
 االستهالك المائي للنبات

 :اهمية االستهالك المائي 

خصائص التربة ان المعلومات عن معدل استهالك الماء من قبل المحاصيل الزراعية وكذلك 

بالماء هما االساس بتصميم نظام توصيل الماء وجداول مواعيد الري  المؤثرة في االحتفاظ

 للمشروع الزراعي .

ء مع اخذ االمطار والضائعات المائية بنظر االعتبار يحدد سعة ان اسلوب استهالك النبات للما 

قنوات وانابيب نقل الماء والخزانات ومحطات الضخ وخصوصا في فترة اقصى استهالك مائي 

للمحاصيل الزراعية .وكذلك يفيد معرفتنا لالستهالك المائي للنبات في تحديد المساحة 

ائيه المقررة واختيار المحاصيل المالئمة المخصصة لزراعة كل محصول في ضوء الحصة الم

للزراعة تبعا لالسس االقتصادية التي تشمل مقدار العائد من المحصول طبقا لكلفة الوحدة من 

 المياة المستهلكة لالنتاج .

 :تعاريف 

هو مجموع ما يفقدة من الماء عن طريق النتح والتبخر . اذ يشمل  -: االستهالك المائي للنبات

التي تفقد من اوراق النبات خالل نموها والباقيه في انسجتها مضافا اليها الرطوبة  كمية الماء

وبما ان الماء المستهلك لبناء انسجة النبات يكون قليال . المتبخرة من التربه ومن سطوح النباتات

% ( من مجموع التبخر والنتح يطلق على االستهالك المائي في كثير من 1جداً ) اقل من 

 . (Evapotranspiration  ET) اصطالح تبخر ونتحاالحيان 

هو مجموع كمية الماء المستهلكة بالتبخر والنتح في المساحة  :االستهالك المائي الموسمي 

المزروعة خالل جميع موسم النمو اي من الزراعة وحتى الحصاد . ويعبر عنة كعمق ) سم ( 

 او كحجم ) متر مكعب / هكتار (.

ان معدل االستهالك المائي اليومي خالل الفتره من الموسم التي  : ائيفترة اقصى استهالك م

يكون فيها االستهالك المائي اعلى مايمكن يدعى فتره اقصى استهالك مائي وهذا هو المعدل 

التصميمي الذي يستعمل في تخطيط نظام الري . ان فترة اقصى استهالك مائي مائي لمحاصيل 

ث في اوقات مختلفة من موسم المحصول . اذ ان فترة اقصى مختلفة في منطقة معينة قد تحد

استهالك مائي للمحاصيل الصيفيه ال تتطابق مع فترته للمحاصيل الشتوية . في تصميم مشروع 

اروائي تكون فترة اقصى استهالك مائي هي الفترة التي يكون خاللها معدل االستهالك المائي 

 روعه في منطقة المشروع عند حدها االقصى . اليومي الموزون للمحاصيل المختلفة المز

  (ETp()ETo) التبخر ونتح الكامنين 

والذي عرفه بانه مقدار التبخر والنتح  1948ثورنثوايت الباحث اقترح هذا االصطالح من قبل 

من ارض واسعة مغطاة بالنباتات مع توفر كمية وافرة من الماء في جميع االوقات اي اليعاني 

بانه مقدار التبخر والنتح  -:بينمان التبخر والنتح الكامنين العالم  ي الماء ويعرف النبات نقصا ف

من غطاء نباتي قصير نامي جيدا ويغطي االرض تماما وال يعاني من نقص في الرطوبة 



بالرغم من ان تعريف بينمان يحدد  الخصائص المهمه للغطاء النباتي اال ان اليذكر اسم النبات . 

التبخر والنتح الكامنين على انهما الحد االعلى للتبخر والنتح  فقد عرفنسن جاما الباحث 

 سم 50-30للمحصول الزراعي مروي جيدا ولة سطح خشن مثل الجت نام بارتفاع 

 التبخر والنتح الحقيقين 

هو عملية فقدان الماء بواسطة التبخر والنتح عند اي مستوى من رطوبه التربه ويعد الماء في 

 امال محددا لهذه العمليه .التربه ع

والتربة هو تحول السائل الى غاز .ان التبخر من السطوح الطبيعيه كالسطوح المائيه  :التبخر

اوالغطاء النباتي هو عملية انتشار ينتقل فيها الماء بشكل بخار من سطح التبخر الى  ة المكشوف

 المحيط الجوي . 

 :المتطلبات االساسية لحصول عملية التبخر هي 

 وجود مصدر للحراره لتبخير الماء السائل  -1

 وجود فرق في تركيز بخار الماء بين سطح التبخر والهواء المحيط .  -2

مصدر الطاقة لعملية التبخر قد ياتي من الشمس او من الهواء المار فوق سطوح التبخر او طاقة 

طح التبخر عن كامنه اسفل هذه السطوح وقد يحدث التبخر عندما يزيد تركيز البخار عند س

 الهواء المحيط . 

 :النتح 

هو عملية فقد الماء بصورة بخار من خالل اوراق النباتات الحية الى المحيط الجوي ويخرج 

بخار الماء من النبات بصورة رئيسة خالل الثغور والنتح هو اساسا عملية تبخر ولكن خالفا 

مقدارة بواسطة الثغور وتركيب النبات للتبخر من السطوح المائية فان مقدار النتح يتم التحكم ب

فعند ظروف الطقس المتطرفه )الحرارة العاليه  وقلة الرطوبه النسبيه في الهواء(يستطيع النبات 

 بواسطة غلق الثغور تقليل عملية النتح.

 العوامل المؤثرة في االستهالك المائي

 عوامل النبات -1

سلوك الثغور فيها( -لونها-شكلها-بهاترتي-ان خواص النباتات وباالخص االوراق ) مساحتها

وكذلك ارتفاعها وامتداد وكثافة االنظمة الجذرية وقابليتها على امتصاص الرطوبة تؤثر في 

االستهالك المائي .اذ يزداد االستهالك المائي بزيادة المساحة السطحية لالوراق وزيادة الكثافة 

وكلما كان لون االوراق غامقا النه النباتات وطول النبات وزيادة عمق المجموعة الجذرية 

 تعكس كمية اقل من الطاقة الشمسية.



االستهالك المائي للنبات بمرحلة نمو المحصول اذ يزداد االستهالك المائي تدريجيا  كذلك يتاثر

من بداية الزراعة الى مرحلة التزهير حيث يتساوى مع التبخر والنتح الكامنيين ثم ينخفض 

 ذلك السباب فسلجية بحته . االستهالك المائي بعد

 

 الرياح ( –شدة الضوء  –الرطوبة النسبية  –) درجة الحرارة عوامل مناخية  -2

نسجة التربة  –االيصالية المائية  –تركيب التربة  -درجة تحضير التربة)عوامل التربة  -3

  كثر من التربة الخشنة(التربه الناعمة تبخر ماء ا اذ ان 

 يستهالك المائطرق قياس اال

 اوال : الطرق المباشرة:

 Lysimeter  methodمقياس التسرب ) الاليسوميتر (  -1

 الواح التجارب الحقلية -2

 دراسات رطوبة التربة -3

 طريقة التوازن المائي -4

 اريب(سطريقة الاليسيميترات ) الم

وهي عبارة عن اجهزة لتقدير التبخر والنتح للمحاصيل المختلفه ويزرع بمحصول معين الجل 

ستهالك المائي له عن طريق دراسة التغير في رطوبة التربة وحساب كميات المياة تقدير اال

 المضافه وكميات المياة المبزولة 



 :وان الشروط الواجب توفرها في الاليسيميتر هي 

 توفر العمق المالئم للجذور وتوفر الرطوبة والتهويه المناسبتين  -1

 الخضري للمحصول المزروع ان تتالئم مساحة الاليسيميتر مع طبيعة النمو  -2

 يجب ان توفر امكانية بزل المياه الزائدة  -3

ضرورة تماثل التربة الموجوده في الاليسيميتر مع التربة المحيطة به من حيث نظام  -4

 ترتيب طبقاتها وتعاقبها 

 رتفاع الحقل المجاور كون ارتفاع الاليسيميتر مساويا اليجب ان ي -5

حيط بالاليسيميتر لنفس العمليات الزراعية التي يجب ان تخضع معامالت المحصول الم -6

 تجري للمحصول المزروع في الاليسيميتر من حيث التسميد والري 

 : االهداف االساسية لاليسيميترات

 دراسة االستهالك المائي للمحاصيل المختلفة  -1

 قياس معدالت غيض الماء في الترب المختلفة  -2

 جب اضافتها بداللة العمق تحديد معدالت الري وكميات المياة التي ي -3

تحديد الفقد من المغذيات واالمالح  من التربه جراء الري وسقوط المطر او عند  -4

 اجراء عمليات غسل التربة المتاثره بالملوحة 

 :انواع الاليسيميترات 

 :الاليسيميترات الغير وزنيه  -اوالً:

الفرق بين كمية المياه يتم حساب االستهالك المائي للمحصول بهذا النوع ن طريق حساب 

 المضافه وكمية المياه المبزوله مع اخذ التغير في رطوبة التربة بنظر االعتبار .

 الاليسيميترات الوزنيه : -ثانياً :

يجاد االستهالك المائي بدقه وعلى فترات متقاربة قد تكون يوم او ساعة وذلك بقياس وتستخدم ال

دان في الوزن بين فترات اضافة الماء وهي اكثر دقة من النوع السابق لكونها تحتوي على الفق

موازين ذات حساسيه عاليه ولتقدير االستهالك المائي بهذا النوع من الاليسيميترات يحتسب 

ثم يحتسب الفقدان  الوزن الكلي لاليسيميتر ) وزن الوعاء + وزن التربة الجافه + وزن الماء (

غير في الوزن يعزى الى الفقد بسب التبخر تعلى الفترات المرغوب بها حيث ان ال وزنالفي 

وبجمع مقدار الفقد بالوزن للفترات المقاسة يستحصل على االستهالك المائي الفعلي .والنتح 

 نبات خالل الموسم الزراعي .لل

  



 طريقة التوازن المائي

 تستعمل هذه الطريقة للمساحات الكبيرة كوديان (االنهار ويحتسب االستهالك المائيCu )

                         Cu= (I+P) + (Gs – Ge) – Rلمساحة معينة حسب المعادلة التالية:

Cu               االستهالك المائي لمساحة معينة : 

I                    كمية الماء الداخلة لتلك المساحة في السنة: 

P                     :كمية السقيط في السنة 

Gs                  كمية الماء المخزونة في التربة عند بداية السنة: 

Ge                 : كمية الماء المخزونة في التربة عند نهاية السنة 

R                 :كمية المياه الخارجة في السنة 

  ثانيا: الطرق الغير مباشرة:

 ( حوض التبخربيانات التبخر ) نتح من-تقدير التبخرطريقة  -1

 نتح من البيانات المناخية -تقدير التبخرطريقة  -2

 Blany-Griddle formula كريدل –ني معادلة بلي -أ

  Penman formula معادلة بنمان -ب

  Thornthwaite formula معادلة ثورن وايت -ت

  Jensen – Halse formulaهيس -جانس معادلة -ث

 (ETo() ETr) (ETpنتح المرجعي)الكامن( ) – )) جميع الطرق اعاله تقدر التبخر

 شرح طريقة حوض التبخر 

( هو االكثر شيوعا في قياس التبخر . اذ  Class A أ ) يعتبر حوض التبخر صنف

انها تمثل االستهالك المائي ( اال  قيم التبخر المقاسة من هذا الحوض)يمكن اعتماد 

من كمية المياه  قبل النبات هي اقلكمية المياه المستهلكه من تكون انه في الغالب 

لذلك يجب وضع معامل تحويل يسمى  (Epan)ملم/يوم ض التبخرالمتبخرة من حو

الذي تختلف قيمته تبعا لنوع الحوض والغطاء النباتي  ( Kpanبمعامل الحوض )

 وكما في العالقة التالية .  (ETp)الجل قياس مقدار التبخر المرجعي

ETp = Epan * Kpan                                                                           

 



 Blany-Griddle formulaكريدل  –طريقة معادلة بليني 

(ومعدل النسبة المئوية لعدد ساعات Tcمعدل درجة الحرارة الشهرية ) تعتمد هذه المعادلة على

هذه المعادلة في ظروف المناطق  (وقد اشتقتPالنهار في الشهر بالنسبة لعددها في السنة )

    ETp = P(0.46 Tc + 8.13 ) -(بالصيغة : ETpنتح المرجعي )-الجافة الميركا لحساب التبخ

ولكن عند انخفاض درجة  0م15والصيغة اعاله تعطي نتائج جيدة بحدود معدل درجات حراره 

 ( لذلك عدلت كاالتي:ETpالحرارة عن هذا الرقم فان المعادلة اعاله تعطي قيما عالية لمقدار)

 ETp =K P(0.46 Tc + 8.13 ) 

K = (O.O311 Tc + 0.24)  

ETp = P(O.O311 Tc + 0.24).(0.46 Tc + 8.13 )    

  

   ETcrop   Calculation ـ نتح للمحصول           حساب التبخر   
لية منن ان التبخر ـ نتح لمحصول خال من األمراض ومزروع  في حقل واسع تحت ظروف مثا 

 ETpكميات مياه وأسمدة ،والذي يعطي أعلى ناتج له في ظنل الظنروف المعطناة يحسنب بضنرب 

 =Kc  ×ETp ETcrop                                  : كما في المعادلة  Kcفي معامل المحصول 
مند  لمحصول معين يختلف باختالف مراحل نموه أثناء الموسم، وان قيمتنه ال تعت Kcأن المعامل  

على مرحلة نمو المحصول فقط، ولكن على الظروف المناخية أيضنا. . ففني مرحلنة البنذر وأثنناء 
مرحلة النمو المبكرة فان الجزء الفاعل هو التبخنر منن سنطح التربنة وخاصنة عنندما يكنون سنطح 
التربة رطبا أغلب الوقت. أما في مرحلة تغطية النبات لكامل سطح األرض، فان التبخر قليل جندا 

 والجزء الفاعل هو النتح من النبات.
 

 تؤثر في وقت الري وكمية المياه الواجب إضافتها للتربة، وهي:التي عتبارات اال
 توفر الماء للري -1
 حاجة المحصول للماء.  -2
 قابلية التربة على خزن الماء في منطقة الجذور.  -3
 عمق المجموع الجذري للنبات. -4

 توفر ماء الري: -1

 ماء:حاجة المحصول لل -2 

هنناك عندة طننرق عامنة يمكننن بواسنطتها  تحدينند حاجنة المحصننول للمناء وكننذلك تحديند موعنند     
 األرواء، أهمها:

 : Soil – Water Monitoringرصد رطوبة التربة       –أ 

تراقب رطوبة التربة باستمرار، ويروى الحقل عندما يصل العجز في المحتنوى الرطنوبي ىلنى    
ويتم تقدير رطوبة التربة ىما بالطريقة الوزنية أو مكعبات الجنبس أو التشنتت  القيمة المثبتة مسبقا.

النيننوتروني. وغالبننا مننا يقنناس حاليننا جهنند الرطوبننة باسننتخدام التنشننيومترات للتعننرف علننى حاجننة 
 المحصول للماء.



 : Water Balance Methodطريقة التوازن المائي      –ب 

 لة التوازن المائي، وهي:وتستند هذه الطريقة على معاد      
 (ΔS)الماء المفقود = التغير في المخزون –الماء المكتسب  

 (P)+ ماء التساقط (I)الماء المكتسب = ماء الري 

+ الجريننان  (Dp)( + منناء التسننرب العميننق (ETcrop)المنناء المفقننود = )التبخننر .. نننتح للنبننات

 (Runoff)السطحي

                                ΔS= (I + P) – ( ETcrop + Dp + Runoff)  

 ويعبر عن جميع هذه الكميات المائية بوحدات عمق ماء مكافئ ) مم (.
% من مياه الري. 30هذا ويجري تقدير المياه المفقودة بالتسرب العميق والجريان السطحي كنسبة

 .% حسب طريقة الري90-%60ولذا هناك ما يسمى بكفاءة الري حيث تتراوح ما بين 

 
 قابلية التربة على خزن الماء في منطقة الجذور: – 3  

تختلننف  التننرب بقنندرتها علننى االحتفنناظ بالمنناء حسننب نسننجة هننذه التننرب، وفنني العمننوم يمكننن     
، وناعمنة كالطينينة. وكلمنا لمزيجينهتصنيفها ىلى ثالث فئات : نسجة خشنة كالرملية، ومتوسطة كا

تفاظ بالماء والعكس صحيح، لذا ينصح ري الترب الخشنة زادت خشونتها كلما قلت مقدرتها باالح
 بكميات قليلة ولكن على فترات متقاربة وللناعمة على العكس ريات ثقيلة وعلى فترات متباعدة.

مننن قطنناع التربننة)متر واحنند( والقابننل (DRZ)ىن الننذي يحنندد عمننق المنناء المكننافئ لوحنندة العمننق 

ية عند سنعتها الحقلينة ورطوبتهنا الحجمينة عنند نقطنة للتخزين،هو المدى بين رطوبة التربة الحجم
                الذبول الدائمة. حيث يتاح للنبات االسنتفادة منن هنذا المناء، لنذلك يطلنق علينه بالمناء المتناح الكلني

(Total Available Water (TAW 

 .(θvfc – θvwp) DRZ  =TAW 

 
 بات:عمق المجموع الجذري للن  –4

العامل اآلخر الذي يؤثر في جدولة الري وكمية الماء المضافة هو عمق وتوزيع المجمنوع         
الجننذري للنبننات، وهننذا يعنند عننامال معقنندا ألنننه يتنناثر بالوقننت ونننوع المحصننول ومعننامالت الننري 

 والمناخ.
كل التنالي ومن المعلوم أن عمق جذور المحاصيل يزداد بتقندم مراحنل النمنو وطنول فترتهنا، والشن

 التوزيع الجذري خالل مقد التربة تبعا لالستخالص الرطوبي . يبين
 

 
   
 


