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خالصه
تغییر پارامترهای آب و هوایی از فاکتورهای تاثیرگذار بر تغییرات عوامل هیدرولوژیکی در حوضه است .برنامهریزی برای مقابله با تغییر در کارکردهای
طبیعی حوضه حاصل نگاه به توسعه پایدار است که الزمه این امر ،آگاهی و ارزیابی نتایج تغییرات عوامل اقلیمی است .در مقاله حاضر برای شناخت
تغییرات زمانی و مکانی تبخیر و تعرق مرجع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از رابطه  Penman–Monteithاستفاده شده است .برای این منظور،
تغییرات تبخیر و تعرق مرجع در دو دوره آماری ( 1191-2001و  )2002-2012با یکدیگر مقایسه شدند .همانطور که انتظار میرفت نتایج حاکی از
افزایش معنیدار تبخیر و تعرق مرجع در طول زمان بود .همچنین برای تعیین نقش تغییرات پارامترهای هواشناسی بر تبخیر و تعرق مرجع ،حساسیت
معادله  Penman–Monteithنسبت به تغییرات چهار متغیر دمای میانگین ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و ساعت آفتابی مورد مطالعه قرار گرفته شد.
کلمات کلیدی :پارامترهای هواشناسی ،تبخیر و تعرق مرجع ،حوضه دریاچه ارومیه Penman–Monteith ،و تحلیل حساسیت

 .1مقدمه
تبخیر و تعرق یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در مصرف آب در بخش کشاورزی و چرخه هیدرولوژیکی است که میتواند تحت تأثیر تغییرات اقلیمی
قرار گیرد .تبخیر و تعرق از یک سطح مرجع (یک نوع چمن با مشخصات خاص) که در شرایط کم آبی نباشد ،تبخیر و تعرق مرجع ( )ETrنام دارد .تبخیر
و تعرق مرجع ،نیاز تبخیری 4جو را مستقل از نوع گیاه ،مرحله رشد و سیاستهای مدیریت مزرعه بررسی میکند .مقادیر تبخیر و تعرق مرجع اندازهگیری
شده یا محاسبه شده به دلیل اشاره به یک سطح مرجع خاص ،امکان مقایسه را در مکانها و فصول مختلف فراهم میکند ] .[1تحلیل این روندها به شناخت
تغییرات آب و هوایی زمان حال و تأثیر آن روی منابع و زراعت کمک شایانی میکند.
روند تغییرات تبخیر و تعرق در نقاط مختلف دنیا متفاوت است .نتایج برخی مطالعات نشانگر روند منفی در تغییرات  ETrدر کشورهایی مانند
چین ] [2و استرالیا ] [3و روند مثبت در هند ] ،[4ایران ] [5و منطقه مدیترانه ] [6است .اسپادافر و همکاران در طول  24سال ( 1190تا  2004میالدی) یک
روند افزایشی را در تغییرات  ETrدر اسپانیا مشاهده کردند ].[6

بسیاری از مطالعات روند تغییرات تبخیر و تعرق مرجع را در طول سالیان ،ناشی از تغییرات آب و هوا دانسته و بر مبنای این ارتباط ،تغییرات سالیانه
را تحلیل کردهاند ] .[7تقاضای تبخیر جوی به طور عمده توسط تابشهای دریافتی خورشیدی ،کمبود فشار بخار ،سرعت باد و دمای هوا کنترل میشود.
این متغیرها در دو بخش تابشی (انرژی خورشیدی در دسترس) و آئرودینامیکی (سرعت باد و رطوبت اتمسفر) دستهبندی میشوند ] .[8در زمینه اهمیت
اجزای تابشی و آئرودینامیکی ،مطالعات مختلف نتایج متضادی نشان داده اند .تجزیه و تحلیل وانگ و همکاران بر اهمیت جزء آئرودینامیکی تأکید کرده

 ۳کارشناس مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف
2استاد دانشکده مهندسی عمران و مرکز تحقیقات سنجش از دور ،دانشگاه صنعتی شریف
۰استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف
Evaporative demand
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] [9درحالی که متسوکاس و همکاران با استفاده از اطالعات ماهوارهای و دادههای ورودی هواشناسی ،نشان دادند که روند تبخیر و تعرق مرجع از انرژی
دردسترس پیروی میکند ].[10

به جهت اهمیت شناخت اجزای هیدرولوژیکی در حوضه دریاچه ارومیه ،در این مطالعه ابتدا تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق مرجع بر
روی حوضه با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس در بازه زمانی بلندمدت  1191تا  2012میالدی بررسی میگردد .سپس به منظور شناسایی عوامل
مؤثر بر تغییرات این پارامتر اقلیمی به تحلیل حساسیت مقدار تبخیر و تعرق مرجع نسبت به پارامترهای هواشناسی و علل تغییرات احتمالی تبخیر و تعرق در
منطقه پرداخته میشود.
 .2منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران بین مختصات ˊ 22 13تا ˊ 24 43طول شرقی و ˊ 39 30تا ˊ 21 34عرض شمالی واقع شده است.
o

o

o

o

این حوضه با مساحت  41449کیلومترمربع یکی از شش حوضه آبریز اصلی کشور میباشد که حدود نیمی از استان آذربایجان غربی ،بخش وسیعی از
استان آذربایجان شرقی و قسمتی از استان کردستان را شامل میشود (شکل  .)1حدود  99/3درصد از مساحت حوضه را مناطق کوهستانی 24/2 ،درصد را
دشتها و  9/4درصد آن را دریاچه تشکیل میدهد .اراضی کشاورزی حوضه آبریز ارومیه در  24دشت واقع گردیده است .به لحاظ شرایط اقلیمی ،این
حوضه دارای زمستانهای سرد و تابستانهای نسبتاً معتدل میباشد .متوسط میزان بارش در منطقه ،حدوداً  340میلیمتر و متوسط دمای ساالنه بر حسب
ارتفاع بین  9/4تا  13/4درجه سانتیگراد متغیر است .متوسط ساالنه تبخیر سطحی حوضه ،حدود  1400میلیمتر تخمین زده شده و بین  1000تا 2100
میلیمتر در مکانهای مختلف حوضه نوسان دارد ].[11

حوضه دریاچه ارومیه یکی از مهمترین حوضههای کشور ایران و درگیر در طیفی وسیع از مسائل مدیریت منابع آب است .افزایش فشار بر منابع
آب حوضه ناشی از توسعه تأسیسات آبی ،تغییرات در متغیرهای هواشناسی و افزایش مصرف بخشهای شرب ،صنعت و بخصوص کشاورزی عالوه بر
کاهش تراز آبخوانها و دبی رودخانهها منجر به افت سطح دریاچه ارومیه در طی دهههای اخیر شده است ] .[12با توجه به بسته بودن حوضه ،ارزیابی
تغییرات تبخیر و تعرق مرجع به عنوان یک عامل صرفاً اقلیمی در شناخت روند تغییرات آب و هوایی اهمیت بسزایی دارد.

شکل -1موقعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،محدوده استانها و زیرحوضههای قرار گرفته در آن
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 .3روشها
 .1 .3تبخیر و تعرق مرجع

در این مطالعه ،تبخیر و تعرق مرجع بر اساس پیشنهاد  1FAOاز رابطه  Penman–Monteithبرای هر ایستگاه در بازه زمانی  1191تا  2012میالدی ،به
صورت زیر محاسبه گردید ].[13
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در نظر گرفته می شود.
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در روابط باال ،eo(T) ،فشار بخار اشباع در دمای  T ،)kPa( Tدمای هوا( )˚Cو  ،RHرطوبت نسبی بر حسب درصد است.
در مقاله حاضر جهت تخمین تبخیر و تعرق مرجع بهطورکلی از دادههای هواشناسی مانند دمای هوای میانگین ،بیشینه و کمینه (درجه سانتیگراد)،
رطوبت نسبی (درصد) ،سرعت باد (متربرثانیه) و تعداد ساعات آفتابی (ساعت) مربوط به  14ایستگاه سینوپتیک شامل تبریز ،اهر ،جلفا ،سراب ،مراغه ،میانه،
ارومیه ،خوی ،مهاباد ،ماکو ،تکاب ،سنندج ،بیجار ،غروه و سقز در بازه زمانی  1191تا  2012میالدی استفاده شده است.
 .2 .3روش درونیابی

با توجه به تغییرات مکانی زیاد تبخیر و تعرق ،برآورد نقشه آن در مقیاس منطقهای اهمیت فراوانی دارد .انواع روشهای درونیابی فضایی برای تولید نقشه
الگوهای فضایی  ETrوجود دارد .برای تجسم تغییرات مکانی  ،ETrاطالعات سایتهای هواشناسی با یک روش درونیابی منطقی به نقشه تبدیل میشود.
در این مطالعه نقشه توزیع مکانی ماهانه تبخیر و تعرق با استفاده از روش  2IDWبا اندازه سلول  1000متر و توان فاصله یک درونیابی شد .در نهایت با
جمع زدن نقشههای ماهیانه مربوط به هر سال ،نقشههای تبخیر و تعرق سالیانه در بازه زمانی  1191تا  2012میالدی تولید گردید.

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Inverse Distance Weighted
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 .3 .3آنالیز آماری

هدف از بررسی الگوی زمانی تبخیر و تعرق مرجع ،یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا در طول  29سال مذکور تغییر در میزان تبخیر و تعرق مرجع گیاه
رخ داده است؟ تحلیل آماری عالوه بر پاسخ به این سؤال ،مناطقی را که میانگین و واریانس تبخیر و تعرق مرجع آنها به لحاظ آماری متفاوت هستند
مشخص خواهد کرد .برای بررسی معنی دار بودن تغییرات  ETrدر طول زمان ،دوره آماری به دو دوره  13ساله  2001 - 1191و  2012 - 2002تقسیم و
تجزیه و تحلیل آماری بر پایه آزمون تحلیل واریانس (آزمون پارامتریک  ،)Fدر طول دوره آماری و در سطح معنیداری  4درصد انجام شده است ].[14

از طرفی به جهت یافتن مناطق با تفاوت آماری معنیدار در ( ETrسالیانه) ،آزمون تحلیل واریانس با سطح معنیداری  4درصد به تفکیک ایستگاه انجام و
برای هر ایستگاه در دو دوره یک مقدار احتمال به دست آمد و نهایتاً با روش درونیابی  IDWبا توان فاصله  2و اندازه پیکسل  1000متر ،نقشه (معنی دار
بودن تغییرات ) p-valueدر سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بازه زمانی  1191تا  2012تولید گردید.
 .4 .3تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع

جهت تخمین میزان تأثیر پارامترهای اقلیمی بر تغییرات تبخیر و تعرق مرجع ،تحلیل حساسیت بر روی رابطه  Penman–Monteithنسبت به پارامترهای
اقلیمی ورودی (دمای هوا ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی و سرعت باد) انجام گرفت .روند انجام کار به این صورت است که طی گامهایی با افزایش و
کاهش 20 ،10و  20درصدی پارامترهای ورودی ،تغییرات تبخیر و تعرق مرجع با تغییر تنها یک پارامتر ورودی و ثابت ماندن مابقی پارامترها محاسبه گردد.
 .4نتایج و بحث
در این بخش ابتدا تغییرات زمانی و مکانی  ETrبه همراه نتایج آزمون آماری در یک دوره  29ساله ( )2012 - 1191بررسی شده و در ادامه تغییرات
متغیرهای هواشناسی و میزان تأثیر آنها در تغییرات  ETrمورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
 .1 .4تغییرات زمانی-مکانی ETr

شکل  2تغییرات زمانی میانگین تبخیر و تعرق مرجع ساالنه طی  29سال اخیر را نشان میدهد .همچنین نقشههای توزیع مکانی تبخیر و تعرق مرجع ساالنه
در بازه زمانی  1191تا  2001میالدی (دوره آماری اول) و  2002تا  2012میالدی (دوره آماری دوم) در شکل  3نمایش داده شده است .میانگین تبخیر و
تعرق مرجع در دوره دوم نسبت به دوره اول حدود  140میلیمتر ( )%13افزایش داشته که بیشترین اختالف در قسمت شرقی دریاچه مشاهده میشود.
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شکل -2تغییرات زمانی میانگین تبخیر و تعرق مرجع ساالنه در بازه زمانی  1191تا  2012میالدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
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شکل -3نقشه توزیع مکانی تبخیر و تعرق مرجع ساالنه در دو دوره آماری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

شکل های فوق نشان میدهدکه در طول دوره آماری ،مقدار  ETrتغییر کرده است .برای بررسی معنی دار بودن این تغییرات ،آزمون تحلیل
واریانس با سطح معنیداری  4درصد انجام گردید .مطابق با جدول آزمون  ،Fمیان مقادیر تبخیر و تعرق مرجع ساالنه دو دوره به لحاظ آماری تفاوت
معنیدار و در سطح اطمینان  11درصد وجود دارد .با توجه به نقشه  ،p –valueمناطقی که دارای مقدار احتمال کمتر از  0/04هستند ،اختالف تبخیر و
تعرق مرجع در آنها میان دو دوره آماری مذکور به لحاظ آماری معنادار بوده و لذا دارای اهمیت هستند (شکل  .)2با توجه به شکل  2نواحی (قرمز رنگ)
ارومیه ،مراغه ،سراب و قسمتی از میاندوآب و نقده که جزء نواحی عمده کشاورزی در حوضه به شمار میآیند دچار تغییرات تبخیر و تعرق شدهاند .به
بیان دیگر در این مناطق تغییر در پارامترهای اقلیمی منجر به تغییر قابل مالحظه ای در  ETrشده است .تغییرات اقلیمی پیش بینی شده در آینده ،به عنوان
فشار اضافی همراه با توسعه کشاورزی در این نواحی میتواند باعث کاهش بیشتر تراز آب دریاچه و منابع آب در دسترس گردد.

شکل  -2نقشه توزیع مکانی  p-valueبرای تبخیر و تعرق مرجع ساالنه در دوره آماری  1191تا  2012میالدی
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 .2 .4تحلیل حساسیت و تاثیر دادههای هواشناسی بر ETr

نمودارهای ارائه شدده در شدکل  ،4تغییرات پارامترهای دمای هوای میانگین (درجه سدانتیگراد) ،رطوبت نسدبی (درصدد) ،سرعت باد (متربرثانیه) و تعداد
سداعات آفتابی (ساعت) را طی سالهای  1191میالدی تا  2012میالدی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود روند تغییرات دمای هوا ،سرعت باد و
سدداعات آفتابی طی بازه زمانی مذکور رو به افزایش اسددت و رطوبت نسددبی روندی کاهشددی دارد .روند تغییرات کلیه پارامترهای نام برده شددده کامالً در
جهدت افزایش تبخیر و تعرق بوده و تدأثیر مثبدت در افزایش میزان تبخیر و تعرق مرجع دارند .گفتنی اسدددت مقدار همبسدددتگی بین مقادیر تبخیر و تعرق و
پارامتر های هواشناسی دما ،سرعت باد ،ساعات آفتابی و رطوبت نسبی (ضریب همبستگی) تعیین به ترتیب برابر با  0/2 ،0/4 ، 0/4و  0/2می باشد.

شکل  -4روند تغییرات بلندمدت ( 1191تا  2012میالدی) پارامترهای دمای هوای میانگین (درجه سانتیگراد) ،رطوبت نسبی (درصد) ،سرعت باد (متر بر ثانیه) و ساعات
آفتابی (ساعت) در حوضه ارومیه

جددول  ،1خالصددده ای از میزان تغییرات پارامترهای اقلیمی و تأثیر آنها بر تغییرات تبخیر و تعرق مرجع بین دو دوره آماری موردنظر را نشدددان
میدهد .میانگین سدرعت باد در دوره آماری دوم نسدبت به دوره آماری اول 30 ،درصدد افزایش یافته که براساس تحلیل حساسیت ،افزایش 4/9درصد در
میزان تبخیر و تعرق مرجع را در پی داشدته است .پارامتر اقلیمی دمای هوا در دوره آماری دوم نسبت به اول 2/4 ،درصد افزایش داشته که منجر به افزایش
 4درصدد در میزان تبخیر و تعرق مرجع شده است .تعداد ساعات آفتابی در دوره دوم نسبت به اول 2 ،درصد افزایش داشته که موجب  1/4درصد افزایش
در میزان تبخیر و تعرق مرجع شدده اسدت .میزان رطوبت نسدبی نیز در دوره دوم نسبت به اول 1/4 ،درصد کاهش یافته که تنها منجر به افزایش  0/2درصد
تبخیر و تعرق مرجع شددده اسددت .از آنجایی که تغییرات پارامترهای سدداعات آفتابی و رطوبت نسددبی و میزان تأثیر آن بر تبخیر و تعرق مرجع ،در مقابل دو
پارامتر دما و سرعت باد ناچیز است ،میتوان دمای هوا و سرعت باد را به عنوان دو عامل موثر در تغییرات  ETrدرنظر گرفت.
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جدول  -1خالصه تغییر پارامترهای هواشناسی و تأثیر آنها بر تغییر تبخیر و تعرق مرجع
پارامتر مورد بررسی

تبخیر و تعرق مرجع
سرعت باد
دمای هوا
ساعات آفتابی
رطوبت نسبی

سال (میالدی)
میانگین دوره آماری اول

میانگین ساالنه (میلیمتر)

میانگین دوره آماری دوم
1344

1200

درصد تغییر (دوره دوم نسبت به دوره اول)

13

درصد تغییر (دوره دوم نسبت به دوره اول)

30

درصد تغییر تبخیر و تعرق مرجع

4/ 9

درصد تغییر (دوره دوم نسبت به دوره اول)

2/ 4

درصد تغییر تبخیر و تعرق مرجع

4

درصد تغییر (دوره دوم نسبت به دوره اول)

2

درصد تغییر تبخیر و تعرق مرجع

1/ 4

درصد تغییر (دوره دوم نسبت به دوره اول)

-1/4

درصد تغییر تبخیر و تعرق مرجع

0/ 2

 .5نتیجهگیری
افت شددید تراز دریاچه ارومیه نشداندهنده کاهش جریان ورودی به دریاچه خصدوصداً در دو دهه اخیر میباشدد .شناخت وضعیت تغییرات تبخیر و تعرق
ناشدی از شدرایط اقلیمی و فعالیتهای انسدانی به عنوان مهمترین عامل خروجی جریان از حوضه اهمیت فراوان دارد .به همین منظور روند تغییرات تبخیر و
تعرق مرجع ناشی از تغییرات اقلیمی بر روی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از معادله  Penman–Monteithارزیابی شد و تغییرات مکانی و زمانی
تبخیر و تعرق مرجع در دو دوره آماری  13سدداله ( 2001-1191و  )2012-2002بدسددت آمد .همچنین براسدداس تحلیل حسدداسددیت معادله –Penman

 Monteithدر دوره مورد مطالعه ،سددهم تغییرات تبخیر و تعرق مرجع در حوضدده آبریز دریاچه ارومیه ناشددی از تغییرات پارامترهای هواشددناسددی بررسددی
گردید .نتایج نشان داد که تأثیر پارامترهای هواشناسی در افزایش تبخیر و تعرق مرجع در دوره  2012-2002در مقایسه با دوره  2001-1191در حدود 13
درصددد بوده و سددهم تغییرات پارامترهای دمای هوای ،سددرعت باد ،تعداد سدداعات آفتابی و رطوبت نسددبی به ترتیب برابر با  1/4 ،4 ،4/9و  0/2درصددد
میباشددد .بررسددی وضددعیت تبخیر و تعرق مرجع در ایسددتگاههای سددینوپتیک حوضدده دریاچه ارومیه گویای روند معنیدار افزایش  ETrدر نواحی ارومیه،
مراغه ،سددراب و قسددمتی از میاندوآب و نقده اسددت.با توجه به روند افزایشددی پیش بینی شددده دما و تغییر اقلیم در آینده انتظار می رود این نواحی بیشددتر از
تغییرات اقلیمی متاثر شدوند .همچنین با توجه به این که کشاورزی در این مناطق وسعت زیاد دارد ،این مطالعه لزوم یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح در
حوضه به خصوص برای نواحی مذکور را ضروری می داند.
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