


Evaporation:البخر
 الحالة الى السائلة الحالة من المياه تحول ھو

.الجوي الھواء في وانتشاره الغازية

TranspirationTranspiration::النتحالنتح

 الرطوبة النباتات تنزع خ لھا من التي العملية ھو
.كبخار الھواء الى وتطلقھا التربة من .كبخار الھواء الى وتطلقھا التربة من

 سطح الى يصل الذي التساقطات ثلثي تقريبا **
 خ ل من أخرى مرة الجوي للھواء يعود ا,رض
 والتي والنتح البخر من لكل المشتركة العملية
.نتح – بخر عليھا يطلق

Sublimation:التسامي
 الى الجليد أو الثلج من للمياه المباشر التحول ھو  

.ماء بخار



Solar.الشمسي ا5شعاع -١ Radiation

 وسطح بالھواء المحيطة الحرارة درجة -٢
Temperature.الماء

Wind.الرياح -٣

Relative .النسبية الرطوبة -٤ humidity



:البخر قياس طرق
The:التخزين معادلة -١ Storage Equation

Evaporation:البخر أوعية -٢ Pan
.القياسي البخر حوض -أ

.البريطانية البخر أحواض - ب

.التجريبية المعاد5ت -٣

Penman معادلة -٤



 الميزانية دراسة طريق عن خزان سطح من البخر حساب يمكن
.للخزان الطاقي ا5تزان أو المائية

 أو الخزان على الداخلة المياه أحجام بد5لة التخزين معادلة كتابة يتم
  .الزمن من فترة خ ل له المغادرة

 S Q ±D± ∆ +P = E
Where:
P: Precipitation.                 E: Evaporation.
Q: Net surface flow out of the reservoir.
D: Subsurface drainage.
∆S: Increase in Storage..



.بدقة Qالسطحي الجريان وصافي P التساقطات حساب يمكن•

 في والزيادةD السطحي تحت الصرف قياس في صعوبة يوجد•

.S∆ التخزين

 على القياسات نأخذ فاننا S∆ ل بالنسبة الصعوبة مشكلة لحل  •

 الخزان في المياه منسوب ويكون سنة مث  طويلة زمنية فترات

  يكون وبالتالي الفترة نھاية عند نفسه ھو القياس فترة بداية عند  يكون وبالتالي الفترة نھاية عند نفسه ھو القياس فترة بداية عند

∆S = المعادلة من وتحذف صفر.

 حيث صعوبة أكثر يكون السطحي تحت الصرف لقياس بالنسبة•

 المياه ومنسوب التربة نفاذية قياس طريق عن تقديره يتم

.الجوفية

.%١٠ الى تصل المعادلة ھذه من البخر قياس دقة•



.البخر لقياس الحقلية الطرق أبسط البخر أوعية تعد

 التخزين معادلة عناصر جميع في التحكم الممكن ومن نسبيا رخيصة تعتبر
.للبخر وواضح مباشر قياس على الحصول يمكن فانه البخر عدا

Evaporation:البخر أوعية أنواع Pan Types

:القياسي البخر حوض -١

.بوصة ١٠ وعمقه قدم ٤ قطره الشمالية، أمريكا في يوجد

 سطح يكون بحيث ا,رض سطح فوق بوصة ٦ قاعدته ترتفع بحيث يوضع

.الحوض حافة من بوصة ٣- ٢ حدود في الحوض في الماء





:البريطانية البخر أحواض  -٢

 حافة يكون بحيث وتوضع قدم٢ وبعمق قدم٦ بطول مربعة تكون

.بوصة ٣ب المحيطة ا,رض سطح مستوى من أعلى الحوض

Pan:الحوض معامل ** Coefficient

 من المقاس البخر قيمة في ضربه يتم ١ من أقل معامل ھو  

 البخر حوض في المياه من الصغيرة الكمية ,ن نظرا الحوض

 من بكثير أكثر حرارة صورة في الداخلة  للطاقة معرضة تكون

 البخر يكون البحيرة، في الموجودة المياه من الكبيرة الكتلة

 من ما حد الى أكبر يكون ,ن يميل البخر حوض من المقاس

  .البحيرة من الفعلي البخر



:ھي التجريبية للمعاد5ت العامة الصورة
E = (es – ea) f(u)

E: evaporation 

es: saturation vapor pressure at water 
surface temperature.
es: saturation vapor pressure at water 
surface temperature.

ea: vapor pressure of air.

f(u): function of wind speed at a specified 
distance above the water surface. 

 سرعة دالة تحديد يجب فانه تجريبية، المعادلة ھذه ,ن نظرا
 ما لمكان المستنتجة المعادلة وأن حدة على مكان لكل f(u)الرياح
.آخر لمكان للتطبيق قابلة غير تكون ما عادة



::المثالالمثال  سبيلسبيل  علىعلى

  بالو5ياتبالو5يات  ھفنرھفنر  بحيرةبحيرة  فيفي  البخرالبخر  لحسابلحساب  المستنتجةالمستنتجة  المعادلةالمعادلة

::الصورةالصورة  تأخذتأخذ  المتحدةالمتحدة

E =E = 00..122 122 ((eess –– eeaa) ) uu

يوم،يوم،//ھذه المعادلة تعطي البخر من البحيرة بوحدات ممھذه المعادلة تعطي البخر من البحيرة بوحدات مم

  ٢٢لقيم ضغط البخار المقاسMة بوحMدات ميللMي بMار،على ارتفMاع لقيم ضغط البخار المقاسMة بوحMدات ميللMي بMار،على ارتفMاع   
متر فوق سطح الماء،متر فوق سطح الماء،

متMر متMر   ٤٤ثانية مقاسMة علMى ارتفMاع ثانية مقاسMة علMى ارتفMاع //وسرعة الرياح بوحدات متروسرعة الرياح بوحدات متر  
..فوق السطحفوق السطح



E = evaporation in mm/day. 
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∆∆∆∆ = slope of the saturation vapor pressure curve 
versus temperature.

constant = 0.66 :ע

H= net radiation exchange measured in equivalent 
millimeters of evaporation / day.

Ea = evaporation over open water per unit time 
(mm/day) assuming surface temperature and air 
temperature are equal.



∆ = (0.00815 * Ta + 0.8912)7

  :Taدرجة حرارة الھواء مئوية
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RA )  يوم/سم/كالوري(ھو ا5شعاع الشمسي اليومي بوحدات  :

Ea = (es - ea)
0.88 (0.42 + 0.0029 VP)

Vp:   سم فوق السطح ١٥يوم على ارتفاع /ھي سرعة الرياح بوحدات كم



(es-ea) = 33.86 * {(0.00738Ta + 
0.8072)8 – (0.00738 Td + 0.8072)8}

Td: ھي درجة حرارة نقطة الندى

 حرارة درجة من كل أن أساس على مستنتجة المعادلة ھذه ** حرارة درجة من كل أن أساس على مستنتجة المعادلة ھذه **

 صحيحة تكون الفرضية وھذه .متماثلة الماء وسطح الھواء

 البخر يحدث عندما أو جدا ضحلة البحيرة تكون عندما فقط

.البخر حوض مثل ما شئ من

 يتطلب ا,مر فان طبيعية لبحيرة المعادلة ھذه نتائج لتطبيق **

.الحوض بمعامل المعادلة من المحسوب البخر قيمة ضرب



EvaporationEvaporation::البخرالبخر

  فيفي  وانتشارهوانتشاره  الغازيةالغازية  الحالةالحالة  الىالى  السائلةالسائلة  الحالةالحالة  منمن  المياهالمياه  تحولتحول  ھوھو
  والتربةوالتربة  المائيةالمائية  المسطحاتالمسطحات  سطحسطح  منمن  الماءالماء  انتقالانتقال  أيأي  ..الجويالجوي  الھواءالھواء
..الجويالجوي  الھواءالھواء  الىالى

TranspirationTranspiration TranspirationTranspiration::النتحالنتح

  الىالى  وتطلقھاوتطلقھا  التربةالتربة  منمن  الرطوبةالرطوبة  النباتاتالنباتات  تنزعتنزع  خ لھاخ لھا  منمن  التيالتي  العمليةالعملية  ھوھو
..كبخاركبخار  الھواءالھواء

  مغطاةمغطاة  ا,رضا,رض  تكونتكون  عندماعندما  ****

فصلفصل  المستحيلالمستحيل  منمن  يكونيكون  بالنباتاتبالنباتات
..معامعا  العمليتينالعمليتين  ربطربط  يتميتم  ولذلكولذلك  النتحالنتح  عنعن  البخرالبخر  



  منمن  الجويةالجوية  بالظروفبالظروف  أساساأساسا  المحددالمحدد  نتحنتح  ––البخرالبخر  معدلمعدل  ھوھو
  النشطالنشط  القصيرالقصير  بالعشببالعشب  كاملةكاملة  تغطيةتغطية  مغطاةمغطاة  ممتدةممتدة  أرضأرض  النشطالنشط  القصيرالقصير  بالعشببالعشب  كاملةكاملة  تغطيةتغطية  مغطاةمغطاة  ممتدةممتدة  أرضأرض

..ا,رضيةا,رضية  الرطوبةالرطوبة  فيفي  نقصانقصا  تعانيتعاني  55  ا,رضا,رض  وھذهوھذه  النموالنمو

  منمن  الحرالحر  الماءالماء  بخربخر  منمن  يقتربيقترب  ا,قصىا,قصى  نتحنتح  – – البخرالبخر  أنأن  أيأي

  الظروفالظروف  تأثيرتأثير  تشابهتشابه  افتراضافتراض  معمع  مكشوفمكشوف  مائيمائي  سطحسطح

..المناخيةالمناخية  والعواملوالعوامل  الجويةالجوية



  أنسجةأنسجة  بناءبناء  فيفي  تستھلكتستھلك  التيالتي  المياهالمياه  كميةكمية  لضآلةلضآلة  نظرانظرا
  يتميتم  النتحالنتح  فيفي  تفقدتفقد  التيالتي  المياهالمياه  لكميةلكمية  بالنسبةبالنسبة  النباتالنبات
  النباتاتالنباتات  أنسجةأنسجة  لبناءلبناء  ال زمةال زمة  المياهالمياه  كميةكمية  اھمالاھمال  عادةعادة  النباتاتالنباتات  أنسجةأنسجة  لبناءلبناء  ال زمةال زمة  المياهالمياه  كميةكمية  اھمالاھمال  عادةعادة

..المائيالمائي  ا5ستھ كا5ستھ ك  دراسةدراسة  عندعند

  بكميةبكمية  للنباتللنبات  المائيالمائي  ا5ستھ كا5ستھ ك  عنعن  التعبيرالتعبير  يمكنيمكن  أيأي

..للنباتللنبات  نتحنتح  - -   البخرالبخر



Atmosphere

Available water 

resources  

Available energy 

resources

Soil Vegetation        

Free surface water

Evapotranspiration





  البخرالبخر  عمليتيعمليتي  منمن  كلكل  علىعلى  تؤثرتؤثر  التيالتي  العواملالعوامل  أشرحأشرح  --١١
..نتحنتح- - والبخروالبخر

..ا,قصىا,قصى  نتحنتح  ––بالبخربالبخر  المقصودالمقصود  أشرحأشرح  --٢٢ ..ا,قصىا,قصى  نتحنتح  ––بالبخربالبخر  المقصودالمقصود  أشرحأشرح  --٢٢

  منمن  التبخرالتبخر  يكونيكون  أنأن  الىالى  تؤديتؤدي  التيالتي  ا,سبابا,سباب  أشرحأشرح  --٣٣

  الفعليالفعلي  التبخرالتبخر  منمن  أكبرأكبر  دائمادائما  يكونيكون  قياسيقياسي  بخربخر  حوضحوض

    ..لهله  مجاورةمجاورة  بحيرةبحيرة  منمن


