
اإلستهالك المائى 

Consumptive use of Water 

 Transpirationالنبات خالل عملية النتح يسمى ثغور اوراق الماء الذى يفقد من -1

الماااااء الااااذى يفقااااد ماااان زاااالح التالااااة او ااااااساء النبااااات المبللااااة لالماااااء ويساااامى -2

Evaporation .

.الماء الذى يدخل فى لناء انسجة النبات -3

Introductionمقدمة      



ولقاد .عملية النتح يتم لالنبات لعملية البخا لينما الماء الذي يفقد من يفقد الماء من التالة 

لا  ت.واد ان هناك عالقة موابة لاين اسزاتكالك المااوا والمل اول  لمل اول العنا 

:العالقة مبينة فا الازم التالا

 (Zúñiga-Espinoza et al. 2015)نتح للملاصيل-العالقة لين المل ول النسبا ونسبة البخا(: 25)شكل



: )نتح-البخر)العوامل التى تؤثر على اإلستهالك المائى : اوال

العوامل التى تؤثر على البخر من سطح التربة -أ 

مستوى الماء األرضى-1

واود طبقات فى قلاع األرض يؤثا على معدل البخا-2

قوام التالة -3

: الملتوى الاطولى لللبقة السللية -4

العوامل الجوية  -5

طاق الاى-6

حيث ان

Ry المل ول النسبا    وETالالزتكالك الماوا النسبا

:وتوصف كالتالاغيا خلية Etcو Ryالعالقة لين •

0.2827ET0.0103ET0.00004R c

2

cy ++=

R2=0.867معامل ارتباط قوي  •



 Transpirationالعوامل التى تؤثر على النتح-ب

خواص التالة

عوامل اوية

امل نباتية عو



نتح اليومي-توزيع  البخر: ثانيا 

ح اقال ماا يمكان نات-فنجاد ان البخاا. نتح خالل اليوم لتوفا المااء واشاعة السام -ياتبط فقد الماء لالبخا

  sinwaveية نتح يسل  زالوك موااة زاين-توزيع البخا. اثناء الليل واعلا ما يمكن اثناء فتاة النكار

كما هو مبين لالازم التالا



طرق تقدير االستهالك المائى: ثالثا 

طاق اوعية البخا -3طايقة التوازن الماوى   -Lysimeter2طايقة الليسيميتا-1

(.تعتمد علا عوامل المناخ وتوازن اللاقة اللاارية (طاق تجايبية -4

Lysimeterطايقة الليسيميتا -1

الشروط الواجب اخذها في االعتبارعند استخدام الليسيمتر 

. يج  أن يكون حجمه كبيا وعميق -1

الة التى تلايط لاه الخواص اللبيعية للتالة المستخدمة فى الليسيميتا يج  أن تكون ممثلة للت-2

ه المل ول وكثافته وطوله فى الليسيميتا يج  آن يماثل المساحة المليلة لنوع 3-

ماما للالة تالة يج  أن يلاط الليسيميتا لمساحة كبياة من التالة ت ل إلى عدة افدنة مماثلة ت-4

.الليسيميتا 



انواع الليسيمتا-2

I-نوع يعتدم علا التغيا فا الوزن



II-نوع يعتمد علا التغيا فا الملتوي الاطولا



 Water Blanceطريقة اإلتزان المائى -2

كل الشا. عاد  االساتخدما  ما  عند اضافة الماا  الاي التر اة ن ادو يتاوز   اي  

اضاافة عناد. التالي يوضح االتزان المائي  ي  عدة مكونا  علي مستوي الحقل

.  الما  للحقل يحدث له  خر او نتح او رشح عميق



معادلة تمثل اإلتسان الماوى والتى من خاللكا يمكن Tannerلقد وضع 

:والمعادلة هى ETcحساب 

ETc = P+I – R-D- Vs (2)

حيث  ان

ETc =نتح -مجموع البخاEvapotranspiration (زم )

P = (زم)ملا لالحجم الماء المضاف

I = (زم)كمية مياه الاي

R = (زم)حجم اإلنجااف السللى

D = (زم)العميق او الماء المن اف حجم التساب

Vw = ( زم)معدل التغيا فى الماء اسرضا



 Evaporation panطاق أوعية البخا -3

باط بين تستخدم عادة أوعية بها ماء حر لتقدير معدل البخر منها تحت ظروف الحقل ولقد وجد إرت

.  للنبات المزروع ETالبخر من سطح الماء الحر و 

سم وتوضع على قطعة خشب حتى يكون قاعها على بعد  25سم وعمقها 122قطرها : أبعادها كاألاتى 

سم فوق سطح األرض 14

انواع اوعية البخا: 31شكل 



ومعكا مقياس عناصا المناخاوعية البخا: 32شكل 



، فانااه يمكاان Etpanفااا ا كااان البخااا ماان زاالح الماااء اللااا والمقاادر لازااتخدام تلاا  األوعيااة 

: من النبات لازتخدام تل  المعادلة ET0حساب قيمة الـ 

ET0 = K * ETpan (3)   

Kلا البخا مان نتح من زلح النبات المااع ا-يعد ثالت تناز  لي  له وحدات وهو النسبة لين البخا

ولقاد وااد ان هاذا الثالات يعتماد علاا . to 0.7 0.8تتااوح قيمة هذا الثالت ما لين . زلح الماء اللا

. عما النبات وموزم النمو

ET0لتالاة يعاف لأنه كمية الماء المساتكلكة الق اوى عنادما يكاون النباات أخضاا ويغلاى زالح ا

(.ليةأى أن ملتوى التالة من الماء يكون قاي  من السعة اللق)تماما وسيعانى من نقص فى الماء 

تبااط رمان نباات اخاا اETcناتح الفعلاا -يااتبط لاالبخا ET0ناتح مان زالح النباات الماااع  –البخا 

:هذا اسرتباط يمكن توضيلة من العالقة التالية. موا 

ETc =  Kc * ET0 (4)



(.سيرد ذكره فيما بعد)يسمي معامل المحصول Kcحيث ان 

Kcالعوامل التي تؤثر علي معامل المحصول 

نوع المل ول -1

3-ماحلة النمو-2

الملتوي الاطولا للتالة 

حالة النمو الجيدة للنبات 4-

.العمليات السراعية -5



  Emprical methodsالطرق الت ريبية -4

لااللاق الساالقة فلقاد لجاأ ETc)) نظاا ل عولة قياس اإلزاتكالك المااوى 

سااب العاملون فى مجال الاى الى اإلعتماد على طاق نظاية تساعد فى ح

د لقااد إزااتخدم عديااد ماان المعااادست ولكاان لعاا  هااذه المعااادست قاا.قيمتااه

.  تنلبق على منلقة دون األخاى

ست وقبل الخوض فاى إزاتخدام تلا  المعاادست يجا  أن نوضاح أن المعااد

 Potentialالمااااع  نااتح -التجايبيااة تعتمااد علااى حساااب اكااد البخااا

Evapotranspiration     والاذى ياماس لاه لاالامسET0 والاذى

ضار  أناه ممياة الماا  المساتهلكة القعاوم عنادما يكاون النباا    يعاف 

وى أى أن ملتا) ويغطى سطح التر ة تماما واليعانى م  نقا  فاى الماا 

.(التالة من الماء يكون قاي  من السعة اللقلية 



Empirical equationالمعادست التجايبية 

زوف نستعاض لع    Kc، معامل المل ولET0لعد اللديث عن اكد البخا نتح 

:والتى أهمكا   ET0المعادست الساوع إزتخدامكا للساب 

-I روماننكو معادلةRomanenko equation  

-IIعادلة زنجاه واك  مSingh and Xu

-I روماننكومعادلة نتح لازتخدام-حساب البخاRomanenko equation:

)6(rh)(10025)(T0001914.0ET 2

a0 −+=

ET0=evapotranspiration  (cm/month)

Ta=air temperature(oC ) م2مقازة علا ارتفاع

rh=(%) relative humidity



م 2اع سزتخدام تل  المعادلة يج  حساب متوزلة دراة حاارة الكواء السكاية والمقازة علا ارتف

.وكذل  الاطولة النسبية السكاية

-IIنتح المرجع -حساب البخر(ET0)  معا لةSingh and Xu

تلا  المعادلاة . ناتح -قدما معادياة للسااب البخاا Singh and Xu(1997)زنجاه واك  

للاارة الكواء تعتمد علا نقص التسبع فا ضغط البخار وزاعة الاياح والفاق لين دراتا ا

نعاض المعادلة فا تل  ال ورة. ونقلة الندي

))T(T034.0)(1eu)(e146.0(125.2ET da00 −−−+= d

Where 

ET0= evapotranspiration  (cm/month)

Td = dew point temperature in oC.

Ta=air temperature (oC)

u= wind speed at 2 m height (km/h)

e0=saturation vapor pressure (mb)

ed=actual vapor pressure (mb)
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ET0احسب 

نتح  يج  حساب ضغط لخار الماء المسبع والفعلا من المعدلتين التاليتين-للساب البخا

Atikokanلمللة اتيكوكان 
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Singh and Xuلالتعوي  عن زاعة الكواء  وضغلا البخار ودراتا اللاارة لمعادلة   
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