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بررسی تغییرات زمانی تبخیر-تعرق پتانسیل در تبریز
تاریخ دریافت مقاله05/21/50 :

تاریخ پذیرش مقاله02/52/12 :

چکیده
تبخیر و تعرق یکی از پارامتر های مهم در چرخه هیدرولوژی است که بر میزان آب در دسترس و کشاورزی تاثیر مستقیم
میگذارد .در این تحقیق ،جهت برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل از دادههاای میاانیین مرباوب باه متوساج درجاه ،ارار ،
،داقل درجه ،رار ، ،داکثر درجه ،رار ، ،داقل رطوبت نسبی ،سرعت باد و ساعا

آفتاابی طای دوره آمااری 02

ساله ( )2002 -1552استفاده شده و با دخالت دادن موقعیت جغرافیایی شامل ارتفاع ،طول و عرض جغرافیاایی ایساتیاه
تبریز ،مقادیر تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از نه روش معتبر در نرمافزار  REF-ETمحاسبه گردید .با توجه به نتایج باه
دست آمده ،روش بالنی-کریدل به عنوان بهترین روش برای محاسبه این شاخص در محادوده ماورد ملالعاه تشاخیص
داده شد .همچنین جهت آشکار نمودن تغییرا

زمانی این شاخص از آزمون گرافیکی من-کندال استفاده گردید که نتایج

نشان داد که با وجود سیر کاهشی این شاخص تا دهه نود میالدی ،به تدریج در سالهاای اخیار تبخیار-تعارق پتانسایل
افزایش یافته است، .داکثر افزایش میزان تبخیر و تعرق در اواسج بهار و پاییز میباشد و تغییرا

ماهاناه ایان شااخص،

 -2کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامهریزی محیلی دانشیاه آزاد اسالمی وا،د اهر.
 -1استادیار گروه جغرافیا ،دانشیاه آزاد اسالمی وا،د اهر.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

سال پانزدهم ،شمارهی 49

روند افزایشی معنیداری را برای ماههای می و اکتبر نشان میدهد و این در شرایلی است که تبخیار-تعارق پتانسایل در
اکثر ماههای تابستان (ژوئیه ،او  ،سپتامبر) با وجود نوسانا

زیاد روند غیر معنیداری را نشان میدهد.
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کلید واژهها :تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ،من-کندال ،بالنی-کریدل ،تبریز.

