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 :Theissen (Polygonal method)طريقة املضلعات 

ل تعترب هذه الطريقة ادق نوعا ما وتستعمل عادة عند توفر قراءات مكثفة ومتوزعة بدقة وعلى ابعاد منتظمة يف املساحات املراد حساب املعد

 السنوي لسقوط االمطار فيها.

وتتم عملية احلساب بتوصيل بني كل ثالث حمطات متجاورة حبيث يتكون بذلك مثل متساوي االضالع او قريبا من هذا الشكل. ثم تنصف 

ينقسم املثلث املتكون اىل ثالث مساحات منتظمة الشكل كل  ثالث تلتقي يف نقطة مركزية داخل املثلث وبذلك بأعمدةهذه االضالع 

 ط عليها نفس املعدل السنوي لألمطار احملسوبة يف احملطة املتصلة بها.مساحة فيها ستوقع ان يسق

وباكمال التواصل بني كل احملطات املوجودة واكمال تنصيفها باالعمدة امللتقية بالنقاط املركزية داخل املثلثات وبذلك ستحاط كل 

ال يتكون مضلعا حييط باحملطة املقصودة يسقط على حمطة جمموعة من االشكال اهلندسية املنتظمة واملتجاورة ومن جمموع هذه االشك

 مساحته نفس املعدل السنوي لالمطار واملأخوذة قراءته يف احملطة املعين.

 وبعد إجياد مساحة املضلعات احلقيقية باالستعانة مبقياس الرسم املرفق باخلريطة يطبق القانون التالي:

 

Main annual rainfall = 
𝑄1𝐴1+⋯⋯𝑄𝑛𝐴𝑛

𝐴𝑛
 

 

 حيث ان:

A.املساحة احملصورة بني كل خطني كنتوريني : 

Q.متوسط قيمة اثنان من اخلطوط الكنتورية املتجاورة واحمليطة مبساحة معينة : 

 اف املساحة فتهمل لعدم توفر املعلومات الكافية عنها وال تدخل يف احلسابات.اما املضلعات الناقصة عن اطر
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 مزايا طريقة خطوط تساوي املطر:

 كن الي خطي تساوي املطر املختلفي القيمة ان يتقاطعا بأي حال من األحوال.ال مي -1

 خطوط تساوي املطر ذات القيمة العالية تل على مناطق تستقبل امطار غزيرة. -2

 او خيرج منها.أي خط من خطوط تساوي املطر جيب ان يقفل على نفسه داخل املنطقة نفسها  -3

م وميكن استخدام ظوجدير بالذكر ان طريقة خطوط تساوي املطر هي أكثر الطرق الثالث دقة يف حساب او تقدير قيمة العمق املكايفء املنت

اليت تتميز  كيلومرت مربع عالوة على ذلك ميكن استخدام هذه الطريقة لالحواض 5000هذه الطريقة الحواض املطر ذات السعة األكثر من 

 فيما يلي:بتعقيد كبري فيما يتعلق بالظروف الطوبوغرافية السائدة، وتتلخص هذه الطريقة 

 طوبوغرافية مناسبة للموقع.يتم أوال توقيع مجيع احملطات املطرية فوق خريطة  -1

 يتم توصيل النقاط اليت متثل احملطات املطرية ذات العمق الواحد خبطوط تساوي املطر. -2

يف عمق اهلطول املتوسط يف  ة احملصورة بني كل خطي تساوي مطر متتاليني ثم تضرب كل مساحة من هذه املساحاتتقاس املساح -3

 هذه املساحة والذي يساوي املتوسط احلسابي لقيمة خطي تساوي املطر اللذين حيددانها.

هلذه املنطقة العمق املكايفء املنتظم ( ثم يقسم اجملموع على املساحة الكلية للمنطقة فنحصل على 3جيمع حاصل اخلطوة رقم ) -4

 او حوض املطر حتت الدراسة.

 دقيقة، 20ملم وفرتة حدوثها  2دقائق وعاصفة أخرى كمية املطر فيها  10ملم وفرتة حدوثها  4عاصفة مطرية كمية املطر فيها  \س:

 ما هي شدة املطر يف احلالتني: -أ

 قارن بني العاصفتني من ناحية تأثريها على الرتبة. -ب

 .:Ruage Averageمن املعلومات التالية وقارنها مع طريقة  Thicssenبطريقة  Watershedاحسب معدل التساقط يف  \س:

  

Rain Guage No. Area Donium Rainfall in Cm 
1 50 5.0 
2 15 2.0 
3 20 2.5 
4 18 2.2 

 

 دقيقة متتالية هي  20خالل كل دقيقة، كمية املطر النازل  60خالل عاصفة مطرية مدتها  \س:

0.5 cm , 2.0 cm and 3.0 cm 

 دقيقة ومعدل الشدة؟ 20لـ  Cm/hrما هي الشدة القصوى مقدرة بالـ 

الذي استخلصت منه  Rain guage؟ ما هو نوع (Pattern)اذا كانت هذه العاصفة تسقط يف حمافظة هيت فما هو شكل تلك العاصفة 

 النتائج وملاذا؟

 


