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 – كركوك مدينة في النتح وتبخر السطحية دراسة العالقة بين درجة حرارة الهواء
 العراق.

 جودت ىدايت محمد أحمد
 ، كركوك، العراق.قسم الفيزياء، كمية العموم، جامعة كركوك  

jawdet77@uokirkuk.edu.iq  

 صالممخ
 كركوك مدينة والتبخر النتح في محطات السطحية العالقة بين درجة حرارة اليواءييدف ىذا البحث إلى دراسة 

وذلك  (قره عنجير داقوق،  ،التون كوبري، الحويجة )وىي  شرقا( 55.74 °شماال ، خط طول 74.53 °)دائرة عرض

شبكة االرصاد  من ( والتي تم الحصول عمييا3107)والتبخر النتح( لمعام  السطحية بيانات )درجة حرارة اليواء باستخدام

 . التابعة لوزارة الزراعة العراقية الزراعية الجوية

من خالل حساب معامل تم في ىذا البحث التحقق من العالقة بين درجة حرارة اليواء السطحية وقيم التبخر نتح 

قوي بين المعدالت طردي وجود ارتباط خطي أظيرت النتائج  حيث 3101باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل االرتباط 

، حيث في محطات الدراسة االربعمتبخر النتح المجموع الشيري والفصمي ل و السطحية الشيرية والفصمية لدرجة حرارة اليواء

، بينما بمغت قيم معامالت االرتباط الدراسة ( في محطات1.430  - 1.4.7بين ) االرتباط الشيرية بمغت قيم معامالت

، وبنقصان التبخر نتح ، وىذا يشير الى انو بزيادة درجة حرارة اليواء السطحية تزداد قيم(1.44 - 1.01بين ) الفصمية

 .درجة حرارة اليواء السطحية تقل قيم التبخر نتح

 .، المناخ، االرصاد الجويةكركوك، النتح التبخر، اليواء حرارةدرجة :  الكممات الدالة
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Abstract 

This research aims to study the relationship between the surface air temperature and the 

evapotranspiration In the stations of Kirkuk city (Latitude: 35.47 °N, Longitude: 44.39° E) 

(Haweija, Alton Copery, Daquq and Qara enger) by using data of (Surface Air Temperature 

and Evapotranspiration) In (2013), which was obtained from the Iraqi Agro meteorology 

Network / Ministry of Agriculture. 

In this study the relationship between air temperature and values of evapotranspiration has 

been investigated by calculation the correlation coefficient by using program of Microsoft 

excel 2010, the results indicated the existence of strong linear correlation between the 

monthly and seasonally average of air temperature and the monthly and seasonally sum of 

evapotranspiration In the four studying stations. 

Monthly correlation coefficient values between (0.963 – 0.978), while Seasonally 

correlation coefficient values between (0.80 – 0.99) in studying stations. This indicates that 

the increasing in surface air temperature leads to increase the values of evapotranspiration, 

and the decreasing in surface air temperature leads to decrease the values of 

evapotranspiration. 

 Keywords: Air temperature, Evapotranspiration, Kirkuk, Meteorology, Climate. 

 DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.2.9 

 

mailto:1ehsanfadhil@gmail.com


Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 

Volume 14, Issue 2, June 2019 , pp. (145-159) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
547 

 :المقدمة .5
وثيقًا مما تؤثر بصورة  ارتباطا سائر العناصر األخرى بيا الرتباط، تعد درجة الحرارة، أىم عنصر من عناصر المناخ

كافة ولما ليا من تأثير في أضفاء  في مظاىر الحياة غير مباشرة في الظواىر الجوية، بجانب تأثيراتيا المختمفة مباشرة أو

ذي تقاس بو كمية إذ تتحكم في توزيع المياه عمى وجو األرض حيث أنيا المقياس ال ،أشكال مميزة لمظاىر سطح األرض

 [.1]واألرضي   الشمسي اإلشعاعالتي يكتسبيا اليواء من  الطاقة الحرارية

اال انو توجد مصادر اخرى ولكن ذات تأثير قميل ن المصدر الرئيسي والمباشر بالنسبة لمكرة األرضية ىي الشمس إ

الف الفصول وتعاقب والمكان واخت االرتفاعفي الجو متغيرة مع تغير  ، إن درجة الحرارةوعلى العموم. مثل باطن االرض

 ،ة، والرطوبة النسبيلرياححركة ا ،، نوع السطح، وجود الغيوم، التغيرات الضغطيةاإلشعاععديدة منيا  ألسباب، الميل والنيار

 [.2]وتقمباتو  يلعب الدور األساسي في تغيرات الطقس االختالفوهذا 

المياه وحركة  حيث تمعب دورًا ىامًا في تبخير بدرجة الحرارةكما أن وفرة بخار الماء في الجو مرتبط ارتباطا وثيقًا 

اليواء المحمل ببخار الماء لذا اختالف كميات المطر ما بين مناطق سطح األرض ما ىو اال انعكاس مباشر وغير مباشر 

 [.2] لدرجة الحرارة

وتقمباتللو فللي المنللاطق المختمفللة  ،ي الظللروف المناخيللة وتغيللرات الطقللسمؤشللر عمللى أن التبللاين فلل اعللاله ىللومللا ذكللر  كللل

 [.3]التباين في درجة الحرارة  هبالدرجة األولى  اساسو

، مد عمى رطوبة التربة وتوفر الماءيعرف التبخر النتح الحقيقي بانو كمية المياه المفقودة بالتبخر والنتح فعميا وتعت

نتح  -يعد التبخر .[4]فالتبخر الفعمي من التربة الرطبة اكثر من التبخر من التربة االقل رطوبة وفي ظروف جوية متشابية 

حيث يعد بخار الماء الى جانب الرياح، العنصر األساسي في معظم عمميات تبادل  ،لوجيةأىم عنصر في الدورة الييدرو 

 [. 5الطاقة ضمن الغالف الجوي ]

ّن تقدير  قيم التبخر المائيةوىذه العمميات تمثل المظاىر المناخية التي تربط األطوار المختمفة لمدورة  نتح ميم  –، وا 

 [.5حيث تساعد في  تقميص فجوة التوزيع الطبيعي لممياه في الزمان والمكان ] المائيةفي الدورة 
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العجز المائي أو فعالية األمطار في األقاليم المختمفة. كما نتح في تقدير كمية الفائض أو  –وُيعتَّمد عمى قيم التبخر 

نتح في تعيين جدوى مشاريع الري وترشيد استخدام المياه بغية توفيرىا والمحافظة عمى التربة من  –يعول عمى قيم التبخر 

الى زيادة اإلنتاج الزراعي [. كما أنيا ُتعّد من العوامل الرئيسة في أدارة المياه المثمى التي تؤدي 5التدىور والتصحر ]

والتقميل من التغاير السنوي الكبير في اإلنتاج والى تقميل تكاليفو وتحديد طريقة الري المالئمة لممناطق الزراعية المختمفة 

[6 .] 

حيث يعتمد التبخر  ىناك عدة عوامل تؤدي الى ارتفاع او انخفاض في كمية الماء المتبخر ومنيا درجة حرارة اليواء

تح بصورة مباشرة عمى درجة الحرارة سواء كان ذلك بالنسبة لدرجة حرارة اليواء حيث كمما تزداد درجة الحرارة يزداد الن

 . [7]من سطح الماء الى اليواء  اليروبتمكنيا من  افالت معينة بالمقابل معدل التبخر نتيجة اكتساب جزيئات الماء طاقة

التبخر نتح منيا استخدام جياز الاليزومتر والطريقة الحقمية وطريقة التوازن المائي، ونتيجة  لحسابىنالك طرق مباشرة 

، لذلك كان من الالزم ايجاد طرق اخرى رة ال تتوافر في كل المناطقالن الطرق المباشرة تكون مكمفة وتحتاج الى جيود كبي

احد او اكثر مثل نتح تعتمد عمى عنصر مناخي و لتبخر ا لحساببدال عنيا فمجا العمماء الى استخدام طرق غير مباشرة 

 .[8] كريدل ومعادلة ايفانوف –، ومعادلة بميني معادلة ثورنثويت، ومعادلة خوسال، ومعادلة خروفة

 :[9]ان الصيغة العامة لمعادلة ايفانوف تتمثل باالتي 

           (    )
 (      )                                                                                                ( ) 

 
 :حيث أن

Eto:  )مقدار التبخر النتح )مممتر 

 T:  )معدل درجة الحرارة )درجة مئوية 

 Rh: ( الرطوبة النسبية%) 

والتي تم  كركوك مدينةوالتبخر النتح في محطات  السطحية سيتم في ىذا البحث دراسة العالقة بين درجة حرارة اليواء

االلكتروني  والمنشورة عمى الموقع الحصول عمييا من شبكة االرصاد الجوية الزراعية العراقية التابعة لوزارة الزراعة
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www.agromet.gov.iq [10] ،يمالتغيرات الشيرية والفصمية لكل منمن خالل توضيح اوذلك  عمى الشبكة العنكبوتية ،

 إضافة الى حساب معامالت االرتباط الشيرية والفصمية لكل منيما لبيان مدى عالقتيما ببعضيما.

  :مكان الدراسة والبيانات المستخدمة .2
في  والموضحة السطحية حرارة اليواء المعدالت الشيرية لدرجةالبيانات التي تضمنت  استخدامتم في ىذا البحث 

محافظة  فيالدراسة االربع محطات ب والخاصة  3 الجدولمتبخر النتح والموضحة في الشيري لالمجموع  و  0 الجدول

والتي تم الحصول عمييا من شبكة االرصاد  (3107)لمعام  (داقوق، قره عنجير ،التون كوبري، الحويجة)وىي  كركوك

دوائر العرض(  )خطوط الطول و يوّضح الموقع الجغرافي 7 الجدول ، بينماالجوية الزراعية العراقية التابعة لوزارة الزراعة

 .)المثمثات الممتمئة( موضحا عمييا المحطات الرصديةكركوك  مدينة يبين خارطة 0 والشكل،  بالدراسة لممحطات المشمولة

التون ، الحويجة) االربع محطات الدراسة في (درجة مئوية  ) حرارة اليواء السطحيةلدرجة المعدالت الشيرية : 5جدول 
 .[10] (3107)لمعام  (داقوق، قره عنجير ،كوبري

 

 األشهر

 

 المحطات

 قيم المعدالت الشهرية لدرجة حرارة الهواء السطحية ) درجة مئوية (

كانون 
 الثاني

 ايمول اب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 ...05 00.00 0.43 الحويجة

التون 
 كوبري

3.04 00.10 07.73 31..3 3..45 70.44 75.41 75.30 33.03 31.45 03.05 4.41 

 4.13 03..0 33.04 34.40 77.44 75.34 0..73 34..3 .33.0 5..04 03.57 4.01 داقوق

عنجيرقره   01.5 07.74 03.10 33.10 33.00 77.03 73.53 7..05 70.01 35.17 00.33 01.73 
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 (داقوق، قره عنجير ،التون كوبري، الحويجة) االربع في محطات الدراسةلمتبخر النتح )مممتر(  المجموع الشيري: 2جدول 
 .[10] (3107)لمعام 

 
 األشهر    

 
 

 المحطات

لمتبخر النتح ) مممتر (قيم المجموع الشهري   

كانون 
تشرين  ايمول اب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

 األول
تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

55.4 الحويجة

1 

4..5

1 

014.4

1 

07..0

1 

005.4

1 

300.7

1 

3.5.3

1 

304.1

1 

0.0.4

1 

033.

31 
.3.71 41.71 

التون 
 كوبري

70.4

1 

41.4

1 
47.41 

073.5

1 

033.0

1 

371.7

1 

354.3

1 

330.3

1 

0.3.3

1 

03..

31 
.0.31 41.31 

44.3 داقوق

1 

.5.4

1 

004.0

1 

0...4

1 

307.4

1 

303.7

1 

34..5

1 

373.1

1 

000.4

1 

0.0.

71 
...41 5..31 

5.1. قره عنجير

1 

30.1

1 

050..

1 

000..

1 

370.3

1 

30..5

1 

711.0

1 

33..4

1 

314.3

1 

034.

31 
04.31 33.31 

 

 .[10] لممحطات الرصديةخطوط الطول والعرض : 3جدول 

 ) درجة شماال (دائرة العرض  ) درجة شرقا (خط الطول  اسم المحطة

43.76 الحويجة
°
  E 35.30

°
 N 

44.15 التون كوبري
°
  E 35.73

°
  N 

44.42 داقوق
°
  E 35.16

°
  N 

44.56 قره عنجير
°
  E 35.46

°
  N 
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 .[11] ضمن مدينة كركوك ) المثمثات الممتمئة ( توزيع المحطات الرصدية :1 شكل

  :النتائج والمناقشة .3
، من كركوك مدينةوالتبخر النتح في محطات  السطحية دراسة العالقة بين درجة حرارة اليواء في ىذا البحث تمت

 ،لبيان مدى العالقة بين كل منيما ، وحساب قيم معامالت االرتباط الشيري والفصميتوضيح التغير الشيري والفصميخالل 

، والتبخر النتح السطحية والمتضمنة لدرجة حرارة اليواء  2 و 1الجدولين  من خالل االستفادة من البيانات المذكورة في 

 : تائج المستخرجة عمى النحو التاليوكانت الن

  :في محطات الدراسة مع التبخر النتح السطحية التغير الشهري لدرجة حرارة الهواء 1.3
 في محطات الدراسة مع التبخر النتح السطحية لدرجة حرارة اليواءتوضح التغير الشيري  أ ، ب ، ج ، د    2 الشكل

 -حيث تم مالحظة ما يمي: (2113لمعام ) االربع
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             ات الدراسة االربع في محط شير )تموز( و تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح لشيري  مجموعن أعمى إ

 في  (مممتر 264.71و ) ،(داقوق( في محطة )مممتر 282.31و ) (قره عنجيرمحطة )في ( مممتر 311.81) بمغت حيث

المعدل الشيري لدرجة حرارة  ارتفاعإلى  ويرجع ذلك، (التون كوبريمحطة ) ( فيمممتر 245.71و )، (الحويجةمحطة )

قره في محطة ) ( درجة مئوية 37.47بمغت  )  حيثشير )تموز(، خالل  االربع في محطات الدراسة السطحية اليواء

( في 34.91و )،  (الحويجة) محطة ( فيدرجة مئوية 34.21و ) ،(داقوق( في محطة )درجة مئوية 34.79، و )(عنجير

 (.التون كوبريمحطة  )

  ات دراسية حيثمحطثالث في  و شير )كانون الثاني( تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح لشيري  مجموع أقل أما

محطة  في (مممتر 64، و )(الحويجة( في محطة )مممتر 44.51) و (التون كوبريمحطة )في ( مممتر 38.51بمغت )

 انخفاضويرجع ذلك إلى ، (مممتر 46.21بمغت )حيث  ، وخالل شير )كانون االول( في محطة )داقوق((قره عنجير)

درجة  7.89) بمغتحيث شير )كانون الثاني(،  خالل في محطات الدراسة السطحية المعدل الشيري لدرجة حرارة اليواء

قره ) محطة ( فيدرجة مئوية 11.32، و )(الحويجةمحطة ) ( فيدرجة مئوية 8.52و ) ،(التون كوبريفي محطة ) (مئوية

 .درجة مئوية( 9.12حيث بمغت )( داقوق)في محطة  كانون االول(خالل شير ) و، (عنجير

 : االرتباط الشهري لدرجة حرارة الهواء السطحية والتبخر النتح في محطات الدراسة 1.3

السطحية والمجموع الشيري  المعدالت الشيرية لدرجة حرارة اليواءالشيري بين  االرتباطيوضح قيم معامل  4 الجدول

( المتوفر (Correlation function االرتباط والتي تم حسابيا من خالل استخدام دالة ،(2113عام )خالل لمتبخر النتح 

قره )الدراسة االربع في محطات قوية  طردية ارتباطوجود عالقة يالحظ حيث  (Microsoft Excel 2010في برنامج )

  .(والتون كوبري عنجير والحويجة وداقوق

 

 

 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 

Volume 14, Issue 2, June 2019 , pp. (145-159) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
553 

 

  )ب(                              )أ(                                                                        

 

 

 

                           د() )ج(                                                       

وداقوق والتون  الحويجة)قره عنجير و  مع التبخر النتح( في محطات السطحية حرارة اليواءالتغير الشيري )لدرجة  :3 شكل

 .(2113كوبري( لمعام )

 

 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 

Volume 14, Issue 2, June 2019 , pp. (145-159) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
554 

في  السطحية لدرجة حرارة اليواء الشيري بين المجموع الشيري لمتبخر النتح والمعدل الشيري االرتباطقيم معامل : 4 جدول

  .(2113محطات الدراسة خالل عام )

 نوع االرتباط قيمة معامل االرتباط الشهري المحطة

 طردي قوي 0.963 قره عنجير

 طردي قوي 0.968 الحويجة

 طردي قوي 0.964 داقوق

 طردي قوي 0.978 التون كوبري

 : في محطات الدراسة مع التبخر النتح السطحية التغير الفصمي لدرجة حرارة الهواء 1.1 
مع التبخر  السطحية لدرجة حرارة اليواء الفصميتوضح التغير أ ، ب ، ج ، د    3 الشكلو  5الجدول من خالل 

 -حيث تم مالحظة ما يمي: ( 2113لمعام )  االربع في محطات الدراسة النتح

  ات الدراسة االربع حيثفي محط و فصل )الصيف( تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح ل فصمي مجموعن أعمى إ

محطة  في (مممتر 712، و )(داقوق( في محطة )مممتر 771.71و ) (قره عنجيرمحطة )في ( مممتر 864.11بمغت )

 لدرجة حرارة اليواء الفصميالمعدل  ارتفاعويرجع ذلك إلى ، (التون كوبريمحطة ) ( في مممتر 617.7و ) ،( الحويجة)

، (قره عنجيرفي محطة ) (درجة مئوية 35.38) بمغتحيث فصل )الصيف(، خالل  االربع في محطات الدراسة السطحية

( في محطة  33.69و )، (الحويجة)  محطة ( فيدرجة مئوية 33.21، و )(داقوق( في محطة )درجة مئوية 33.81و )

 .(التون كوبري)

بمغت   ات الدراسة االربع حيثفي محط و فصل )الشتاء( تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح ل فصمي مجموع أقل أما

 في  (مممتر 171.31، و )(الحويجة( في محطة )مممتر 151.21و ) (التون كوبريمحطة )في ( مممتر 141.11)

لدرجة حرارة  المعدل الفصمي انخفاضويرجع ذلك إلى ، (قره عنجيرمحطة ) ( في مممتر 214.71و )  ،(داقوقمحطة )

التون في محطة ) (درجة مئوية 9.49بمغت  )حيث فصل )الشتاء(، خالل  االربع في محطات الدراسة السطحية اليواء
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درجة  11.37و )، (داقوق) محطة في (درجة مئوية 11.42، و )(الحويجة( في محطة )درجة مئوية 9.89(، و )كوبري

 .(قره عنجير( في محطة )مئوية

 )درجة مئوية(  السطحية درجة حرارة اليواءوالمعدل الفصمي ل نتح )مممتر(اللمتبخر  المجموع الفصمي: 5 جدول
 .(2113لمعام ) االربعفي محطات الدراسة  

 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصول
 األشهر

               المحطات
كانون 
 األول

كانون 
 الثاني

 أيمول أب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول

تشرين 
 الثاني

محطة 
قره 
 عنجير

درجة 
 الحرارة
درجة 
 (مئوية(

11.37 22.3 35.83 24.7 

 التبخر نتح
 466.60 864.10 554.90 214.70 )مممتر(

 محطة
 الحويجة

درجة 
 الحرارة
درجة 
 (مئوية(

9.89 20.6 33.2 22 

 التبخر نتح
 356 702 426.90 151.20 )مممتر(

 محطة
 داقوق

درجة 
 الحرارة
درجة 
 (مئوية(

10.42 21.52 33.81 23.06 

 التبخر نتح
 409.30 770.70 499.90 170.30 )مممتر(

 محطة
التون 
 كوبري

درجة 
 الحرارة
درجة 
 (مئوية(

9.49 20.18 33.69 21.98 

 التبخر نتح
 357.10 607.7 409.10 140.10 )مممتر(
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  )ب(         )أ(                                                                   

                       

 )د(                                               )ج(                                                         

وداقوق والتون  الحويجةمع التبخر النتح( في محطات )قره عنجير و  السطحية اليواءالتغير الفصمي )لدرجة حرارة : 1  شكل

 ( 2113كوبري( لمعام )

 :والتبخر النتح في محطات الدراسة السطحية االرتباط الفصمي لدرجة حرارة الهواء3.4 
والمجموع الفصمي  السطحية المعدالت الفصمية لدرجة حرارة اليواءبين  الفصمي االرتباطيوضح قيم معامل  6 الجدول

( المتوفر (Correlation functionوالتي تم حسابيا من خالل استخدام دالة االرتباط ،(2113عام )خالل لمتبخر النتح 

قره )الدراسة االربع في محطات  قوية طردية ارتباطوجود عالقة يالحظ حيث  (Microsoft Excel 2010في برنامج )

  .(والتون كوبري وداقوق الحويجةعنجير و 
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 السطحية لدرجة حرارة اليواء الفصميلمتبخر النتح والمعدل  الفصميبين المجموع  الفصمي االرتباطقيم معامل  : 6  جدول

  .(2113في محطات الدراسة خالل عام )

 المحطة

 الفصميقيمة معامل االرتباط 

 نوع االرتباط
 فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

كانون االول، كانون 
 ، شباطالثاني

 ،، نيسانآذار
 آيار

، حزيران، تموز
 اب

، ايمول، تشرين االول
 تشرين الثاني

 طردي قوي 1.47 1.44 1.44 1.01 قره عنجير

 طردي قوي 1.47 1.04 1.40 .1.4 الحويجة

 طردي قوي 1.43 1.40 1.44 .1.0 داقوق

 التون
 كوبري

 قويطردي  1.44 1.43 1.44 1.03

 

 االستنتاجات  .4
 :  التالية، تم التوصل إلى االستنتاجات ما تقدممن خالل 

ويرجع ذلك ، ات الدراسة االربعفي محط شير )تموز( و تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح لشيري  مجموعن أعمى إ -5

 .الشير من السنة ذلكخالل  االربع في محطات الدراسة السطحية المعدل الشيري لدرجة حرارة اليواء ارتفاعإلى 

 

وىي ي ات دراسية محطثالث في  و شير )كانون الثاني( تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح لشيري  مجموع إن أقل  -2

، داقوق(( في محطة )كانون االول، وخالل شير )(قره عنجيرمحطة )و  ،(الحويجةمحطة ) و (التون كوبريمحطة )

شيري )كانون  خالل في محطات الدراسة السطحية لدرجة حرارة اليواءالمعدل الشيري  انخفاض ويرجع ذلك إلى

  ، وكانون الثاني(. االول
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 السطحية لدرجة حرارة اليواء  المعدالت الشيريةالشيري بين  االرتباطقيم معامل قوية بين  طردية ارتباطوجود عالقة  -3

 الدراسة االربع.في محطات والمجموع الشيري لمتبخر النتح 

 

ويرجع ، ات الدراسة االربعفي محط و فصل )الصيف( تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح ل فصمي مجموعن أعمى إ  -4

 .فصل ) الصيف (خالل  السطحية المعدل الفصمي لدرجة حرارة اليواء ارتفاعذلك إلى 

 

ويرجع ، الدراسة االربعات في محط و فصل )الشتاء( تم تسجيميا خاللقيم التبخر النتح ل فصمي مجموع أدنىن إ  -5

 .فصل )الشتاء(خالل  السطحية المعدل الفصمي لدرجة حرارة اليواء انخفاضذلك إلى 

 

 السطحية لدرجة حرارة اليواء المعدالت الفصميةبين  الفصمي االرتباطقيم معامل قوية بين  طردية ارتباطوجود عالقة  -6

 االربع.الدراسة في محطات والمجموع الفصمي لمتبخر النتح 
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