
 

  البخرعملية 
 سطح األوراق واألجزاء المعرضة من النبات باإلضافة إلى الماء المفقود بالبخر التبخير يحدث من

/ معدل البخر بوحدات ممويقدر . ويحدث ذلك فى النهار والليلالمزروعة المباشر من سطح التربة 
          . يوم/ يوم أو بوصة / يوم أو سم

 باآلتى ويتأثر البخر: 
 حيث يتناسب مقدار البخر طرديا مع : المعرض والجوفرق الضغط البخارى بين سطح الماء

 فرق الضغط 

سطوع الشمس وزاوية فترات )هى القوة الدافعة التى تؤدى إلى تبخر الماء :  أشعة الشمس
 البخر زيادة وطاقة جزيئات الماء  تزيد من الشمس أشعة ( سقوطها

 (تناسب طردى):  حرارة الهواء والماء والتربةدرجة 

إلى زيادة معدل البخر % 10تؤدى زيادة سرعة الرياح بمقدار وقد ( تناسب طردى):  سرعة الرياح
 % (. 3-1) بمقدار يتراوح بين 

التربةالتى تتيحها أوراق النبات على  الظلكمية  ( عكسيتناسب ):  نسبة الرطوبة بالجو 

و وجود مستوى ماء أرضى قريب من ( عمق المياة) كمية الماء المتاحة على سطح التربة
فكلما قل عمق مستوى الماء األرضى زاد معدل البخر نظراً لزيادة قدرة الهواء على  .سطح التربة

 .تسخين الماء األرضى نسبياً بقلة العمق
 

 (تناسب طردي): المعرض  مساحة سطح المياه
وقد وجد أن معدل  ( تناسب عكسي)  البخركلما زادت ملوحة المياه قل معدل :  نوعية المياه

 .مرة عن المياه العذبة في حالة ثبات بقية العوامل(  3-2) البخر من مياه البحر المالحة يقل بمعدل 



 Evapotranspiration)(نتح  -البخر

 الجو سم ماء سنوياً إعتماداً على  125-35نتح كميات من الماء تتراوح بين  -خالل البخرويفقد 

 2متر 10000وحدة الزمن فإذا كانت مساحة األرض / نتح عادة بوحدات مم  –عن البخر ويعبر 
 .  ماء 3متر 10مم من الماء منة فى اليوم  يعنى  1فإن فقد 

الموسم / الشهر أو مم/ يوم أو مم/ وإحتياجات النبات من الماء عادة ما يعبر عنها بوحدات مم  .
نسبة ضعيفة أن ما يتبقى من ماء فى أنسجة المحصول فى نهاية الموسم ال يتعدى وحيث 

نتح لذا فإن اإلستهالك المائى للمحصول يعبر عنة تقريباً  –من جملة الماء المفقود بالبخر 
 .نتح  –بالبخر 

نتح  -والماء الذى يشملة االبخر والنتح يسمى البخر((Evapo Transpiration,   

Evaporation + Transpiration = EvapoTranspiration (ETo)  . 

 



 ونظراً إلختالف إحتياجات محصول ما من الماء حسب الظروف الجوية فقد اختيرت الحشائش
 .كمحصول مرجعى يتم معرفة إحتياجاتة المائية فى المناطق المختلفة

 

نتح المرجعى  -والبخر(ETo) من سطح مرجعى وهو مؤشر يعبرعن قدرة الجو على يقاس
وهو يعبر عن أقصى كمية . منطقة معينة وفى وقت معين من السنةالتبخر فى إحداث عملية 

حشائش )على فرض أن األرض مزروعة بمحصول أخضر قصير ( يوم/ مم)مستهلكة من الماء 
نشيط النمو ويغطى سطح التربة تماماً وذو أطوال متجانسة وال يعانى ( سم فى الطول  8-15

 .  أى نقص واليبذل أى جهد فى الحصول على الماء وخالى من األمراض

 

 والغرض من إستخدام هذا المصطلح هو دراسة البخر بدون تدخل نوع المحصول أو حتى صفات
مع سطوع وقد وجد أن أعلى قيمة لة تكون فى المناطق الجافة الحارة كثيرة الرياح أو . التربة

 .يقل فى المناطق الباردة الرطبة كثيرة الغيوم مع عدم وجود أو قليل من الرياحالشمس بينما 

 



 (درجة مئوية)متوسط درجات الحرارة اليومية  المنطقة المناخية

 عالية متوسطة منخفضة  

 25اعلى من  25الى  15من  15اقل من   

 10-9 8-7 6-4 جافة/ صحراوية 

 9-8 7-6 5-4 نصف جافة

 8-7 6-5 4-3 نصف رطبة

 6-5 4-3 2-1 رطبة

 إحتياجات المحصول بالمقارنة بإحتياجات المحصول المرجعى

 %20+ %10+  نفس االحتياجات 10%- 30%-

الموالح 

 الزيتون العنب

  -الشمام –الخس  -القرنبيط  -الكرنب -الجزر الخيار

  -البن -الكاكاو -الشاى -السبانخ  -الفلفل  -البصل

 التفاح

الذرة الشامية  -الفول -الشعير

  -الطماطم -القطن -الكتان –

  -البسلة  –العدس  –الباذنجان 

  -الرفيعة الذرة  -البطاطس

  -بنجر السكر -فول الصويا

 القمح -الدخان -عباد الشمس

قصب  -االرز

 الموز -السكر

 مع اختالف منطقة زراعتة( يوم/ مم )من الماء ( الحشائش)متوسط احتياجات المحصول المرجعى 

 والجدول االتى يبين عالقة بعض المحاصيل بقيمة البخر نتح المرجعى



ولمعرفة كيفية استخدام الجداول السابقة كما فى المثال 

 :اآلتى 

 مثال 

 يوم  / مم ماء  5فى منطقة ما احتاج المحصول المرجعى 

 يوم وكذلك / احتياجات محصول البطاطس احسب
علما بان محصول الخيار عند زراعتهم فى تلك المنطقة 

يوم زراعة والبطاطس  50الخيار يحتاج الى حوالى 
 يوم 150

 من قيم الجدول السابق 
4.5 x 50 = 225 mm            ,           5.5 x 150 = 825 mm 



بين البخر نتح المرجعى والبخر نتح الخاص بالمحصول يمثل النقص فى الفرق 

 الماء المتاح للمحصول 

(Water Deficit)   اإلحتياجالزيادة فى الماء عن أو   

 
 نتح المرجعى  –اإلختالف بين البخر ويرجع(Eto)   والفعلى (ETc) إلى اإلختالف فى صفات

 .Kcالنباتات التشريحية لذا يتم إستخدام ما يسمى بمعامل المحصول 

ETc = Kc x ETo 

 فىمثل وجود نقص ) الحقل تختلف عن الظروف المثالية وظروف 

 لذا فإنة يلزم إستخدام ( المياة أو إصابة باألمراض أو اآلفات مثالً  

 .    ETc adjusted)   نتح الفعلى المعدل -للوصول إلى معدل البخر (Ks)تصحيح معامل 

 ETc adjusted =   ET0 x Ks x Kc       

 



 معامل المحصول

ETc = Kc x Eto 

Kc = ETc / ETo 

 

 معامل تجريبى يأخذ قيما مختلفة تبعا لنوع المحصول النامى  هو المحصول معامل

وهو عبارة عن النسبة بين معدل . فى منطقة  ما ويستخرج من جداول خاصة 

 (ETo)المرجعى وذلك القياسى او  (ETc)نتح الفعلى الخاص بالمحصول  -البخر

 :العوامل التى تؤثر على قيمة معامل المحصول 

الفسيولوجية للنبات ومراحل نموة طبيعة لفانوع المحصول ودرجة نموة وانتشار مجموعة الخضرى : اوالً 

عن درجة نمو المجموع الخضرى لمحصول ما بقيمة ويعبر  . Kcالمحصول معامل المختلفة يجمع تأثيرهما 

  (Leaf Area Index , LAI)الورقة معامل مساحة 
  

وعلى سبيل . وهو  نسبة مساحة المجموع الخضرى الى مساحة التربة التى تقع تحتة 
تغطى  2بوصة 2600المثال اذا كانت مساحة المجموع الخضرى لجانب واحد من النبات تعادل 

هذا يعنى ان معامل مساحة الورقة ( 2بوصة  1296حوالى ) 2قدم  3مساحة من التربة تعادل 
يتوافق مع  (LAI)تغير و . وبنمو النبات يزداد هذا المعامل  الى قيمة قصوى لة .  2يساوى 

 .  شكل التغير فى معامل المحصول 



 

معامل المحصول 

وعند نقطة معينة المجموع  ففى بداية الزراعة واالنبات يكون معامل المحصول صغير ومع النمو 
الخضرى ينمو بدرجة مؤثرة وايضا يصل معامل المحصول الى اقصاة وهذا الوقت يسمى بوقت 

 التغطية المؤثر 
(Effective Cover Date) وبعدة يثبت معامل المحصول على قيمتة لفترة على الرغم من

استمرار نمو المجموع الخضرى ويبدأ معامل المحصول فى اإلنخفاض مع الوصول الى حالة 
 .النضج  

 معامل المحصول معامل مساحة الورقة



 مرحلة نمو المحصول: ثانيا 

 :فترة النمو للنباتات الموسمية إلى أربعة مراحل رئيسية تنقسم حيث 

 
 %10نسبة خضرة من االنبات وحتى : المرحلة االبتدائية     -1

 %90نسبة الخضرة تزيد إلى حوالي : مرحلة التطور او نمو المحصول     -2

 إلى تمام النضج أو بداية االصفرار: المرحلة الوسطى     -3

 إلى الحصاد أو النضج الكامل: المرحلة المتأخرة     -4

 



 نسبة الرطوبة بسطح التربة:ثالثا 

 يكون غير مظلل بالنبات وبالتالى عملية البخر تساهم بدرجة التربة مع بداية نمو النبات فان معظم
وعند الرى او سقوط المطر على االرض معامل المحصول يرتفع فجأة تاثرا بتبخر . نتح  -كبيرة فى البخر

وعندما يزيد النمو الخضرى يزيد . الماء من سطح التربة وعندما تجف التربة ينخفض معامل المحصول 
  .النتح بدرجة كبيرة تؤدى الى زيادة معامل المحصول 

      ًكمية الطاقة المتاحة الحداث تبخير للمياة: رابعا 

 اى عدد ساعات النهار ودرجة سطوع الشمس 

     ًطريقة الرى : خامسا 

في مرحلته األولى  فإذا كانت المساحة كلها تبلل كما ( Kc)تؤثر على قيمة معامل المحصول 
في حالة الري بالرش فإن قيمة المعامل تبدأ كبيرة وإذا كانت التربة تبلل جزئيا كما في حالة 

 .فإن قيمة المعامل تبدأ صغيرة  ( حيث يبلل حوالي ثلث المساحة المنزرعة)الري بالتنقيط 

    ًظروف المناخ : سادسا 

 وتهب الرياح نتيجة اختالف ضغط الهواء من . خاصة الرياح والرطوبة النسبية
نقطة الى اخرى حيث يتحرك الهواء من منطقة الضغط العالى الى المنخفض 

وتختلف سرعة الرياح باختالف هذا التدرج وحتى يحدث االتزان وتؤثر سرعة 
الرياح على نمو النبات من حيث تأثيرها على سرعة عملية النتح وقدرة النبات 

 .  على التشبث بالتربة دون فقد بعض األجزاء 
 



 اثناء مراحل النمو المختلفةالمحصول قيم معامل 

 
مرحلة النمو 

نسبة الى %)

 (موسم النمو

 القمح الذرة الشامية القطن قصب السكر االرز الخضروات

 0.30 0.40 0.22 0.34 1.00 0.25 صفر

5 0.28 1.02 0.37 0.22 0.40 0.40 

10 0.30 1.03 0.40 0.23 0.43 0.51 

15 0.38 1.05 0.44 0.24 0.46 0.62 

20 0.45 1.07 0.50 026 0.52 0.73 

25 0.50 1.09 0.60 0.35 0.59 0.84 

30 0.55 1.11 0.72 0.58 0.67 0.92 

35 0.58 1.13 0.68 0.80 0.76 0.96 

40 0.60 1.16 0.93 0.95 0.85 1.10 

45 0.63 1.18 0.98 1.03 0.93 1.10 

50 0.65 1.20 1.02 1.08 1.02 1.00 

55 0.65 1.21 1.05 1.08 1.09 0.99 

60 0.65 1.22 1.07 1.07 1.14 0.80 

65 0.63 1.22 1.10 1.05 1.19 0.65 

70 0.60 1.21 1.13 1.00 1.21 0.51 

75 0.58 1.19 1.16 1.93 1.23 0.40 

80 0.55 1.16 1.19 0.85 1.22 0.30 

85 0.50 1.10 1.20 0.73 1.16 0.20 

90 0.45 1.03 1.20 0.62 1.06 0.12 

95 0.38 0.96 1.19 0.50 0.95 0.10 

100 0.30 0.86 1.19 0.70 0.75 0.10 

معامل المحصول 

 الموسمى

0.50 1.10 0.89 0.68 0.86 0.61 



 طرق تقدير االستهالك المائى للمحصول

  

 التجريبيةالطريقة  

 البراميلاو التنكات او لليزوميترات واالطريقة المباشرة وتشمل 

 الرطوبة االرضيةدراسات الطرق التى تعتمد على 

 البخروعاء طريقة 

 المعلومات المناخيةاستخدام طرق تعتمد على 
 



 الطرق التجريبية 

 تعتمد على اجراء تجارب تهدف الى اضافة كميات الطريقة المباشرة
مختلفة من الماء لمعرفة كمية المياة التى تعطى اعلى محصول 

وهنا يجب ان يكون الرى هو المصدر الوحيد للماء اى ال يوجد امطار 
 ومستوى الماء االرضى بعيد عن جذور النباتات بمسافة مناسبة 

 اما فى طريقة الليزوميترات او التنكات او البراميل فتزرع النباتات فى
براميل او احواض مملؤة بنفس تربة الحقل توضع وسط نباتات نفس 

 :بطرق مختلفة اما  المحصول وتزرع ويقاس االستهالك المائى

لمعرفة كميات المياة المطلوبة لتعويض الفقد باالستهالك المائى للنباتاتالبراميل وزن ب 

 لمعرفة الكمية من الماء الالزمة لتعويض المفقودتقدير رطوبة تربة البراميل دوريا 

 معرفة كمية ماء الصرف 

 



 طريقة الليزوميتر

 طريقة التنكات او البراميل



 وفى طريقة الليزوميترات تستخدم المعادلة اآلتية: 

 ET = (Wi + P) - Wd + W   

حيث 

 ET نتح للمحصول المزروع في الليزوميتر خالل فترة زمنية محددة  -البخر 

 Wi  محددة الزمنية الفترة نفس الالمضاف خالل الماء ( عمق )كمية 

 P كمية االمطار الساقطة خالل الفترة الزمنية نفسها اذا وجدت 

 Wd   كمية مياه الصرف التي تسربت من الليزوميتر خالل نفس الفترة 

W     اى الفرق )التغير فى المحتوى الرطوبى الذى يطرأ على التربة خالل فترة التجربة
تهمل النها غالبا تكون ما وعادة ( بين نسبة الرطوبة فى التربة مع بداية ونهاية التجربة

      صغيرة جداً 

 



ويعاب على الطرق التجريبية انها تمثل فقط المنطقة التى تمت 

زوميترات او البراميل يعطى يفيها التجربة كما ان استخدام الل

التربة  وضعبطريقة توزيعها فى الحقل وبطريقة ثر أتتنتائج 

 .وغيرهاية ئالبيالبراميل وطريقة ريها والظروف وحجم بها 
 

دراسات الرطوبة االرضية 

وفيها يتم اخذ عينات من التربة تمثل كل منطقة الجذور وتقدر 
يتم  هاومنبعدها و فيها نسبة الرطوبة وذلك قبل كل رية 

حساب كميات الماء الكلية المستهلكة بالمحصول النامى 
وتعتبر هذة الطريقة من انسب الطرق وادقها .  طوال فترة نموة 

ويتم حساب . الجذورللتعبير عن الرطوبة فى منطقة انتشار 
 :االستهالك المائى بالطرق االتية



 :الطريقة االولى باستخدام
 المائيأو الميزان معادلة التوازن (Water budget) 

 حيثET = P +I – R – D - W                         

 ET نتح -البخر 

 I عمق الماء المضاف خالل فترة زمنية محددة 

 P كمية االمطار الساقطة 

 R كمية الجريان السطحي 

 D التسرب العميق من منطقة الجذور 

 W التغير الذي طرأ على المحتوى الرطوبي في التربة خالل الفترة الزمنية 

    ًوعادة تهمل قيمته ألنه بسيط جدا 

  

الطريقة الثانية 
 وتعتمد على استعمال المعادلة التالية وكمية االمطار  الناميةلنباتات اجذور فيها عمق دخل تي: 

 حيث 

ET = P + ∑ Pv . D                           

 

 ET  االستهالك المائي خالل فترة زمنية(t) 

   P مطروحا منة اى فواقد امطار ساقطةالكلية للماء المضاف من رى وكمية ال 

   D عمق منطقة الجذور التي تم قياس المحتوى الرطوبي عندها 

 Pv  خالل الفترة الزمنية لرطوبة لالحجمية سبة النالتغير في(t ) 

 



اوجد االستهالك المائى اذا كان المحتوى المائى قبل الزراعة وفى : 10/ مثال 

سم  3.8المطر الساقط أثناء الموسم الزراعي ومقدار بالجدول كما نهاية الموسم 

سم ومقدار الفاقد بواسطة الرشح  34.2مياه الري التي أضيفت للحقل مقدار و

.سم  5.3العميق والجريان السطحي يقدر بـ   
 بتطبيق المعادلة                                                      

ET = P +  ∑ ∆𝑷𝒗. ∆𝑫                                     
ET = (3.8+34.2-5.3  )+ (17.24-14.32 )(15) + (15.62 – 

9.84)(15) + (16.10 – 9.26) (15)+ (15.86 – 8.44)(15) + 
(13.58-7.26)(15) + (11.12-6.74)(15)  =   𝟑𝟐. 𝟕 + 𝟒𝟏𝟐. 𝟓𝟔

= 𝟒𝟒𝟓. 𝟐𝟔 𝒄𝒎                   
 

العمق من 

 سطح األرض

المحتوى الرطوبي 

 قبل الزراعة

المحتوى الرطوبي 

 في نهاية الموسم

D (cm) Pv (%) Pv (%) 

15 17.24 14.32 

30 15.62 9.84 

45 16.10 9.26 

60 15.86 8.44 

75 13.58 7.26 

90 11.12 6.74 



 البخرطريقة وعاء 

 الطريقة على ان البخر الذى يحدث من سطح الماء الموجود فى وعاء ذو مواصفات تعتمد
حيث  . من سطح االرض والنبات تحت نفس الظروف الجوية  معينة يشابة الى حد ما البخر 

 :من الوعاء حيث  يقيس الجهاز معدل البخر 

 معدل البخرمن الوعاء = نتح  –البخر معدلx  معامل المحصولx معامل االناء او الوعاء 

ETcrop =ETp x Kc x Kp                             

 

 

تختلف فية قيمة هذا (  (Class Aو الوعاء
وتؤخذ  0.85الى  0.35المكافئ بين 

كقيمة متوسطة فى حالة  0.70القيمة 
.  عدم توافر القيمة الصحيحة لهذا المكافئ 

وبالنسبة الى الوعاء من نوع كلورادو قيمة 
بقيمة  1.10الى  0.45المكافئ بين 

 .   0.80متوسطة قدرها 
 :وتختلف قيمة هذا المكافئ حسب 

البيئة المحيطة بة  -نوع الوعاء ومواصفاتة 
المناخ  -(ارض مزروعة او غير مزروعة)

 وخاصة الرطوبة وسرعة الرياح  



 11/ مثال 

كان   (Class A)نتح بواسطة وعاء البخر –تجربة لتقدير البخر فى 

مم وفى اليوم التالى  150عمق الماء داخل الوعاء فى اليوم االول هو 

نتح على اعتبار  –احسب معدل البخر  0.75مم ومكافئ الوعاء  144

 .خالل فترة القياس يسقط ان المطر لم 

ETcrop = ETp x Kc x Kp                             

 ETc = (150-144)(1)(0.75) = 4.5 mm / d 

 صحيح 1قيمة معامل المحصول لم تذكر فى المثال ولذلك اعتبرت : ملحوظة 



 12/ مثال 

كان عمق الماء داخل   (Colorado)نتح بواسطة وعاء البخر  –تجربة لتقدير البخر فى 

 0.90مم ومكافئ الوعاء  409مم وفى اليوم التالى  411الوعاء فى اليوم االول هو 

نتح على اعتبار ان المطر سقط فى منطقة الوعاء خالل فترة القياس  –احسب معدل البخر 

 .مم  7بمعدل 

 

Epan = (411- 409) + 7 = 9 mm /day                    

ETo =  9 x 0.90 x 1 = 8.1 mm /d                           
 

 استخدام البيانات التى تعتمد على الطرق

 المناخية



 
 

 

 :  نتائجهاما تحوى محطة االرصاد التى تستخدم عادة 

 

Thermometer لقياس درجة حرارة الهواء 

Barometer  لقياس الضغط الجوى 

Hygrometer لقياس الرطوبة 

Anemometer لقياس سرعة الرياح 

Rain Gauge لقياس كمية المطر 

Sunshine Meter  الشمسى لقياس اإلشعاع 

 



 :من الطرق المعروفة 

 كريستيانسن -ايفانوف   –جينسن وهيس   –بنمان   –ثورنثويت  –بالنى وكريدل طريقة 

 طريقة بالنى وكريدل 

  درجات الحرارة الشهرية وعدد بمتوسط تفترض ان كمية الماء المستهلكة بالمحصول ترتبط
 ساعات النهار حيث 

∑u=∑ (k. t. p)/100                                       او 

∑u=∑ k. p (t+18)                                      

االتية لكل شهر   واحيانا تكتب على الصورة(To  يوم/ البخر نتح مم) 

ET0 = p (0.46 t + 8)                                    

 u  هى االستهالك المائى الشهرى للمحصول بالبوصة او بالسم فى المعادلة الثانية 

k  هى معامل االستهالك المائى الشهرى وهو معامل يستنتج بالتجربة وهو ثابت للمحصول
 الواحد

t  هى متوسط درجات الحرارة الشهرى بالفهرنهيت وبالدرجات المئوية فى المعادلة الثانية 

p  هى عدد ساعات النهار الشهرية كنسبة مئوية من عدد ساعات النهار فى السنة 

 ويتم حساب متوسط درجات الحرارة الشهرية كاآلتى: 



عدد ايام الشهر يعطى متوسط الحرارة / مجموع درجات الحرارة العظمى خالل الشهر

 العظمى

عدد ايام الشهر يعطى متوسط الحرارة /مجموع درجات الحرارة الصغرى خالل الشهر

 الصغرى 

متوسط درجات الحرارة =  2( /متوسط الحرارة الصغرى+ متوسط الحرارة العظمى ) 

 الشهرى
 
 تعتمد على منطقة معينة ويعاب عليها اعتبار درجة الحرارة معادلة بالنى وكريدل بسيطة وتعتبر

وطول النهار المؤثرة فقط على االستهالك المائى دون العوامل االخرى باالضافة الى صعوبة 
للتطبيق فى المناطق الجافة ونصف و المعادلة تصلح (K)تقدير معامل االستهالك المائى 

 .الجافة 

 الكمية )وعند استخدام تلك المعادلة ومعرفة كفاءة الرى يمكن معرفة المقنن المائى للمحصول
(  الكلية من الماء المطلوب اضافتها لوحدة المساحة المزروعة بمحصول معين طوال فترة النمو

 :حيث 

                             كفاءة الرى/ االستهالك المائى = المقنن المائى 

 



النسبة المئوية لساعات النهارفى الشهر بالنسبة للسنة حسب خطوط 

 (  P)العرض 
درجة  

 الخط

 الشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   شمال

0 8.50 7.66 8.40 8.21 8.50 8.22 8.50 8.49 8.21 8.50 8.22 8.50 

10 8.13 7.46 8.45 8.37 8.81 8.60 8.80 8.71 8.25 8.34 7.91 8.10 

15 7.94 7.36 8.43 8.44 8.98 8.80 9.05 8.83 8.28 8.26 7.75 7.88 

20 7.74 7.25 8.41 8.52 9.15 9.00 9.25 8.96 8.30 8.18 7.58 7.66 

25 7.53 7.14 8.39 8.61 9.33 9.23 9.45 9.09 8.32 8.09 7.40 7.42 

30 7.30 7.03 8.38 8.72 9.53 9.49 9.67 9.22 8.33 7.99 7.19 7.15 

35 7.05 6.88 8.35 8.83 9.76 9.77 9.93 9.37 8.36 7.87 6.97 6.86 

40 6.76 6.72 8.33 8.95 10.02 10.08 10.22 9.54 8.39 7.75 6.72 6.52 

50 5.98 6.30 8.24 9.24 10.68 10.91 10.99 10.00 8.46 7.45 6.10 5.65 

60 4.67 5.05 8.08 9.65 11.74 12.39 12.31 10.70 8.57 6.98 5.04 4.22 

   جنوب

10 8.86 7.87 8.53 8.09 8.18 7.86 8.14 8.27 8.17 8.62 8.53 8.88 

20 9.24 8.09 8.57 7.94 7.85 7.43 7.76 8.03 8.13 8.76 8.87 9.33 

30 9.70 8.33 8.62 7.73 7.45 6.96 7.31 7.76 8.07 8.97 9.24 9.85 

40 10.2 8.03 8.67 7.49 6.97 6.37 6.76 7.41 8.02 9.21 9.71 10.50 



 فترة نمو المحصول خالل  Kالمائى االستهالك معامل قيمة 

 (  الصغرى للمناطق الرطبة والكبرى للمناطق الجافةالقيم فى الجدول التالى )

 

 Kقيمة المعامل  نوع المحصول

 0.90 – 0.80 البرسيم

 0.70 – 0.60 البقول

 0.85 – 0.75 الذرة

 0.70 – 0.60 القطن

 0.80 – 0.70 الكتان

 0.85 – 0.75 حبوب صغيرة

 0.75 – 0.65 حبوب زيتية

 1.10 – 1.00 األرز

 0.75 – 0.65 البنجر السكري

 0.90 – 0.80 القصب 

 0.80 – 0.70 التبغ

         0.70 –0.65 الطماطم



  14/ مثال 

 متوسط الحرارة لشهر ابريل حيث متوسط الحرارة احسب
درجة مئوية  19.4و  29.5العظمى والصغرى خاللة هى 

 35واذا كانت المنطقة تقع على خط عرض . على الترتيب 
 .نتح المرجعى فى شهر ابريل  -احسب معدل البخرشماال 

29.5+ 19.4) / 2 = 24.5 0C             ) 

 من الجدول قيمةp  لشهر ابريل ولخط العرض  المقابلة
  8.83المذكور تساوى 

ET0 = 8.83 (0.46 x 24.5 + 8) = 170.15 
mm/day       

 



 15/ مثال 

درجة شماال  15بيانات الجدول التالى لمنطقة تقع امأل 

 .من الجدول ومعادلة بالنى وكريدل  pمستخدما قيم 

 T0قيمة 

 يوم/ مم 

ET=P(0.46t+8) 

من   pقيم 

 الجدول

متوسط درجات 

   الحرارة الشهرية 

t 

 (مئوية)

  متوسط درجات

 العظمىالحرارة 

 (مئوية) 

  متوسط درجات

الصغرى الحرارة 

 (مئوية)

 الشهر

 يناير 15.5 32.1

 فبراير 18.8 35.8

 مارس 21.8 38.0

 ابريل 24.5 38.7

 مايو 26.0 39.0

 يونية 25.0 36.6

 يولية 22.7 32.6

 اغسطس 22.0 30.8

 سبتمبر 23.0 31.8

 اكتوبر 21.3 34.8

 نوفمبر 18.7 35.0

 ديسمبر 16.6 32.0



 الحل 15/ مثال 

درجة شماال  15بيانات الجدول التالى لمنطقة تقع امأل 

 .من الجدول ومعادلة بالنى وكريدل  pمستخدما قيم 

 T0قيمة 

 يوم/ مم 

ET=P(0.46t+8) 

من   pقيم 

 الجدول

متوسط درجات 

   الحرارة الشهرية 

t 

 (مئوية)

درجة الحرارة 

 العظمى

 (مئوية) 

درجة الحرارة 

 (مئوية)الصغرى 

 الشهر

150.4 7.94 (15.5+32.1/)2   =

23.8 

 يناير 15.5 32.1

 فبراير 18.8 35.8 27.3 7.36 151.3

 مارس 21.8 38.0 29.9 8.43 183.4

 ابريل 24.5 38.7 31.6 8.44 190.2

 مايو 26.0 39.0 32.5 8.98 206.1

 يونية 25.0 36.6 30.8 8.80 195.1

 يولية 22.7 32.6 27.7 9.05 187.7

 اغسطس 22.0 30.8 26.4 8.83 177.9

 سبتمبر 23.0 31.8 27.4 8.28 170.6

 اكتوبر 21.3 34.8 28.1 8.26 172.8

 نوفمبر 18.7 35.0 26.9 7.75 157.9

 ديسمبر 16.6 32.0 24.3 7.88 151.1



 18/مثال 
  -باستخدام معادلة بالنىما للفدان والمقنن المائى لمحصول / احسب االستهالك المائى بالمتر المكعب 

 %.60كريدل علما بان كفاءة الرى 

 

متوسط الحرارة  الشهر

الشهرى 

 بالفهرنهيت 

(t ) 

معامل 

االستهالك 

المائى الشهرى 

(k) 

نسبة ساعات 

 (p)النهار 

االستهالك 

المائى الشهرى 

(u) بالبوصة 

=(k.t.p)/100 

 0.60 57.9 ابريل

 0.70 62.5 مايو

 0.80 65.7 يونية

 0.85 68.4 يولية

 0.85 67.8 اغسطس

 0.85 66.6 سبتمبر

 0.70 62.2 اكتوبر

      



 18/مثال 
  -باستخدام معادلة بالنىما للفدان والمقنن المائى لمحصول / احسب االستهالك المائى بالمتر المكعب 

 %.60كريدل علما بان كفاءة الرى 

 

متوسط الحرارة  الشهر

الشهرى 

 بالفهرنهيت 

(t ) 

معامل 

االستهالك 

المائى الشهرى 

(k) 

نسبة ساعات 

 (p)النهار 

االستهالك 

المائى الشهرى 

(u) بالبوصة 

=(k.t.p)/100 

 3.07 8.85 0.60 57.9 ابريل

 4.30 9.82 0.70 62.5 مايو

 5.17 9.84 0.80 65.7 يونية

 5.81 10.0 0.85 68.4 يولية

 5.42 9.41 0.85 67.8 اغسطس

 4.73 8.36 0.85 66.6 سبتمبر

 3.41 7.84 0.70 62.2 اكتوبر

      U   = مجموعu 31.91 

 
 فدان/ متر مكعب  31.91x 0.0254x 4200  =3404= المائى الكلى االستهالك 

 كفاءة الرى / االستهالك المائى = المقنن المائى             
فدان طوال فترة / متر مكعب  5674(= 0.60( / )3404)=                               

 النمو



 التالية ومعادلة بالنى وكريدلباستخدام البيانات ما االستهالك المائى لمحصول احسب : 19/مثال 

 

متوسط  الشهر

الحرارة 

الشهرى 

بالفهرنهيت 

(t ) 

معامل 

االستهالك 

المائى 

الشهرى 

(k) 

نسبة 

ساعات 

 (p)النهار 

االستهالك المائى الشهرى 

(u) بالبوصة 

=(k.t.p)/100 

 7.20 0.75 55.7 يناير

 6.97 0.80 60.4 فبراير

 8.37 0.85 69.3 مارس

 8.72 0.85 80.6 ابريل

 9.63 0.90 88.0 مايو

 9.60 0.95 92.3 يونية

 9.77 1.00 87.1 يولية

 9.28 1.00 84.2 اغسطس

 8.24 0.95 82.8 سبتمبر

 7.93 0.90 76.6 اكتوبر

 7.11 0.85 66.0 نوفمبر

 7.05 0.75 56.7 ديسمبر

      



 التالية ومعادلة بالنى وكريدلباستخدام البيانات ما االستهالك المائى لمحصول احسب : 19/مثال 

 7326= االستهالك المائى الكلى للفدان بالمتر المكعب 

متوسط  الشهر

الحرارة 

الشهرى 

بالفهرنهيت 

(t ) 

معامل 

االستهالك 

المائى 

الشهرى 

(k) 

نسبة 

ساعات 

 (p)النهار 

االستهالك المائى الشهرى 

(u) بالبوصة 

=(k.t.p)/100 

 3.01 7.20 0.75 55.7 يناير

 3.37 6.97 0.80 60.4 فبراير

 4.93 8.37 0.85 69.3 مارس

 5.97 8.72 0.85 80.6 ابريل

 7.63 9.63 0.90 88.0 مايو

 8.42 9.60 0.95 92.3 يونية

 8.51 9.77 1.00 87.1 يولية

 7.81 9.28 1.00 84.2 اغسطس

 8.56 8.24 0.95 82.8 سبتمبر

 5.47 7.93 0.90 76.6 اكتوبر

 3.99 7.11 0.85 66.0 نوفمبر

 3.00 7.05 0.75 56.7 ديسمبر

      U   = مجموع

u 

68.67 


