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 مصطلحات متعلقة بمیاه العواصف

یحدث في نظم المجاري المدمجة (الذي یجمع كل من میاه جریان میاه األمطار ، ومیاه الصرف   فیضان نظام الصرف الصحي المشترك:
الصحي ، ومیاه الصرف من المنشآت الصناعیة في نفس األنبوب) عندما یتجاوز حجم المیاه 

 یمكن أن یحدث ھذا أثناء أحداث األمطار / العواصف الشدیدة.القدرة االستیعابیة للنظام. 

وھي عندما تنتقل الصخور والتربة من مكان إلى مكان آخر عن طریق الجلید أو الماء أو الریاح   التعریة:
 الجاذبیة.

 .ھي المیاه الموجودة في الفراغات بین حبیبات التربة في باطن األرض  المیاه الجوفیة:

 .عبارة عن سطح صلب ال یسمح للماء بالمرور عبر األرض أو داخلھا  مستقر:سطح غیر 

 .سطح یسمح للماء بالمرور من عبر األرض أو امتصاصھ  السطح المسرب:

ھو وجود مادة ضارة أو إدخالھا في البیئة (وجود كمیات كبیرة من المواد غیر الضارة یمكن أن  :التلوث
 المثال: الكثیر من الضجیج = تلوث سمعي).یكون ضاراً أیًضا ، على سبیل 

حدیقة مصممة بنباتات معینة وبھا منطقة لتجمع الماء بحیث یكون للماء وقت كاٍف لیتخلل في   حدیقة المطر:
 المیاه الجوفیة.

الماء الذي ال یتم امتصاصھ في األرض ، وبدالً من ذلك یتنقل على سطح األرض (عادةً ما   الجریان السطحي:
خارج األسطح غیر المنفذة للماء ) إلى فتحات تصریف میاه العواصف أو تبقى كمسطحات یكون 

 من المیاه.

ھو مكان للتصریف ینقل المیاه الفائضة من الشوارع أو مواقف السیارات أو أي سطح آخر أثناء   تصریف میاه العواصف:
 .فترات األمطار الغزیرة

 

على األرض بكمیات كبیرة. عادة من سقوط أمطار غزیرة أو ناتج عن عاصفة  الماء الذي یسقط میاه األمطار المھطولة:
 ثلجیة.

 شيء متعلق بالمدینة أو البلدة. حضري:

تفتیت الصخور إلى قطع أصغر بواسطة الریاح أو الماء أو النباتات أو غیرھا من العملیات  التجویة:
 الطبیعیة.
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 مصطلحات ھندسیة

 محدودیة في الحلول الممكن عملھا تشمل في كثیر من األحیان التكلفة والمواد والوقت.  القیود:

 المتطلبات التي یجب أن تتواجد في الحل المطروح حتى یكون ناجحاً.  معاییر النجاح:

 شخص یقوم بحل المشاكل وذلك باستخدام العلوم طرق التصمیم الھندسي.  المھندس:

 لسلة من الخطوات التي نتبعھا لحل مشكلة ما.س  عملیة التصمیم الھندسي:

جزء معین من النظام یسبب في توقفھ عن العمل إذا ما فشل.العثور على نقطة الفشل في الحل یتیح   نقطة الفشل:
 للتغیرات بتحسین الحل.

 اختبار الحلول إلیجاد حل ناجح قدر اإلمكان في تلبیة المعاییر والعقبات. المستوى األمثل:

 .ما نحاول إصالحھ  لمشكلة:ا

 .شيء یطایق معاییر المشكلة للنجاح وبحیث یظل ضمن القیود المفروضة  الحل:

 .الشخص الذین یھتم لمشكلة ما والذي سیتأثر عند حلھا  صاحب الشأن:

 

 

 المصطلحات االختباریة

 عامل تم تغییره عن قصد أثناء إحدى التجارب للتأثیر على النتیجة (یسمى أیًضا "متغیر مستقل").  المتغیر المتغیر:

 العوامل التي یتم االحتفاظ بھا في كل مرة یتم فیھا عمل التجربة.  المتغیر الثابت:

 تجربة بھا متغیر متغیر واحد وجمیع المتغیرات األخرى متحكم بھا.  االختبار العادل:

 عامل معین یتم قیاسھ لتحدید نتیجة التجربة (یسمى أیًضا "المتغیر التابع"). الُمقاس:المتغیر 

 العوامل التي یمكن أن تؤثر على نتیجة التجربة  المتغیرات:

 
 

 


