عنده
..مترمتر  ١٥٠٠١٥٠٠متر و8يزيد عن متر و8يزيد عن   ٤٠٠٤٠٠# #         

يكون السريان في الجزء المستقيم انسيابي مستقر خالي من التيارات يكون السريان في الجزء المستقيم انسيابي مستقر خالي من التيارات   --٣٣
..العرضية والدوامات والميول العكسيةالعرضية والدوامات والميول العكسية



..يكون الموقع خاليا من أي ترسيبات وأي تآكليكون الموقع خاليا من أي ترسيبات وأي تآكل  --٤٤
يكون في المكان الذي يحدث فيه أكبر مدى للتغيرات في منسوب يكون في المكان الذي يحدث فيه أكبر مدى للتغيرات في منسوب   --٥٥

..النھرالنھر
يكون القطاع العرضي للمجرى المائي في الحبس المختار منتظم يكون القطاع العرضي للمجرى المائي في الحبس المختار منتظم   --٦٦

..بدرجة معقولةبدرجة معقولة
يكون الموقع خاليا بقدر ا8مكان من أي أشجار أو عائق يسبب يكون الموقع خاليا بقدر ا8مكان من أي أشجار أو عائق يسبب   --٧٧

..أخطاء نتيجة عدم الرؤيا اثناء القياسأخطاء نتيجة عدم الرؤيا اثناء القياس

..يكون قطاع المجرى عموديا بقدر ا8مكان على اتجاه السريانيكون قطاع المجرى عموديا بقدر ا8مكان على اتجاه السريان  --٨٨ ..يكون قطاع المجرى عموديا بقدر ا8مكان على اتجاه السريانيكون قطاع المجرى عموديا بقدر ا8مكان على اتجاه السريان  --٨٨

يكون الموقع بعيدا عن احتمال تكون دوامات أو جريان يكون الموقع بعيدا عن احتمال تكون دوامات أو جريان   --٩٩
..عكسيعكسي

يكون بعيدا عن الكباري أو أي منشآت أخرى تؤثر على يكون بعيدا عن الكباري أو أي منشآت أخرى تؤثر على   --١٠١٠
..جريان الماءجريان الماء



..أ8 يقع أمام أو بالقرب من ملتقى مجريان مائيانأ8 يقع أمام أو بالقرب من ملتقى مجريان مائيان  --١١١١
يكون قاع وجسور المجرى المائي مستقرة بدرجة يكون قاع وجسور المجرى المائي مستقرة بدرجة     --١٢١٢

معقولة من أجل اعطاء ع!قة منتظمة بين المنسوب معقولة من أجل اعطاء ع!قة منتظمة بين المنسوب 
..والتصرفوالتصرف

تكون الجسور عالية بدرجة كافية 8حتواء منسوب تكون الجسور عالية بدرجة كافية 8حتواء منسوب   --١٥١٥
الفيضان العالي وتكون الميول الجانبية منظمة تقريبا الفيضان العالي وتكون الميول الجانبية منظمة تقريبا الفيضان العالي وتكون الميول الجانبية منظمة تقريبا الفيضان العالي وتكون الميول الجانبية منظمة تقريبا 

للسماح بتثبيت المقاييس المائلة لتسجيل كل من للسماح بتثبيت المقاييس المائلة لتسجيل كل من 
..التصرفات الصغيرة والفيضانات العالية في نفس الموقعالتصرفات الصغيرة والفيضانات العالية في نفس الموقع

تكون المحطة سھلة الوصول اليھا في جميع أوقات تكون المحطة سھلة الوصول اليھا في جميع أوقات   --١٦١٦
.   .   السنةالسنة



::اذا كانت مواقع النھر في مناطق الھضاباذا كانت مواقع النھر في مناطق الھضاب*** *** 
::يتوفر فيھا الشروط السابقة با8ضافة الىيتوفر فيھا الشروط السابقة با8ضافة الى** ** 

متر على ا�قل قبل خط متر على ا�قل قبل خط   ١٥٠١٥٠يكون في حبس مستقيم بطول يكون في حبس مستقيم بطول   --١١
..القطاعالقطاع

متر من السيل متر من السيل   ١٥٠١٥٠يكون موقعھا بعيدا بما 8 يقل عن يكون موقعھا بعيدا بما 8 يقل عن   --٢٢
..القادم سواء من أمام أو خلف القطاعالقادم سواء من أمام أو خلف القطاع

يكون خلف حاجز لكوبري بدون بغال أو كوبري معلق حيث يكون خلف حاجز لكوبري بدون بغال أو كوبري معلق حيث   --٣٣ يكون خلف حاجز لكوبري بدون بغال أو كوبري معلق حيث يكون خلف حاجز لكوبري بدون بغال أو كوبري معلق حيث   --٣٣
..قد يكون في بعض المواقع ھو المكان الوحيد المناسبقد يكون في بعض المواقع ھو المكان الوحيد المناسب

..يكون أقرب ما يمكن من موقع مقترح لسديكون أقرب ما يمكن من موقع مقترح لسد  --٤٤
. . يكون خاليا من العوائق في القاع والجوانبيكون خاليا من العوائق في القاع والجوانب  --٥٥



::التقسيمالتقسيم  طريقةطريقة  
  القطاعاتالقطاعات  منمن  عددعدد  أوأو  ا�قساما�قسام  منمن  مناسبمناسب  عددعدد  الىالى  العرضيالعرضي  القطاعالقطاع  تقسيمتقسيم  يتميتم

..الرأسيةالرأسية

..بالتقسيمبالتقسيم  الرأسياتالرأسيات  ھذهھذه  وأماكنوأماكن  أعدادأعداد  تحديدتحديد  علىعلى  يطلقيطلق  **



..طرقطرق  بعدةبعدة  الرأسياتالرأسيات  لجميعلجميع  المياهالمياه  عمقعمق  قياسقياس  يتميتم  **

  قياسقياس  ثمثم  ومنومن  مختلفة،مختلفة،  أعماقأعماق  عندعند  المختلفةالمختلفة  الرأسياتالرأسيات  علىعلى  السرعاتالسرعات  قياسقياس  يتميتم  **

..الرأسياتالرأسيات  ھذهھذه  علىعلى  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة

  مساحةمساحة  فيفي  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة  بضرببضرب  رأسيرأسي  قطاعقطاع  كلكل  داخلداخل  التصرفالتصرف  حسابحساب  يتميتم**

..الرأسيالرأسي  القطاعالقطاع

  الرأسيةالرأسية  القطاعاتالقطاعات  فيفي  التصرفاتالتصرفات  مجموعمجموع  انهانه  علىعلى  الكليالكلي  التصرفالتصرف  حسابحساب  يتميتم  **

..المختلفةالمختلفة



SuspensionSuspension  ::التعليقالتعليق  عودعود  --١١ RodRod

SoundingSounding  ::الصوتالصوت  قضيبقضيب  --٢٢ RodRod

EchoEcho  ::الصوتالصوت  محاكاةمحاكاة  جھازجھاز  --٣٣ SounderSounder



MeterMeterCurrentCurrent  جھازجھاز  --١١
  وموثوقوموثوق  ومتينومتين  التركيبالتركيب  بسيطبسيط  جھازجھاز  ھوھو  **

..نتائجهنتائجه  فيفي
  ا�ولا�ول  ::الجھازالجھاز  ھذاھذا  منمن  نوعيننوعين  يوجديوجد  **

  لTعماقلTعماق  والثانيوالثاني  العميقةالعميقة  للمياهللمياه  مناسبمناسب  لTعماقلTعماق  والثانيوالثاني  العميقةالعميقة  للمياهللمياه  مناسبمناسب
..الضحلةالضحلة

  لقياسلقياس  أتوماتيكيأتوماتيكي  بمسجلبمسجل  مزودمزود  يكونيكون  **
..العميقةالعميقة  ا�عماقا�عماق  فيفي  السرعةالسرعة

  جھازجھاز  – – ذيلذيل  – – رأسرأس  منمن  الجھازالجھاز  يتكونيتكون  **
..تعليقتعليق  جھازجھاز  ––اشارةاشارة  أوأو  تسجيلتسجيل



FloatsFloats  العواماتالعوامات  باستخدامباستخدام  --٢٢
  السرعةالسرعة  منمن  التحققالتحقق  يمكنيمكن  حيثحيث  جداجدا  بسيطةبسيطة  طريقةطريقة  ھيھي  **

  خ!لهخ!له  تتحركتتحرك  والذيوالذي  المدونالمدون  الوقتالوقت  منمن  للمياهللمياه  السطحيةالسطحية
..معروفةمعروفة  مسافةمسافة  العوامةالعوامة

::اUتيةاUتية  الحا8تالحا8ت  فيفي  مناسبةمناسبة  الطريقةالطريقة  ھذهھذه  **
  مستقيمةمستقيمة  طويلةطويلة  أحباسأحباس  فيفي  الشكلالشكل  منتظمةمنتظمة  المائيةالمائية  المجاريالمجاري  --١١

..منتظممنتظم  وميلوميل  عرضيعرضي  مقطعمقطع  ذاتذات  وتكونوتكون ..منتظممنتظم  وميلوميل  عرضيعرضي  مقطعمقطع  ذاتذات  وتكونوتكون
..والدواماتوالدوامات  المتقاطعةالمتقاطعة  التياراتالتيارات  منمن  خالياخاليا  الجريانالجريان  يكونيكون  --٢٢
..الحشائشالحشائش  منمن  خالياخاليا  القاعالقاع  يكونيكون  --٣٣
..مترمتر  ٥٥..٤٤  عنعن  يزيديزيد  و8و8  تقريباتقريبا  ثابتثابت  العمقالعمق  يكونيكون  --٤٤
CurrentCurrentبجھازبجھاز  القياسالقياس  دقةدقة  منمن  أقلأقل  بالعواماتبالعوامات  القياسالقياس  دقةدقة  **

metermeter  ١٠١٠±±  حواليحوالي%%



  ::ھذه الطريقة غيرمناسبة في الحا8ت اUتيةھذه الطريقة غيرمناسبة في الحا8ت اUتية* * 
..عندما يكون النھر في حالة فيضانات عاليةعندما يكون النھر في حالة فيضانات عالية  --١١
عندما يكون الجريان سريع جدا لدرجة 8 تسمح بالتحكم في عندما يكون الجريان سريع جدا لدرجة 8 تسمح بالتحكم في   --٢٢

..القارب في المجرى المائيالقارب في المجرى المائي
يمكن تحويل قيمة السرعة السطحية المقاسة من العوامات يمكن تحويل قيمة السرعة السطحية المقاسة من العوامات * * 

).).٠.٨٩٠.٨٩((الى السرعة المتوسطة بضربھا في معامل مناسب الى السرعة المتوسطة بضربھا في معامل مناسب  ).).٠.٨٩٠.٨٩((الى السرعة المتوسطة بضربھا في معامل مناسب الى السرعة المتوسطة بضربھا في معامل مناسب 
::أنواع العوامات شائعة ا8ستخدامأنواع العوامات شائعة ا8ستخدام

..العوامات السطحيةالعوامات السطحية  --١١
..العوامات المزدوجةالعوامات المزدوجة  --٢٢
..عمود السرعةعمود السرعة  --٣٣



::المساحةالمساحة  ––الميلالميل  طريقةطريقة--١١
::الماءالماء  سطحسطح  ميلميل  تحديدتحديد  بعدبعد  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة  تحديدتحديد  يمكنيمكن

AA--Chezy’s Formula:Chezy’s Formula:

RSCV =

BB-- Manning’s Formula:Manning’s Formula:
    

 :S: Sميل سطح المياه ميل سطح المياه                                 :C:Cثابت تشيزيثابت تشيزي
:n:nمعامل ماننج للخشونة معامل ماننج للخشونة                 :R:Rنصف القطر الھيدروليكي نصف القطر الھيدروليكي 

RSCV =



  = R = (A/P) =R = (A/P)) ) المحيط المبتلالمحيط المبتل/ / المساحة المائية المساحة المائية ((

::يتم حساب متوسط القطاع العرضي من الع!قة التاليةيتم حساب متوسط القطاع العرضي من الع!قة التالية** ** 

AA11,A,A22,A,Ann: : على التوالي   على التوالي    n n..............’’٢،١٢،١مساحة القطاع العرضي عند الموقعمساحة القطاع العرضي عند الموقع

)1(2

)2(..2
121

−

++++
=

−

n

AAAA
A

nn

:  :  يتم حساب متوسط المحيط المبتل من الع!قة التاليةيتم حساب متوسط المحيط المبتل من الع!قة التالية** ** 

PP11,P,P22,P,Pnn: : على التوالي   على التوالي    n n............’’  ٢،١٢،١المحيط  المبتل عند الموقعالمحيط  المبتل عند الموقع

)1(2

2..2
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::MeterMeterCurrentCurrent  قياساتقياسات  باستخدامباستخدام--٢٢
  يأخذيأخذ  المكشوفةالمكشوفة  المائيةالمائية  المجاريالمجاري  فيفي  السرعةالسرعة  توزيعتوزيع  شكلشكل  ****

..المكافئالمكافئ  القطعالقطع  شكلشكل
  قيمةقيمة  أكبرأكبر  الىالى  القناةالقناة  قاعقاع  عندعند  صفرصفر  منمن  السرعةالسرعة  قيمةقيمة  تتغيرتتغير  ****

..القمةالقمة  عندعند  المياهالمياه  سطحسطح  منمن  بالقرببالقرب  لھالھا

  العمقالعمق  فيفي  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة  مكانمكان  فيفي  تؤثرتؤثر  التيالتي  العواملالعوامل  ****
::الرأسيالرأسي

..للترسيبللترسيب  قابلةقابلة  موادمواد  منمن  المياهالمياه  تحملهتحمله  ماما  وطبيعةوطبيعة  كميةكمية  --١١
                                ..المياهالمياه  عمقعمق  --٢٢
..النھرالنھر  وجوانبوجوانب  قاعقاع  خشونةخشونة  أوأو  نعومةنعومة  مدىمدى  --٣٣



  السرعةالسرعة  ھيھي  وتكونوتكون  العمقالعمق  منمن  ٦٦..٠٠  عندعند  السرعةالسرعة  قياسقياس  يتميتم  --١١
VVmm    المتوسطةالمتوسطة == VV00..66..

..%%٥٥  ±±  الطريقةالطريقة  ھذهھذه  استخداماستخدام  فيفي  الخطأالخطأ  نسبةنسبة    --٢٢

  متوسطمتوسط  ويكونويكون  العمقالعمق  منمن٨٨..٠٠وو  ٢٢..٠٠  عندعند  السرعةالسرعة  قياسقياس  يتميتم  --١١
++  ((  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة  ھوھو  القيمتينالقيمتين VV00..88  VVmm == 00..55(V(V00..22..

..دقةدقة  وأكثروأكثر  ثابتةثابتة  نتائجنتائج  تعطيتعطي    --٢٢
..مترمتر  ٥٥..١١  منمن  أكبرأكبر  لTعماقلTعماق  تستخدمتستخدم  --٣٣



  ھيھي  وتكونوتكون  العمقالعمق  منمن  ٨٨..٠٠وو٦٦..٠٠وو  ٢٢..٠٠عندعند  السرعةالسرعة  قياسقياس  يتميتم  --١١
++  V+V00..88+((  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة 22VV00..66  VVmm == 00..2525(V(V00..22

..عوامةعوامة  باستخدامباستخدام  السطحيةالسطحية  السرعةالسرعة  قياسقياس  يتميتم  --١١
  السطحيةالسطحية  السرعةالسرعة  بضرببضرب  المتوسطةالمتوسطة  السرعةالسرعة  علىعلى  الحصولالحصول  يتميتم  --٢٢

VVmm  ٨٩٨٩..٠٠  عادةعادة  يؤخذيؤخذ  تصحيحتصحيح  بمعاملبمعامل == 00..8989 VVss..



::الھدارالھدار
  يضمنيضمن  بحيثبحيث  ويصممويصمم  القناةالقناة  عبرعبر  يبنىيبنى  كعائقكعائق  يعتبريعتبر  مائيمائي  منشأمنشأ  ھوھو  ****

..عادةعادة  الھدارالھدار  مركزمركز  فيفي  موجودموجود  ممرممر  خ!لخ!ل  الجريانالجريان  كلكل  توجيهتوجيه
..التصرفالتصرف  لقياسلقياس  الھدارالھدار  يستخدميستخدم  ****
::الھداراتالھدارات  منمن  المختلفةالمختلفة  ا�نواعا�نواع  **** ::الھداراتالھدارات  منمن  المختلفةالمختلفة  ا�نواعا�نواع  ****



(VV--notch)notch  حرفحرف  شكلشكل  علىعلى  الھدارالھدار  **** VV((  ا�كثرا�كثر  الھداراتالھدارات  منمن  يعديعد  
::بالمعادلةبالمعادلة  الصغيرةالصغيرة  التصرفاتالتصرفات  لقياسلقياس  شيوعاشيوعا

Q =Q = ((88//1515) * C) * Cdd * tan (* tan (θθ//22) * () * (22g)g)00..55 hhww
55//22

:Q:Qالتصرفالتصرف                                                ::CCddمعامل التصرف معامل التصرف  :Q:Qالتصرفالتصرف                                                ::CCddمعامل التصرف معامل التصرف 
 :g: gعجلة الجاذبية ا�رضية عجلة الجاذبية ا�رضية             ::θθزاوية الفتحة زاوية الفتحة = =   ٢٢.٥٢٢.٥أو أو   ٤٥٤٥

 : :hhwwالضاغط فوق عتب الھدار الضاغط فوق عتب الھدار        :L: Lطول عتب الھدار طول عتب الھدار 
::فان معادلة الھدار تصبحفان معادلة الھدار تصبح  ٩٠٩٠==θθاذا كانت اذا كانت ** ** 

Q =Q = 22..363 363 CCdd hhww
((55//22))



..متنوعةمتنوعة  أشكالأشكال  فيفي  المستطيلالمستطيل  الھدارالھدار  يستخدميستخدم  ****
::جانبيجانبي  تقليصتقليص  وجودوجود  معمع  مستطيلمستطيل  ھدارھدار  حالةحالة  فيفي  ****

Q = (Q = (22//33) c) cdd ((22g)g)00..55(L (L -- 00..2 2 hhww) h) hww
33//22

::جانبيجانبي  تقليصتقليص  وجودوجود  عدمعدم  معمع  مستطيلمستطيل  ھدارھدار  حالةحالة  فيفي  ****

Q = Q = 22..95 95 CC L hL h 33//22Q = Q = 22..95 95 CCdd L hL hww
33//22

::منحرفمنحرف  شبهشبه  شكلشكل  علىعلى  ھدارھدار  حالةحالة  فيفي  ****
Q = Q = 11..87 87 L hL hww

33//2                 2                 (for (for θθ//2 2 = = 1414°°))



  بينبين  الع!قةالع!قة  علىعلى  الحصولالحصول  ھوھو  التصرفالتصرف  قياسقياس  منمن  الرئيسيالرئيسي  الھدفالھدف  **
..معينمعين  لموقعلموقع  والمنسوبوالمنسوب  التصرفالتصرف

  تمتم  الذيالذي  المنحنىالمنحنى  ھذاھذا  منمن  ماما  منسوبمنسوب  لقراءةلقراءة  التصريفالتصريف  قراءةقراءة  يتميتم  **
  للمناسيبللمناسيب  مناظرةمناظرة  للتصرفللتصرف  عديدةعديدة  قياساتقياسات  أساسأساس  علىعلى  اعدادهاعداده
..المعايرةالمعايرة  منحنىمنحنى  عليهعليه  ويطلقويطلق



تم تسجيل السرعات التالية في مجرى مائي باستخدام الكرنتيميتر، تم تسجيل السرعات التالية في مجرى مائي باستخدام الكرنتيميتر، 
احسب التصريف لكل وحدة عرض في المجرى المائي بالقرب من احسب التصريف لكل وحدة عرض في المجرى المائي بالقرب من 

..مترمتر٥٥نقطة القياس اذا كان عمق المياه نقطة القياس اذا كان عمق المياه 

٤٤ ٣٣ ٢٢ ١١ ٠٠ ))مم((العمق فوق القاع العمق فوق القاع 

٠.٨٠.٨ ٠.٨٠.٨ ٠.٧٠.٧ ٠.٥٠.٥ ٠٠ ))ثث//مم((السرعة السرعة 

م    م    ٥٥= = عمق المياه عمق المياه 

ثث//مم  ٠.٨٠.٨) = ) = م فوق القاعم فوق القاع٤٤((من العمق من العمق   ٠.٢٠.٢السرعة عند السرعة عند 

ث ث //مم  ٠.٥٠.٥) = ) = م فوق القاعم فوق القاع١١((من العمق من العمق   ٠.٨٠.٨السرعة عند السرعة عند 



::الواحدةالواحدة  النقطةالنقطة  طريقةطريقة  --١١
VVmm = V= V00..66((at at 00..66m from the water surface) m from the water surface) 

= = V (at V (at 22..0 0 m above bed) = m above bed) = 00..77m/secm/sec
Q per unit width = Q per unit width = 00..7 7 * * 5 5 = = 33..5 5 mm33//sec/msec/m

::النقطتينالنقطتين  طريقةطريقة  --٢٢
VV = (V= (V +V+V )/)/2 2 = (= (00..8 8 + + 00..55) = ) = 00..6565m m VVmm = (V= (V00..22+V+V00..88)/)/2 2 = (= (00..8 8 + + 00..55) = ) = 00..6565m m 
Q per unit width = Q per unit width = 00..65 65 * * 5 5 = = 33..25 25 mm33//sec/msec/m

::طريقة الث!ث نقاططريقة الث!ث نقاط  --٣٣
VVmm = = 00..2525(V(V00..22++22VV00..66+V+V00..88) = ) = 00..675675m/sec m/sec 
Q per unit width = Q per unit width = 00..675 675 * * 5 5 = = 33..375 375 mm33/sec/m/sec/m



::احسب التصرف في نھر، اذا تم أخذ القياسات التاليةاحسب التصرف في نھر، اذا تم أخذ القياسات التالية

٧٠٧٠ ٦٠٦٠ ٥٠٥٠ ٤٠٤٠ ٣٠٣٠ ٢٠٢٠ ١٠١٠ ٠٠ المسافة عبر المسافة عبر 
النھر من أحد النھر من أحد 

))مم((الجسور الجسور 

٠٠ ٠.٩٠.٩ ١.٥١.٥ ١.٨١.٨ ١.٥١.٥ ١.٢١.٢ ٠.٧٠.٧ ٠٠ ))مم((عمق القاع عمق القاع 

٠٠ ٠.٢٤٠.٢٤ ٠.٣٣٠.٣٣ ٠.٣٦٠.٣٦ ٠.٣٠.٣ ٠.٢٤٠.٢٤ ٠.١٥٠.١٥ ٠٠ السرعة السرعة 
المتوسطة المتوسطة 

))ثث//مم((



٠٠ ٠.٢٤٠.٢٤ ٠.٣٣٠.٣٣ ٠.٣٦٠.٣٦ ٠.٣٠.٣ ٠.٢٤٠.٢٤ ٠.١٥٠.١٥ ٠٠ السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة 
))ثث//مم((

Total discharge = Total discharge = 1010{({(00++00..1111)/)/2 2 + + 
((00..1111++00..2929)/)/2 2 + (+ (00..2929++00..4545)/)/2 2 + + 
((00..4545++00..6565)/)/2 2 + (+ (00..6565++00..55)/)/2 2 + (+ (00..55++00..2222)/)/2 2 
+ (+ (00..2222++00)/)/22} = } = 2222..2 2 mm33/sec/sec  

))ثث//مم((

٠٠ ٠.٢٢٠.٢٢ ٠.٥٠.٥ ٠.٦٥٠.٦٥ ٠.٤٥٠.٤٥ ٠.٢٩٠.٢٩ ٠.١١٠.١١ ٠٠   (d*V(d*Vmm) ) التصرفالتصرف



احسب التصرف في احسب التصرف في 
نھر، اذا تم أخذ نھر، اذا تم أخذ 
::القياسات التاليةالقياسات التالية

VV00..88 VV00..22 ))مم((العمق العمق  ))مم((المسافةالمسافة

٠ ٠ ٠ ٠

٠.٢١ ٠.٤٢ ٠.٣ ٠.٦

٠.٣٦ ٠.٥٧ ١.٢٩ ١.٢

٠.٥٤ ٠.٧٨ ٢.١٦ ١.٨

٠.٦ ٠.٨٧ ٢.٥٥ ٢.٤

٠.٣ ٠.٨١ ٢.٢٢ ٣.٠٠.٣ ٠.٨١ ٢.٢٢ ٣.٠

٠.٥١ ٠.٠٧٥ ١.٦٨ ٣.٦

٠.٤٥ ٠.٦٩ ١.٤١ ٤.٢

٠.٣٩ ٠.٦٣ ١.٠٥ ٤.٨

٠.٣٣ ٠.٥٤ ٠.٦٣ ٥.٤

٠.٣ ٠.٤٥ ٠.٤٢ ٦.٠

٠ ٠ ٠ ٦.٦



VVmm = (V= (V00..22+V+V00..88)/)/22

Q =Q = 00..66{({(00++00..11)/)/2 2 + + 
((00..11++00..5959)/)/2 2 + + 
((00..5959++11..4343)/)/2 2 + + 
((11..4343++11..8989)/)/2 2 + + 

d*d*VVmm VVmm ))مم((المسافةالمسافة

٠٠ ٠٠ ٠٠

٠.١٠.١ ٠.٣٢٠.٣٢ ٠.٦٠.٦

٠.٥٩٠.٥٩ ٠.٤٦٠.٤٦ ١.٢١.٢

١.٤٣١.٤٣ ٠.٦٦٠.٦٦ ١.٨١.٨

١.٨٩١.٨٩ ٠.٧٤٠.٧٤ ٢.٤٢.٤

١.٢٢١.٢٢ ٠.٥٥٠.٥٥ ٣.٠٣.٠
((11..4343++11..8989)/)/2 2 + + 
((11..8989++11..2222)/)/2 2 + + 
((11..2222++11..0606)/)/2 2 + + 
((11..0606++00..88)/)/2 2 + + 
((00..88++00..5454)/)/2 2 + + 
((00..5454++00..2828)/)/2 2 + + 
((00..2828++00..1616)/)/22) + ) + 
((00..1616++00)/)/22} = } = 
44..8484mm33//sec sec 

١.٢٢١.٢٢ ٠.٥٥٠.٥٥ ٣.٠٣.٠

١.٠٦١.٠٦ ٠.٦٣٠.٦٣ ٣.٦٣.٦

٠.٨٠.٨ ٠.٥٧٠.٥٧ ٤.٢٤.٢

٠.٥٤٠.٥٤ ٠.٥١٠.٥١ ٤.٨٤.٨

٠.٢٨٠.٢٨ ٠.٤٤٠.٤٤ ٥.٤٥.٤

٠.١٦٠.١٦ ٠.٣٧٠.٣٧ ٦.٠٦.٠

٠٠ ٠٠ ٦.٦٦.٦



شريحة بغرض شريحة بغرض   ١٢١٢تم تقسيم القطاع العرضي لنھر الى عدد تم تقسيم القطاع العرضي لنھر الى عدد 
. . قياس التصرف باستخدام عوامة سطحيةقياس التصرف باستخدام عوامة سطحية

الجدول التالي يبين قيم عرض كل شريحة، العمق المتوسط لكل الجدول التالي يبين قيم عرض كل شريحة، العمق المتوسط لكل 
شريحة، والسرعة المتوسطة المقاسة باستخدام العوامة في شريحة، والسرعة المتوسطة المقاسة باستخدام العوامة في 

..كل شريحةكل شريحة..كل شريحةكل شريحة

احسب التصرف المار في القطاع العرضي للنھر عند محطة احسب التصرف المار في القطاع العرضي للنھر عند محطة 
القياس بفرض أن النسبة بين السرعة المتوسطة والسرعة القياس بفرض أن النسبة بين السرعة المتوسطة والسرعة 

  ٠.٨٩٠.٨٩السطحية ھو السطحية ھو 



Vs (m/sec)Vs (m/sec) العمق المتوسطالعمق المتوسط ))مم((عرض الشريحة عرض الشريحة  رقم الشريحةرقم الشريحة

٠.٨٠.٨ ١.٦١.٦ ٢٤٢٤ ١١

١.٠١.٠ ٢.٢٧٢.٢٧ ٣٠٣٠ ٢٢

١.٠٧١.٠٧ ٢.٤٣٢.٤٣ ٣٠٣٠ ٣٣

٠.٩٨٠.٩٨ ٢.٣٢.٣ ٣٠٣٠ ٤٤

٠.٩٤٠.٩٤ ١.٢١.٢ ٣٠٣٠ ٥٥

٠.٧٥٠.٧٥ ١.٢١.٢ ٣٠٣٠ ٦٦٠.٧٥٠.٧٥ ١.٢١.٢ ٣٠٣٠ ٦٦

١.٧١.٧  ٠.٩٨٠.٩٨ ٣٠٣٠ ٧٧

٠.٦٨٠.٦٨ ٢.٤٢.٤ ٣٠٣٠ ٨٨

٠.٦٨٠.٦٨ ١.٤١.٤ ٣٠٣٠ ٩٩

٠.٤٦٠.٤٦ ٠.٣٠.٣ ٣٠٣٠ ١٠١٠

٠.٤٠.٤ ٠.٤٠.٤ ٣٠٣٠ ١١١١

١.٠١.٠ ١.٠١.٠ ٣٠٣٠ ١٢١٢



  ٠.٨٩٠.٨٩* * السرعة السطحية السرعة السطحية = = السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة 

العمق المتوسط العمق المتوسط * * السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة = = م م //التصرف التصرف 



Q/mQ/m VVmm

١.١٣٦١.١٣٦ ٠.٧١٠.٧١

٢.٠٢٠٣٢.٠٢٠٣ ٠.٨٩٠.٨٩

٢.٣٠٨٥٢.٣٠٨٥ ٠.٩٥٠.٩٥

٢.٠٠١٢.٠٠١ ٠.٨٧٠.٨٧

١.٠٠٨١.٠٠٨ ٠.٨٤٠.٨٤

٠.٨٠٤٠.٨٠٤ ٠.٦٧٠.٦٧

Q = Q = 1212*(*(00++11..136136)/)/2 2 + + 
2727*(*(11..136136++22..02030203)/)/2 2 + + 
3030*{(*{(22..02030203++22..30853085)/)/2 2 + + 
((22..30853085++22..001001)/)/2 2 + + 
((22..001001++11..008008)/)/2 2 + + 
((11..008008++00..804804)/)/2 2 + + 
((00..804804++11..479479)/)/2 2 + + 
((11..479479++11..464464)/)/2 2 + + ٠.٨٠٤٠.٨٠٤ ٠.٦٧٠.٦٧

١.٤٧٩١.٤٧٩ ٠.٨٧٠.٨٧

١.٤٦٤١.٤٦٤ ٠.٦١٠.٦١

٠.٨٥٤٠.٨٥٤ ٠.٦١٠.٦١

٠.١٢٣٠.١٢٣ ٠.٤١٠.٤١

٠.١٤٤٠.١٤٤ ٠.٣٦٠.٣٦

٠.٨٩٠.٨٩ ٠.٨٩٠.٨٩

((11..479479++11..464464)/)/2 2 + + 
((11..464464++00..854854)/)/2 2 + + 
((00..854854++00..123123)/)/2 2 + + 
((00..123123++00..144144)/)/2 2 + + 
((00..144144++00..8989)/)/22} + } + 
1515*(*(00..8989++00)/)/2 2 = = 405405..3 3 
mm33/sec/sec




