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 چکیده
 

ترین جزء چرخه هیدرولوژی است که مقدار هدر رفت آب را به صورت تبخیر و تعرق بعد از بارش اصلی

-کند و در بسیاری از مطالعات از جمله توازن هیدرولوژیک آب، طراحی و مدیریت سیستمکمی بیان می

دیریت منابع آب از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا با توجه سازی میزان محصول و مهای آبیاری، شبیه

استان واقع در مناطق کویری،  9به اهمیت موضوع در این پژوهش به برآورد میزان تبخیر و تعرق در 

پارامترهای پرداخته شد. بدین منظور از  هارگریوز سامانی روشبیابانی و سواحل مکران با استفاده از 

استفاده شد و پس  2112-1993اه سینوپتیک در سطح منطقه در طول دوره آماری ایستگ 37هواشناسی 

نقشه پراکندگی ماهانه و ساالنه تبخیر و تعرق منطقه ترسیم گردید. از برآورد میزان تبخیر و تعرق،  

نتایج حاصل نشان داد که با افزایش عرض جغرافیایی و ارتفاع از میزان تبخیر و تعرق در منطقه مورد 

. لذا مناطق جنوبی و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه دارای بیشترین میزان شودیمالعه کاسته مط

. بیشترین میزان تبخیر و تعرق ماهانه در سطح منطقه مورد مطالعه مربوط به باشندیمتبخیر و تعرق 

طقه برابر با است. بر اساس نتایج متوسط تبخیر و تعرق من رماهیتدر  متریلیم 6/791ایستگاه زهک با 

در سال دارای کمترین و ایستگاه زهک  متریلیم 2/962در سال است که ایستگاه قم با  متریلیم 1761

در سال دارای بیشترین میزان تبخیر و تعرق در سطح  متریلیم 2/2719در سیستان و بلوچستان با 

های آبگیر و طراحی سیستم توان در مدیریت سطوحاز نتایج حاصل از این پژوهش می. باشندیممنطقه 

 آبیاری متناسب با وضعیت اقلیمی و آبی منطقه استفاده نمود.
 

 ، هارگریوز سامانی،کویر، مکرانو تعرقبیابان، تبخیر  ها:کلید واژه
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Estimation of Evapotranspiration in Desert, Kavir and Makran Coasts 

using the Hargreaves-Samani Method 

 
Abstract 
 
Evapotranspiration after precipitation is the major component of the hydrology cycle, which 

quantifies the amount of water lost, and has been studied in many studies including 

hydrological balance of water, design and management of irrigation systems, crop simulation 

And water resources management is of the utmost importance. Therefore, considering the 

importance of the subject in this study, the estimation of evapotranspiration in 9 provinces 

located in desert, Kavir and Makran coasts was done using Hargreaves Samani method. For 

this purpose, meteorological parameters of 73 synoptic stations in the region during 1987-2015 

statistical period were used and after estimation of evapotranspiration, monthly and annual 

scatter maps of evapotranspiration were plotted. The results showed that evapotranspiration 

decreased with increasing latitude and altitude. Therefore, the southern and southeastern 

regions of the study area have the highest rates of evapotranspiration. The highest monthly 

evapotranspiration in the study area was related to Zahak station with 390.6 mm in July. 

According to the results, the average evapotranspiration rate in the region is 1364 mm / year, 

with Qom station having the lowest rate of 962.2 mm / year and Zahak station in Sistan & 

Baluchestan with 2309.5 mm / year having the highest evapotranspiration in the region. The 

results of this study can be used in the management of rainwater catchment and design of 

irrigation systems appropriate to the climate and water status of the area. 
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 مقدمه

ای در اقلیم جهانی از طریق چرخه هیدرولوژی ایفا کرده و تخمین آن کاربردهای مهمی تبخیر و تعرق نقش قابل مالحظه  

های آبیاری و تقسیم آب داشته و طراحی کانال در پیش بینی رواناب، پیش بینی عملکرد محصول و طراحی کاربری اراضی،

تعرق باعث  -پدیده تبخیر (.1: 1831همچنین بر روی بالیای طبیعی نظیر خشکسالی مؤثر است )مباشری و همکاران، 

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

منابع آب شیرین، چه سطحی و  وی و محدودیت منابع آب در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.اندک نزوالت ج

در زمینه منابع آب شیرین،  هابخش نیترپرمصرف. یکی از اندگذاشتهها رو به نقصان زیرزمینی در بسیاری از کشورها و قاره

بخش کشاورزی ناچار است تا آب را با راندمان باالتر و  که منابع آب دچار محدودیت جدی هستند، آنجاکشاورزی است. از 

یی که باعث بهبود هاروش(.  به عبارت دیگر یکی از 1831)هاشمی نیا،  قرار دهدی برداربهرهی مورد مؤثرتر صورتبه

باشد. تبخیر شود، برآورد دقیق میزان تبخیر و تعرق میبرداری آب و در نهایت افزایش راندمان آب مصرفی میمدیریت بهره

ی درست و مناسب زیربرنامهی اصلی بیالن آبی هر منطقه و همچنین یکی از عوامل کلیدی برای هامؤلفهو تعرق یکی از 

درصد بارندگی از طریق تبخیر و تعرق به  15باشد. با توجه به میانگین جهانی، آبیاری برای بهبود راندمان آب مصرفی می

و همکاران،  نژاد دریحدرصد هم برسد ) 199-09ممکن است در مناطق خشک و بیابانی به و این مقدار  گرددیمجو باز 

در تعداد پارامترهای هواشناسی مورد  هاآنهای مختلفی برای برآورد تبخیر و تعرق ارائه شده که تفاوت عمده (. مدل1802

و بالنی کریدل که تنها به پارامتر دمای هوا نیاز  های ساده و تجربی مانند تورنت وایتاز معادله هامدل. این باشدیمنیاز 

( که عالوه بر دمای هوا به تابش خورشیدی، سرعت PMF-56) 15مانتیث فائو -مانند پنمن تردهیچیپهای دارند تا معادله

به واسنجی  باشند، متغیر هستند. این معادالت برای استفاده در شرایط اقلیمی مختلف، نیازباد و رطوبت نسبی نیازمند می
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و  ایرماکپذیر است )ها به پارامترهای هواشناسی امکانو ارزیابی دارند که این امر از طریق تحلیل حساسیت این مدل

 این دارند. احتیاج زیادی هواشناسی پارامترهای به پنمن های ترکیبی برآورد  تبخیر و تعرق مانند روش (.2995همکاران، 

 مورد اطالعات همه اینکه دلیل به است، ولی قبول قابل محاسبه در اقلیمی پارامتر زیادی عدادت از دلیل استفاده به ها روش

باد  سرعت و دما، رطوبت تابش،  همانند هاییداده به دهند و نیاز ارائه مناسبی تخمین توانند گردند، نمینمی نیاز محاسبه

های  روش دقت درجه بررسی این بنابر شود،می ثبت ای دماییههواشناسی، داده های  ایستگاه در اکثر که آنجا از و دارند

 کلیدی از یکی دما (. از طرفی،1808)ساالریان و همکاران، یابد  می ضرورت باشد، می نیازمند دما عامل به فقط که تجربی

 (2919همکاران ) و در این راستا لیانگ  (.2919 همکاران، و اُجوانگ.آُ( است اقلیمی تغییرات در مؤثر پارامترهای ترین

 ترینمهم از روشنایی ساعات و نسبی رطوبت ،هوا دمای میانگین و ماکزیمم نظیر اقلیمی پارامترهای که دادند نشان

 و محاسبهقابل آینده هایدوره ای بر تعرق و ریتبخ متغیرها این داشتن با و بوده تعرق و تبخیر بر مؤثر اقلیمی متغیرهای

 1ی جیوشوی رودخانه( به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر اکوهیدرولوژی حوضه2911وو و همکاران )ج .بود خواهد بینیپیش

 09بینی شده در در کشور چین پرداختند نتایج نشان داد که درجه حرارت حداقل و حداکثر روزانه و تبخیر و تعرق پیش

ه برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه سینوپتیک ( ب1801تبار )حسینی و ابراهیمی سال آینده دارای روند افزایشی است.

های بالنی کریدل، تورنت وایت و هارگریوز های تجربی پرداختند نتایج حاصل بیانگر دقت روشسقز با استفاده از روش

( توسعه و سنجش 1802ملکی نژاد و پورمحمدی )های مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه است. نسبت به سایر روش

یی یک معادله رگرسیونی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع بر مبنای روش فائو پنمن مانتیث در ایران مرکزی را کارا

مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که معادله پیشنهادی که تنها وابسته به دمای میانگین ماهانه است دارای کارایی 

( به برآورد 1805. گودرزی و همکاران )باشدیمدر محدوده ایران مرکزی  بسیار خوبی جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع

های پریستلی تیلور و میزان تبخیر و تعرق در ارتباط با تغییرات اقلیمی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از روش

-ها و تمامی فصول و در دورهمی ماههارگریوز سامانی پرداختند. نتایج نشان داد میزان تبخیر و تعرق محاسبه شده در تما

تعرق الزم است این پارامتر در -های آتی تحت تأثیر دما افزایش خواهد یافت. از این رو با توجه به اهمیت عامل تبخیر

مناطق مختلف به طور دقیق برآورد شود که در این پژوهش با توجه به شکننده بودن اقلیم مناطق کویری و بیابانی به 

 پرداخته شد. هارگریوز سامانی ان تبخیروتعرق در این مناطق با استفاده از روش برآورد میز

 

   

 هامواد و روش

منطقه مورد مطالعه ما در این پژوهش  بخش وسیعی از سرزمین ایران شامل منااطق کاویری و بیاباانی در شارق، مرکاز و 

، هرمزگان، کرمان، یزد، خراساان جناوبی، قام، نیما  های سیستان و بلوچستانگیرد که استانکشور در بر می جنوب شرق

شاود. درصد استان سامنان را شاامل مای 09جنوبی استان خراسان رضوی، نیمه شمالی و شرقی استان اصفهان و بیش از 

 آورده شده است. 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شکل 
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 های مورد بررسیستگاهو ای : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 58ی متشاکل از اشبکهبا پوشش  های سینوپتیکانجام پژوهش حاضر از آمار پارامترهای مختلف هواشناسی ایستگاه جهت

میالدی به منظور رسایدن  2911تا  1035در طول دوره آماری مشترک از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در سطح منطقه 

بدین منظور از عناصر اقلیمی مورد نیاز شامل دمای حداقل و حداکثر به درجاه شده است.  به نتایج دقیق و مطلوب استفاده

هاای آمااری و محاسابات انجاام تحلیالسلسیوس در مقیاس ماهانه و ساالنه طی دوره آماری محاسبه و واکاوی شد. برای 

 استفاده شده است. ArcGISو  Excel، SPSSی افزارهانرممربوطه در این تحقیق از 

 

 سامانی -هارگریوز روش

 دوره در را (TR)دما  حداقل و حداکثر متوسط تفاوت و (T)هوا  متوسط دمای نیاز مورد دوره برای است الزم روش این در

 اسات محاسابه قابال زیار صاورت به تعرق و تبخیر ، مقدار(Ra)خورشیدی  تابش داشتن با سپس .باشیم داشته نظر مورد

 (.1831)علیزاده، 

 

(5   )                                                                                    

 

 واحادی هماان ETo است سانتی گراد حسب بر( TR=Tmax- Tmin)دما  حداقل و حداکثر تفاوت TRمعادله  این در

 ویاژه جادول از روز در میلای متار حساب بار را آن مقدار می توان که کرد  خواهیم انتخاب Raبرای  که داشت را خواهد

 .(1031 ،سامانی -)هارگریوز آورد بدست

ی کاه در وزن دها فاصاله عکاس بر اساسیابی، های درونبه عنوان یکی از روش ی معکوس فاصلهوزن ده روشدر ادامه از 

، الیاورو  وبساترفاده قارار گرفت)گیارد  ماورد اساتبرآورد صورت مای ینقطه به نزدیک، مقادیر نقاط آن، تخمین بر اساس

 ی به روش فوق به صورت زیر است:دوبعدیابی (. رابطه کلی درون2999
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(2           )                                                                                                         

 

وزن اختصاا  داده  ، (x,y)تعداد نقاط معلاوم مجااور  N، (x,y)مقادیر برآورده شده در موقعیت  W (x,y)که در آن 

هاای فاصله اقلیدسای باین هار یاک از نقااط واقاع در موقعیت i,yi(x ،id(در موقعیت  iwشده به هر یک از مقادیر معلوم 

(x,y)  و)i,yi(x وp   از وزن  متأثرمقدار توان است کهiw  برW ،(.1809است )اخوان و همکاران 
 

   

  نتایج و بحث

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

های یز ماهمناطق شرقی و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه از بیشترین میزان تبخیر و تعرق برخوردارند و در این بین ن

منطقه هستند. بر اساس نتایج حاصل بیشترین میزان تبخیر و  در سطحتیر و مرداد دارای باالترین میزان تبخیر و تعرق 

است. کمترین میزان تبخیر  رماهیتدر  متریلیم 5/809تعرق ماهانه در سطح منطقه مورد مطالعه مربوط به ایستگاه زهک با 

متر است. میلی 5/21های قم و فریمان هر دو با قه مورد مطالعه مربوط به دی ماه و ایستگاهو تعرق ماهانه نیز در سطح منط

 (.2)شکل 

 

  

 اردیبهشت فروردین

  
 تیر خرداد
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 شهریور مرداد

  
 آبان مهر

  
 دی آذر
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 اسفند منبه

 سامانی -های مختلف سال بر اساس روش هارگریوزپراکنش فضایی میزان تبخیر و تعرق در ماه -2شکل 

 

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

میزان پراکندگی تبخیر و تعرق   IDWی  ابیدرونکه با روش  باشدیم در سال متریلیم 1851سامانی برابر با  -هارگریوز

نقشه  صورتبههای حاصل از آن منطقه به چهار کالس کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردید و خروجی ساالنه

وبی و جنوب مناطق جن دهدیم(. نتایج حاصل نشان 8ساالنه برای منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت )شکل 

ی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان دارای بیشترین هااستانشرقی منطقه مورد مطالعه شامل 

ی خراسان رضوی، هااستانمیزان تبخیر و تعرق و مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه شامل 

روش هارگریوز مناطث مرکزی منطقه مورد  بر اساس. همچنین باشدیم سمنان و قم دارای کمترین میزان تبخیر و تعرق

. با این وجود در استان کرمان مناطقی باشدیمهای هرمزگان و کرمان دارای تبخیر و تعرق متوسط مطالعه از جمله استان

 متریلیم 2/052یستگاه قم با ا. بر اساس نتایج باشدیمخورد که دلیل آن ارتفاع منطقه با تبخیر و تعرق کم نیز به چشم می

در سال دارای بیشترین میزان تبخیر  متریلیم 1/2890در سال دارای کمترین و ایستگاه زهک در سیستان و بلوچستان با 

افزایش عرض جغرافیایی و ارتفاع از میزان تبخیر و تعرق در منطقه  بادر حالت کلی . باشندیمو تعرق در سطح منطقه 

 .شودیمته مورد مطالعه کاس
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 سامانی در منطقه مورد مطالعه -پراکنش فضایی میزان تبخیر و تعرق ساالنه بر اساس روش هارگریوز -7شکل 

 

   
 

 نتیجه گیری
 

هاای ساطحی و تبخیر و تعرق به عنوان عنصر مهم در وضیت آب و هوای منطقه نقش مهمی را داراسات و در وضاعیت آب

، بیابان زایی، تهدیدات زیست محیطی، مهاجرت، توسعه پایدار و برخی جنبه هاای امنیات خشکسالی زیرزمینی، کشاورزی،

اما باا  .ها دخیل دانستملی و هیدروپلتیکی منطقه تاثیر گذار باشد. شاید نتوان به صراحت تبخیر و تعرق را در این وضعیت

ق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر ایجاد وضعیت توجه به عناصر و عواملی که بر تبخیر و تعرق تاثیر گذارند تبخیر و تعر

مطلوب آب و هوایی و یا نامناسب تاثیرگذار است و گاها با تغییرات در انواع تبخیر و تعرق یاک منطقاه شادت و ضاعف در 

پدیده های اقلیمی و پیامد های آن مشاهده می شود. استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، خراساان جناوبی، یازد و 

-بی، بیابان زایای و تااثیرات آن مایهای خشکسالی،کم آکرمان که بیشترین تبخیر و تعرق را دارند بیشتر دستخوش پدیده

باشند. عرض جغرافیایی پایین، عدم پوشش گیاهی و وجود بادهای شدید و کمبود ریزش های جوی و عادم رطوبات کاافی 

دیده می افزاید و فعالیت های انسانی را با مشکل مواجه می کند. لذا در نقاطی که تبخیر و تعرق باالیی دارند بر شدت این پ

ی آبیاری و مدیریت منابع آبای هاستمیسبرآورد تبخیر و تعرق پتانسیل جهت مطالعاتی نظیر بیالن آبی، مدیریت و طراحی 

افیاایی و ارتفااع از میازان . بطور کلی نتایج پژوهش بیانگر این است که با افازایش عارض جغرباشدیمو طبیعی، مورد نیاز 

هاای سیساتان و تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه کاسته می شود. لذا مناطق جنوبی و جناوب شارقی شاامل اساتان

بلوچستان، کرمان و هرمزگان دارای بیشترین میزان تبخیر و تعرق و مناطق شمالی مانند استان های قم، سمنان و خراسان 

تبخیر و تعرق می باشند.  همچنین مناطق مرکزی منطقه مورد مطالعه از نظر تبخیار و تعارق  رضوی دارای کمترین میزان

در حالت متوسطی قرار دارد. مناطق کویری، بیابانی ایران مرکزی و سواحل مکران و به خصو  جنوب شرق ایاران اگرچاه 

که آسیبی بزرگی در کاهش محصاوالت  های روانزایی و شندر معرض تهدیدات اقلیمی همچون خشکسالی، کم آبی،بیابان
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های اقتصادی و ارتباطی  بنادر)چابهاار کشاورزی و به تبع آن مهاجرت، بیکاری و ناامنی را به دنبال داشته اما توجه به جنبه

های نوین در راستای کاهش هدررفت منابع آبی مدیریت منابع آب منطقه و اجرای روش و بندر عباس(، جنبه استراتژیکی و

 هاای تثبیات جمعیات و ایجااد اشاتغال ایجااد شاود.های آبخیزداری و عملیات کشاورزی می تواند زمینهزمینه فعالیت در

روزه سیستان و توانمندی تابش باالی خورشیدی در منطقه زمیناه سارمایه  129های اقلیمی مانند بادهای همچنین پدیده

د محیط کاویری و بیاباانی و ساواحل دریاایی بساتر مناسابی بارای های نو و پاک را فراهم آورده است و وجوگذاری انرژی

صنعت توریسم و جهانگردی است که اگر به این بخش ها توجه و سرمایه گذاری صورت گیرد در کنار آن اشتغال، امنیات و 

 گردد.  توسعه پایدار امکان پذیر می
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