
 المحاضرة االربع عشر 

 ) :(Climate Water Budgetالمناخية المائية الموازنة
 )(precipitationالتساقط بٌن الكمٌة العالقة عن تعبٌر هً :المائية الموازنة

 التساقط مقدار ٌكون فعندما  ranspiration tEvapoالنتح  /والتبخٌر

 عندما وبالعكس مائً فائض هناك ٌكون  النتح  /التبخٌر مقدار من اكبر 
 الى ٌشٌر والذي مائٌا ً عجزا ً عنه ٌنتح النتح/البخر  من اقل التساقط ٌكون
 .الجفاف حدوث ٌعنً توافرها وبدون الري مٌاه الى الحاجة وفترة مقدار

 االشعاع حذ رطىبتها فٍ اىتزبت تصو ان بعذ)(Water surplus :المائي الفائض
 قذ او اىباطىٍ واىماء واىبحُزاث واىبزك واالوهار اىجذاوه َنىن
 اىً َعىد وبذىل  اىمائُت باىضائعاث عىه تعبز بما اخزي مزة َتبخز
 عىاصز ان اىطبُعت فٍ اىمائُت اىذورة تىشأ وهنذا .تنىن حُث

 :َأتٍ مما اىمائُت اىذورة
 التبخر عملٌة تتم خاللها من الحرارٌة الطاقة عن تعبٌر وهً الشمس .1

 Evaporation النتح وعملٌة والٌابس الماء  فوقTranspiration     
 .ثلجا ً او مطرا ً كان سواءً  التكاثر عملٌة وكذلك  .النباتات من

  .النتح عملٌة فً النبات على ٌقابله وبما والٌابس البحار فً ٌحدث والذي :التبخر .2
 .بخار الى الماء تحوٌل ٌعنً الحرارٌة الطاقة بفعل معا ً واالثنٌن

 عملٌة طرٌق عن ثلوج او مطر الى السابقة بالعملٌة النتح /التبخر اعادة وهو :التساقط .3
  Condensation  .التكاثف

 ٌجرى قد او البحٌرات مكونا ً السطح على الماء ٌبقى قد التربة رطوبة عملٌة تتم ان بعد .4

  .وهكذا .المحٌطات الى اخرى مرة لٌعود الباطنً والماء االنهار لٌكون
 

  :المائية الموازنة عناصر

  :اآلتٌة العناصر موقع ألي المناخٌة المائٌة الموازنة فً تؤثر
  .وصورة التكاثف وعن النتح التبخر حجم عن المعبرة الطاقة هً  :الحرارة درجة .1

 الطاقة عن الكمً التعبٌر وهً   Evapotranspirationالنتح/التبخر .2

 .بخار الى اخرى مرةً منه جزءً  أو كله التساقط حولت التً الحرارٌة
 المائً المدخل عن تعبر وهً الموقع ٌتسلمها التً الماء كمٌة :التساقط .3

vater income  .  
 وهو النتح  /والتبخر التساقط بٌن الفرق نتٌجة الزائدة الماء كمٌة وهو  :المائي الفائض .4

  PE=+-.Pٌساوي
 سدها ٌمكن ال التً للرطوبة التربة الٌها تحتاج التً الماء كمٌة وهو  :المائي العجز .5

  PE=-P- ٌساوي وهو  .االمطار طرٌق عن
 على وتعتمد التربة رطوبة بعد الزائدة الماء كمٌة وهً:RUNOFF  الضائعات  .6

   .ضائعات توجد فال العجز حالة فً اما  .المائً الفائض
 

  :المائية الموازنة تقدير

 سبق المائٌة الموازنة عناصر حساب من البد كمٌا ً تقدٌرا ً موقع ألي المائٌة الموازنة لتقدٌر
  Actualالحقٌقً النتح /التبخر حساب عن فضال ً بدقة ذكرها

Evapotranspiration  ٌاىمائُت اىمىاسوت عىاصز مه مهما ً عىصزا ً َعذ اىذ 
 ِخز مىقع مه َختيف اىحقُقٍ اىىتح /اىتبخز حساب تىاجه اىتٍ اىصعىباث ىنه .
  :اِتُت اىعىامو اختالف مع



  .التربة نوع .1
 .األرض استغالل طبٌعة .2
  .النباتً الغطاء نوع  .3
  .التربة رطوبة .4
 العام للتقدٌر االتٌة البسٌطة المعادلة استخدام على  تعتمد المجال هذا فً الدارسات معظم إن

   :وهً المالٌة للموازنة
  :أن حٌث

PE-P 
 Pًًً=ملم التساقط  

 PE =ًملم الممكن النتح  /التبخر .ً

 
 

  :المناخية المائية الموازنة خطوات
  ثورنثوٌت معادلة الممكن النتح التبخر قٌم احتساب .1
 اٌفانوف معادلة الكلً النتح التبخر  قٌم احتساب .2
 مجامٌع وبٌن السابقتٌن المعادلتٌن نتائج على باالعتماد الحقٌقً التبخر قٌم احتساب .3

 الحقٌقً فالبخر المحتمل التبخر من اكبر الشهر فً الساقطة االمطار كانت فاذا التساقط
 الحقٌقً فالتبخٌر المحتمل قٌمة من اصغر االمطار كانت واذا المحتمل قٌمة ٌساوي

  .المحتمل والتبخر الكلً التبخر بٌن الفارق ٌساوي
 التبخر ومعدالت التساقط مجامٌع بٌن الفرق طرٌق عن المائً الفائض مجامٌع احتساب .4

  الحقٌقً
  .السالب اشارة مع الكلً للتبخر مساوٌة وهً المائً العجز مٌعمجا احتساب .5
 ومجموع التساقط مجموع بٌن بالفرق وذلك المحتمل السنوي العجز مجموع اٌجاد .6

  .المحتمل التبخر
 شهور وبٌن الكلً التبخر مجموع بٌن الفرق وٌساوي الكلً السنوي العجز احتساب .7

   .المائً الفائض
 من توفر ان ٌجب التً الماء كمٌة ساوي المحتمل والعجز الكلً العجز بٌن الفرق  .8

   .اخرى مصادر

 األشهر
 المطر
 ملم

 ممكن/النتح/التبخر
 / التبخر
 كلً /النتح

 / التبخر
 /النتح
 حقٌقً

 عجز فائض

 0.0 23.1 6.5 60.3 6.5 29.6 2ك

 0.0 13.8 12.9 95.2 12.9 26.7  شباط

 88.4- 0 112.8 148.8 36.0 24.4  اذار

 219.6- 0 131.6 219.9 88.0 25.2  نيسان

 346.4- 0 153.4 346.4 193.0 7.9  مايس

 52.6  3149.5 1657.2 156.8 المجموع
-

2927.5 

 



 
  التساقط مجموع – المحتمل التبخر =المحتمل السنوي العجز

1500.4=156.8-1657.2 
  لمكمي الفائض شهور مجموع – الكمي التبخر =الكمي السنوي العجز

(66.5+95.2+60.3 ) - 3149.5= 
2927.5=222-3149.5 

   المحتمل العجز -الكمي = السنوي العجز
1500.4-2927.5=  

 1427.1ممم 
 

 


