
 
 

 مثال عن الصرف المطري
 

          بأبعاد         لسطح مبنى مساحته  ٌطلب تصمٌم الصرف المطري

 والمبنى له قبو واحد. ٌضم السطح فاصل تمدد فً كل اتجاه كما هو مبٌن فً الشكل أدناه.

وبمستوى أعلى من السطح         بمساحة  (خزانٌنعلٌها )ٌضم السطح بٌتً درج  

 على الشكل( 2)رقم        ب 

)         كذلك بمساحة      وجزء منه ذو مستوى أعلى من منسوب السطح ب 

 على الشكل ( 1رقم 

  بفرض العاصفة المطرٌة  
               

4.4%ٌؤخذ مٌل البالط )طبقة المٌول(        معامل الجرٌان األعظمً 

 



 
 

 دراسة السطح:

فاصلً التمدد ٌقسمان السطح إلى أربعة أجزاء مستقلة كما فً الشكل السابق وهً 

F1,F2,F3,F4 

  والخزانٌن.ال تحتوي بٌتً الدرج  F3,F4من الرسم المساحات 

( وعلٌه الخزان األول وٌرتفع بٌت الدرج بمقدار) 2تحتوي بٌت الدرج رقم ) F2 والمساحة

  .م( عن منسوب السطح 2.2

( وعلٌه الخزان الثانً وٌرتفع بٌت الدرج بمقدار) 2تحتوي بٌت الدرج رقم ) F1 والمساحة

م( عن منسوب 2( التً ترتفع )1م( عن منسوب السطح وتحتوي المساحة رقم ) 2.2

 م(7*5( بأبعاد )2و1السطح والمساحات )

 الحل:خطوات 

 ( إلى السطح األقل منسوباً.2و1ٌتم تصرٌف المساحات )فً البداٌة 

           ( هً 2و1)مساحة األجزاء المذكورة 

 الغزارة المطرٌة على المساحة السابقة:

               (
   

     
)          

نختار بالوعة بقطر خارجً  ..( بالمحاضرة الختٌار قطر البالوعة2الجدول )بالعودة إلى 

d50  0.9غزارتهاl/s  تلك المساحاتوهً أكبر من الغزارة المطرٌة المحسوبة على:  

   = nDAعدد الباللٌع   نحسب 

   
 

   

   
       

تصرف  ... d50بالتالً المساحات المذكور تصرف عبر بالوعة واحدة لكل مساحة بقطر 

 من أجل  ازلالن اتصمم هذ( فً المحاضرة 6البلوعة إلى نازل مطري ٌصمم من الجدول )
 .0.33نسبة امتالء  



 
 

( وهي 1.7l/s( نجد من الجدول غزارة النازل تساوي )d50أدنى ) عند اختيار نازل بقطر
( d50ة التي تم اختيارها وبالتالي نعتمد نازل مطري بقطر )ة المطريأكبر من غزارة البالوع

 ( المرتفعة عن منسوب السطح.2و1لألسطح الصغيرة )

 

مساحات ٌتم دراسة تصرٌف كل مساحة  4تم تقسٌم السطح بواسطة فاصلً التمدد إلى  

 لوحدها وفق الخطوات التالٌة:

          العالقة: من     تحسب الغزارة المطرية  -1
       

 

     
  

غزارة ( في المحاضرة الذي يعطي 1يتم اختيار بالوعة بقطر معين من الجدول رقم ) -2
  مامهاألي  المطرية حسب قطرها وحسب ارتفا  الميا  الالب



 
 

 ثم يتم حساب عدد الباللي  الالزمة لتمك المساحة المدروسة من خالل العالقة -3
 nDA =   

   
  

ثم نقوم بتقسيم تمك المساحة إلى مساحات ساكبة تساوي عدد الباللي  الناتج )وقد  -4
النحتاج لتقسيم المساحة اذا كانت غزارة البالوعة المختارة تصرف الغزارة المطرية 

المساحة المدروسة أي غزارة المساحة الساكبة ال تتجاوز غزارة البالوعة عمى 
 المختارة(.

سماكة طبقة  تحسبأي  ثم يتم اختيار مكان البالوعة المطرية وتحديد مناسيب  -5
 اا واحد  مستوي   ساكبة مساحة كل الساكبة بحيث تشكل المساحات زوايافي  الميول

 ا.ة متساوي  دالواح المساحة ا في قطري   المتقابمة اتالسماك مجموع يكون أن يجب لذلك
ولكن هناك  .ا ما يتم ربط كل بالوعة مطرية بنازل مطري شاقولي خاص بهاغالب   -6

كثر من أفي مثل هذ  الحالة يتم تصريف ، حاالت يكون من الصعب تحقيق ذلك
أنبوب  المطرية نبوب المستقبل لميا  البالوعةيسمى األ لى نازل واحدإبالوعة مطرية 

 التصريف االفرادي.
عن قطر البالوعة  يقل قطر أنبوب التصريف االفرادي واألنابيب التجميعية أاليجب  

وقد ال نحتاج أنابيب تصريف افرادي او تجميعي بل تصرف كل بالوعة المطرية. 
 إلى نازل مطري.

نسبة  من أجل تصمم هذ  النوازل ثم نقوم بحساب النوازل المطرية لكل بالوعة  -7
وليس من المقبول أن يكون قطر ( من المحاضرة 6من الجدول ) .0.33امتالء  

 .النازل أقل من قطر البالوعة المختارة
القطر األدنى لألنابيب ثم نقوم بحساب أنابيب التصريف التجميعية واألرضية    -8

حدود البناء داخل بالنسبة لألنابيب األرضية  . DN 100األرضية ) المطمورة ( هو 



 
 

 cm/m 0.5 و ميل أدنى  v = 0.7 m/sec يجب أن ال تقل سرعة الجريان عن 
 .7.7ونسبة امتالء 

 = v بالنسبة لألنابيب األرضية خارج حدود البناء يجب أن ال تقل سرعة الجريان عن      
0.7 m/sec  2.5وال تزيد عن m/sec  ميل هذ  األنابيب ال يقل و  7.7ونسبة امتالء

 .DN:1عن 

 :F1المساحة  

     
       

 

     
         

       

     
            

 (نحسب عدد الباللٌع4.5l/sغزارتها من الجدول ) d110بعد اختٌار بالوعة مطرٌة بقطر 

  
     

   
         

ونحدد مكان البالوعة (15*15بأبعاد )مساحات ساكبة  4بالتالً ٌتم تقسٌم المساحة إلى 

 المطرٌة لكل مساحة كما فً الشكل أدناه

 



 
 

 تحسب غزارة المساحة الساكبة المقسمة وتقارن مع غزارة البالوعة المختارة:

            
       

     
 بالتالً التقسٌم صحٌح...             

 %4.4ٌتم حساب المناسٌب لكل مساحة ساكبة باعتماد مٌل طبقة البالط 

 الٌقل عن قطر البالوعة المختارة . d110ونختار قطر نازل مطري 

 :F2المساحة 

     
       

 

     
         

       

     
            

 (نحسب عدد الباللٌع4.5l/sغزارتها من الجدول ) d110بعد اختٌار بالوعة مطرٌة بقطر 

  
     

   
  باللٌع      

(ونحدد مكان البالوعة 20*10بأبعاد )  مساحات ساكبة 3بالتالً ٌتم تقسٌم المساحة إلى 

 المطرٌة لكل مساحة كما فً الشكل أدناه

 



 
 

 تحسب غزارة المساحة الساكبة المقسمة وتقارن مع غزارة البالوعة المختارة:

            
       

     
 بالتالً التقسٌم صحٌح...             

 %4.4ٌتم حساب المناسٌب لكل مساحة ساكبة باعتماد مٌل طبقة البالط 

 الٌقل عن قطر البالوعة المختارة . d110ونختار قطر نازل مطري 

 :F3المساحة 

     
       

 

     
         

       

     
           

 عدد الباللٌع (نحسب4.5l/sغزارتها من الجدول ) d110بعد اختٌار بالوعة مطرٌة بقطر 

  
    

   
  باللٌع      

(ونحدد مكان 20*10بالتالً بالوعة مطرٌة واحدة تكفً لتصرٌف هذه المساحة بأبعاد )

البالوعة المطرٌة كما فً الشكل أدناه ٌتم حساب المناسٌب لكل مساحة ساكبة باعتماد مٌل 

 %4.4طبقة البالط 

 لبالوعة المختارة .الخارجً ل قطرالالٌقل عن  d110ونختار قطر نازل مطري 

 

 



 
 

 :F4المساحة 

     
       

 

     
         

       

     
           

 (نحسب عدد الباللٌع4.5l/sغزارتها من الجدول ) d110بعد اختٌار بالوعة مطرٌة بقطر 

  
    

   
  باللٌع      

(ونحدد مكان البالوعة 15*10مساحات ساكبة  بأبعاد ) 2بالتالً ٌتم تقسٌم المساحة إلى 

 المطرٌة لكل مساحة كما فً الشكل أدناه

 

 تحسب غزارة المساحة الساكبة المقسمة وتقارن مع غزارة البالوعة المختارة:

            
       

     
 بالتالً التقسٌم صحٌح...             

 %4.4ٌتم حساب المناسٌب لكل مساحة ساكبة باعتماد مٌل طبقة البالط 



 
 

 الٌقل عن قطر البالوعة المختارة . d110ونختار قطر نازل مطري 

تصرف إلى نازل  d110كما وجدنا من الحل السابق إنه تم استخدام بالوعات قطرها 

الٌوجد أنابٌب تحت كل بالوعة وبقطر الٌقل عن قطر البالوعة بالتالً  Rwمطري 

 تصرٌف إفرادٌة وال تجمٌعٌة مطرٌة فً هذه الحالة.

 تصميم األنابيب التجميعية الرئيسية:

من نص المسألة المبنى له قبو واحد بالتالً سٌتم تجمٌع النوازل فً سقف القبو كما فً 

 الشكل التالً:

   

 جوار
 جوار

 

 إلى الشبكة العامة

 طرٌق حول المبنى

 رصٌف



 
 

( فً المحاضرة والغزارات على أساس 3,4,5تصمم أنابٌب التجمٌع الرئٌسٌة من الجداول )

 .القطر األدنى الداخلً المقابل للقطر األسمً 

امتالء  تقع داخل البناء وتصمم على نسبة a,b,c,d,eبالعودة إلى الشكل نجد أن األجزاء 

 .DN100وقطر أدنى  0.5cm/mومٌل األدنى  0.7

 aالجزء : F1األجزاء ضمن المساحة 

قطر الٌقل عن  ٌتم اختٌار (4الجدول )وبالعودة إلى   4.46l/sبغزارة حسابٌة  نازل واحد 

  Rw  (d110) قطر النازل المطري

وقطر di96 مقابل لقطر داخلً   DN100نختار أنبوب تصرٌف تجمٌعً بقطر اسمً 

 1.2cm/m.والمٌل  4.6l/sوٌمرر غزارة 110خارجً 

 b:الجزء 

 داخلوهو ٌقع  Q=8.92l/sبالتالً  4.46l/sنوازل غزارة كل منها  2ٌصرف علٌه  

وبالعودة إلى الجدول  0.5cm/mوالمٌل األدنى  4.7حدود المبنى ٌصمم على نسبة امتالء 

 2cm/mوالمٌل   DN125( نختار 4)

 c:الجزء  :F2فً المساحة 

ٌقل عن  ٌتم اختٌار قطر ال (4الجدول )وبالعودة إلى  l/s 3..6بغزارة حسابٌة  نازل واحد 

  Rw  (d110)قطر النازل المطري 

وٌمرر di96 مقابل لقطر داخلً   DN100نختار أنبوب تصرٌف تجمٌعً بقطر اسمً 

 0.9cm/m.والمٌل  4l/sغزارة 

 :dالجزء 

وهو ٌقع داخل حدود  Q=7.92l/sبالتالً  3.96l/sنوازل غزارة كل منها  2ٌصرف علٌه 

( 4وبالعودة إلى الجدول ) 0.5cm/mوالمٌل األدنى  4.7المبنى ٌصمم على نسبة امتالء 

 2cm/m.المٌل   DN125نختار 

 e : الجزء 

وهو ٌقع داخل  Q=11.88l/sبالتالً  3.96l/sنوازل غزارة كل منها  3ٌصرف علٌه 

وبالعودة إلى الجدول  0.5cm/mوالمٌل األدنى  4.7حدود المبنى ٌصمم على نسبة امتالء 

 Q=12.2l/sوٌمرر غزارة  0.9cm/mوالمٌل  1.0m/sوالسرعة   DN150( نختار 4)



 
 

 هً أنابٌب أرضٌة خارج حدود البناء أسس التصمٌم:األجزاء خارج حدود البناء :

 DN/1والمٌل األدنى  m/s 2.5تزٌد عن  وال 4.7ال تقل عن  السرعة

نصمم لكل مقطع بمقطعه وكلما تغٌرت الغزارة نصمم وصلة حسابٌة  ع نفس األسس  

 السابقة فقط تتغٌر الغزارة.

 :F1خارج حدود المساحة   gالجزء 

  Q=17.84l/sبالتالً الغزارة  4.46l/sنوازل غزارة النازل الواحد  4ٌصب علٌه 

والسرعة  DN/1والمٌل األدنى  4.7وهو ٌقع خارج حدود المبنى ٌصمم على نسبة امتالء 

  m/s 2.5وال تزٌد عن  4.7ال تقل عن 

 2cm/m.والمٌل  1.5m/sوالسرعة   DN150( نختار 4وبالعودة إلى الجدول )

 :F2خارج حدود المساحة  fالجزء 

  Q=11.88l/sبالتالً الغزارة  3.96l/sنوازل غزارة النازل الواحد  3ٌصب علٌه 

والسرعة  DN/1والمٌل األدنى  4.7وهو ٌقع خارج حدود المبنى ٌصمم على نسبة امتالء 

  m/s 2.5وال تزٌد عن  4.7ال تقل عن 

 0.9cm/m.والمٌل  1m/sوالسرعة   DN150( نختار 4وبالعودة إلى الجدول )

 :إلى الشبكة العامة عقارخارج حدود ال hالجزء 

التً صممت وفقا للغزارات التً   g ,fٌصرف إلى الشبكة العامة مٌاه االنابٌب التجمعٌة 

 تمررها وهً تقع خارج حدود 

 f=18.74+11.77=l/s27.82+ غزارة  gٌمرر غزارة  hبالتالً الجزء 

والسرعة  DN/1والمٌل األدنى  4.7وهو ٌقع خارج حدود المبنى ٌصمم على نسبة امتالء 

  m/s 2.5وال تزٌد عن  4.7ال تقل عن 

 2cm/m.والمٌل  m/s 1.7والسرعة  DN200( نختار 4وبالعودة إلى الجدول )

 

 


