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 :rainfall patterns:             األمناط  املطرية

 املطرية بامناط خمتلفة: دميكن أن حتدث الشدو

 .Uniform rainfall stormالعاصفة املطرية املنتظمة  -1

 السقوطوفيها يكون معدل سقوط املطر منتظم خالل فرتة 

 .Advanced rainfall stormالعاصفة املطرية املتقدمة  -2

وفيها يكون معدل سقوط املطر على أقصاه يف املراحل األوىل من سقوط املطر ثم تتناقص الشدة 

 تدرجييا مع الزمن.

 .Intermediate rainfall stormالعاصفة املطرية املتوسطة  -3

 منتصف فرتة سقوط املطر.وفيها يكون املعدل سقوط املطر على أقصاه يف 

 .delayed stormالعاصفة املطرية املتأخرة  -4

 :Analysis of rainfall dataحتليل بيانات املطر 

ميكن استنباط العديد من املعلومات من حتليل بيانات النطر املسجلة على الورقة البيانية اخلاصة جبهاز  

املمثلة بشكل منحنى مع شدة املطر. وعند اجراء عملية املطر املسجل. حيث يتناسب احندار اخلطوط املطرية 

التحليل للخط البياني يتم تثبيت دفق وكمية املطر الساقط يف جدول منفصل وميكن من خالل املعلومات اليت 

 حنصل عليها رسم العالقة بني كمية املطر التجميعي والزمن التجميعي كما يف الشكل أدناه.

 الزمن بالساعات

الزمنية الفرتة 

 بالدقائق

الزمن 

التجميعي 

 بالدقائق

كمية املطر 

خالل الفرتة 

 )سم(

 املطر التجميعي

شدة املطر 

 )سم/ساعة(

16.50 

20 20 0.15 0.15 0.45 

17.50 

15 35 0.50 0.65 2.00 

17.25 

10 45 0.70 1.35 4.20 

17.35 

5 50 0.40 1.75 4.80 

17.40 

20 70 0.60 2.35 1.80 

18.00 

30 100 0.30 2.65 0.60 

18.30 
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Example (1): complete the data in this table and plot (a) the mass rainfall curve, the 

relationship between the time and total rainfall (b) intensity histogram for the rainfall 

data, the relationship between the time and rainfall intensity. (O) what is the rainfall 

pattern in this storm? 

 

Rain gage chart analysis 

Time 

h 

Time 

interval  

min. 

Cumulative 

time min. 

Rainfall 

during 

interval in. 

Cumulative 

rainfall in. 

Rainfall 

intensity iph 

6:00 
    

10  0.05  

7:00 

10  0.41  

7:10 

5  0.42  

7:15 

20  1.82  

7:35 

10  0.74  

7:45 

40  1.20  

8:25 

45  0.24  

9:10 

100  0.22   

10:50 
     

 

التعبري عن املطر: عند توفر مقياس واحد فان املطر املستحصل من املقياس يكون ممثاًل لتلك املساحة. ولكن 

 عند توفر عدة مقاييس منتشرة ميكن التعبري عن امطر لتلك املنطقة بإحدى الطرق التالية.

بي ملا تسجله : تتلخص هذه الطريقة باخذ املتوسط احلساAverage rainfallطريقة املتوسط املطري  (1

مقاييس املطر يف املساحة املدروسة تعطي هذه الطريقة نتائج إجيابية يف األراضي املستوية، ونتائج غري 

عندما تعطي مقاييس املطر مساحات غري مستوية. ويتم التعبري عن املطر جبمع كميات املطر  دقيقة
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بغي اهمال مجيع احملطات احمليطة للمحطات املثبتة يف املنطقة وتقيسها على عدد احملطات، وهذا ين

 باملساحة.

 مثال: احسب معدل كمية املطر للمنطقة التالية باستخدام طريقة املتوسط املطري:

 

 احلل:

= معدل كمية املطر 
125.00+74.50+112.50+76.25+36.50+48.00

6
 ملم. 77.69=  

معدل املطر بهذه الطريقة نتبع  : والجيادTheissen Methodطريقة املعدل املوزون )طريقة تايسن(  (2

 اخلطوات التالية:

 حتديد مواقع مقاييس املطر على خارطة املنطقة. .1

 يتم إيصال خطوط مستقيمة بني مقاييس املطر لتشكل مضلعًا. .2

نرسم خطوط عمودية منصفة للخطوط الواصلة بني مقاييس املطر، وان التقاء هذه االعمدة مع بعضها  .3

 كل مقياس مطر.تكون شكاًل هندسيًا حول 

يتم حساب مساحة املضلع لكل مقياس للمطر ضمن املساحة الكلية باستخدام جهاز قياس املساحات  .4

(Planimeter). 

 اليت يغطيها املضلع من املساحة الكلية.حنسب نسبة املساحة  .5

تضرب كمية املطر لكل مقياس بنسبة املساحة اليت يغطيها املضلع من املساحة الكلية ثم جيمع  .6

 الناتج الذي ميثل املعدل املوزون للمطر وللمساحة املطلوبة.

 ميكن تطبيق املعادلة التالية حلساب معدل املطر بهذه الطريقة: .7

𝑝 =  
𝐴1𝑃1 + 𝐴2𝑃2 + ⋯ 𝐴𝑛𝑃𝑛

𝐴
 

 حيث ان :

P .املعدل املوزون لكمية املطر = 

P1,P2,Pn  2،    1= كمية املطر للمقاييس   ...........  ،n. 

A1,A2,An   2،    1= املساحة اليت يغطيها املقياس   ......... ،n. 

A .املساحة الكلية = 
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 مثال: احسب كمية املطر لطريقة بطريقة تايسن للمساحة املوضحة يف الشكل أدناه.

 

 

 رسم

كمية املطر 

 (1)ملم( )

املساحة 

)كم
2

( )2) 

النسبة املئوية من 

 (3املساحة الكلية )

 املطر املوزون )ملم( 

عمود ( × 1عمود )

(3) 

16.25 18.13 1 0.16 

26.50 310.80 19 9.94 

48.00 282.31 18 8.64 

67.25 310.80 19 12.78 

38.50 51.80 3 1.16 

74.50 238.28 15 11.17 

125.00 212.38 13 16.25 

112.50 196.84 12 13.50 

    

 1621.34 100 70.60 

 

 باستخدام املعادلة:

 
196.84×112.50+⋯……+310.8×36.5+18.13×16.25

1621.34
 ملم 70.60=  

Example: a storm on this watershed produces rainfall at the various gage locations as 

indicated compare the average precipitation as determined by the average depth and by 

the Thiessen method. 
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 :Isohytal Methodاكفة املطر )خطوط املطر املتساوية( طريقة 

على خريطة املنطقة املوقع عليها حمطات  Isohytalتتلخص هذه الطريقة يف رسم خطوط تساوي املطر  

املقياس وكمية املطر الساقطة عند كل حمطة، وحلساب متوسط املطر الساقط تقاس مساحة اجلزء احملصور 

بني كل خطني متتالني من خطوط تساوي املطر ثم تضرب كل مساحة من هذه املساحات يف متوسط كمية 

ي للخطني الذين حيددانها. جيمع حاصل الضرب للمساحات كلها، املطر الساقط والذي يساوي املتوسط احلساب

 الكلية للمنطقة فنحصل على متوسط كمية الطر الساقط.ثم يقسم اجملموع على املساحة 

 مثال: احسب كمية املطر بطريقة أكفة املطر للمساحة التالية:

 احلل:

عدد كفاف املطر 

 )ملم( 

(1) 

املساحة الكلية 

سم
2 

(2) 

ة سمصايف املساح
2
 

(3) 

معدل املطر الصايف  (4معدل املطر ملم )

( × 3للمساحة عمود )

 (4عمود )

125 33.7 33.7 125.0 4212.5 

100 233.1 199.4 12.5 22432.5 

75 533.5 300.4 87.5 26285.0 

50 1041.2 507.6 62.5 31725.0 

25 1541.0 499.9 37.5 18746.25 

 1621.3 80.3 20.6 1654.18 

  1621.3  105055.43 

 

متوسط كمية املطر الساقط = 
105055.34

1621.3
 .ملم 64.79=  

يالحظ من الطرق الثالث السابقة الذكر اختالف يف نتائج حساب كمية املطر وان الطريقتني األخريتني تعطي 

 على العموم نتائج اكثر دقة من الطريقة األوىل.

Example: compute the average rainfall for a given watershed by the Thiessen method 

from the following data. How do the weighted average and the station average compare? 

Rain gage Area in donem Rainfall in inches 

A 34.6 2.30 

B 11.2 1.60 

C 13.2 2.02 

D 12.1 1.71 

 


