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 مقدمه: -1-1
شناخته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار  ETفرایندی که به نام تبخیر و تعرق یا         

است. این عالقه و توجه غالبا از کنجکاوی های آکادمیک پیرامون فرایندهای هیدرولوژیکی 
شامل آبیاری  ETمشهود و قابل مالحظه اقتصادی مبحث ناشی می گردد. کاربردهای بسیار 

و منابع آب می باشد و در این زمینه به عنوان مثال می توان به انتقال آب کشاورزی جهت 
استفاده های شهری و صنعتی اشاره نمود. دلیل اصلی استفاده از آب آبیاری تامین آب جهت 

یدرولوژی از آنجا ناشی می شود که اهمیت تبخیر و تعرق در چرخه هفرایند تبخیر است. 
درصد آبی که روی خشکی ها به صورت نزوالت  57یادآوری کنیم در مقیاس جهانی حدود 

درصد مقدار  110جوی فرو می ریزد مستقیما تبخیر می شود. مقدار تبخیر از روی دریا ها 
های در آب و هوای خشک و نیمه خشک قسمت اعظم بارندگی  نزوالت جوی روی آنهاست.

ساالنه بالفاصله پس از بارش توسط تبخیر و تعرق مجددا وارد اتمسفر می شود. مثال در 
میلیارد متر مکعب برآورد شده  313در مجموع حدود  پهنه ایران که مقدار بارندگی ساالنه

درصد آن بالفاصله توسط تبخیر و تعرق تلف شده و  72میلیارد متر مکعب یا  296است. 
 . (1386) علیزاده،  شودوارد اتمسفر می 

تفکیک مقدار تبخیر و تعرق سطوح خاک و گیاه بسیار مشکل است و به همین جهت مقدار       
تبخیر از سطوح خاک و تعرق از شاخ و برگ گیاه را تبخیر و تعرق ) 

 Evapotranspiration می نامند که به صورت توام و محاسبه و مورد مطالعه قرار )
درصد  57بخیر و تعرق از آنجا مشخص می شود که بدانیم در سطح دنیا می گیرد. اهمیت ت

آبی که بر روی خشکی ها می ریزد، مستقیما به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می 
تابش خورشید ، انرژی مورد نیاز برای این عمل را تامین نموده و از این رو در طول گردد. 

عمل تبخیر و تعرق وجود دارد. عرض های  روز و درفصل گرم، انرژی بیشتری برای



جغرافیایی نیز در میزان تبخیر و تعرق موثرند؛ به طوری که در عرض های جغرافیایی پایین 
با توجه به زاویه و مدت تابش، تبخیر و تعرق بیشتری نسبت به عرض های باال صورت می 

،   ) = t)237/3t ( /691712 [RH) exp -1u( 1/2214Eo+ 1گیرد. براساس فرمول دالتون
را در تبخیر، باد و نم نسبی نقش تشدید کننده و عوامل موثر ثانوی تبخیر دما مهمترین نقش 

و تعرق را برعهده دارند. در مورد باد و جریانات هوا، جریان های عمودی هوا که صعود و 
ن کننده نزول هوا تحت شرایط کم فشار و پرفشار در حالت ناپایداری هوا می باشد. و تعیی

خشکی و رطوبت هوا و درنتیجه میزان تبخیر و تعرق هستند، نسبت به جریان های افقی که 
)  اغلب و بادهای سرعت کم را در برمی گیرند، اثرات بیشتری در پدیده تبخیر و تعرق دارند

از دیگر موارد موثر بر تبخیر و تعرق، ظرفیت باالی هوای خشک (. 1376 ،مسعودیان، غیور
اه دمای باالست، به طوری که همراه با وزش بادهای تند، میزان تبخیر و تعرق افزایش به همر

 می یابد. 
تعیین میزان تبخیر و تعرق در مناطق مختلف به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک که از     

 نوسانات باالیی برخوردار دارند، از چند جهت حائز اهمیت است: 
ه را کنترل می کند و لذا اندازه گیری آن می تواند ، دمای منطقرطوبت از طریق تبخیر -1

 در تعیین نوع اقلیم منطقه موثر باشد.
های آزاد ، باعث تلفات آب می شود که الزم است مقدار آن  تبخیر از سطح آب  -2

 محاسبه شود.

میزان تبخیر و تعرق از منابع آبی که در مصارف زراعی و باغداری صورت می  -3
برخوردار است. این مسئله در تعیین شبکه های آبیاری از  ، از اهمیت ویژه ایگیرد

 جهت مقدار و زمان آب مصرفی، مورد توجه است.

 مبانی نظری تحقیق: -1-2
نیاز شدید به تامین مواد غذایی برای جمعیت روبه افزایش کشور از یک طرف و لزوم      

ت و ایجاد امنیت غذایی نیل به خودکفایی در امر تولیدات کشاورزی و بی نیازی از واردا
از طرف دیگر ایجاب می کند تا در حد امکان میزان تولیدات کشاورزی در کشور افزایش 

فته در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گر از آنجائیکه بیشتر نقاط کشورمانداده شود. 
آب اولین و مهمترین عامل محدودیت، در  ،و دارای منابع آب محدودی است، بنابراین

همچنین پیش بینی می شود که در آینده، تغییرات  تولیدات کشاورزی می باشد. افزایش
اقلیمی در جهت گرم شدن هوا بوده و درنتیجه نیاز آبی گیاهان افزایش یافته و استفاده از 

                                           
2- Dalton 



منابع آب هرچه بیشتر محدود گردد. لذا نیاز به برنامه ریزی دقیق تری برای استفاده 
مخصوصا در مصرف کشاورزی که قسمت عمده مصرف بهینه از منابع آب موجود، 

اولین گام برای رسیدن به این  منابع آب کشور را شامل می شود احساس می گردد.
هدف مهم، تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی در مناطق مختلف کشور است. پس از 

 برآورد صحیح و دقیق نیاز آبی گیاهان می توان:
تی خاک و منظور نمودن راندمان آبیاری و ضریب آبشویی الف( با تشکیل بیالن رطوب

 برنامه آبیاری را به خوبی تنظیم نموده و از مصرف بیش از نیاز آب جلوگیری نمود.
ب( ظرفیت تاسیسات آب و آبیاری را با دقت بیشتری تعیین و طراحی کرد. محاسبباتی کبه 

رفته است با استفاده از از عوامبل تاکنون در زمینه تعیین نیاز آبی گیاهان در کشور انجام گ
  ت.موثر در تبخیر و تعرق و فرمول های تجربی مختلف انجام گرفته اس هواشناسی

 پیشینه تحقیق:  -1-3
محصوالت مختلف کشاورزی در دوره رشد خود به میزان معینی به آب نیاز دارند. که       

ن می شبود. چنانچبه مقبدار بخشی از این نیاز از طریق بارش، بخصوص بارش موءثر تامی
بارش کمتر از  تبخیر و تعرق پتانسیل باشد آب مورد نیاز گیاه از طریق آبیاری تبامین مبی 
گردد. درمورد بررسی میزان تبخیر و تعرق، مقایسه آن با روش های متعدد و برآورد نیباز 
 آبی گیاهان زراعی مطالعات متعددی در منباطق مختلبف صبورت گرفتبه اسبت کبه در ایبن

 -9: 1381نیکبخبت و میرلطفبی )  تحقیق با توجه به نیاز به تعدادی از آنها اشاره می گردد. 
( برآورد بارش مبوثر 59-76: 1384مجرد و قمر نیا )  احتمال  ETo( تاثیر روش محاسبه 1

و نیاز آبی برای کاشت برنج در جلگه مازندران براساس مقادیر آب مصرفی برنج برمبنبای 
پتانسیل و ضبریب گیباهی محاسببه و نیباز آببی طبول دوره رشبد ببرنج را تبخیر و تعرق 

( با بهره گیبری از روش هبای متعبدد تبخیبر و 213-264: 1386علیزاده )مشخص کرده اند.
: 1385تعرق نیاز آبی گیاهان را در طول دوره رشد محاسبه نمبوده اسبت. رحیمبی خبوب )

نیاز آببی   براساس روش پنمن مونتیت هواشناسی (با استفاده از حداقل داده های598-592
 -گیاهان را در خوزستان انجام داده و ببه ایبن نتیجبه رسبیده اسبت کبه روش هبارگریوز 

-114: 1379سامانی همبستگی مناسبی با ضرایب گیباهی دارد. فرهبودی و شمسبی پبور )
بی ( مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل را در ایستگاه هبای منتخبب منطقبه بلوچسبتان جنبو105

کریدال و تشبت تبخیبر محاسببه کبرده و ببر  –بااستفاده از روش های تورنث وایت، بالنی 
 به دسبت آورده انبد طول دوره رشدمبنای آن نیاز، آبی گیاهان زراعی و باغی غالب را در 

( مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیبر و تعبرق 280-289: 1385شریفیان و همکاران ).



نجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که روش هبای پبنمن و بالنبی در استان گلستان را ا
بودنبد. دقیبق تبرین      2Rفائو به ترتیب دارای بباالترین و پبایین تبرین ضبریب  –کریدال 

تعرق ، استفاده از الیسیمتر وزنی است، اما از آنجا که احبدا   –روش برآورد مقدار تبخیر 
الیسیمتر هزینه بسیار زیادی را به همراه دارد و از طرفی آمبار ایبن روش معمبوال این نوع 

در اختیار نمی باشد، لذا بیشتر از روش های تجربی برای برآورد تبخیر و تعرق و از روش 
سبازمان (. 106-97: 1994، 2استاندارد ببرای مقایسبه نتبایج ببا آن اسبتفاده مبی شبود)آلن

( واکنش عملکرد محصول نسبت ببه آب را ببا 250-289: 1379جهانی خواربار کشاورزی ) 
مبانتیس فبائو ببرای چنبد محصبول زراعبی  –تعیین تبخیر و تعرق محصول با روش پنمن 

( در کتاب رابطه آب و خاک و گیاه نیاز های آبی 150-170: 1381انجام داده است. علیزاده )
رق محاسبه نموده است. علیزاده و گیاهان را با بهره گیری از روش های مختلف تبخیر و تع

تعبرق را در منباطق خشبک  –( ارزیابی روش های برآورد تبخیر 97-105: 1383همکاران )
 همکبارانایران با استفاده از روش های حرارتی، تشعشی، ترکیبی انجام داده اند. علیزاده و 

ده از تبخیبر و ( تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی زعفران را ببا اسبتفا42-29: 1378)
( در تحقیقبی ببا 76-56: 1382تعرق مرجع در منطقه خراسان انجام داده اسبت. گبودرزی )

بهره گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده از مدل های مختلف تبخیبر و تعبرق 
-45: 1374مقدار تبخیر و تعرق نواحی جنوب ایران را محاسبه نموده اسبت. قهرمبان زاده )

مطالعه روش تشبت تبخیبر و مبدل کریسبتینس و هبارگریوز مناسبب تبرین رابطبه  (  با26
-60: 1377برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل را برای منطقه ارومیه تعیین نموده است. نادری )

( تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع در مشهد و مقایسه روش هبای تجرببی ببا آن را ببا 45
یسبی متبر کاشبته و همچنبین ببا اسبتفاده از آمبار بهره گیبری از چمبن گیباه مرجبع در ال

را با چند روش رایج و معتبر محاسبه نموده اسبت. نتبایج حاصبل  EToهواشناسی مقادیر 
بعد از مقایسه بیانگر آن است که روش های پنمن مبونتیس، تشعشبی، جبنس هیبز و پبنمن 

( با اسبتفاده 51-66: 1380کیمبرلی برای برآورد تبخیر مناسب می باشند. جهانبخش اصل )
از روش های ترکیبی، دمایی، تابشی، همبستگی چندگانه و رطوبتی برای ایسبتگاه تبریبز ببا 
آمار بیست ساله محاسبه نموده و سپس با روش تشت تبخیر مقایسه گردید. نتایج حاصبل 

نسببت ببه سبایر روش هبا،  RAهبارگریوز  -بیانگر آن است که مقایسه روش کریستینسن
-114: 1379) شمسبی پبوربا روش تشت تبخبر نشان مبی دهبد. فرهبودی و تطابق بهتری 

( با بهره گیبری از روش هبای تورنبت وایبت و بالنبی کریبدال مقبادیر تبخیبر و تعبرق 105

                                           
3 - Allen 



بلوچستان جنوبی را محاسبه نموده و نتایج حاصل را با تبخیر به دست آمده تشبت تبخیبر 
( ببرآورد آب مبورد نیباز گیاهبان 250-220: 1376فرشی و همکاران )  مقایسه کرده است. 

( 133-146: 1383شهابی فر و همکباران )عمده زراعی و باغی کشور را محاسبه نموده اند. 
سامانی و روش فائو با اعمال ضریب گیاهی مناسب مقبدار  -با استفاده از روش هارگریوز

( 6-1: 1384)  نیبازی و همکبارانتبخیر و تعرق پتانسیل چغندر قند را محاسبه کرده اسبت. 
نیاز آبی و ضریب گیاهی گندم در منطقه زرقان استان فارس را ببا اسبتفاده از روش پبنمن 

( مطالعبه تبخیبر و تعبرق گیباه مرجبع را در  141-151: 1993اسماعیل ) محاسبه کرده اند. 
ناحیه آل قاسم عربستان سعودی با استفاده از چهار روش برآورد تبخیبر از قبیبل ، تشبت 

، تابش، جنس هیز و پنمن انجام داده است که نتایج حاصل نشبان مبی دهبد  Aکالس تبخیر 
که روش تابش و روش پنمن به ترتیب مناسب ترین روش برای برآورد تبخیبر و تعبرق در 

( تجزیه و تحلیبل مبدل هبای 165-148: 1387حسینی شمچی و همکاران ) منطقه می باشد. 
ره سو ببا اسبتفاده از روش هبای بالنبی کریبدال، برآورد تبخیر و تعرق در حوضه آبخیز ق

سامانی، جنس هیز ، پنمن مانتیت و تشبت تبخیبر انجبام داده و ببه ایبن نتیجبه  –هارگریوز 
رسیده که روش بالنی کریدال همبستگی قوی و روش هارگریوز همبستگی ضعیفی با تشت 

راسبباس نببرم افببزار ( نیبباز آبببی گیاهببان را ب225: 1387علیببزاده و کمببالی )  تبخیببر دارد.
NETWAT  وOPTIWAT .( تخمبین و 149-158: 1999)  3کاش و والنت محاسبه نمودند

 4و ولبف لکبااندازه گیری تبخیر از مناطق رطوبی و جنگلی در پرتقبال انجبام داده اسبت. کو
( برآورد تبخیر و تعرق واقعی را با روش تورنت وایت انجام داده است. تایا قی 120: 1998)

( تعیین تبخیر و تعرق  را  در ضریب محصول گندم مورد بررسی 41-45: 1999ا )و شارام
( تغییرات مکانی تبخیبر و تعبرق 1038-1031: 2002)  5. دلی زوس و لوکاسقرار داده است

گیاه مرجع را در یونان بررسی قرار داده اند و با بهره گیری از روش کرایجینگ پهنه بنبدی 
( تغییببرات 1090-1077: 2004) 6ه انببد. رودریببک و فارکوهببارآگروکلیماتیببک را انجببام داد

در نیمکره شمالی مورد بررسی قرار داده انبد و ببه  2002تا  1970مقادیر تبخیر را از سال 
این نتیجه رسیده اند که روند تبخیر با محاسبه پبنمن مونتیبث در سبی سبال گذشبته روببه 

ابی روش هبای ببرآورد تبخیبر و تعبرق ( ارزی25-9: 2001) 7کاهش دارد. کاشی آپ و پاندا
پتانسیل برای محاسبه ضریب گیاهی محصول سیب زمینی در ناحیبه نیمبه مرطبوب انجبام 

                                           
4 – Khashe and Walant 
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داده است . با بهره گیری از روش های برآورد تبخیر بوسیله لیسیمتر، تبورک، پبنمن فبائو، 
روش پنمن کمبرلی و پنمن مونتیس مناسب ترین روش ضریب گیاهی برای سیب زمینبی را 

تعبرق  –( ارزیابی روش های تبخیبر 120: 2001) 8پنمن مونتیس معرفی کرده است. جاکوب
از  kcمرجع را برای برآورد نیاز آبی گیباه مبورد بررسبی قبرار داده و ببا بررسبی مقبدار 

)  9روش های مختلف مقدار نیاز آبی را در طول دوره رشد محاسبه نموده است. تای الهبان
تعرق در نواحی خشک و نیمه خشک  –ل آب و هوای بارانی و تبخیر ( تحلی487-474: 2005

را برای کاربردهای کشاورزی براساس روش های پنمن مبونتیس و هبارگریوز انجبام داده 
( منشا تغییر پذیری تبخیر و تعرق در کالیفرنیبا را  19-1: 2005)  10است. هادلقو و همکاران

العه قرار داده و با استفاده از داده هبای تبابش به منظور برآورد مدیریت نیاز آبی مورد مط
خورشید، رطوبت نسبی، پوشش ابری و متوسط دمای روزانه حداکثر تغییر پذیری تبخیر و 
تعرق را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده اند عامل ابرناکی با عث کاهش تبخیر 

تعیبین تبخیبر و تعبرق را ببا  ( دو روش 35 -42: 2005)   11و تعرق می گردد. تراجکبووی 
روش های هارگریوز و پنمن مونتیبث مقایسبه کبرده و نتیجبه گرفتبه کبه روش هبارگریوز 

: 2006)  12مقادیر تبخیر و تعرق را بیشتر از مقدار واقعی برآورد می کند. یان جون و تونگ
 تبا 1961( روند تبخیر و تعرق حوضه رودخانه یانگ تسه را در طبول سبال هبای  35 -40

با استفاده از روش های برآورد تبخیر و تعرق از قبیل تشت تبخیبر، تبخیبر و تعبرق  2000
مرجع و تبخیر و تعرق واقعی در طول سال و فصول مختلف مورد مطالعه قبرار داده انبد و 
به این نتیجه رسیده اند که روند تبخیر و تعبرق در ناحیبه پبایین، وسبط و بباالی رودخانبه 

ل و چهار فصل متفاوت مبی باشبد. از آنجبا کبه منطقبه کبوه سببالن یانگ تسه در طول سا
بعنوان یکی از قطب مهم دامپروری و کشاورزی کشور محسوب می شود،  مطالعبه مقبادیر 
تبخیر و تعرق و اثرات آن در برآورد نیاز واقعی آبی گیاهان زراعی و علوفبه ای و توسبعه 

منابع آب وابسته اند می تواند ببا توجبه کشاورزی و دامپروری از جنبه های مختلفی که به 
به ویژگی های خاص جغرافیایی و توپوگرافی مفید و ضروری می باشد. هبدف اصبلی ایبن 
تحقیق بررسی مقادیر تبخیر و تعرق منطقه مورد مطالعه در طول دوره رشبد گیباه زراعبی 

تاندارد و دومبین غالب به منظور تعیین نیاز آبی با استفاده از روش های ترکیبی، دمایی، اس
 هدف نیز مقایسه روش های مورد مطالعه با روش پنمن مونتیث می باشد.  
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 بیان مسئله:  -1-4
تعرق از پارامترهای بسبیار مهبم در برنامبه ریبزی هبای توسبعه  –برآورد میزان تبخیر      

ی، آبیاری است. رابطه بین محصول، اقلیم، آب و خباک پیچیبده ببوده و فراینبدهای بیولبوژیک
فیزیولوژیکی بی شماری در آن دخالت دارد. کمبود بارش در منطقبه و عبدم اطبالع از مقبدار 
تبخیر در طول سال بخصوص در طول رشد گیاه مرجع، ضرورت مطالعه این عنصبر اقلیمبی 

ایجاب می نمایبد بنبابراین  KCرا برای محاسبه آب ازدست رفته در منطقه و بررسی ضریب 
تعرق با توجه به روش های مختلف از جمله: حرارتی، تشعشی و گیاه برآورد میزان تبخیر و 

مرجع و مقایسه آن تبخیر اندازه گرفته از ایستگاه هواشناسی در تشت تبخیر می تواند نقبش 
ببا توجبه ببه اینکبه در منطقبه کبوه  هرکدام از روش ها  را در مراحل رشد گیاهی بیان نماید.

تعرق مبی توانبد  -اخت نیست لذا مطالعه مقادیر تبخیرسبالن توزیع بارش در طول سال یکنو
  کمک موثر در زمانی که منطقه با کمبود آب مواجه است بنماید.

 تحقیق: فاهدا -1-5
  EToتعرق برآورد شده از تشت تبخیر با مقادیر  –هدف اصلی، بررسی و مقایسه تبخیر      

تبخیبر و تعبرق ) حرارتبی،  روش استاندارد و اهداف فرعبی آن مطالعبه روش هبای مختلبف
تشعشی و ترکیبی( در ماههای مختلف، طول دوره رشد گیاه مرجع و بصورت ساالنه است و 

بررسی میزان تبخیر و تعبرق منطقبه ببا اسبتفاده از روش هبای مختلبف و ببرآورد همچنین، 
 میزان آب تلف شده از دامنه های مختلف سبالن می باشد.

 فرضیات یا سواالت تحقیق: -1-6

 ( گیاهان مرجع موثر است. kcتبخیر و تعرق  در تعیین مقدار ضریب گیاهی )  -1
در شناسایی مناطق مستعد به کاشت گیاهان زراعی مرجع،  عنصر تبخیر و تعبرق  نقبش  -2 

 مهم دارد. 

 .تبخیر و تعرق در ایستگاه های مورد مطالعه توزیع یکسانی ندارند -3

 :و ضرورت اهمیت  -1-7
قه مورد مطالعه در محدوده استان های،  اردبیل و آذربایجان شرقی واقبع اسبت و منط      

در آب و هوای متوسط و محلی منطقه تاثیر بسزایی دارد. بیش از چهار ماه در دامنبه هبای 
متری ببارش ببه صبورت  2000مشرف به دشت ها و حدود هفت ماه در ارتفاعات باالتر از 

اردیبهشت تا آبان شرایط را برای تبخیر و تعرق در منطقه برف است. روند افزایشی دما از 
فراهم کرده است. لذا ضرورت؛  دستیابی به داده های تبخیر و تعبرق در منطقبه ،  مقایسبه 
نتایج حاصل از روش های مختلف حرارتی، تشعشبی، ترکیببی و تشبت تبخیبر در ببرآورد 



نه و ماهانبه و تعیبین تناسبب میزان تبخیر و تعرق منطقه با توجه ببه ببارش و دمبای سباال
اراضی زراعی برای منطقه با مشخص شدن این عنصر اقلیمبی ببرای منطقبه ضبروری مبی 

 باشد. 

 تعریف متغیر ها: -1-8
 واژه ها:  -8-1 -1
فرآیندی است که در آن مایع به طور کامل ببه گباز تغییبر شبکل مبی  :Eتبخیر  -1-8-1-1

صورت مایع آن و بخار آب ببه صبورت گباز آن مبد دهد. بنابه تعریف، آب در این کتاب به 
 نظر می باشد.

فرایندی است که در آن آب درون گیاه در هوای اطراف گیاه ببه بخبار  :Tتعرق -1-8-1-2

 تبدیل می گردد.

فرایندی است ترکیبی کبه شبامل تبخیبر از سبطح خباک و   :ETتعرق  –تبخیر  -1-8-1-3
  گیاه و تعرق توسط گیاه می باشد.

ببرای یبک گیباه  ETعببارت اسبت از حبداکثر   :ETmتعرق ماکزیمم  –تبخیر  -1-8-1-4
 از نظر میزان آب خاک نباشد. ETمشخص در یک زمان معین در حالی که محدودیتی برای 

یبک گیباه مشبخص در یبک  ETعببارت اسبت از  : ETaتعرق حقیقی  –تبخیر  -1-8-1-5

 .بود آب خاک تصحیح شده باشدبرای شرایط احتمالی کم ETaزمان معین که در آن 
میزانی است که در آن آب در صورت وجود از  : ETpتبخیر و تعرق پتانسیل  -1-8-1-6

به طرقی مختلفی به کار رفته است. همواره ایبن  ETpسطح یا پروفیل خاک خارج می گردد. 
ری یبا عبارت به گیاهانی که از نظر آب به طور کافی تامین بوده و محبدودیتی از نظبر بیمبا

 حاصلخیزی خاک نداشته باشند، اطالق گردیده است.

می باشد، ببا ایبن تفباوت  ETpمشابه عبارت   :ETrتعرق گیاه مرجع –تبخیر  -1-8-1-7

 –تبخیبر  ETrکه این اصطالح برای یک گیاه مشخص مانند یونجه و چمن به کار مبی رود. 
کاشبت شبده باشبد.  ETpه تعرق یک گیاه بومی کامال سازگار است که تحت شرایطی مشاب

تعبرق گیباه ببا اسبتفاده از  –استاندارد جهبت پبیش بینبی تبخیبر  ETاین پارامتر به عنوان 
 ضریب گیاهی به کار می رود.

 ETrنسبتی بدون بعد است که به منظبور مرببوط سباختن  : Kcضریب گیاهی  -1-8-1-8
 رود.برای یک گیاه مشخص یا گیاهی در یک زمان خاص به کار می  ETبه 



تبخیر و تعرق از یک گیاه مشبخص اسبت کبه تحبت  :ETaتعرق گیاه  –تبخیر  -1-8-1-9
شرایط تعریف شده ای شامل رطوبت خاک، حاصبلخیزی و سبایر شبرایط زراعبی کاشبته 

 تعرق گیاه نامیده می شود. –تعرق واقعی یا تبخیر  –به عنوان تبخیر  ETaشده است. 
است از تبخیبر از ظرفبی حباوی آب کبه ببه نحبوی عبارت  :Epتبخیر از تشت  -1-8-1-10

به عنبوان شاخصبی ببرای  Epنصب شده تا تبخیر تحت تاثیر محیط اطراف تشت قرار گیرد. 
 تعیین تبخیر از مخازن آب به کار می رود.

 عوامل موثر در تبخیر: -1-8-2
منطقبه  بارندگی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده اقلبیم و چرخبه آب در :بارش -1-8-2-1

مورد مطالعه می باشد. برای محاسبه مقادیر تبخیر و تعرق و نیاز آبی بررسی مقادیر ببارش 
هریک از ایستگاه های مورد مطالعه به منظور تعیین بارش موثر از اهمیت زیبادی برخبوردار 

هبای مبورد مطالعبه  مقادیر بارش ماهانه و ساالنه هریک از ایستگاه -1-1 است لذا در جدول
 داده شده است.نشان 

 مقادیر بارش ماهانه ایستگاه های مورد مطالعه -1-1 جدول

 مشگين شهر سراب اهر اردبيل ماهها

 6/24 6/16 1/17 25 دي
 29 2/12 3/18 23 بهمن
 5/41 2/25 9/34 38 اسفند

 57 47 34 38 فروردين
 4/73 1/44 50 43 ارديبهشت

 25 3/14 5/26 20 خرداد
 22 7/12 2/6 6 تير

 12 3/8 7 6 مرداد
 25 8/6 3/12 10 شهريور

 24 8/19 6/27 34 مهر
 33 23 6/28 36 آبان
 17 6/13 2/20 27 آذر

 



دما نقش مهم در فرایند تبخیر و تعرق ایفا می کنبد نوسبان آن در افبزایش و  دما: -1-8-2-2
عنصر مهبم و  کاهش تبخیر و تامین نیاز آبی گیاهان موثر است و در روش مورد مطالعه دما

مقادیر متوسط دمای روزانه ایستگاه های  -2-1 تاثیر گذار در برآورد تبخیر می باشد. جدول
 مورد مطالعه را نشان می دهد.

 ماهانه ایستگاه های مورد مطالعه یتوزیع دما -2-1 جدول                         

 مشگين شهر سراب اهر اردبيل ماهها

 -2/0 -8/4 -5/0 -3 دي

 5/0 -9/2 0 -1 همنب

 4 7/2 3/4 3 اسفند

 8/9 6/8 4/10 10 فروردين

 7/13 8/12 4/14 13 ارديبهشت

 18 17 8/18 17 خرداد

 5/20 20 7/21 19 تير

 1/21 1/20 8/21 5/18 مرداد

 7/16 1/16 18 5/15 شهريور

 3/12 6/10 8/12 11 مهر

 2/6 1/4 6/6 5 آبان

  -4/1 8/1 3/0 آذر

 
به مقدار آبی که در هبوا وجبود دارد رطوببت گفتبه مبی شبود.     :رطوبت نسبی -1-8-2-3

گرچه بخار آب بخش بسیار کوچکی از ترکیبات جو را تشکیل می دهد که از نظر حجمی ببین 
درصد هوا را شامل می شود، با وجود این، بخار آب نقش بسبیار مهمبی در ببیالن  4صفر تا 

ن برعهبده دارد. هرچبه هبوای مجباور سبطح آب، ذرات گرما و پدیده های مختلف جوی زمبی
بیشتری از مایع را در خود جای داده باشد تعداد زیادتری از همبان ذرات قادرنبد از هبوا ببه 
داخل مایع بازگردند و از این رو میزان خالص تبخیر کم می شبود. ببه همبین دلیبل در هبوای 

یکبی از عوامبل مبوثر ببر تبخیبر خشک، تبخیر بیشتر از هوای مرطوب صورت می گیرد. لبذا 



مقدار رطوبت نسبی هریک از ایسبتگاه هبای  -3-1 مقدار رطوبت نسبی هواست که در جدول 
 مورد مطالعه را نشان می دهد.

 مقادیر رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه های مورد مطالعه -3-1 جدول                 
 مشگین شهر سراب اهر اردبیل ها ماه
 59 74 74 75 دی

 58 70 70 73 بهمن
 61 63 63 73 اسفند

 60 58 58 66 فروردین
 64 58 58 70 اردیبهشت

 59 54 54 69 خرداد
 56 53 53 67 تیر

 58 53 53 70 مرداد
 65 51 51 73 شهریور

 61 56 56 74 مهر
 60 68 68 73 آبان
 59 74 74 74 آذر

 
 :سرعت باد -1-8-2-4

دن رطوبت به خارج از محبل اشبباع نقبش دارد و در ببرآورد سرعت باد در جابه جایی و ران
تبخیر از سرعت باد استفاده می شود. برای محاسبه تبخیبر و تعبرق سبرعت بباد در ارتفباع 

 متری محاسبه می گردد که از فرمول زیر استفاده می شود.2
U/Uo =( Z/Zo) 15.0  

 :که در آن

Uo  سرعت باد در ارتفاع =Zo .از سطح زمین 
U سرعت باد در ارتفاع =Z .از سطح زمین 

که براسباس فرمبول  متری 2مقادیر سرعت باد برحسب متر در ثانیه در ارتفاع  -4-1 جدول 
  باال تبدیل شده می باشد.

 سرعت باد در ایستگاه های مورد مطالعه  -4-1 جدول                                 
 مشگین شهر سراب اهر اردبیل ماهها



 90/1 1/1 3 3 دی
 44/2 5/1 4/3 4/3 بهمن

 68/2 9/1 7/2 7/2 اسفند
 2/2 2 3/3 3/3 فروردین

 24/1 7/1 8/2 8/2 اردیبهشت
 8/0 2 9/2 9/2 خرداد

 66/0 5/2 4/3 4/3 تیر
 6/0 4/2 2/3 2/3 مرداد

 67/0 8/1 8/2 8/2 شهریور
 4/1 4/1 5/2 5/2 مهر

 75/1 2/1 7/2 7/2 آبان
 1/2 7/1 7/2 7/2 آذر

 
ساعات آفتابی عنصر مهبم در فراینبد تبخیبر اسبت کبه در روش : ساعات آفتابی -1-8-2-5

های برآورد تبخیر و تعرق یکی از اجزا تشکیل دهنده روش ها به شبمار مبی آیبد. آگباهی از 
 جبدول مقادیر آن می تواند در محاسبه تبخیر و تعرق و برآورد نیاز آبی منطقبه مبوثر باشبد

 شماره مقادیر ساعات آفتابی هریک از ایستگاه های مورد مطالعه را نشان می دهد.   -1-5

 مقادیر ساعات آفتابی ماهانه ایستگاه های مورد مطالعه  -5-1 جدول
 مشگین شهر سراب اهر اردبیل ماهها

 153 133 156 143 دی
 167 158 163 153 بهمن

 178 184 172 169 اسفند
 184 210 181 187 فروردین

 236 277 247 245 اردیبهشت
 295 331 295 292 خرداد

 286 347 309 299 تیر
 277 338 296 265 مرداد

 219 301 251 224 شهریور
 205 242 203 182 مهر



 161 163 153 147 آبان
 143 125 150 133 آذر

 2503 2808 2576 2440 سالیانه

 

 جمع بندی: -1-9 
بررسبی کلیبات، تعریبف موضبوع،  مببانی نظبری و پیشبینه مطالب این فصبل، هدف از ارایه 

که براساس عناوین مطرح  اهداف و فرضیات تحقیق بود.تحقیق، بیان مسئله، اهمیت موضوع، 
در این فصل،  سایر فصول نیز با بهره گیری از سبوابق مطالعباتی ببا جزئیبات  بیشبترمورد 

 بحث و بررسی قرار می گیرد. 
 

 

 

 

Evaluation  comparision of estimated refrence evapotraspiration from evaporation 

Pan with ETo standard case study Region sabalan mountans 
 

    Abstract: 

        The potential evaporation and transpiration is one of the important elements in 

hydrological cycle that is considered in irrigation sources and agricultural factors. The 

purpose of this research is the comparison of evaporation and transpiration amount of the 

around of Sabalan Mountain witrh experimental methods and determining of necessity of 

wheat irrigated farming. In this research has been used from ecological elements like: the 

average of daily temprature, the average of minimum temperature,the average of 

maximum temperature, the average of relative humidity, the average of minimum relative 

humidity, the average of maximum relative humidity, the average of monthly raining, the 

average of daily raining in the period of wheat growing, the average of monthly 

evaporation and transpiration, the average of daily evaporation and transpiration in the 

period of growing, Sunny times, wind speed in the height of two meters according to 

m/sec, synoptic stations of the around of Sabalan Mountain ( Ardebil, Ahar, Sarab, 

Meshgin shar ).In order to estimated the amount of daily, monthly, and annual 

evaporation and transpiration and the necessity of wheat for irrigated farming, the 

coefficient of plant, effective raining and the needed irrigation, have been used from 

NETWAT, CROPWAT Softwares, and the important methods of potential evaporation 

and transpiration like: Thornthwaite, Blany- Criddle, Hargreaves – Samani, Penman, 

Penman – FAO, Penman – monteith. The result represented that the Penman – Monteith 

method is important with regard to other studied methods in estimating of evaporation 

and transpiration, and the amounts of evaporation and transpiration of stations in the 

studied area are different from each other and the raining of each of stations, especially 

effective raining for wheat with irrigated farming in the station of Ardebil, Ahar, Sarab 

and Meshgin Shahr represents in order 71 percent, 85 percent, 82 percent and 84 percent. 
Key words: Sabalan Mountain, the methods of potential evaporation and transpiration, effective raining . 
 


