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 چكيده 

باشد. از يم يت منابع آب ضروريرين شناخت ابعاد مختلف آن در مديز بوده و بنابرايآبخ يهان منابع هدر رفت آب در حوزهير و تعرق از مهمتريتبخ

ت يحائز اهم يو زراع يمناطق باغ ياريآب يهايزين برنامه رييکشت و تع يت الگويريها جهت مددشت يواقع ر و تعرقياز تبخ يگر آگاهيطرف د

ز به عنوان يآبخ يهاحوزه ير و تعرق واقعيرات بر تبخيين تغيا يز، بررسيآبخ يهاحوزه يطيست محيابعاد ز يم بر تمامير اقليياست. با توجه به اثرات تغ

ن هدف يباشد. بنابرايم يست ضروريط زيو مح يعيدار منابع طبيت پايريمد يهايزيجهت برنامه ر ياريت آبيريالن آب و مديبن ييدر تع يعامل اساس

-ر ماهوارهين منظور از تصاويباشد. به ايسرکان در غرب کشور ميز تويحوزه آبخ ير و تعرق واقعيبر تبخ يميرات اقليياثرات تغ يق حاضر بررسياز تحق

مدل  21ق يم از طرير اقليياثرات تغ يسرکان استفاده شد. بررسيز تويساله حوزه آبخ 26 ير و تعرق واقعين تبخييتم سبال جهت تعيالگور س ويمود يا

% در  06ق نشان داد که به احتمال وقوع ين تحقيج ايصورت گرفت. نتا LARS-WGدر نرم افزار  B1و  A1B يويجو و تحت دو سنار يگردش عموم

-% در دوره06ز به احتمال وقوع ين ير و تعرق واقعيش داشته است. تبخيدرصد افزا 0/2تا  1/2نه از يشيب ي% و دما16تا  23نه از %يکم يدما يتآ يهادوره

 افت.  يش خواهد ي% افزا2/2تا  62/6از  يآت يها

 

 LARS-WG؛تم سباليالگور ؛ير و تعرق واقعيتبخ ؛مير اقلييتغ ها: كليد واژه

    

  مقدمه -2

 ين الملل  يو ب   يباشد و کمتر در سطح مليم يند، کار دشوارين فرايا يدگيچيعلت پ يآت يهار و تعرق در دورهيتبخ يه سازيشب

ش ود. در   ير و تع رق پرداخت ه م    ي  م بر تبخير اقليينه اثر تغيکه به در زم يو خارج ير به اندک مطالعات داخليبه آن پرداخته شده است در ز

 ين صورت گرفت. به بررس  يدر شمال چ يار و تعرق مرجع در حوزهيم بر تبخيرات اقليياثر تغ ي( بر رو0و و همکاران)که توسط ه يقيتحق

ش و تشش ع و  يج نشان داد ک ه  رون د دم ا، ب ارش و رطوب ت رو ب ه اف زا       يپرداخته است نتا 1660تا  2911 يهاسال ير و تعرق مرجع طيتبخ
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که توسط تامپس ون و همک اران    يقيافته است. در تحقيم کاهش يرات اقليير تغير و تعرق تحت تاثيسرعت باد رو به کاهش بوده است و تبخ

ن ي  ر و تعرق مرجع پرداخت ه ش د. در ا  يمختلف برآورد تبخ يهام و روشير اقليياز تغ يناش يت هايعدم قطع ي( صورت گرفت به بررس21)

ج يجو استفاده ش د. نت ا   يمدل گردش عموم 1ل و از ير و تعرق پتانسين تبخيتخم لر دريت يستليو پر يوز سامانيق از روش پنمن، هارگريتحق

ش يافزا يمختلف در دوره آت يهابرابر با استفاده از فرمول 1/1تا  1ن يمختلف ب يهاتحت مدل يآت يهار و تعرق در دورهينشان داد که تبخ

را م د   ينيکه تابش برون زم يديتم جديل با الگورير و تعرق پتانسيبر تبخ مير اقليياثرات تغ ي( به بررس22نگ و همکاران )يافت. کيخواهد 

-199 يه ا استفاده نمودند و داده 2902-1666ه يدوره پا ين منظور از داده هايکا پرداختند به ايدر شمال آمر يادهد، در حوزهينظر قرار م

ر ي% و تحت تاثMIROC  21ر مدل يدرصد، تحت تاث 31 يمدل هادل ج نشان داد تحتيکردند. نتا يه سازير و تعرق شبيتبخ يرا برا 1676

ر و تع رق  ي  م ب ر تبخ ير اقليياثرات تغ ي( به بررس20افته است. وان و همکاران )يش يه افزاير و تعرق نسبت به دوره پاي% تبخCSIR 3/7مدل 

و  يرات زم ان يي  ج نشان داد ک ه تغ يصورت گرفت نتا 1621تا  2971ق در دوره ين تحقيپرداختند. ا يکره جنوب يشمال يهامرجع در قسمت

منطق ه و   ير کش ت و کش اورز  يرات کامال وابسته به سطح زيين تغيرخ داده است و ا ير و تعرق مرجع در طول دوره مطالعاتيدر تبخ يمکان

ش اخ    يم ب ر رو ير اقلييات تغاثر ي( صورت گرفت به بررس0و همکاران ) يکه توسط دستوران يقيش پارامتر دما بوده است. در تحقيافزا

ج و )   يگردش عموم يهار مدليرا تحت تاث SPIو  RDI يق دو شاخ  خشکسالين تحقيزد پرداختند. در ايستگاه يدر  ا يخشکسال يها

Hadcm3 يوي( و تحت دو سنار A2  وB2 شيدر نظ ر گرفتن د و  ب ا پ      2902-2996ه را يق دوره پاين تحقيمورد بررس قرار دادند. در ا 

و  RDI يه ا شاخ  ين دوره محاسبه نمودند. روند نمودارهايرا در ا يخشکسال يهاشاخ  1626-1639 يدما و بارش در دوره آت ينيب

SPI يويتحت سنار A2 يوين شاخ  ها تحت سناريو رو به خشکسال شدن و روند ا يمنف B2     يمثبت و رو به ترسال ش دن را نش ان م 

بندي مناطق همگن اقليمي کشور ايران تح ت ت اثير    طبقه ي( صورت گرفت به بررس21تژاد ) يو ملک يدکه توسط پورمحم يقيداد. در تحق

و  A2و با دو سناريوي  Hadcm3تغيير اقليم با استفاده از تکنيک گشتاور خطي در کل کشور پرداختند. به همين منظور با استفاده از مدل 

B2  پرداخته شد. سپس بر اساس سه پ ارامتر ب ارش،    1626-1639سينوپتيک کشور در بازه زماني ايستگاه  26به بررسي اثرات تغيير اقليم در

، و ب ا اس تفاده از روش آن اليز خوش ه ب ه جداس ازي من اطق        1626-1639و دوره آتي  2902-2996دماي بيشينه و دماي کمينه در دوره پايه 

ه عاملي اقدام به تعيين موثرترين پارامتر اقليمي در تعيين من اطق همگ ن ش د.    همگن اقليمي اوليه پرداخته شد، آنگاه با استفاده از روش تجزي

سرانجام حهت تعيين مناطق همگن نهايي از تکنيک گشتاور خطي استفاده کردند نت ايج پ ژوهش نش ان داد ک ه مهمت رين پ ارامتر در تعي ين        

تکني ک گش تاور خط ي از اي ن پ ارامتر اس تفاده گردي د. در         مناطق همگن اقليمي دماي کمينه بود و در تعيين مناطق همگن نهايي به کمک

زد صورت گرفت، يستگاه يل  اير و تعرق پتانسيم بر تبخير اقليياثرات تغ ي( صورت گرفت به بررس1و همکاران ) يق که توسط دستورانيتحق

اس تفاده کردن د.    1622-1639 ينه در دوره آت  يش  ين ه و ب يکم يدم ا  يه سازيجهت شب  B2و A2 يويو تحت دو سنار Hadcm3از مدل 

م ير اقل  يي  اثرات تغ يق حاضر بررسيش خواهد. هدف از تحقيمتر در سال افزايليم 2/6 يل در دوره آتير و تعرق پتانسيج نشان داد که تبخينتا

 باشد.يدرصد م 06و  16، 16و با احتمال وقوع  يآت يدر دوره ها ير و تعرق واقعيبر تبخ

 مواد و روشها  -1

س رکان ب ه وس عت    يز توياستان همدان واقع شده است. حوزه آبخ يسرکان در قسمت غربيز توي: حوزه آبخيمنطقه مطالعات يمعرف

ن ي  ده د. ا يل م  يلومتر مربع تش ک يک 20/202سرکان با مساحت  يدرصد از مساحت آن را دشت تو 7/16باشد که يلومتر مربع ميک  96/792

 دهد. يل ميم تشکيو د يآب يدشت را مناطق کشاورز يبوده و بخش اصل يمتعدد ياراض يهايکاربر يز دارايحوزه آبخ
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 ير و تعرق واقعيسبال، تبخ يتم توازن انرژيباشد در بخش اول به کمک الگوريق شامل سه قسمت مجزا مين تحقيق: ايروش تحق

ش ود و در گ ام    ين م  ي ي تع يل ع امل يک تحليتوسط تکن يمياقل يو پارامترها ير و تعرق واقعين تبخيشود. در بخش دوم رابطه بيمحاسبه م

 شود.يان مير مفصل بيق در زيسرکان پرداخته خواهد شد. مراحل تحقيدشت تو ير و تعرق واقعيم بر تبخير اقليياثر تغ يسوم به بررس

ش د   ياستفاده شد. س ع  ير و تعرق واقعين تبخييجهت تع 1626تا  1663س از سال يمود يار ماهورهيتصو 30ق از ين تحقي( در ا2

ژه در فص ول  ي  متعدد ب ه و  يابرناک يهاستمير بودن منطقه و وجود سيبه علت برفگ يمربوط به فصول مختلف سال باشند ول يافتير دريتصاو

د. در يداستفاده گر يبودن منطقه از نسخه سبال کوهستان يشتر شد.. به علت کوهستانير در فصول گرم و معتدل سال بيسرد سال، تجمع تصاو

  شود. يتم سبال ارائه ميالگور ياز نسخه کوهستان يمختصر ير معرفيز

-ينسبتا مس طح ارائ ه م     يکشاورز ير و تعرق در اراضياز تبخ يحين صحيتم سبال تخميتم سبال : الگوريالگور ينسخه کوهستان

باشد مدل يب ميب و جهت شياد همراه با تنوع در شيز يهايو بلند يپست يکه دارا يتم در مناطق کوهستانين الگورياستفاده از ا يدهد. برا

ب و ارتف اع انج ام داده   يب، جهت شيرا بر اساس ش ياصالحات ي(. مدل سبال کوهستان1661افت)آلن و همکاران، يتوسعه  يسبال کوهستان

ار بزرگت ر  يبس   يش مال  يهابيه شنسبت ب يجنوب يهابيدر ش يساعته )روزانه( به طور عموم 12 يديتششع خورش يمکره شمالياست. در ن

 باشد.يم

 يآت   يه ا در دوره يار م اهواره يباش د و تص او  يم   يار م اهوره ياز به تصاوين ير و تعرق واقعين تبخيينکه جهت تعي( به علت ا1 

ن مرحل ه ب ا   ي  اده ش د. در ا ه اس تف ي  در دوره پا يم  ياقل يو پارامتره ا  ير و تعرق واقعين تبخيب يونين از رابطه رگرسيباشد، بنابرايموجود نم

 يمياقل ير  ذکر شده استفاده شد. پارامترهايتصو 30از  ير و تعرق واقعيموثر بر تبخ ين فاکتورهاييجهت تع يل عامليک تحلياستفاده از تکن

 از ع املي  تجزي ه  تکني ک باش د.  يو سرعت ب اد م    ي، ساعات آفتابين، رطوبت نسبيانگيم ينه، دمايشيب يمنه، دمايک يارائه شده شامل: دما

 كمتري تعداد حسب بر xpو....و, x1,x2 متغير p از اي مجموعه توصيف آن در اساسي هدف كه است متغيره چند آماري هايروش جمله

 متغييره ا  ب ين  داخل ي  همبستگي مقدار چقدر  هر روش اين در. باشدمي متغيرها اين بين رابطه كردن روشن منظور به عوامل، و هاشاخ  از

 در را متغي ر  دو از ب يش  ع ددي  رابط ه   چندگان ه  رگرسيون تحليل و تجزيه در. بود خواهد كمتر آمده پديد هايعامل تعداد باشد ترديكنز

 اي ن  ول ي  گ ردد مي كنترل قابل غير ايفزاينده بطور چندگانه رگرسيون معادله متغيرها، تعداد افزايش با ولي نمود بررسي توانمي زمان يك

 اس تاندارد  مراح ل  عاملي تجزيه انجام براي. شودمي داده نشان عامل هر وزن و اهميت ضمنًا و ندارد وجود عاملي تحليل و زيهتج در مشكل

 اقليم ي  يه ا مشخص ه  ع املي  تجزي ه  براي. شودمي انجام  هاآن دوران و هاعامل تعداد انتخاب ،  هاعامل وزن ماتريس تعيين ها،داده سازي

 تجزيه انجام با. شد استفاده" واريماكس" نوع دوران از و اصلي هاي مولفه کيتکن از ير و تعرق واقعيتبخ بر موثر عوامل يينتع و مطالعه مورد

 در اقليم ي  مشخص ه  26 روش اين در. گرديد مشخ  دارد مهمتري نقش اقليمي پارامترهاي از يكي هاآن از يك هر در كه عامل 1 عاملي،

شود. در مرحله بعد رابطه يم تعيين  وزن بيشترين داراي مشخصه فاكتور، هر در گرفته قرار هاي مشخصه بين از و شد بندي گروه فاكتور سه

 يش ه خط ا  يمطل ق، ر  يخط ا  يهابدست آمد. آماره ير و تعرق واقعيو تبخ يل عاملين دو پارامتر مهم انتخاب شده توسط تحليب يونيرگرس

حاص ل از   ير و تع رق واقع   ي  بدس ت آم ده و تبخ   يونياز فرم ول رگرس    يشده ناش   يه سازيشب يقعر و تعرق واين تبخياس بياستاندارد و با

شود. يسرکان پرداخته ميز توينه حوزه آبخيشينه و بيکم يم بر دماير اقليياثرات تغ ين مرحله به بررسي( در ا3د. يتم سبال محاسبه گرديالگور

-1639در دوره   B1و  A1B يويجو تح ت دو س نار   يمدل گردش عموم 21به کمک شنه ينه و بيکم يرات بارش، دمايين منظور تغيبه ا

ج و، در   يمدل گردش عموم 21نه استخراج شده از  يشينه و بيکم يرات دماييبتا تغ يع آماريد. سپس با استفاده از توزياستخراج گرد 1622

 يدر دوره آت   ير و تع رق واقع   ي  ارائ ه ش ده، تبخ   يابطه رگرسونت با استفاده از ريد. در نهايدرصد محاسبه گرد 06و  16، 16احتمال وقوع 

عوام ل   ير و تع رق واقع   ي  ن تبخي ي ن شد. الزم به ذکر است در تعييدرصد تع 06و  16، 16و احتمال وقوع  B1و  A1B يويتحت دو سنار
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ن عوام ل ثاب ت و همانن د    يبه ناچار ا يه آتدارد که در دور يير به سزايکشت و استفاده از منابع آب  در دسترس تاث ياز جمله الگو يمتعدد

 شود.يق مشاهده ميتحق يانينمودار جر 1فرض شد. در شکل  يط فعليشرا

 

 
 

 ير و تعرق واقعيم بر تبخير اقليياثرات تغ يمراحل بررس -1شکل

 گيري  بندي و نتيجه جمع -3

ش داده شده است. همانطور که يبه عنوان نمونه نما 1669وس سال يژول 110روز  يواقع ر و تعرقيتبخ ينقشه پهنه بند 1در شکل 

تم يک ه الگ ور  يان د. ب ه طور  ک ش ده يتفک ير کوهستانيه انداز از مناطق غيو سا يمناطق کوهستان يشود تا حد قابل قبوليدر شکل مشاهده م

ه ا  ن بخ ش ي  ا ير و تع رق را ب را  يزان تبخين مي  داده و کمتريتشخ يبحوزه را به خو يبخش غرب يسبال توانسته است ارتفاعات کوهستان

در من اطق ب ا پوش ش     1/2ت ا   يتم سبال از صفر در مناطق کوهس تان يمحاسبه شده، با استفاده از الگور ير و تعرق واقعين زده است. تبخيتخم

 باشد.ير مييمتغ ياهيگ
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 1669ال وس سيژول 110روز  ير و تعرق واقعينقشه تبخ -1شکل 

ان يز موضوع بي( ن23) يباشد. پورمحمديلمتر در روز ميم 22/2 يتم سبال کوهستانيالگور يبرآورد ير و تعرق واقعين تبخيانگيم

تم يز بدست آمده از الگ ور يحوزه آبخ ير و تعرق واقعياز نقشه تبخ يکه به اصالح بخشيد نمودند، به طوريق خود تائيشده در باال را در تحق

آن ب ود ل  ا اس تفاده از نس خه      يب را  يرواقع  ين بخش از حوزه و برآورد ع دد غ يه انداز بودن ايو سا يل آن هم کوهستانيداختند دلسبال پر

 2و  ير و تع رق واقع   ي  تبخ يل ع امل ي  ج تحلينتا 1در جدول کند.يز برطرف ميآبخ يحوزه ها ين مشکل را برايتم سبال ايالگور يکوهستان

ن يب مهمت ر ي  نه، ب ه ترت يشيب ينه و دمايکم ين، دمايانگيم ي، دما1ج جدول يش داده شده است. با توجه به نتايموثر بر آن نما يميپارامتر اقل

ن دما که به عنوان ف اکتور اول انتخ اب ش ده    يانگيکه پارامتر م ييباشد. از آنجايسرکان ميحوزه تو ير و تعرق واقعيموثر بر تبخ يفاکتورها

ن ينه به عنوان مهمت ر ين و کميانگيم يدما يعنين تنها دو فاکتور اول يشود، بنابراينه )فاکتور سوم( را شامل ميشيب ي، دمااست، خود به خود

 رو تعرق انتخاب شدند.يموثر بر تبخ يفاکتورها

 يمياقل يو پارامترها ير و تعرق واقعيتبخ يل عامليج تحلينتا-1جدول

Variable         Factor1  Factor2  Factor3  Communality 

Tmax               0.909   0.360   0.081        0.962 

Tmean              0.948   0.314   0.047        1.000 

n                  0.097   0.681   0.038        0.475 

Tmin                0.530   0.810   0.166        0.965 

ET_actual_basin    0.476   0.794   0.029        0.858 
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 يتم سبال با دو پارامتر منتخب دم ا يس و الگورير موديبه دست آمده از تصاو ير و تعرق واقعين تبخينشان دهنده رابطه ب 2معادله 

-دوره يسرکان برايت تودش ير و تعرق واقعيتبخ يهاداده يه سازين معادله جهت شبيباشد. از ايسرکان مين دشت تويانگيم ينه و دمايکم

 استفاده شد. يآت يها

 

ET_actual_basin = - 0.098 + 0.091 Tmin + 0.0889 Tmean 2) 

 

 

ن ي  ده د. ا يش م  يس رکان را نم ا  يدشت تو ير و تعرق واقعيتبخ ينيش بيمعادله استخراج شده جهت پ يخطا يهاآماره 3جدول 

ب ن ش  ي% و ض ر 90ن ي ي ب تعيباشد. ض ر يم 2تم سبال و معادله ارائه شده در رابطه يالگور حاصله از ير و تعرق واقعيها مربوط به تبخآماره

ه يمتر، نشان دهنده مناسب بودن معادله ارائ ه ش ده جه ت ش ب    يليم33/6و  22/6ب ياستاندارد و مطلق به ترت يآمار يها% و خطا97ف،يساتکل

 د. باشيم يآت يهادر دوره ير و تعرق واقعيتبخ يهاداده يساز

 

 ير و تعرق واقعيتبخ ينيش بيمعادله استخراج شده جهت پ يخطا يآماره ها -3جدول 

ضر

 نييب تعي

 يخط    ا

 استاندارد

 يخطا

 مطلق

ب ن ش  يض ر 

 فيساتکل

09 22/6 33/6 97% 

 

ر ده د. هم انطور ک ه د   يرا نش ان م   B1 و  A1B يوينه در احتمال وقوع مختلف تحت سناريرات ساالنه کمييسه تغيمقا 1شکل 

اب د. در  ييش م  ياف زا  يآت   يه ا ن ه در دوره يکم ي% دم ا 06% ب ه  16م کور، از احتمال وقوع  يويباشد تحت هر دو سناريشکل مشخ  م

 يدم ا  A1B يويرس د. در س نار  يگ راد م   يدرج ه س انت   13/2به  17/2ب از ي% به ترت06% به 16نه از احتمال وقوع يکم يدما B1 يويسنار

 يوين ه تح ت س نار   يکم يش دمايافزا يرسد. به طور کليگراد ميدرجه سانت 02/2به  19/2ب از ي% به ترت06% به 16نه از احتمال وقوع يکم

A1B شتر از يبB1 شتر خواهد شد.يب يآت يهانه در دورهيکم يو دمايباشد و تحت هر دو سناريم 
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 B1 و  A1B يوينه در احتمال وقوع مختلف تحت سناريرات ساالنه کمييسه تغيمقا -1

درجه  1/6و  2زان يز به ميب در فصل بهار و پائيبه ترت A1B يوينه تحت سناريکم يدما يرات فصليين تغيشتريب

 باش د.  يگ راد م    يدرج ه س انت   0/6و  2زان ي  ب ب ه م ي، در فصل بهار و زمستان به ترتB1 يويگراد بوده و تحت سنار يسانت

 يده د. دم ا  يش م  يرا نم ا  2Bو  A1B يويتمال وقوع مختلف تحت سنارنه دما در احيشيرات ساالنه بييسه تغيمقا 0شکل 

در  30/29دم ا از   2B يويباش د. در س نار  يش م  يو در حال اف زا يدرصد تحت هر دو سنار 06به  16نه از احتمال وقوع يشيب

 77/29از نه يش  يب يز دم ا ي  ن A1B يويده اس ت. تح ت س نار   يدرصد رس   06در احتمال وقوع  37/16% به 16احتمال وقوع 

 يويش دما تح ت س نار  يافزا يافته است. به طور کليش يگراد در سال افزا يدرجه سانت 22/16گراد در سال به  يدرجه سانت

A1B ش تر از يها باحتمال وقوع يدر تمامB1 باشد.يم 

 

 B1و  A1B يوينه دما در احتمال وقوع مختلف تحت سناريشيرات ساالنه بييسه تغيمقا -21

گراد يدرجه سانت 3/11و  2/11به  9/13نه از يشيب يش دما مربوط به فصل بهار بوده که متوسط دمايافزا نيشتري. ب

 يويگ راد تح ت س نار    يدرج ه س انت   2/2 ييش دمايرسد. فصل زمستان با افزايم B1و  A1B يوهايب تحت سناريبه ترت
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A1B  0نه ق رار دارن د. در ج دول    يشيب يش دمايدوم، افزا گراد در رتبه يدرجه سانت 2/2 ييش دمايو فصل تابستان با افزا 

ه ارائ ه ش ده اس ت. در    ي  نس بت ب ه دروه پا   B1و  A1B يوير دو سناريتحت تاث يمياقل يرات پارامترهاييدرصد تغ يبررس

 يويتح ت س نار   يآت   ين ه در دوره ه ا  يکم يش دمايدرصد افزا 16نه و يشيب يش دمايدرصد افزا 0/2%، 06احتمال وقوع 

A1B يوير سناريجود خواهد داشت و تحت تاثو B1 ,   1/2نه دم ا،  يش  يدرص د و ب  23ن ه دم ا   ي%،  کم06و احتمال وق وع 

 ش داشته است.يدرصد افزا

 هينسبت به دروه پا يمياقل يرات پارامترهاييدرصد تغ يبررس -0جدول

احتم وينام سنار

 ال وقوع

 يدم    ا

 نه)%(يشيب

 يدما

 نه)%(يکم

 

A1B 

 

16% 2 1/7 

16% 0/1 1/22 

06% 0/2 16 

 

B1 

16% 9/6- 7 

16% 1/2 7/7 

06% 1/2 23 

 

 يش دم ا يباعث افزا يآت يهام در دورهير اقلييان داشت تغيتوان بيم يل صورت گرفته در باال به طور کليبا تحل

و  ي، دس  توران(2391ن  ژاد) يو ملک   يج  پورمحم  ديج ب  ا نت  اين نت  اي  س  رکان خواه  د ش  د. اينه در دش  ت تويش  ين  ه و بيکم

رات يي  ن تغيباشد. ايژه در فصول سرد سال ميش دما به ويم، افزاير اقليين اثرات تغي( مطابقت دارد. از مهمتر1622همکاران)

 يرات زم ان يي  ز با توجه ب ه تغ يم منطقه آن نيکه زمان کشت ديخواهد داشت به طور يير بسزايز تاثيکشت منطقه ن يبر الگو

و احتمال  B1و  A1B يويتحت سنار يشده در دوره آت يه سازيشب ير وتعرق واقعيتبخ 7ول متفاوت خواهد شد. در جد

ش دم ا از  ياف زا  ير و تع رق و از طرف   ي  م دم ا و تبخ يدرصد نشان داده شده است. با توجه به رابطه مس تق  06و  16، 16وقوع 

درص د   06ب ه   16ع رق از احتم ال وق وع    ر و تي  م  کور تبخ  يويتحت هر دو س نار  يعي%، به طور طب06به  16احتمال وقوع 

مت ر  يليم 723و  712ب يبه ترت ير و تعرق واقعيتبخ B1و  A1B يهايوي%، تحت سنار06ابد. در احتمال وقوع ييش ميافزا

ن يش داشته است و ايمتر در سال(، افزايليم  726ن يانگيه )ميدوره پا ير و تعرق واقعياس با تبخيدر سال خواهد بود که در ق

اس ب ا  ي  در ق A1B يويش تر س نار  يب يش دم ا يباشد، که به علت افزا يم B1شتر از يب A1B يويش تحت سناريزان افزايم

B1 باشد.يم 

 يشده در دوره آت يه سازيشب ير وتعرق واقعيتبخ7جدول

مت ر  يلي)مير و تع رق واقع يتبخاحتم وينام سنار
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 در سال( ال وقوع

 

A1B 

 

16% 732 

16% 721 

06% 712 

 

B1 

16% 733 

16% 739 

06% 723 

 

 ياهيکشت، پوشش گ يو عدم اطالع از الگو يار ماهوراهيس نبودن تصاوينکته قابل تامل آنکه به علت در دستر

 ير و تعرق واقعيتبخ يه سازي، شبيآت يهادر دوره يمثل رطوبت نسب يمياقل ين پارامترهايو منابع آب در دسترس و همچن

ارتباط  ياهيزان آب در دسترس و پوشش گيبا م ير و تعرق واقعيباشد، چراکه تبخيم ياديت زيعدم قطعنده همراه با يدر آ

-شود در دورهيم ينيش بيکه پييشود و از آنجاير و تعرق کمتر مين دو منبع کمتر باشد به تبع تبخيدارد، هر چه ا يميمستق

ن اصوال يرکشت و آب در دسترس کمتر باشد، بنابرايسطح ز رسديبارش و منابع آب محدودتر شود ل ا به نظر م يآت يها

ن ه و  يکم يدم ا  يق حاضر اجبارا تنها از دو پ ارامتر هواشناس   يکه در تحقيابد. اما از آنجائيکاهش  ير و تعرق واقعيد تبخيبا

%  06ر احتم ال وق وع   د ير و تعرق در دوره آتينده استفاده شد ل ا تبخيدر آ ير و تعرق واقعيتبخ يه سازين جهت شبيانگيم

ن بخ ش  ي  ج ايباش د.  نت ا  يفراوان م   يهاتيعدم قطع يل ذکر شده در باال دارايافته، که بنا به داليش ي% افزا2/2تا  62/6از 

 ( تط  ابق دارد.1622و همک  اران) ي( و دس  توران 1622(، تامپس  ون و همک  اران)1621ن  گ و همک  اران)يق توس  ط کي  تحق

که يخواهد شد، به طور يآت يهادر دوره ير و تعرق واقعيش تبخيم باعث افزاير اقلييد که تغق نشان داين تحقيا يها يبررس

و  A1B يوينه تحت ه ر دو س نار  يشينه و بيکم يش دمايبر اساس روابط بدست آمده براي دوره پايه، مشخ  شد كه افزا

B1 يه ا ر و تع رق در دوره ي  ش تبخيبيني اف زا  ر گ ار است، همين مساله موجب پيشير و تعرق تاثيمًا بر افزايش تبخيمستق 

ر پوش ش  يم ي، تح ت ت اث   ياقل يع الوه ب ر پارامتره ا    ير و تعرق واقع  يان شد، تبخيز بينيز شده است. همانطور که قباًل ن يآت

باشد.در صورت فراهم بودن شرايط اقليمي براي انجام تبخير و تعرق، ه ر  يسطح و حجم منابع آب در دسترس نيز م ياهيگ

ش ود. اي ن در ح الي    يشتر ميب ير و تعرق واقعيتر باشد، تبخنيز در دسترس يبيشتر و منابع آب سطح ياهيهاي گ پوششچه 

مي همچون دما بوده است. همچنين ض رورت دارد ك ه اي ن    ياقل ينده، فقط شامل پارامترهاياست كه اطالعات موجود از آ

ناشي از تغييرات اقليمي بر وضعيت و ميزان باز و  CO2ر تغيير در ميزان شود و تاثي موضوع از ديدگاه گياه نيز بدان پرداخته 

ن يهاي برگ و تاثير آن بر تبخير و تعرق گياهان موجود در دشت مورد كنكاش بيشتري ق رار گي رد. بن ابرا    بسته شدن روزنه

دقت اين برآوردها، تحقيق ات   ي همراه است كه افزايشيهاتيبا عدم قطع يبيني شده در دوره آت ر و تعرق واقعي پيشيتبخ

 .كند جداگانه و جامعي را در اين زمينه طلب مي

 مراجع  -2
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