
الباب الثالثالباب الثالث
األرض بالماء والنباتاألرض بالماء والنبات  عالقةعالقة



    یكونیكون  فالماءفالماء  الماءالماء  منمن  كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  إلىإلى  تحتاجتحتاج  النباتاتالنباتات  جمیعجمیع••
    الموادالمواد  تنتقلتنتقل  طریقھطریقھ  فعنفعن  النباتیة،النباتیة،  المكوناتالمكونات  منمن  أكثرأكثر  أوأو  %%٨٥٨٥

    علىعلى  یحافظیحافظ  أنھأنھ  كماكما  النباتاتالنباتات  داخلداخل  المجھزةالمجھزة  أوأو  األولیةاألولیة  الغذائیةالغذائیة
    العملیاتالعملیات  فیھفیھ  تتمتتم  الذيالذي  وو  الحيالحي  للبرتوبالزمللبرتوبالزم  المناسبالمناسب  القوامالقوام

    الخالیاالخالیا  داخلداخل  الالزمالالزم  الضغطالضغط  علىعلى  یحافظیحافظ  أنھأنھ  كماكما  الحیویةالحیویة
    دورادورا  یلعبیلعب  فإنھفإنھ  السابقةالسابقة  الماءالماء  وظائفوظائف  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  الحیةالحیة
    بواسطتھابواسطتھا  التيالتي  العملیةالعملیة  تلكتلك  الضوئيالضوئي  التمثیلالتمثیل  عملیةعملیة  فيفي  ھاماھاما

    الماءالماء  تفاعلتفاعل  فيفي  الشمسیةالشمسیة  الطاقةالطاقة  الخضراءالخضراء  النباتاتالنباتات  تستخدمتستخدم
    منمن  الممتصالممتص  الكربونالكربون  أكسیدأكسید  ثانيثاني  معمع  التربةالتربة  منمن  الممتصالممتص

  لھذهلھذه  وو  المعقدةالمعقدة  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  تجھیزتجھیز  بغرضبغرض  الجوالجو
    لإلنسانلإلنسان  لكنلكن  وو  للنباتللنبات  بالنسبةبالنسبة  فقطفقط  لیسلیس  خاصةخاصة  أھمیةأھمیة  العملیةالعملیة

..أیضاأیضا  الحیوانالحیوان  وو



تأثیر نقص المحتوى الرطوبي على بعض مظاھر  تأثیر نقص المحتوى الرطوبي على بعض مظاھر  
..النشاط الفسیولوجي للنباتالنشاط الفسیولوجي للنبات

qq  فتح الثغورفتح الثغور
  بانخفاضبانخفاض  غیرھاغیرھا  منمن  أكثرأكثر  الثغورالثغور  فتحفتح  ظاھرةظاھرة  تتأثرتتأثر    

  امتالءامتالء  یقلیقل  عندماعندما  أنھأنھ  لوحظلوحظ  قدقد  وو  الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى
  بزیادةبزیادة  لكنلكن  وو  الثغورالثغور  فتحفتح  علىعلى  یشجعیشجع  ذلكذلك  فإنفإن  الخالیاالخالیا

  أنأن  المشاھدالمشاھد  وو  الثغورالثغور  فتحفتح  اتساعاتساع  یقلیقل  االنخفاضاالنخفاض  ھذاھذا
  یصلیصل  أنأن  قبلقبل  تضیقتضیق  الموالحالموالح  وو  التفاحالتفاح  أوراقأوراق  ثغورثغور
  بوقتبوقت  المستدیمالمستدیم  الذیولالذیول  إلىإلى  الرطوبيالرطوبي  األرضاألرض  محتوىمحتوى
  الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى  فيفي  النقصالنقص  زیادةزیادة  باستمرارباستمرار  وو  كافكاف
..الصباحالصباح  منمن  قصیرةقصیرة  لفترةلفترة  فتحھافتحھا  یقتصریقتصر  قدقد



qq  التمثیل الضوئيالتمثیل الضوئي
    حتوىحتوىــــــالمالم  صصــبنقبنق  اسااساــــــــأسأس  الضوئيالضوئي  التمثیلالتمثیل  لیةلیةــــــعمعم  ررــــــتتأثتتأث  ••

    بتبادلبتبادل  السماحالسماح  علىعلى  الثغورالثغور  بقدرةبقدرة  اقلاقل  بقدرةبقدرة  وو  الرطوبيالرطوبي
  ماما  إلىإلى  الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى  انخفضانخفض  ماما  فإذافإذا  خاللھاخاللھا  الغازاتالغازات

    بدرجةبدرجة  الضوئيالضوئي  التمثیلالتمثیل  معدلمعدل  انخفضانخفض  المستدیمالمستدیم  الذبولالذبول  قربقرب
    قصیرةقصیرة  بفترةبفترة  الريالري  بعدبعد  امتالءھاامتالءھا  الخالیاالخالیا  تستعیدتستعید  ثمثم  محسوسةمحسوسة

    الطبیعيالطبیعي  تمثیلھاتمثیلھا  معدلمعدل  إلىإلى  النباتاتالنباتات  تعودتعود  أنأن  یصعبیصعب  لكنلكن  وو
..أسبوعأسبوع  إلىإلى  تصلتصل  قدقد  فترةفترة  مضيمضي  قبلقبل

    التمثیلالتمثیل  معدلمعدل  انخفاضانخفاض  إلىإلى  بالماءبالماء  األرضاألرض  غمرغمر  یؤديیؤدي  وبالمثلوبالمثل••
    أسبوعینأسبوعین  إلىإلى  تطولتطول  قدقد  لمدةلمدة  التأثیرالتأثیر  ھذاھذا  یستمریستمر  قدقد  وو  الضوئيالضوئي

..التفاحالتفاح  أشجارأشجار  فيفي  الحالالحال  ھوھو  كماكما  الزائدالزائد  الماءالماء  صرفصرف  بعدبعد



qq  التنفسالتنفس
    المحتوىالمحتوى  بزیادةبزیادة  یزدادیزداد  البذورالبذور  تنفستنفس  معدلمعدل  أنأن  المالحظالمالحظ••

  أشجارأشجار  وو  الذرةالذرة  فنباتفنبات  ..األوراقاألوراق  علىعلى  ذلكذلك  ینطبقینطبق  الال  الرطوبيالرطوبي
    نقصنقص  منمن  تعانيتعاني  عندماعندما  تنفسھاتنفسھا  معدلمعدل  یزدادیزداد  مثالمثال  التفاحالتفاح

  المحافظةالمحافظة  الضروريالضروري  منمن  كانكان  لھذالھذا  وو  ......الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى
    لإلقالللإلقالل  المالئمةالمالئمة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  وو  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  علىعلى
..الضوئيالضوئي  التمثیلالتمثیل  عملیةعملیة  زیادةزیادة  وو  التنفسالتنفس  عملیةعملیة  منمن
    علىعلى  یساعدیساعد  الجوالجو  حرارةحرارة  درجةدرجة  ارتفاعارتفاع  عندعند  بالرشبالرش  فالريفالري••

  التمثیلالتمثیل  عملیةعملیة  منمن  الحدالحد  بالتاليبالتالي  وو  الثغورالثغور  فتحفتح  وو  الخالیاالخالیا  امتالءامتالء
    منمن  اإلقاللاإلقالل  علىعلى  الجوالجو  لحرارةلحرارة  بتلطیفھبتلطیفھ  یساعدیساعد  كماكما  الضوئيالضوئي
    محصلةمحصلة  أنھأنھ  إذإذ  النباتالنبات  وزنوزن  یزدادیزداد  بالتاليبالتالي  وو  التنفسالتنفس  عملیةعملیة

..التمثیلالتمثیل  وو  التنفسالتنفس  عملیتيعملیتي



تأثیر المحتوى الرطوبي على مراحل النمو المختلفةتأثیر المحتوى الرطوبي على مراحل النمو المختلفة

qq  اإلنباتاإلنبات
    التيالتي  النشاطالنشاط  أوجھأوجھ  أولىأولى  تعتبرتعتبر  الماءالماء  امتصاصامتصاص  عملیةعملیة  كانتكانت  لمالما••

    یؤثریؤثر  أنأن  البدیھيالبدیھي  فمنفمن  لذالذا  اإلنباتاإلنبات  عملیةعملیة  أثناءأثناء  البذورالبذور  بھابھا  تقومتقوم
البادراتالبادرات  ونموونمو  اإلنباتاإلنبات  علىعلى  الماءالماء  توفرتوفر  مدىمدى

    الضغطالضغط  بإرتفاعبإرتفاع  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  إنخفاضإنخفاض  إلىإلى  النتائجالنتائج  تشیرتشیر  كماكما••
    توفیرتوفیر  الضروريالضروري  منمن  أنھأنھ  أيأي  األرضياألرضي  للمحلولللمحلول  األسموزياألسموزي

    یؤديیؤدي  حیثحیث  اإلنباتاإلنبات  مرحلةمرحلة  أثناءأثناء  األمالحاألمالح  منمن  منخفضمنخفض  تركیزتركیز
    لالستعماللالستعمال  الماءالماء  صالحیةصالحیة  منمن  الحدالحد  إلىإلى  األمالحاألمالح  تركیزتركیز  زیادةزیادة
  مناسبةمناسبة  بكمیةبكمیة  توفرهتوفره  رغمرغم



qq  ف البادراتف البادراتششتكتك
  الحساسیةالحساسیة  شدیدةشدیدة  تعتبرتعتبر  وإنبثاقھاوإنبثاقھا  البادراتالبادرات  تكثفتكثف  عملیةعملیة    

  والظروفوالظروف  اإلسموزياإلسموزي  والضغطوالضغط  الرطوبيالرطوبي  للمحتوىللمحتوى
  النسبةالنسبة  علىعلى  العواملالعوامل  ھذهھذه  كلكل  تؤثرتؤثر  حیثحیث  األخرىاألخرى  البیئیةالبیئیة
  الرطوبيالرطوبي  الشدالشد  زیادةزیادة  أنأن  إذإذ  ومعدلھومعدلھ  للتكشفللتكشف  المئویةالمئویة

  یزیدیزید  كماكما  بالماءبالماء  البادراتالبادرات  إمدادإمداد  معدلمعدل  منمن  یقللیقلل  باألرضباألرض
  إنبثاقإنبثاق  یعیقیعیق  وبذلكوبذلك  السطحیةالسطحیة  القشرةالقشرة  صالبةصالبة  منمن

  ..البادراتالبادرات



qq  النمو الخضريالنمو الخضري
  الداخليالداخلي  بالعجزبالعجز  واستطالتھاواستطالتھا  الخالیاالخالیا  انقسامانقسام  معدلمعدل  یتأثریتأثر    

  نتیجةنتیجة  یتحددیتحدد  فإنھفإنھ  بالنباتبالنبات  الجافةالجافة  المادةالمادة  وزنوزن  أماأما  للماء،للماء،
  تؤدىتؤدى  فبینمافبینما  والتنفسوالتنفس  الضوئيالضوئي  التمثیلالتمثیل  عملیتيعملیتي  لمحصلةلمحصلة
  أنأن  نجدنجد  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  بناءبناء  إلىإلى  األولىاألولى  العملیةالعملیة
  كالكال  سابقاسابقا  أوضحناأوضحنا  وكماوكما  ھدمھاھدمھا  إلىإلى  تؤديتؤدي  الثانیةالثانیة

  ..لألرضلألرض  الرطوبيالرطوبي  بالمحتوىبالمحتوى  یتأثرانیتأثران  العملیتینالعملیتین



الماء الصالح في األرضالماء الصالح في األرض
    یمكنیمكن  التيالتي  للرطوبةللرطوبة  األعلىاألعلى  الحدالحد  تمثلتمثل  الحقلیةالحقلیة  السعةالسعة  ألنألن  نظرانظرا      

  النسبةالنسبة  وأنوأن  الزائدالزائد  الماءالماء  صرفصرف  بعدبعد  األرضاألرض  بھابھا  تحتفظتحتفظ  أنأن
    یمكنیمكن  التيالتي  للرطوبةللرطوبة  األدنىاألدنى  الحدالحد  تمثلتمثل  المستدیمالمستدیم  للذبولللذبول  المئویةالمئویة

  فيفي  المالحالمالح  الماءالماء  أنأن  اعتبراعتبر  فقدفقد  النباتاتالنباتات  بواسطةبواسطة  تستخدمتستخدم  أنأن
    یمكنیمكن  ھذاھذا  وعلىوعلى  الحدین،الحدین،  بھذینبھذین  المحددالمحدد  ذلكذلك  ھوھو  األرضاألرض
    النسبةالنسبة  بطرحبطرح  الصالحالصالح  الماءالماء  لتخزینلتخزین  األرضاألرض  طاقةطاقة  حسابحساب
    ..الحقلیةالحقلیة  السعةالسعة  منمن  المستدیمالمستدیم  للذبولللذبول  المئویةالمئویة



qq  سطوحسطوح  علىعلى  الماءالماء  جذبجذب  طاقةطاقة  عنعن  التعبیرالتعبیر  یمكنیمكن  
طرقطرق  بعدةبعدة  الحبیباتالحبیبات

barbarأو بار أو بار   atmatmاستخدام اإلصطالح جو استخدام اإلصطالح جو ••
مم زئبقمم زئبق  ٧٥٠٧٥٠= = بار بار   ١١مم زئبق  مم زئبق    ٧٦٠٧٦٠= = جو جو   ١١        
یعبر عنھ بإرتفاع عمود من الماء بالسنتیمتر على وحدة یعبر عنھ بإرتفاع عمود من الماء بالسنتیمتر على وحدة ••

المساحات المساحات 
٢٢سمسم//كجمكجم  ١.٠٣٣٦١.٠٣٣٦= =     ٢٢سمسم//سم ماءسم ماء  ١٠٣٣.٦١٠٣٣.٦= = جو جو   ١١
وھو عبارة عن لوغاریتم قوة الشد وھو عبارة عن لوغاریتم قوة الشد   pFpFباستخدام اإلصطالح باستخدام اإلصطالح ••

.  .  معبر عنھا بارتفاع عمود الماءمعبر عنھا بارتفاع عمود الماء



الجدول التالي یبین العالقة بین طرق التعبیر الثالثة السابقةالجدول التالي یبین العالقة بین طرق التعبیر الثالثة السابقة

جوجو طول عمود الماءطول عمود الماء pFpF
١١//١٠٠٠١٠٠٠ ١١ صفر صفر 
١١//١٠٠١٠٠ ١٠١٠ ١١
١١//١٠١٠ ١٠٠١٠٠ ٢٢
١١//٣٣ ٢٤٦٢٤٦ ٢.٥٤٢.٥٤
١١ ١٠٠٠١٠٠٠ ٣٣
١٠١٠ ١٠٠٠٠١٠٠٠٠ ٤٤
١٥١٥ ١٥٠٨٤٩١٥٠٨٤٩ ٤.٢٤.٢
٣١٣١ ٣١٦٢٣٣١٦٢٣ ٤.٤٤.٤

١٠٠٠٠١٠٠٠٠ ٧٧١٠١٠ ٧٧



 pF pFمنحني الشد الرطوبي معبرا عنھ بقوي الضغط الجوي وقوي الـمنحني الشد الرطوبي معبرا عنھ بقوي الضغط الجوي وقوي الـ
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مستوى الرطوبة المالئممستوى الرطوبة المالئم

  النموالنمو  بأنبأن  تشیرتشیر  كثیرةكثیرة  أدلةأدلة  ھناكھناك  فإنفإن  عامةعامة  بصفةبصفة••
  وأنوأن  الماءالماء  شدشد  قوةقوة  زادتزادت  كلماكلما  یقلیقل  للنباتللنبات  الخضريالخضري

  درجةدرجة  فيفي  متساويمتساوي  غیرغیر  للنباتللنبات  الصالحالصالح  الماءالماء
    إلىإلى  یحتاجیحتاج  للماءللماء  النباتالنبات  امتصاصامتصاص  كانكان  ولماولما  ..صالحیتھصالحیتھ

  زادزاد  كلماكلما  أنھأنھ  نستنتجنستنتج  أنأن  المنطقيالمنطقي  منمن  فإنھفإنھ  طاقةطاقة
  بھابھا  الممسوكالممسوك  القوةالقوة  قلتقلت  كلماكلما  الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى
  علىعلى  للحصولللحصول  أقلأقل  شغلشغل  سیبذلسیبذل  النباتالنبات  فإنفإن  وبالتاليوبالتالي
    ..أكثرأكثر  نموهنموه  یزدادیزداد  وبالتاليوبالتالي  المائیةالمائیة  احتیاجاتھاحتیاجاتھ



الشكل التالي یوضح العالقة بین الوزن األخضر للنبات والشد  الشكل التالي یوضح العالقة بین الوزن األخضر للنبات والشد  
.  .  الرطوبي للرطوبة باألرضالرطوبي للرطوبة باألرض



  قدقد  الخضريالخضري  المحصولالمحصول  زیادةزیادة  أنأن  إلىإلى  ھناھنا  اإلشارةاإلشارة  ویجبویجب••
    فيفي  الحالالحال  ھوھو  كماكما  المحاصیلالمحاصیل  جمیعجمیع  فيفي  مرغوبةمرغوبة  غیرغیر  تكونتكون
  قلةقلة  معناھامعناھا  الخضريالخضري  النموالنمو  زیادةزیادة  أنأن  إذإذ  ..مثالمثال  القطنالقطن

    بعضبعض  فيفي  المحصولالمحصول  تعطیشتعطیش  إلىإلى  تضطرتضطر  قدقد  وعلیھوعلیھ  المحصولالمحصول
  ..الخضريالخضري  نموهنموه  منمن  اإلقاللاإلقالل  بغرضبغرض  وذلكوذلك  نموهنموه  فتراتفترات

    یتأثریتأثر  المالئمالمالئم  الرطوبةالرطوبة  مستوىمستوى  أنأن  استنتاجاستنتاج  یمكنیمكن  سبقسبق  ممامما••
    فيفي  األمالحاألمالح  وتركیزوتركیز  الماءالماء  شدشد  قوةقوة  أھمھاأھمھا  عدیدةعدیدة  بعواملبعوامل
    ..والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة  مثلمثل  المختلفةالمختلفة  الجویةالجویة  والعواملوالعوامل  األرضاألرض

  حالةحالة  وفيوفي  المحاصیلالمحاصیل  معظممعظم  فيفي  أنھأنھ  استنتاجاستنتاج  یمكننایمكننا  كماكما••
  شدشد  قوةقوة  زادةزادة  إذاإذا  األرضاألرض  ريري  یجبیجب  ملحیةملحیة  الغیرالغیر  األراضياألراضي

    ..جوجو  ٢٢  أوأو  ١١  عنعن  الجذورالجذور  منطقةمنطقة  فيفي  الماءالماء



Water requirementsWater requirementsاالحتیاجات المائیة االحتیاجات المائیة 

  مدةمدة  ومنذومنذ  الماءالماء  منمن  كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  تنتحتنتح  نموھانموھا  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات••
    بالكمیةبالكمیة  النباتاتالنباتات  علىعلى  أجریتأجریت  التيالتي  الدراساتالدراسات  اھتمتاھتمت  طویلةطویلة
  الجافةالجافة  المادةالمادة  منمن  الوزنیةالوزنیة  الوحدةالوحدة  إلنتاجإلنتاج  الالزمةالالزمة  للماءللماء  النسبیةالنسبیة
TranspirationTranspiration  أوأو  النتحالنتح  بنسبةبنسبة  عنھاعنھا  یعبریعبر  وكانوكان  النباتیةالنباتیة
ratioratio  الالزمةالالزمة  باألرطالباألرطال  الماءالماء  كمیةكمیة  بأنھابأنھا  تعرفتعرف  وكانتوكانت    
    الجذورالجذور  استبعاداستبعاد  معمع  الجافةالجافة  المادةالمادة  منمن  الواحدالواحد  الرطلالرطل  إلنتاجإلنتاج
    باإلحتیاجاتباإلحتیاجات  الماءالماء  منمن  الكمیةالكمیة  ھذهھذه  علىعلى  أطلقأطلق  ماما  وكثیراوكثیرا
    تتراوحتتراوح  الكمیةالكمیة  ھذهھذه  أنأن  إلىإلى  عدیدةعدیدة  تجاربتجارب  أشارتأشارت  وقدوقد  المائیة،المائیة،

  ..رطلرطل  ١٠٠٠١٠٠٠--٢٠٠٢٠٠  بینبین



  قیمةقیمة  النتائجالنتائج  لھذهلھذه  أنأن  فترىفترى  الحدیثةالحدیثة  الدراساتالدراسات  ماماأأ••
  تتأثرتتأثر  للنباتللنبات  المائیةالمائیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  ألنألن  وذلكوذلك  جداجدا  محدودةمحدودة

  والرطوبةوالرطوبة  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  منھامنھا  كثیرةكثیرة  بعواملبعوامل  بشدةبشدة
    العناصرالعناصر  توفرتوفر  ومدىومدى  والحرارةوالحرارة  الریاحالریاح  وسرعةوسرعة  الجویةالجویة
..الصالحالصالح  الماءالماء  توفرتوفر  ومدىومدى  الغذائیةالغذائیة

  إضافتھاإضافتھا  یجبیجب  الماءالماء  منمن  أخرىأخرى  كمیةكمیة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ••
  لغسللغسل  تضافتضاف  ولكنولكن  بالنباتبالنبات  لھالھا  عالقةعالقة  والوال  لألرضلألرض
    الغسیلیةالغسیلیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  علیھاعلیھا  ویطلقویطلق  المتراكمةالمتراكمة  األمالحاألمالح

LeachingLeaching requirementsrequirements



  التجفیفیةالتجفیفیة  الھواءالھواء  قدرةقدرة  لتأثیرلتأثیر  الشدیدةالشدیدة  لألھمیةلألھمیة  ونظراونظرا••
DesiccatingDesiccating powerpower  الماءالماء  إستھالكإستھالك  علىعلى    

  العلماءالعلماء  منمن  عدداعددا  وجدوجد  فقدفقد  النباتاتالنباتات  بواسطةبواسطة  األرضياألرضي
  یمكنیمكن  المستخدمةالمستخدمة  الماءالماء  وكمیةوكمیة  للريللري  األرضاألرض  حاجةحاجة  أنأن

  الجویةالجویة  األرصاداألرصاد  منمن  المستخدمةالمستخدمة  البیاناتالبیانات  منمن  تحدیدھاتحدیدھا
  علىعلى  الساقطةالساقطة  الشمسیةالشمسیة  اإلشعاعاتاإلشعاعات  كمیةكمیة  منمن  وخاصةوخاصة
  اإلشارةاإلشارة  السابقةالسابقة  المنتجةالمنتجة  النسبةالنسبة  أنأن  والسیماوالسیما  األرضاألرض

    المسطحاتالمسطحات  منمن  البخرالبخر  بمعدلبمعدل  وثیقةوثیقة  عالقةعالقة  لھالھا  إلیھاإلیھا
    ..الجویةالجویة  الظروفالظروف  علىعلى  تتوقفتتوقف  والتيوالتي  المائیةالمائیة



qq  بیاناتبیانات  عليعلي  بناءبناء  المائیةالمائیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  لحسابلحساب  المستخدمةالمستخدمة  المعادالتالمعادالت  ضمنضمن  ومنومن    
ThonthwaiteThonthwaite  معادلةمعادلة  الجویةالجویة  األرصاداألرصاد

ETP= ETP= 11..6 6 ((1010T/I)aT/I)a
::حیثحیث
ETPETP  ==  لطوللطول  ساعةساعة  ١٢١٢  أساسأساس  علىعلى  أيأي  معدلمعدل  والغیروالغیر  الممكنالممكن  نتحنتح  البخرالبخر  

    ..الشھرالشھر  فيفي  یومایوما  ٣٠٣٠وو  النھارالنھار
TT   = = مم٥٥((المتوسط الشھري لدرجة حرارة الجو المتوسط الشھري لدرجة حرارة الجو  .(  .(
II   = = دلیل حراري دلیل حراريHeat indexHeat index   یتم الحصول علیھ بجمع دلیل حراري یتم الحصول علیھ بجمع دلیل حراري

شھر ویمكن حساب الدلیل الحراري الشھري شھر ویمكن حساب الدلیل الحراري الشھري   ١٢١٢لمدة لمدة   ( i )( i ). . شھريشھري
( i )( i )  من المعادلة التالیةمن المعادلة التالیة  :  :i =i = (T/(T/55))11..514514

aa   = = ثابت یتوقف على قیمة ثابت یتوقف على قیمةI I 
A= A= 00..000000675000000675II33++00..000077000077II22++00..0179201792I+I+00..4923949239



:  :  ویمكن حساب البخر نتح الممكن المعدل من المعادلة التالیةویمكن حساب البخر نتح الممكن المعدل من المعادلة التالیة
ETP= ETP (dETP= ETP (d11) (N/) (N/3030))

    ::حیثحیث
dd11   = = ١٢١٢طول النھار الفعلي مقسوما على طول النھار الفعلي مقسوما على

N  N   = =عدد األیام في الشھرعدد األیام في الشھر
:  :  أما اإلحتیاجات الغسیلیة فیمكن حسابھا من المعادلة التالیةأما اإلحتیاجات الغسیلیة فیمكن حسابھا من المعادلة التالیة

L.R. = ECiw / ECdwL.R. = ECiw / ECdw
:  :  حیثحیث

ECiwECiw   = =التركیز المسموح بھ من األمالح في ماء الريالتركیز المسموح بھ من األمالح في ماء الري  .  .
ECdwECdw   = =التركیز المسموح بھ من األمالح في ماء الصرفالتركیز المسموح بھ من األمالح في ماء الصرف . .


