مادة الهيدرولوجي ( نظري )
المحاضرة الثانية

التساقط أو الهطىل Precipitation
ٚطهك يصطهخ انزغبلػ ػهٗ كم اشكبل انًبء انز ٙرصم االسض يٍ انجٕٔ ,يٍ االشكبل االػزٛبدٚخ نّ
عمٕغ انًطش ٔعمٕغ انضهج ٔانجشد ٔانصمٛغ ٔانُذٖٚ .ؼذ عمٕغ انًطش ٔانضهج يٍ اْى إَاع انزغبلػ
العًٛب عمٕغ انًطش إر ٚشكم انُٕع انغبئذ يٍ انزغبلػ ٔانًغجت نهجشٚبٌ ف ٙانًجبس٘ انًبئٛخ كبالَٓبس
انكجٛشح ف ٙيخزهف اَذبء انؼبنى .رزغٛش كًٛخ يٛبِ انًطش ف ٙانضيبٌ ٔانًكبٌ ,رنك اٌ االخزالف ف ٙكًٛخ
انًطش ٔاخزالفبرٓب ف ٙانًكبٌ انٕادذ ف ٙفصٕل يخزهفخ يٍ انغُخ ْ ٙانًغؤٔنخ ػٍ ظٕاْش ْٛذسٔنٕجٛخ
يزؼذدح يضم انفٛعبٌ ٔانجفبف.
رشكم دساعخ انزغبلػ انجضء انشئٛظ يٍ يٕظٕع انٓٛذسٔيُٕٛنٕج( ٙاألَٕاء انجٕٚخ) .نكٚ ٙزكٌٕ
انزغبلػ ُٚجغ ٙرٕفش انظشٔف انزبنٛخ:
ٚ -1جت اٌ ٚذزٕ٘ انجٕ ػهٗ سغٕثخ.
ٚ -2جت أٌ رزٕفش رساد كبفٛخ (َٕٖ) نزغبػذ ػهٗ انزكبصف.
ٚ -3جت اٌ ركٌٕ انظشٔف انجٕٚخ جٛذح نزكبصف ثخبس انًبء.
 -4أٌ ٚصم َبرج انزكبصف انٗ األسض.
نغشض ركٌٕ انغٕٛو ٔيب ٚزجؼٓب يٍ انزغبلػ ٚكٌٕ يٍ انًٓى أٌ رجشد كزهخ انٕٓاء انشغت انًذًهخ ثجخبس
انًبء ,إر ٚزكبصف ثخبس انًبء رذذ ظشٔف جٕٚخ يالئًخ ػهٗ انُٕٖ نٛكٌٕ دجٛجبد صغٛشح يٍ لطشاد
يبئٛخ لطشْب  0.1يهى ْٔزِ انُٕٖ رزكٌٕ ػبدح يٍ رساد يهذٛخ أ َٕارج ادزشاق انز ٙرزٕافش ثكضشح فٙ
انٕٓاء.
رغٓم عشػخ انشٚبح دشكخ انغٕٛو ف ٙانٕلذ انز٘ رجمٗ ف ّٛلطشاد انًبء انصغٛشح ػُذ دبنخ االظطشاة
ػبنمخٔ ,ػُذيب رزٕدذ ْزِ انمطشاد ٔرزهجذ رزذٕل انٗ لطشاد اكجش رغمػ نالعفم ػُذْب ٚذذس انزغبلػ.
ٚؼزًذ صبف ٙانزغبلػ ٔشكهّ ف ٙيكبٌ يذذد ػهٗ ػذد يٍ انؼٕايم انجٕٚخ يضم ػٕايم انطمظ كبنذشاسح
ٔانشٚبح ٔانشغٕثخ ٔانعغػ ف ٙانًُطمخ انًذٛطخ ثبنغٕٛو ٔعطخ االسض ف ٙرنك انًكبٌ.
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أشكال التساقط Forms of Precipitation
 -1المطر Rain
ٚؼذ انشكم انشئٛظ نهزغبلػ ٔٚغزخذو يصطهخ انًطش نٕصف انزغبلػ ثشكم لطشاد يبء ثمطش اكجش يٍ
 0.5يهى ٔٚصم اكجش لطش نمطشح انًطش انٗ  6يهى رمشٚجبًٔ .أٚخ لطشاد أكجش يٍ ْزا انذجى رؤٔل انٗ
انزكغٛش انٗ لطشاد ثذجٕو أصغش خالل عمٕغٓب يٍ انغٕٛو.
 -2الرذاذ Drizzle
ْٕ سػ َبػى ثؼذد كجٛش يٍ لطشاد انًبء انصغٛشح ثذجى ألم يٍ  0.5يهى ٔثشذح رغبلػ ألم يٍ  1يهى/
عبػخٔ .ركٌٕ انمطشاد صغٛشح جذاً ثذٛش رظٓش ػبئًخ ف ٙانٕٓاء.
 -3الندي Dew
لطشاد يبئٛخ رزجًغ ػهٗ أعطخ انًٕاد ٔاالجغبو انًزٕاجذح لشة أ ػهٗ عطخ االسض.
 -4النثر Spray
كًٛخ يٍ انمطشاد انًبئٛخ رُزشش ثٕاعطخ انشٚبح يٍ عطخ يبئٔ ٙرُزمم ف ٙانٕٓاء نًغبفبد لصٛشح.
 -5الىفر Snow
ْٕ شكم آخش يٍ أشكبل انزغبلػ انًًٓخٚٔ ,زأنف يٍ ثهٕساد رزذذ ػبدح نزكٌٕ ثهٕساد صهجٛخ , flakes
ًٚزهك انٕفش انجذٚذ كضبفخ أٔنٛخ رزشأح ث 0.15 – 0.06 ٍٛغى /عى ٔ .3اػزٛبدٚب ً رؤخز كًؼذل  0.1غى/
عى. 3
 -6الحالىب او الصقيع Glaze
ػُذيب ٚاليظ انًطش أ انشرار األسض انجبسدح ٔانز ٙدسجخ دشاسرٓب ثذذٔد صفش يئٕ٘ فئَٓب رزجًذ
نزكٌٕ غالفب ً صهجٛب ً ٚغًٗ انصمٛغ أ انًطش انًُجًذ.
 -7البرد Hail
ْ ٙصخبد يٍ انزغبلػ ثشكم كشاد أ كزم غٛش يُزظًخ يٍ انضهج ثذجى اكجش يٍ  8يهىٚ ,ذذس انجشد فٙ
انؼٕاصف انشػذٚخ انؼُٛفخ أٔ انضٔاثغ انغشٚؼخ ٔف ٙيُبغك دسجخ دشاسرٓب رذذ االَجًبد.
شدة المطر Rainfall Intensity
ْ ٙػجبسح ػ ٍ كًٛخ االيطبس انغبلطخ ف ٙانضيٍ انًغزغشق نزغبلطٓبٚ .غبػذ لٛبط شذح االيطبس فٙ
انٕلبٚخ يٍ انفٛعبَبد ٔرؼشٚخ انزشثخ ٔجشٚبٌ انغٕٛل.
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ٚمغى انًطش دغت شذرّ انٗ صالصخ الغبو:
 -1يطش خفٛف ) : (Light Rainfallالرزجبٔص  2.5يهى /عبػخ.
 -2يطش يزٕعػ ) 7.5 – 2.5 : (Mediate Rainfallيهى /عبػخ.
 -3يطش كضٛف ) : (Heavy Rainfallأكجش يٍ  7.5يهى /عبػخ.
رزُبعت شذح انًطش ػكغٛب ً يغ صٚبدح يغبدخ انًُخفط ٔيغ صٚبدح انفزشح انًطشٚخ ,فكهًب كجشد انًغبدخ
انزٚ ٙغطٓٛب انًطش لهذ شذح انًطش كزنك كهًب اصداد صيٍ انزغبلػ لهذ شذح انًطش اٚعبً.
رذغت شذح انًطش يٍ انًؼبدنخ انشئٛغٛخ انزبنٛخ:
I=a /t+b
دٛش  = I :شذح انًطش يهى /عبػخ
 = a , bصٕاثذ ػذدٚخ.
 = tصيٍ عمٕغ انًطش.
ْزِ انًؼبدنخ رصهخ ناليطبس انزٚ ٙغزغشق عمٕغٓب الم يٍ عبػز .ٍٛنأليطبس انز ٙرضٚذ ػٍ ْزِ انفزشح
رصجخ انًؼبدنخ كبنزبن:ٙ
I =a / t b
ٔنمٛبط شذح انًطش نفزشح صيُٛخ يؼ ُّٛرغزخذو انًؼبدنخ انزبنٛخ :
I=R/t
دٛش  = I :شذح انًطش يهى  /عبػخ  = R ,كًٛخ انًطش انغبلػ  = t ,انفزشح انضيُٛخ نهزغبلػ.
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