المحاضرة التاسعة
القياسات الهيدرولوجية لألحواض النهرية:
ألجل الحصول عمى بيانات دقيقة عن الظواىر الييدرولوجية المختمفة عن حوض مائي معين البد من
تطبيق عمميات فنية خاصة لمحصول عمى البيانات المائية الميمة لكافة النشاطات البشرية ,لذلك من

الميم جداً إقامة محطات رصد مائية عمى األنيار لمقيام بقياس مستويات الماء وكمياتو وتذبذبيا من

فصل آلخر ومن سنة ألخرى وذلك من اجل حساب الفائض أو العجز المائي في اراضي ذلك الحوض
المائي وبالتالي في دولة معينة .وتسمى محطات الرصد تمك بالمحطات الييدرومترية والتي تسجل

باستمرار التغير والتذبذب في المستوى المائي  water levelوالتصريف المائي Water discharge

والعمق  Depthوالعرض  Widthوالفيضانات  ... Floodsالخ في مقطع عرضي أو اكثر من ذلك
عمى طول مجرى النير.

قياس التصاريف المائية
يتكون النظام النهري من مجموعة من العناصر هي التصريف  Dischargeومنسوب الماء Level
 Waterواالنحدار  Slopeوسرعة الماء .Velocity
التصريف  ْٕ : Dischargeػثاسج ػٍ كًٛح انًاء انرٗ ذًش يٍ يمطغ يؼ ٍٛخالل فرشج صيُٛح يؼُٛح.
⁄
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= انرصشف (و /ساػح  -و /دلٛمح  -و /ثاَٛح).
= حدى انًاء انًاس ف ٙيمطغ انُٓش.
= انضيٍ.

أهداف قياس التصريف المائي لألنهار :
 -1التقدير الدقيق لمصادر المياه الطبيعية المتاحة التي يمكن االعتماد عمييا.
 -2التخطيط الشامل والمتناسق لالستخدام االمثل لمصادر المياه من االنيار وفروعيا والجداول
المائية.
 -3تصميم مشاريع المياه متعددة االغراض في وادي النير لمري والطاقة والتحكم بالفيضان واالمداد
بالمياه والمالحة.

 -4اصدار التحذيرات من الفيضان عمى اساس تصريف الفيضان العالي الذي تم تقديره بناء عمى
منسوب المياه العالي المالحظ في النير.
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 -5تنظيم وتوزيع امدادات المياه توزيعا متساوياً في شبكة القنوات.
 -6تحديد التغيرات الفصمية والسنوية في الجريان السطحي.
 -7تقدير فواقد المياه والمكاسب في فروع النير المختمفة.
 -8حساب الفاصل الزمني النتقال المياه بين المحطات المختمفة.
شروط اختيار موقع محطة قياس التصريف المائي للنهر (حال وقوع النهر في اراضي منبسطة ) :
 -1يكون موقعيا في جزء مستقيم من المجرى المائي والذي يبمغ طولو  3الى  4مرات من عرض
النير خالل فترة الفيضان ,او ان يكون الجزء المستقيم بطول  444متر واليزيد عن  1544متر.
 -2ان يكون الجريان في الجزء المستقيم انسيابي مستقر خالي من التيارات العرضية والدوامية والميول
العكسية.
 -3يكون الموقع خالي من عمميات الترسيب والتآكل.
 -4ان يكون في الموقع الذي يكون فيو اعمى مدى لمتغيرات في منسوب النير.
 -5يكون المقطع العرضي لممجرى المائي في الموقع المختار منتظم بدرجة معقولة.
 -6ان يكون الموقع خالي قدر االمكان من اي عوائق كالغوارق والكازينوىات او اي منشآت ممكن ان
تؤثر عمى القياسات وسرع التيارات المائية مما يؤدي الى حدوث خطأ في النتائج.

 -7ان يكون الموقع بعيداً عن احتمال حدوث تيارات دوامية او جريان عكسي.
 -8ان اليقع امام او بالقرب من ممتقى مجريان مائيان.
 -9يكون الموقع سيل الوصول في جميع اوقات السنة.
خطوات قياس التصريف المائي لألنهار
 -1يقسم المقطع العرضي لمنير بخطوط أرسية إلى قطاعات يعتمد عددىا عمى عرض مقطع الجريان.
 -2يقاس عمق القطاعات العرضية عند كل خط أرسي.
 -3تقاس سرع الجريان في عدد كاف من النقاط عمى الخطوط الرأسية ولكل قطاع عرضي باستخدام
جياز .Currentmeter
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 -4يحسب متوسط سرع الجريان في جميع نقاط القياس لكل قطاع عرضي.
 -5يتم حساب مساحة كل مقطع عرضي من خالل ضرب العرض في العمق.
 -6يتم استخراج التصريف المائي لكل مقطع عرضي جزئي وذلك بضرب السرعة في المساحة.
 -7يتم جمع كميات التصريف المائي لممقاطع العرضية الجزئية الستخراج التصريف المائي الكمي
لمنير.

شكل  :3القطاعات العرضية لمقطع نيري

ُْان انؼذٚذ يٍ انطشق انرٗ ذسرخذو فٗ لٛاط سشػح انًٛاِ فٗ انًدشٖ انًائٔ ٙذؼرًذ كهٓا ػهٗ لٛاط
انسشػح انًرٕسطح ٔذشًم :
 .1استخدام العوامة : Float
طشٚمح تسٛطح ٔلهٛهح انذلح ذسرخذو فٗ انًداس٘ انًائٛح انًكشٕفح ػُذيا ال ٚرٕفش ػًك كاف ٙيٍ
انًٛاِ نغًشػذاد لٛاط انسشػحٔ .انؼٕايح لذ ذكٌٕ لشصا يٍ انخشة أٔ صخاخح يًهٕءج تانًاء إنٗ انحذ
انزٖ ٚسًح نٓا تانطفٕ .ذٕضغ انؼٕايح تحٛث ذُساب يغ سطح انًاء ٔذمطغ يسافح يؼُٛح ت ٍٛيمطؼٍٛ
يرثاػذ ٍٚػٍ تؼضًٓا  52 - 22يرش ( أ ب  ,ج د ) ٔذٕضغ انؼٕايح لثم انًمطغ األػهٗ حرٗ أرا يا
ٔصهد إنٛح ذكٌٕ لذ اكرسثد سشػح انًٛاِٚٔ .سدم انضيٍ انزٖ اسرغشلرّ انؼٕايح فٗ خشٚآَا تٍٛ
انًمطؼٔ .ٍٛتمسًح انًسافح ػهٗ انضيٍ ًٚكٍ ذحذٚذ سشػح انًٛاِٚٔ .كشس انمٛاط ػذج يشاخ ٔٚؤخز
انًرٕسظٚٔ .الحظ أٌ انسشػح انًحسٕتح ُْا ْٗ انسشػح انسطحٛح ْٔٗ اكثش يٍ انسشػح انًرٕسطح.
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ٔلًٛح

الم يٍ انٕاحذ انصحٛح ًٔٚكٍ انحصٕل ػهٛح يٍ خذأل خاصح أ ٚؤخز لًٛح يرٕسطح

ذسأٖ  0.84ػهٗ ٔخّ انرمشٚة.
انًسافح ت ٍٛانًمطؼٍٛ

ج

أ

خظ سٛش انؼٕايح
د

ب

يكون حساب سرعة المياه في هذه الطريقة مناسبا ً في الحاالت التالية :
 -1نهًداس٘ انًائٛح يُرظًح انشكم ف ٙيماطغ طٕٚهح يسرمًٛح ٔذكٌٕ راخ يمطغ ػشضٔ ٙيٛم يُرظى.
ٚ -2دة اٌ ٚكٌٕ اندشٚاٌ خانٛا ً يٍ انرٛاساخ انًرماطؼح ٔانذٔاياخ.
ٚ -3كٌٕ انماع خانٛا يٍ انؼٕائك كانغٕاسق ٔغٛشْا.
ٚ -4كٌٕ انؼًك ثاتد ذمشٚثا ٔالٚضٚذ ػٍ  4.5يرش.
مالحظة  :القياس بالعوامات اقل دقة مه القياس بجهاز  Current meterبحوالي .%01 ±
 .2استخدام جهاز مقياس التيار (: )Current meter
ْٕٔ خٓاص يكٌٕ يٍ يدًٕػح يٍ انشٚش يثثرح ػهٗ
ػدهح ذذٔس تذاخهٓا ف ٙانًاء َرٛدح نًشٔس انرٛاس انًائٙ
ٔذرُاسة سشػح انشٚش ذُاسة طشد٘ يغ سشػح انًاءٔ ,فٙ
اندٓاص شاشح ذٕضح سشػح انشٚش تـ يرش /ثاَٛح انرٗ ذؼثش
ػٍ سشػح انًاء.
ٔحٛث أٌ سشػح ذٛاس انًاء ذمم كهًا اذدُٓا يٍ يشكض
انًدشٖ انسطح ٙإنٗ داخم انًدشٖ إ٘ أَّ كهًا كاٌ انًاء
لشٚة يٍ حٕاف أٔ خذساٌ أٔ لاع انًدشٖ لهد انسشػح
تسثة االحركان يغ خذساٌ ٔلاع انًدشٖ.
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ٔنحساب انسشػح انًرٕسطح تٕاسطح ُْ Current meterان ػذج طشق :
 طريقة النقطة الواحدة ٚ :رى لٛاط انسشػح ػُذ ػًك  0.6يٍ انؼًك انكهٔ ٙذكٌٕ ْ ٙانسشػح
انًرٕسطح .ذكٌٕ َسثح انخطأ فْ ٙزِ انطشٚمح حٕان.%5 ٙ
Vm= V0.6
 طريقة النقطتين :يتم قياس السرعة عند نقطتين بعمق  0.2و  0.8من العمق الكلي ٔٚكٌٕ
يرٕسظ انمًٛر ْٕ ٍٛانسشػح انًرٕسطح.
Vm= (V0.2 + V0.8)/2
 طريقة الثالث نقاط ٚ :رى لٛاط انسشػح ػُذ  0.8 ٔ 0.6 ٔ 0.2يٍ انؼًك انكهْٔ ٙزِ انطشلح
ذؼطَ ٙرائح يشضٛح.
Vm= (V0.2 + V0.6 + V0.8)/3
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