
 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

1 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 مناطق کویری، بیابانی و  پتانسیل در برآورد میزان تبخیر و تعرق 

 سواحل مکران
  4قانونی ، عبدالواحد3نبی محمدی ،2، سید اسعد حسینی*1 مسعود گودرزی

ايران تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریخشکسالی و  گروه استاديارول: ئنويسنده مس -* 1
 massoudgoodarzi@yahoo.com    

 شناسی دانشگاه محقق اردبیلیدکتری اقلیم -2
 Hosseini.asad8@gmail.com 

 تبريزشناسی دانشگاه کارشناسی ارشد اقلیم -3
n.mohamadi1974@gmail.com 

 شناسی دانشگاه خوارزمیکارشناسی ارشد اقلیم -4
ghanony72@gmail.com 

های آبیاری، برآورد تبخیر و تعرق در بسیاری از مطالعات از جمله توازن هیدرولوژيک آب، طراحی و مديريت سیستم

سازی میزان محصول و مديريت منابع آب از اهمیت بااليی برخوردار است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در اين شبیه

 روشاستان واقع در مناطق کويری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از  9پژوهش به برآورد میزان تبخیر و تعرق در 
ايستگاه سینوپتیک در سطح منطقه در طول  33هواشناسی  پارامترهایمانتیث پرداخته شد. بدين منظور از  – پنمن

ساالنه تبخیر و  ماهانه و نقشه پراکندگی ، استفاده شد و پس از برآورد میزان تبخیر و تعرق 2112-1993دوره آماری 

ق در نتايج حاصل نشان داد که با افزايش عرض جغرافیايی و ارتفاع از میزان تبخیر و تعرتعرق منطقه ترسیم گرديد. 

. لذا مناطق جنوبی و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه دارای بیشترين میزان تبخیر و شود یممنطقه مورد مطالعه کاسته 

 394بیشترين میزان تبخیر و تعرق ماهانه در سطح منطقه مورد مطالعه مربوط به ايستگاه زابل با  .باشند یمتعرق 

بر اساس نتايج متوسط تبخیر و تعرق منطقه برابر با  .است رماهیتدر  متر یلیم 391و سپس ايستگاه خور با  متر یلیم

در سال دارای کمترين و  متر یلیم 317در سال است که ايستگاه فريمان در شمال منطقه مورد مطالعه با  متر یلیم 1223

در سال  متر یلیم 2333و ايستگاه زابل در سیستان و بلوچستان با  متر یلیم 2447ايستگاه خور در خراسان جنوبی با 

توان در مديريت منابع از نتايج حاصل از اين پژوهش می. باشند یمدارای بیشترين میزان تبخیر و تعرق در سطح منطقه 

 های آبیاری متناسب با وضعیت اقلیمی و آبی منطقه استفاده نمود.آبی و طراحی سیستم

 مکران ،کوير،و تعرقمانتیث، تبخیر  -بیابان، پنمنکلیدی:  گانواژ

 مقدمه 
تعرق  –و تبخیر  باشد یمبیالن آب  یها مؤلفههای آبخیز تخمین دقیق مديريت بهینه آب در حوضه یازهاین شیپيکی از 

تعرق در مطالعاتی از قبیل تغییر اقلیم  -. برآورد دقیق تبخیرگردد یمبر بیالن آب محسوب  رگذاریتأثپتانسیل يکی از عوامل 

تعرق باعث  -پديده تبخیر   (.2111و همکاران،  Liu) کند یمجهانی، تکامل محیطی و کنترل منابع آب نقش مهمی بازی 

میزان اندک تلفات آب و رطوبت از سطوح آبی، خاک و پوشش گیاهی شده و محاسبه آن از طريق روشی مناسب با توجه به 

منابع آب شیرين، چه سطحی و زيرزمینی در  نزوالت جوی و محدوديت منابع آب در ايران از اهمیت زيادی برخوردار است.

در زمینه منابع آب شیرين، کشاورزی است.  ها بخش نيتر پرمصرف. يکی از اند گذاشتهها رو به نقصان  بسیاری از کشورها و قاره

 یمؤثرتر صورت بهمحدوديت جدی هستند، بخش کشاورزی ناچار است تا آب را با راندمان باالتر و  که منابع آب دچار آنجااز 

برداری آب و که باعث بهبود مديريت بهره يیها روش(.  به عبارت ديگر يکی از 1392)هاشمی نیا،  قرار دهد یبردار بهرهمورد 

 یها مؤلفهباشد. تبخیر و تعرق يکی از  شود، برآورد دقیق میزان تبخیر و تعرق می در نهايت افزايش راندمان آب مصرفی می
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 استان اردبیل 

بهبود راندمان آب  درست و مناسب آبیاری برای یزير برنامهاصلی بیالن آبی هر منطقه و همچنین يکی از عوامل کلیدی برای 

و اين مقدار ممکن  گردد یمدرصد بارندگی از طريق تبخیر و تعرق به جو باز  23به میانگین جهانی،  با توجهباشد.  مصرفی می

های مختلفی برای برآورد (. مدل1392و همکاران،  نژاد دریحدرصد هم برسد ) 111-91نی به است در مناطق خشک و بیابا

های از معادله ها مدل. اين باشد یمهای هواشناسی مورد نیاز در تعداد پارامتر ها آنتبخیر و تعرق ارائه شده که تفاوت عمده 

-مانند پنمن تر دهیچیپهای ساده و تجربی مانند تورنت وايت و بالنی کريدل که تنها به پارامتر دمای هوا نیاز دارند تا معادله

باشند، متغیر بی نیازمند می( که عالوه بر دمای هوا به تابش خورشیدی، سرعت باد و رطوبت نسPMF-56) 27مانتیث فائو 

هستند. اين معادالت برای استفاده در شرايط اقلیمی مختلف، نیاز به واسنجی و ارزيابی دارند که اين امر از طريق تحلیل 

آبیاری و  یالملل نیبکمیسیون  (.2117و همکاران،  Irmakپذير است )ها به پارامترهای هواشناسی امکانحساسیت اين مدل

تعرق  -مانتیث را به عنوان يک روش استاندارد برای محاسبه تبخیر -زهکشی و سازمان خواربار جهانی )فائو( روش پنمن

تاکنون  ( . 1999و همکاران،  Allenتعرق پیشنهاد نمودند ) -برآورد تبخیر یها روشپتانسیل و همچنین برای ارزيابی ساير 

و همکاران  Smith. های مختلف انجام شده استتعرق و نحوه محاسبه و برآورد آن با روشمطالعات زيادی درباره تبخیر و 

روش برای محاسبه تبخیر و تعرق، از روش پنمن مانتیث به عنوان روش برتر نام برده و متوسط  21( ضمن مقايسه 1992)

روی يک چمنزار مرطوب در فلوريدا  یا عهمطال( در 2114و همکاران ) Jacobsاند.  خطای اين روش را يک درصد اعالم نموده

تفضلی و همکاران تعرق پتانسیل ارائه داده است.  -مانتیث کالیبره شده نتايج خوبی برای تبخیر -نتیجه گرفتند که مدل پنمن

های مختلف برآورد تبخیر و تعرق به پارامترهای هواشناسی در همدان پرداختند و بیان ( به بررسی حساسیت مدل1397)

شهابی فر و همکاران  ها، کمترين حساسیت را مدل پنمن مانتیث با بیشترين دقت داشته است.ردند که از بین تمام مدلک

ارزيابی نمودند. نتايج نشان  یا گلخانهلیسیمتری در شرايط  یها داده( شش روش محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل را با 1397)

کريدل اصالح شده کمترين دقت را دارد. حسینی  –مانتیث از دقت بیشتری برخوردار بوده و روش بالنی  –داد که روش پنمن 

های تجربی پرداختند ( به برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ايستگاه سینوپتیک سقز با استفاده از روش1391تبار )و ابراهیمی

های مورد بررسی در منطقه مورد ت و هارگريوز نسبت به ساير روشهای بالنی کريدل، تورنت واينتايج حاصل بیانگر دقت روش

( توسعه و سنجش کارايی يک معادله رگرسیونی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه 1392ملکی نژاد و پورمحمدی )مطالعه است. 

داد که معادله پیشنهادی که  مانتیث در ايران مرکزی را مورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان –مرجع بر مبنای روش فائو پنمن 

تنها وابسته به دمای میانگین ماهانه است دارای کارايی بسیار خوبی جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع در محدوده ايران مرکزی 

تعرق الزم است اين پارامتر در مناطق مختلف به طور دقیق برآورد شود که -. از اين رو با توجه به اهمیت عامل تبخیرباشد یم

ر اين پژوهش با توجه به شکننده بودن اقلیم مناطق کويری و بیابانی به برآورد میزان تبخیروتعرق در اين مناطق با استفاده از د

  روش پنمن مانتیث پرداخته شد.

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
و بیابانی در شرق، مرکز و منطقه مورد مطالعه ما در اين پژوهش  بخش وسیعی از سرزمین ايران شامل مناطق کويری 

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، يزد، خراسان جنوبی، قم، نیمة جنوبی  گیرد که استانکشور در بر می جنوب شرق

شود. موقعیت درصد استان سمنان را شامل می 91استان خراسان رضوی، نیمه شمالی و شرقی استان اصفهان و بیش از 

 آورده شده است. 1د مطالعه در شکل جغرافیايی منطقه مور
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 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

متشکل از  یا شبکهبا پوشش  های سینوپتیکانجام پژوهش حاضر از آمار پارامترهای مختلف هواشناسی ايستگاه جهت

میالدی به منظور رسیدن  2112تا  1993در طول دوره آماری مشترک از ايستگاه هواشناسی سینوپتیک در سطح منطقه  33

بدين منظور از عناصر اقلیمی مورد نیاز شامل دما )حداقل، میانگین، حداکثر( به به نتايج دقیق و مطلوب استفاده شده است. 

در ثانیه و مايل در ساعت،  درجه سلسیوس و فارنهايت، میانگین حداقل رطوبت نسبی به درصد، میانگین سرعت باد به متر

انجام مجموع ساعات آفتابی و تشعشع برون زمینی در مقیاس ماهانه و ساالنه طی دوره آماری محاسبه و واکاوی شد. برای 

 استفاده شده است. ArcGISو  Excel، Spss یافزارها نرمآماری و محاسبات مربوطه در اين تحقیق از  هایتحلیل

 مانتیث -روش پنمن
ها توصیه و مقايسه ساير روش EToعنوان روش استاندارد برای تعیین توسط سازمان فائو بهکه مانتیث  –معادله پنمن 

عنوان مبنای ارزيابی استفاده شده است. اين معادله به صورت رابطه ( در اين تحقیق به1994و همکاران،  Allenشده است )

 باشد:می( 1)
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 در رابطه فوق:

  :ETo( تبخیر و تعرق گیاه مرجعmm d
-1) 

 :Ta( دمای هواc◦( 

:U2  متری ) 2سرعت باد در ارتفاعms
-1) 

:Rn ( تابش خالص در سطح زمینMJ m
-2

 d
-1) 

es-ea بخار اشباع: کمبود فشار ( هواKpa) 

 (KpaC-1): شیب منحنی فشار بخار اشباع با دما  

γثابت سايکرومتر :(KpaC
 باشند. ( می1-
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که در  یوزن ده فاصله عکس بر اساسيابی،  های درونبه عنوان يکی از روش  معکوس فاصله یوزن ده روشدر ادامه از 

، Oliverو  Wbsterگیرد  مورد استفاده قرار گرفت)برآورد صورت می ی نقطه به نزديک، مقادير نقاط آن، تخمین بر اساس

 :به روش فوق به صورت زير است یدوبعديابی  (. رابطه کلی درون2111

  

(2                                                                                                               )               ∑     

 
   

 

وزن اختصاص داده    ، (x,y)تعداد نقاط معلوم مجاور  N، (x,y)مقادير برآورده شده در موقعیت  W (x,y)که در آن 

و  (x,y)های  فاصله اقلیدسی بین هر يک از نقاط واقع در موقعیت di، (xi,yi)در موقعیت  wiهر يک از مقادير معلوم  شده به

(xi,yi) وp   از وزن  متأثرمقدار توان است کهwi  برW ،(.1391است )اخوان و همکاران 

 نتایج و بحث
های سال دهد که در تمام ماهمانتیث نشان می -پنمننتايج حاصل از بررسی ماهانه میزان تبخیر و تعرق بر اساس روش 

های تیر و مناطق شرقی و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه از بیشترين میزان تبخیر و تعرق برخوردارند و در اين بین نیز ماه

خیر و تعرق ماهانه منطقه هستند. بر اساس نتايج حاصل بیشترين میزان تب در سطحمرداد دارای باالترين میزان تبخیر و تعرق 

است  رماهیتدر  متر یلیم 391و سپس ايستگاه خور با  متر یلیم 394در سطح منطقه مورد مطالعه مربوط به ايستگاه زابل با 

 (.2)شکل 

  
 ارديبهشت فروردين

  
 تیر خرداد
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 شهريور مرداد

  
 آبان مهر

  
 دی آذر
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 اسفند بهمن

مانتیث در سطح منطقه مورد مطالعه -های مختلف سال بر اساس روش پنمن فضایی میزان تبخیر و تعرق در ماهپراکنش  -2شکل   

از بررسی ساالنه تبخیروتعرق نیز نشان داد که متوسط ساالنه تبخیر و تعرق برای منطقه مورد مطالعه با  حاصلنتايج 

میزان پراکندگی تبخیر و تعرق   IDW  یابي درونکه با روش  دباش یمدر سال  متر یلیم 1223مانتیث برابر با  -روش پنمن

نقشه ساالنه  صورت بههای حاصل از آن خروجیمنطقه به چهار کالس کم، متوسط، زياد و خیلی زياد تقسیم گرديد و  ساالنه

مناطق شرقی و جنوب شرق منطقه  دهد یمنتايج حاصل نشان (. 3برای منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت )شکل 

سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان دارای بیشترين میزان تبخیر و تعرق و  یها استانمورد مطالعه شامل 

خراسان رضوی، سمنان و قم دارای کمترين  یها استانمناطق شمال و شمال غربی و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه شامل 

که  باشد یمروش پنمن استان هرمزگان و کرمان دارای تبخیر و تعرق متوسط  بر اساس. همچنین باشد یمو تعرق  میزان تبخیر

. میانگین تقريبی تبخیر باشد یمد که دلیل آن ارتفاع منطقه رخودر استان کرمان مناطقی با تبخیر و تعرق کم نیز به چشم می

در  متر یلیم 317تگاه فريمان در شمال منطقه مورد مطالعه با مقدار تقريبی در سال که ايس متر یلیم 1223و تعرق منطقه با 

در سال به ترتیب کمترين و بیشترين میزان تبخیر و تعرق را دارا  متر یلیم 2447سال و ايستگاه خور در خراسان جنوبی با 

 .شود یمعرق در منطقه مورد مطالعه کاسته افزايش عرض جغرافیايی و ارتفاع از میزان تبخیر و ت بابا. در حالت کلی باشند یم
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مانتیث در سطح منطقه مورد مطالعه -پراکنش فضایی میزان تبخیر و تعرق ساالنه بر اساس روش پنمن  -3شکل   

 رییگنتیجه
کاهش نزوالت جوی و محدوديت منابع آب و استفاده از آن عامل اصلی محدود کننده توسعه در بخش کشاورزی هر 

منطقه مورد مطالعه در منطقه خشک جهان لزوم برآورد میزان  الخصوص یعلاست. همچنین قرارگیری کشور ايران و  یا منطقه

 یها یژگيواز  شود یم. لذا از آنجا که تبخیر و تعرق باعث هدر رفت آب سازد یمتبخیر و تعرق در اين منطقه را بیشتر نمايان 

اساسی جهت رسیدن به توسعه پايدار  یها یاستراتژو مديريت منابع آبی يکی از  شود یمکلیدی اقلیمی در هر محیط محسوب 

در بخش کشاورزی است. لذا برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل جهت مطالعاتی نظیر بیالن آبی، مديريت و طراحی  ژهيو به

ين پژوهش نشان داد که با افزايش . نتايج  حاصل از اباشد یمآبیاری و مديريت منابع آبی و طبیعی، مورد نیاز  یها ستمیس

به عمل آمده در اين  یها یبررس. در شود یمعرض جغرافیايی و ارتفاع از میزان تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه کاسته 

اما از نظر  شود یمپژوهش مشخص گرديد با اينکه منطقه مورد مطالعه در حالت کلی از نظر اقلیمی منطقه خشکی شناخته 

. با توجه به نتايج تحقیق بیشترين میزان تبخیروتعرق مربوط به در باشد یمی تبخیر و تعرق بشدت با هم متفاوت پراکندگ

خراسان رضوی، سمنان، اصفهان و قم کمترين  یها استانسیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی است و  یها استان

بر  جوار هم یها کوهستانبرخوردار است که عرض جغرافیايی باال و وجود  یتر متعادلمیزان تبخیر و تعرق را دارند و از شرايط 

. در حالت کلی تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه با حرکت از شمال به جنوب و از باشد یم رگذاریتأثشرايط اقلیمی آن 

 .ابدي یمغرب به شرق افزايش 
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Estimate of Potential Evapotranspiration in Kavir, Desert and  

Makren coast 
 

 

Abstract  

Estimation of evapotranspiration in many studies such as hydrologic balance of water, 

design and management of irrigation systems, simulation of product volume and water 

resource management is very important. Therefore, considering the importance of the 

subject in this study, the estimation of evapotranspiration in 9 provinces in Kavir, desert 

and Makran coastal areas was investigated using Penman-Monteith method. For this 

purpose, the meteorological parameters of 73 synoptic stations in the region were used 

during the statistical period of 1987-2015. After estimation of evapotranspiration, the 

monthly and annual evapotranspiration map of the region was mapped. The results 

showed that with increasing latitude and elevation, evapotranspiration in the study area 

is reduced. Therefore, the southern and southeastern regions of the study area have the 

highest evapotranspiration rate. The maximum amount of evapotranspiration at the 

study area is related to Zabul station with 394 mm and then the jetty with 381 mm in 

July. Based on the average results of evapotranspiration of the region, 1257 mm per 

year, the Fariman station in the north of the study area with 706 mm per year has the 

lowest and the junction station in South Khorasan with 2446 mm and Zabol Station in 

Sistan and Balouchestan with 2337 mm in The year has the highest levels of 

evapotranspiration in the region. The results of this research can be used for managing 

water resources and designing irrigation systems in accordance with the climate and 

water status of the area. 
 

Keywords: Desert, Penman-Monteith, Evapotranspiration, Kavir, Makran 
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