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در اقلیم هاي مرطوب و سرد و خشک مثل تبریز و انزلی نمودار اقلیم  .تبخیر تعرق یک رابطه عکس با تغییرات اقلیمی دارند
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. که به تبع آن تبخیر  و تعرق هم افزایش می یابدزاهدان در چند دوره با یک اقلیم خشک شدید همراه هستیم
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و باعث اتالف آب و و یا بیشتر از مقدار مورد نیاز گیاه بوده)آبیتنشاثردر( گرددمیمحصولمقدارکاهشباعثوبوده

جنوبدرعملکرد ذرتبراقلیمتغییرپتانسیلاثر(5) سویجوآبراها).2007کاي و همکاران،(زه کشی می شودایجاد مسأله

اما داشتنخواهدمحصولدانهعملکردبرچندانیتأثیرفعلی،در شرایطکشتتاریختغییرکهدادندونشانبررسیراآفریقا
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سالپربارانفصلدربارندگیهاآینده،اقلیم درتغییرشرایطتحتکهرسیدندنتیجهاینبه1پورتوریکوسه منطقهدراي

تا2000الهايسبینعملکرد نسبیکمبودسالهبیستمتوسطهمچنین.مییابندکاهشخشک سالفصلدروافزایش

.می یابدافزایشخشکدر فصلوکاهشپربارانفصلدر2100

:مواد و روش ها

هاي انزلی،گرگان،بندر داده هاي هواشناسی ایستگاه سال 24براي انجام تحقیق حاضر ،از 

-فائورابطهآخرینازاستفادهبا.استفاده گردید) 2005-1982(عباس،شهرکرد،کرمانشاه،مشهد،سنندج،تبریز،یزد و زاهدان 

.براي کلیه ماه هاي سال محاسبه گردید) (Ref-ETO مرجعگیاهتعرق-تبخیرروزانهمقادیر)1رابطه(مانتیث-پنمن

)1(ETo=

Ref-ETo:تبخیر و تعرق مرجع)m/day(،Rn:تابش خالص ورودي به سطح گیاه)JM/m2/day(،G : شار گرمایی

فشار : m/s(،ea(میانگین ماهانه سرعت باد در ارتفاع دو متري:u2،)oC(هوادمايروزانهیانگینم:T،)JM/m2/day(خاك

.)kpa(کمبود فشار بخار اشباع:ea-ed،)kpa(فار بخار واقعی: ed،)kpa(بخار اشباع

مدت براي سال هاي متوالی محاسبه گردد،مشاهده خواهد شد که طوالنیآماريدورهیکطیروزانهتعرق-تبخیرمقادیراگر

بهتوجهبا.)سالهردرهواشناسیپارامترهايتصادفیتغییراتدلیلبه( .متفاوتی براي آن در هر سال بدست می آیدارقام

استتصادفیمترپارایکتعرق-تبخیرکهگرفتنتیجهتوانمیهواشناسی،پارامترهايبهتعرق-تبخیروابستگی مقادیر

براي بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق گیاه مرجع مایگین ).1383علیزاده،(می کندتبعیتآماريهایتوزیعازبنابراین

.محاسبه گشت) 2005-1982(ساله تا یک ساله 24مقادیر ساالنه براي دوره هاي 

اي مورد نظر با استفاده از ضریب اقلیمی دومارتن محاسبه براي مشخص شدن تغییرات اقلیمی اقلیم هر ایستگاه در دوره ه

.شد



I=

P=میلی متر(متوسط بارندگی ساالنه(،T=متوسط دماي ساالنه)oc ( و=I ضریب اقلیمی دومارتن گرچه در فرمول دومارتن عامل

بنابراین زیاد .ما باعث افزایش تبخیر می گرددتبخیر حذف شده است اما تبخیر نیز خود در ارتباط با دماي هوا بوده و افزایش د

نوع آب و هوا به شرح زیر 6براساس فرمول دومارتن .ممکن است یا به دلیل پایین بودن دما یا باال بودن بارندگی باشدIبودن 

.طبقه بندي شده اند

محدوده ضریب خشکی دومارتننام اقلیم

10زکوچکتر اخشک

9/19تا10نیمه خشک

9/23تا 20انه ايمدیتر

9/27تا 24نیمه مرطوب

9/34تا 28مرطوب

35بزرگتر از بسیار مرطوب

.نمودار هاي زیر این تغییرات را در طول دوره هاي آماري نشان می دهد









:بحث و نتیجه گیري

با اقلیم کرمانشاهوگرگان با اقلیم مدیترانه ايشد که در استان هاي دار ها مشخص ودر بررسی هاي انجام شده و با توجه به نم

در ایستگاه مشهد اقلیم دچار نوساناتی است در .نیمه خشک تغییر چندانی در اقلیم در طول دوره هاي آماري ایجاد نشده است

با توجه .قلیم نیمه خشک را دارددوره اخیر ا3دوره بعدي اقلیم خشک و باز در 4اقلیم نیمه خشک و 2005-1992دوره هاي 

ر دوره به اینکه اقلیم این منطقه دچار تغییرات زیادي نشده است اما تبخیر تعرق منطقه یک سیر صعودي را دنبال می کند

-2002در دوره . خشک ترین دوره در استان بوده است2005-2004اقلیم روبه خشک شدن می رود که دوره 2005- 2002

این .حداقل تبخیر تعرق را داشته ایم2005- 2003تا 2005-2002و بین دو دوره می بینیمر تعرق را بیشترین تبخی2005

.ه داراي اقلیم مرطوب است نوسانات اقلیمی تأثیري چشمگیري روي تبخیر تعرق نداشته استدر صورتی است که در انزلی ک

تأثیر را روي تبخیر و نشترییبمی باشد که2005- 2002،دوره ین دوره مربوط تربا توجه به نمودار مربوط به ایستگاه انزلی

.تعرق داشته و آن را به شدت کاهش می دهد

با توجه به این که نوسانات اقلیم زیاد نیست اما با کمترین تغییر در اقلیم منطقه شاهد تغییرات در گرگان با اقلیم مدیترانه اي 

.کمتري اقلیم و بیشترین تبخیر تعرق را  می بینیم2005-1998در دوره .شدیدي در تبخیر و تعرق هستیم

دوره هاي  با خشکسالی نمایان و از 2005-2002تا دوره 2005- 1994دوره از در زاهدان که داراي اقلیم خیلی خشک است 

غییرات اقلیمی می در این استان تغییرات تبخیر تعرق کامال متناسب با ت.این دوره به بعد نمودار اقلیمی رو به افزایش است

.باشد



اقلیم کاهش داشته و باعث افزایش چشمگیر تبخیر تعرق شده 2005-2004تا دوره 2005-1998در شهرکرد از دوره 

بوده است و از این دوره به بعد افزایش شدید تبخیر و تعرق را شاهد 2005-2004کمترین تبخیر تعرق در دوره .است

.هستیم

تقریبا یک سیر صعودي را دنبال می دوره هاي آماري نوسانات زیادي داشته است  اما تبخیر تعرق در تبریز اقلیم در طول 

.می باشد2005- 1994خشک ترین اقلیم در این استان مربوط به دوره .کند

:تغییرات اقلیمی به صورت زیر استهمان طور که از نمودار ها مشخص است در اقلیم هاي نیمه خشک 

و از آن به سیر افزایشی2005-2002تا2005-1998یک سیر کاهشی و از دوره 2005-1998تا دوره 2005-1982از دوره 

.را دنبال می کند و تغییرات تبخیر تعرق یک رابطه عکس با تغییرات اقلیمی دارندسیر صعوديبعد یک 

سیر  نزولی با نوسانات زیاد وتا 2005- 1994تبریز و انزلی نمودار اقلیم  تا دورهدر اقلیم هاي مرطوب و سرد و خشک مثل

.سیر صعودي و در نهایت با کاهش ناگهانی همراه است2005- 2002

.اما نمودار تبخیر تعرق بر خالف نوسانات اقلیمی یک سیر صودي را در بر می گیرد

که به تبع آن تبخیر  و .ستیمدر اقلیم خیلی خشک مثل بندر عباس و زاهدان در چند دوره با یک اقلیم خشک شدید همراه ه

. تعرق هم افزایش می یابد
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