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*

٦٠٠مقاومة اإلحتكاك، ویتالشى ھذا التأثیر على ارتفاع 
.تر بطبقة االحتكاكم٦٠٠الطبقة من سطح األرض وحتي 

*
. سطح األرض الذي تجري فیھ القیاسات
:أي إرتفاع من العالقة التجریبیة التالیة

:حیث

uo = سرعة الریاح في المریاح علي ارتفاع)Zo(،
u = سرعة الریاح علي ارتفاع معین)Z(،
k) =0.1-0.6  .(
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مثال
٢٦.٦اذا كان ضغط بخار الماء في الھواء ھو •

٢٨
، كم یكون مقدار العجز في التشبع عند ھذه الدرجة؟%٧٠

الحل

٢٦.٦اذا كان ضغط بخار الماء في الھواء ھو •
٢٨

، كم یكون مقدار العجز في التشبع عند ھذه الدرجة؟%٧٠

الحل
R.H. = e/es
0.7 = 26.6/ es
es = 26.6/.7 = 38 mm bar

-e)=( العجز في التشبع  es =26.6 – 38 =
مللي بار11.4





التساقطھي)precipitation(المیاهصوركلیشمل
:منتسقطالتي
یعترضقدسطحأوأيالماءسطحأواألرضسطحعلىالجو

كانتسواءالخ،...األشجارأوالمبانيأسطحمثلالھطول
المتجمدةأوالسائلةحالتھافي

التساقطھي)precipitation(المیاهصوركلیشمل
:منتسقطالتي
یعترضقدسطحأوأيالماءسطحأواألرضسطحعلىالجو

كانتسواءالخ،...األشجارأوالمبانيأسطحمثلالھطول
المتجمدةأوالسائلةحالتھافي





والتيمختلفةصورفي)precipitation(الھطولیحدث
:یكونأنإما

في صورة مجمدةفي صورة سائلة في صورة مجمدةفي صورة سائلة

مثل الرذاذ  drizzle و
واألمطار mistالضباب 

rainfall

والبرد snowمثل الثلوج 
hail والصقیع sleet



سطحعليالمتجمعةللمیاهالرأسيالعمققیاسبھیقصد
.سقطأینماالمطركلبقيماإذازمنیة،فترةخاللمستوي

الذيالجومنالتكثیفَأوللھطولالكلىالسائلالمنتجھوالمطر*
rain(المطرمقیاسفيوقیاسھاستقبالھتم gauge(.
rainy(الممطرالیوم day(:
.أكثرأومم٢.٥مقدارهمطرعمقتسجیلفیھیتمالذيالیومھو

:الفعالالمطرالمطرأوصافيأوالمطرفائض
فيسطحيكجریانیظھرالذياألمطارمیاهمنالجزءذلكھو

.المائیةالمجاري

سطحعليالمتجمعةللمیاهالرأسيالعمققیاسبھیقصد
.سقطأینماالمطركلبقيماإذازمنیة،فترةخاللمستوي

الذيالجومنالتكثیفَأوللھطولالكلىالسائلالمنتجھوالمطر*
rain(المطرمقیاسفيوقیاسھاستقبالھتم gauge(.
rainy(الممطرالیوم day(:
.أكثرأومم٢.٥مقدارهمطرعمقتسجیلفیھیتمالذيالیومھو

:الفعالالمطرالمطرأوصافيأوالمطرفائض
فيسطحيكجریانیظھرالذياألمطارمیاهمنالجزءذلكھو

.المائیةالمجاري



rainfall(المطرشدة intensity(:
عنھاویعبرالزمن،وحدةفترةفيتحدثالتياألمطاركمیةھي

/mm(ساعة/بالممدائما hour(.

الفتراتأثناءتسقطالتياألمطاركمیةفيختالفإلایحدث*
الحرارةدرجةفيختالفإلابسببالسنةمنالمختلفة

.والبحراألرِضبینالموسمیة
المطرقیاسجھازباستخدامالمطرقیاسیتم)rain

gauge(معین،زمنومكانفيیتساقطالذيبالمم،كعمق
.كعالمةتسجلمم٠.١منأقلكمیةأي.صباحا٨.٣٠عادة

rainfall(المطرشدة intensity(:
عنھاویعبرالزمن،وحدةفترةفيتحدثالتياألمطاركمیةھي

/mm(ساعة/بالممدائما hour(.

الفتراتأثناءتسقطالتياألمطاركمیةفيختالفإلایحدث*
الحرارةدرجةفيختالفإلابسببالسنةمنالمختلفة

.والبحراألرِضبینالموسمیة
المطرقیاسجھازباستخدامالمطرقیاسیتم)rain

gauge(معین،زمنومكانفيیتساقطالذيبالمم،كعمق
.كعالمةتسجلمم٠.١منأقلكمیةأي.صباحا٨.٣٠عادة





منعددإنشاءیستدعيوھذاآلخرمكانمنالمطریتغیر
منشبكةإنشاء.مختلفةمواقعفيالمطرقیاسمحطات
الوسائلوأكثرأسھلمنیعدالمطرقیاسأجھزةمحطات
.المطرلقیاسشیوعا

مساحةحسبعليالمطرقیاسلمحطاتبھالموصىالعدد
.)catchments(األمطارمیاهتجمیعحوض

منعددإنشاءیستدعيوھذاآلخرمكانمنالمطریتغیر
منشبكةإنشاء.مختلفةمواقعفيالمطرقیاسمحطات
الوسائلوأكثرأسھلمنیعدالمطرقیاسأجھزةمحطات
.المطرلقیاسشیوعا

مساحةحسبعليالمطرقیاسلمحطاتبھالموصىالعدد
.)catchments(األمطارمیاهتجمیعحوض



متوسطلحسابالمطلوبالمطرقیاسلمحطاتاألمثلالعدد**
یمكن%١٠حدودفي)(خطأبنسبةمنطقةفيالمطرعمق

:التالیةبالخطواتتحدیده
:(P)الكليالمطرعمقحساب-١

:المتوسطالمطرعمقحساب-٢

SS):(المعیارياإلنحرافحساب-٣

متوسطلحسابالمطلوبالمطرقیاسلمحطاتاألمثلالعدد**
یمكن%١٠حدودفي)(خطأبنسبةمنطقةفيالمطرعمق

:التالیةبالخطواتتحدیده
:(P)الكليالمطرعمقحساب-١

:المتوسطالمطرعمقحساب-٢

SS):(المعیارياإلنحرافحساب-٣



C(اإلختالفمعاملحساب-٤ v(:

:)N(للمحطاتاألمثلالعددحساب-٥

:(Na)اإلضافیةالمحطاتعددحساب-٦٦
Na = N - n

..الحوضالحوضفيفيالموجودةالموجودةالمحطاتالمحطاتعددعددھوھوnnحیثحیث**

C(اإلختالفمعاملحساب-٤ v(:

:)N(للمحطاتاألمثلالعددحساب-٥

:(Na)اإلضافیةالمحطاتعددحساب-٦٦
Na = N - n

..الحوضالحوضفيفيالموجودةالموجودةالمحطاتالمحطاتعددعددھوھوnnحیثحیث**



فيالمطرعمققیاسلمحطاتاألمثلالعدداحسب*
المسموحالخطأنسبةلیكوناألمطارمیاهتجمعمنطقة

القیاسمحطاتعددكانإذا%١٠حدودفيبھا
،١٠٠ھوفیھاالمطرعمقومتوسط٦ھوالحالیة

.سم٩٠،٨٠،٥٥،٦٣،٤٢

فيالمطرعمققیاسلمحطاتاألمثلالعدداحسب*
المسموحالخطأنسبةلیكوناألمطارمیاهتجمعمنطقة

القیاسمحطاتعددكانإذا%١٠حدودفيبھا
،١٠٠ھوفیھاالمطرعمقومتوسط٦ھوالحالیة

.سم٩٠،٨٠،٥٥،٦٣،٤٢



P = ∑Pi = 100+90+80+55+63+42=430cm
= (P/n) = (430/6) =71cm

S =

Cv = (100*S)/
=(100*22.1)/71 =31

N= (Cv/ )2= (31/10)2=10Na=N-n=10-6=4

P = ∑Pi = 100+90+80+55+63+42=430cm
= (P/n) = (430/6) =71cm

S =

Cv = (100*S)/
=(100*22.1)/71 =31

N= (Cv/ )2= (31/10)2=10Na=N-n=10-6=4



للعواملسیئةبصورالجھازتعرضأوللجھازالسیئالموقع١)
الجویة،

فيیتسببمماالمجمعحواففيواالنبعاجاتاالنحناءات٢)
.االستقبالمساحةفيتغییرحدوث

سقوطمنطرطشةحدوثنتیجةالمطرمیاهفيفقدحدوث٣)
المطر،قطرات

الجھاز،تدریجقراءةفيأخطاءحدوث٤)
كانإذا%١.٥بمقدارخطأحدوثإليیؤديالجھازمیل٥)

.100بمقدارمائالالجھاز
المستخدم،الجھازنوعتغییرنتیجةأخطاء٦)

للعواملسیئةبصورالجھازتعرضأوللجھازالسیئالموقع١)
الجویة،

فيیتسببمماالمجمعحواففيواالنبعاجاتاالنحناءات٢)
.االستقبالمساحةفيتغییرحدوث

سقوطمنطرطشةحدوثنتیجةالمطرمیاهفيفقدحدوث٣)
المطر،قطرات

الجھاز،تدریجقراءةفيأخطاءحدوث٤)
كانإذا%١.٥بمقدارخطأحدوثإليیؤديالجھازمیل٥)

.100بمقدارمائالالجھاز
المستخدم،الجھازنوعتغییرنتیجةأخطاء٦)



یلزمحیثالوعاء،ترطیبفيتفقدالتيالمطرمیاهنتیجةأخطاء)٧٧
البدایةفيالجافالمطرقیاسبجھازقیاسھیتممطركلمنمم٠.٢٥
یصلقدالمناطق،بعضفيالتجمیعوعاءوسطحالقمعلترطیبوذلك
سنة،/مم٢٥إليالفقدھذا

الرئیسيالمصدرھيالریاحتعدحیثالریاحتأثیرنتیجةأخطاء)٨
األمطارحالةفيأكبریكونالخطأمقدار.األمطارقیاسفيلألخطاء
.الشدیدةاألمطارحالةفيعنھالخفیفة

یلزمحیثالوعاء،ترطیبفيتفقدالتيالمطرمیاهنتیجةأخطاء)٧٧
البدایةفيالجافالمطرقیاسبجھازقیاسھیتممطركلمنمم٠.٢٥
یصلقدالمناطق،بعضفيالتجمیعوعاءوسطحالقمعلترطیبوذلك
سنة،/مم٢٥إليالفقدھذا

الرئیسيالمصدرھيالریاحتعدحیثالریاحتأثیرنتیجةأخطاء)٨
األمطارحالةفيأكبریكونالخطأمقدار.األمطارقیاسفيلألخطاء
.الشدیدةاألمطارحالةفيعنھالخفیفة

التدفقعنبیاناتعنھایتوفراللمنطقةالسطحيالجریانكمیاتتقدیر١)
المائي،المجريفي

البیانات،فيالدوریةاالتجاھاتتحدید٢)



القصیرالمديأوالبعیدالمدىعلىالمتوسطالمطرعمقتحدید))٣٣
ما،محطةعند

أجلمنالسنواتمنسنةأيفيناقصةمطربیاناتأيتقدیر)٤
مكتملة،غیراألمطاربیاناتمأل

نتیجةمستقبلیةفیضاناتأيحدوثواحتمالیةالمطرشدةدراسة)٥
المطریة،العواصف

مشروععمرفترةخاللمتوقعةأمطارأقل/أكبرعلىالحصول)٦
معین،

أرصادلمحطةالبعیدالمدىعلىالمتوسطالمطرعمقتقدیر)٧
منقلیلعددمعبالمقارنةوذلكقصیرةفتراتعليبیاناتلدیھا

طویلة،لفتراتبیاناتلدیھامتوفرالقریبةمحطات
لمالتيالمتداخلةاألماكنفيلألمطارالسنويالمتوسطافتراض)٨

المتغیراتقیاسالممكنمنولكنفیھااألمطارقیاسیتم
.فیھاالطبیعیةالجغرافیة

القصیرالمديأوالبعیدالمدىعلىالمتوسطالمطرعمقتحدید))٣٣
ما،محطةعند

أجلمنالسنواتمنسنةأيفيناقصةمطربیاناتأيتقدیر)٤
مكتملة،غیراألمطاربیاناتمأل

نتیجةمستقبلیةفیضاناتأيحدوثواحتمالیةالمطرشدةدراسة)٥
المطریة،العواصف

مشروععمرفترةخاللمتوقعةأمطارأقل/أكبرعلىالحصول)٦
معین،

أرصادلمحطةالبعیدالمدىعلىالمتوسطالمطرعمقتقدیر)٧
منقلیلعددمعبالمقارنةوذلكقصیرةفتراتعليبیاناتلدیھا

طویلة،لفتراتبیاناتلدیھامتوفرالقریبةمحطات
لمالتيالمتداخلةاألماكنفيلألمطارالسنويالمتوسطافتراض)٨

المتغیراتقیاسالممكنمنولكنفیھااألمطارقیاسیتم
.فیھاالطبیعیةالجغرافیة



.مامكانفيلألمطارمرادفھومصطلح
الحسابيالمتوسطبأخذالمتوسطالسنويالمطرعمقیتحدد

نفسفيالمتتالیةالسنواتمنللعدیدالكليللمطرالبسیط
.المكان

یستلزماألمرفإنالمحطةنفسعندیتغیرالسنويالمطرأنحیث
.السنواتمنمعقولعددبیاناتعلىالحصول

المطرعمقتقدیرفيالدقةكانتكلماأكبرالسنواتعددكانكلما
.أكبرالمتوسط

.مامكانفيلألمطارمرادفھومصطلح
الحسابيالمتوسطبأخذالمتوسطالسنويالمطرعمقیتحدد

نفسفيالمتتالیةالسنواتمنللعدیدالكليللمطرالبسیط
.المكان

یستلزماألمرفإنالمحطةنفسعندیتغیرالسنويالمطرأنحیث
.السنواتمنمعقولعددبیاناتعلىالحصول

المطرعمقتقدیرفيالدقةكانتكلماأكبرالسنواتعددكانكلما
.أكبرالمتوسط





Evaporation:البخر
الحالةالىالسائلةالحالةمنالمیاهتحولھو

.الجويالھواءفيوانتشارهالغازیة
TranspirationTranspiration::النتحالنتح
الرطوبةالنباتاتتنزعخاللھامنالتيالعملیةھو

.كبخارالھواءالىوتطلقھاالتربةمن
سطحالىیصلالذيالتساقطاتثلثيتقریبا**

خاللمنأخرىمرةالجويللھواءیعوداألرض
والتيوالنتحالبخرمنلكلالمشتركةالعملیة
.نتح– بخرعلیھایطلق
Sublimation:التسامي

الىالجلیدأوالثلجمنللمیاهالمباشرالتحولھو
.ماءبخار

Evaporation:البخر
الحالةالىالسائلةالحالةمنالمیاهتحولھو

.الجويالھواءفيوانتشارهالغازیة
TranspirationTranspiration::النتحالنتح
الرطوبةالنباتاتتنزعخاللھامنالتيالعملیةھو

.كبخارالھواءالىوتطلقھاالتربةمن
سطحالىیصلالذيالتساقطاتثلثيتقریبا**

خاللمنأخرىمرةالجويللھواءیعوداألرض
والتيوالنتحالبخرمنلكلالمشتركةالعملیة
.نتح– بخرعلیھایطلق
Sublimation:التسامي

الىالجلیدأوالثلجمنللمیاهالمباشرالتحولھو
.ماءبخار



أنسجةأنسجةبناءبناءفيفيتستھلكتستھلكالتيالتيالمیاهالمیاهكمیةكمیةلضآلةلضآلةنظرانظرا
یتمیتمالنتحالنتحفيفيتفقدتفقدالتيالتيالمیاهالمیاهلكمیةلكمیةبالنسبةبالنسبةالنباتالنبات
النباتاتالنباتاتأنسجةأنسجةلبناءلبناءالالزمةالالزمةالمیاهالمیاهكمیةكمیةاھمالاھمالعادةعادة
..المائيالمائياالستھالكاالستھالكدراسةدراسةعندعند

بكمیةبكمیةللنباتللنباتالمائيالمائياالستھالكاالستھالكعنعنالتعبیرالتعبیریمكنیمكنأيأي
..للنباتللنباتنتحنتح- - البخرالبخر

أنسجةأنسجةبناءبناءفيفيتستھلكتستھلكالتيالتيالمیاهالمیاهكمیةكمیةلضآلةلضآلةنظرانظرا
یتمیتمالنتحالنتحفيفيتفقدتفقدالتيالتيالمیاهالمیاهلكمیةلكمیةبالنسبةبالنسبةالنباتالنبات
النباتاتالنباتاتأنسجةأنسجةلبناءلبناءالالزمةالالزمةالمیاهالمیاهكمیةكمیةاھمالاھمالعادةعادة
..المائيالمائياالستھالكاالستھالكدراسةدراسةعندعند

بكمیةبكمیةللنباتللنباتالمائيالمائياالستھالكاالستھالكعنعنالتعبیرالتعبیریمكنیمكنأيأي
..للنباتللنباتنتحنتح- - البخرالبخر



منمنالجویةالجویةبالظروفبالظروفأساساأساساالمحددالمحددنتحنتح––البخرالبخرمعدلمعدلھوھو
النشطالنشطالقصیرالقصیربالعشببالعشبكاملةكاملةتغطیةتغطیةمغطاةمغطاةممتدةممتدةأرضأرض
..األرضیةاألرضیةالرطوبةالرطوبةفيفينقصانقصاتعانيتعانيالالاألرضاألرضوھذهوھذهالنموالنمو

منمنالحرالحرالماءالماءبخربخرمنمنیقتربیقترباألقصىاألقصىنتحنتح– – البخرالبخرأنأنأيأي
الظروفالظروفتأثیرتأثیرتشابھتشابھافتراضافتراضمعمعمكشوفمكشوفمائيمائيسطحسطح

..المناخیةالمناخیةوالعواملوالعواملالجویةالجویة

منمنالجویةالجویةبالظروفبالظروفأساساأساساالمحددالمحددنتحنتح––البخرالبخرمعدلمعدلھوھو
النشطالنشطالقصیرالقصیربالعشببالعشبكاملةكاملةتغطیةتغطیةمغطاةمغطاةممتدةممتدةأرضأرض
..األرضیةاألرضیةالرطوبةالرطوبةفيفينقصانقصاتعانيتعانيالالاألرضاألرضوھذهوھذهالنموالنمو

منمنالحرالحرالماءالماءبخربخرمنمنیقتربیقترباألقصىاألقصىنتحنتح– – البخرالبخرأنأنأيأي
الظروفالظروفتأثیرتأثیرتشابھتشابھافتراضافتراضمعمعمكشوفمكشوفمائيمائيسطحسطح

..المناخیةالمناخیةوالعواملوالعواملالجویةالجویة



Solar.الشمسياالشعاع-١ Radiation
وسطحبالھواءالمحیطةالحرارةدرجة-٢

Temperature.الماء
Wind.الریاح-٣
Relative.النسبیةالرطوبة-٤ humidity




