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لألمطار temporal distribution)(ھو التوزیع الزمني 
.عند موقع معین ویسمي بمنحني توزیع األمطار أو بالھیتوجراف



ھو  التوزیع الزمني للجریان السطحي عند موقع معین 
ویسمى بالمنحني المائي أو بالھیدروجراف

التوزیع الزمني لتركیز الملوثات في الجریان السطحي ھو ھو 
ویسمى  بمنحني توزیع الملوثات أو بالبلیوتوجراف 
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إلي  یمكن تقسیم مجال الدراسة لعلم الھیدرولوجیا
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أعطیت حرارة لھذه المجموعة فإن الماء سوف یتبخر في الھواء 
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بدیال عن ذلك، یمكن الحصول علي قیمة تقریبیة للرطوبة النسبیة •
)٠.٦ (%

:مئویة من العالقة التالیة٣٥+مئویة إلي ٢٥-من 

: حیث•
•Ta = مئویة(درجة حرارة الھواء(،
•Td = مئویة(درجة حرارة نقطة الندي.(



بواسطة ) air temperature(تسجل درجة حرارة الھواء 
.ترمومترات

) (
) الزئبقي(والعظمي 

. والصغري للفترة ما بین وضع الجھاز والقراءة
) celsius, tc(تقاس درجة الحرارة بالسلزیوس 

)centigrade  (
)ferhanit, tf ()tf = 1.8 tc +

32.(
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•:
.الحرارة الیومیة لیوم معین علي مدي ثالثین عاما

و:•
.الحسابي ألعلي وأقل درجة حرارة حدثت خالل الشھر

و:*
.الحسابي لمتوسط درجات الحرارة الشھریة خالل السنة
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•
)radiometer (

)net
radiation .(

:صافي اإلشعاع•

.معدالت البخر
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