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چکیده
در سامانه های آبی ،بارش به عنوان ورودی و تبخیر و تعرق به عنوان خروجی در نظر گرفته میشود .درنتیجه آب در دسترس از
رابطه این دو عامل بهدست میآید .بنابراین بعد از بارش تبخیر و تعرق مهمترین عامل ﭼرخة هیدرولوژی است .تبخیر و تعرق
تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی همچون دما ،باد ،رطوبت و تابش آفتاب میباشد .در تحقیق حاضر ،تغییرات نرخ تبخیروتعرق
پتانسیل و ﭼگونگی تاثیرگذاری تغییرات هر یک از متغیرهای اقلیمی مؤثر شامل دما ،باد ،رطوبت و تابش آفتاب در این تغییرات
احتمالی ،مورد بررسی قرار گرفت .نخست تبخیر و تعرق دورة  1111-2112در سطح استان یزد در  11ایستگاه هواشناسی با
روش فائو-پنمن-مانتیث محاسبه شد .بهدلیل کمبود دادههای ساعات آفتابی در تعدادی از ایستگاهها ،بازسازی دادههای ناقص به
روش رگرسیون طبق رابطة دما و ساعات آفتابی انجام شد .همچنین به علت عدم وجود داده های سرعت باد در برخی ایستگاه ها،
بازسازی آنها با استفاده از داده های سایر ایستگاه ها به سه روش وزن معکوس فاصله ،کریجینگ و کوکریجینگ انجام گرفت .بعد
از محاسبة تبخیر و تعرق پتانسیل ،دادههای تبخیر و تعرق پتانسیل پهنهبندی شد و با انجام آزمون من-کندال ،روند ماهانه و
ساالنه آنها بررسی شد .نتایج نشان داد با وجود وقوع پدیده تغییر اقلیم و افزایش دما در  13ایستگاه از  11ایستگاه مورد مطالعه،
مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل در ﭼند دهة گذشته روند کاهشی داشته است .بررسی متغیرهای مؤثر بر تبخیر و تعرق پتانسیل
نشان داد که سرعت باد در ﭼند دهه گذشته روند کاهشی داشته است و این کاهش با وجود افزایش دما موجب کاهش تبخیر و
تعرق پتانسیل  41/22درصد از ایستگاهها شد است .روند کلی تبخیر و تعرق در این دوره  -1/24بوده که بیانگر روند کاهشی
تبخیر و تعرق در سطح استان یزد میباشد.

واژگان کلیدی :فائو-پنمن-مانتیث؛ من-کندال؛ معکوس فاصله؛ کریجینگ
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 مقدمه
تغییر اقلیم عبارت است از تغییر رفتارهاای آب و هاوایی
یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک افق زمانی بلند
مدت از اطالعات مشاهده یا ثبت شاده در آن منطقاه ماورد
انتظااار اساات  .)11اساااتفاده بااایش ازحاااد سوختهای
فسایلی ،تغییار کااربری اراضای و افاازایش جمعیت جهان و
به تبع آن گسترش روزافزون فعالیاتهاای صانعتی موجاب
شده تا پس از انقالب صنعتی ،به تادریج تغییرات مشااهودی
در آب و هاااوای کاااره زماااین بهوجود آید که بارزترین آن،
افزایش متوسﻂ دمای کااااره زمین ،افزایش پدیدههای آب و
هوایی نظیر سیل ،طوفان ،تگرگ ،امواج گرمایی ،افزایش
سطح آب دریاها ،ذوب شدن یﺦهای قطبا ای ،خشا اکسالی و
غیااااره میباشد  .)21یکی از پارامترهای مهم متاثر از پدیده
تغییر اقلیم ،مقاادار تبخیر و تعرق پتانساایل است .تبخیاار و
تعرق پتانسیل عبارت است از تبخیار و تعارق از یاک ساطح
نامحدود ،با پوشش گیاهی علفی سبز به ارتفااع یکنواخات 2
تا  12سانتیمتر ،دارای رشد فعال و بدون کمبود آب که تماام
سطح زمین را با سایه خود میپوشاند  41 .)1درصد باارش-
های جو به علت تبخیر و تعارق از ساطح زماین اسات و در
واقع تبخیر و تعرق مرتبﻂ کننده سه جزء مهام زیساتکاره،
هیدروسفر و اتمسفر به شمار میآید .)21
یکی دیگر از انواع تبخیر ،تبخیر از سطح تشتک مایباشاد.
در تبخیر از تشتک ،سهولت تفسیر دادههای آن درسراسر دنیاا
به عنوان شاخصی برای تعیین تبخیار از دریاﭼاههاا و مخاازن
استفاده میشود  .)11بهدلیل زیاد بودن هزیناههاای تعمیار و
نگهداری تشتها وعدم امکان نصاب آنهاا در هماه منااطق و
مهمتر ازهمه برآوردهاای کمتار از واقعیات تشات اساتفاده از
روشهای ریاضی و روابﻂ تجربای بارآورد تبخیار رواج زیاادی
یافته است  .)22لذا تاکنون مدلهاای مختلفای بارای بارآورد
تبخیر و تعرق پتانسیل ارائه شده است که تفاوت عمادهی آن-
ها در تعداد پارامترهای هواشناسی ماورد نیااز مایباشاد .ایان
مدلها از معادلههای ساده و تجربی مانند تورنت وایت و بالنای
کریدل که تنها به پارامتر دماای هاوا نیااز دارناد تاا معادلاهی
پیچیدهتر فائو-پنمن-مانتیثکه عالوه بر متغیر دمای هوا ،تاابش
خورشیدی ،سرعت بااد و رطوبات نسابی نیازمناد مایباشاند
متغیر است .انطباق خوب پژوهشهاای متعادد باا روش فاائو-

پنمن-مانتیث موجب شد که فائو رابطاة پانمن-مانتیاث را باه
عنوان روشی استاندارد برای برآورد تبخیار و تعارق پتانسایل و
ارزیابی روشهای دیگر معرفی کند .)14
پدیدة تغییر اقلیم ،افزایش دمای کارة زماین و محادودیت
منابع آبی از مهم ترین ﭼالشهای امروزة محیﻂ زیست جهانی
است .در این میاان تبخیار و تعارق در اقاالیم خشاک و نیماه
خشک دارای اهمیت است .لذا آگاهی هرﭼه بیشاتر در زمیناة
روابﻂ بین متغیرهای اقلیمی با تبخیر و تعرق کمک زیاادی باه
متخصصان در زمینة مادیریت مناابع آب منطقاه باه صاورت
فعالیتهای آبخیزداری و عملیات کشاورزی میکند .)2
به منظور تخمین دادهها در ساطحهاای دیگار منطقاه از
روشهای درونیابی استفاده میشود .درونیابی به فرآینادی
گفته میشود که در آن با استفاده از مقادیر اندازهگیری شاده
در فضای معلوم ،مقادیر نقاط مجهول تخماین زده مایشاود.
به طور کلی میزان صحت نتایج درونیابی باه دقات مکاانی،
تعداد و توزیع نقاط معلوم و مدل مورد اساتفاده بساتگی دارد
 .)12روشهای درونیابی در تحلیلهای مکانی به دو دساته
زمینآمار و قطعی تقسیم مایشاوند .روشهاای زماینآماار
شامل کریجینگ و کوکریجینگ و روشهاای قطعای شاامل
معکوس فاصله) ، (1IDWﭼندجملهای جهانی ،ﭼند جملهای
محلی و توابع پایهای شعاعی میباشاند .در روش کریجیناگ
برای بیان تغییرات فضایی از واریاوگرام اساتفاده مایشاود و
خطای مقادیر پیشبینی شده را با توجاه باه توزیاع فضاایی
دادههای پیشبینی شده ،کمینه میکند .نرم افزار  GS+نیز
یکی از ابزارهای قوی و کارآمد در علم زمین آمار باه ویاژه در
تعیین درجه اهمیت واریوگرام است .هدف اصالی از محاسابه
واریوگرام این است که بهتوان تغییرپذیری متغیر را نسبت باه
فاصله مکانی یا زمانی شناخت .)3
کوکریجینگ نیز روش زمینآماری ﭼند متغیارهای اسات
که برای برآورد همبستگی مکانی بین دو متغیر یا بیشاتر باه
شرطی که متغیرها از لحاا مکاانی باا یکادیگر همبساتگی
داشته باشاند ،ماورد اساتفاده قارار مایگیارد  .)3در روش
 IDWکه در مطالعات جغرافیایی به گستردگی استفاده مای-
شود ،پیشبینی عامل وزن بر اساس فاصاله نقااط از یکادیگر
تعیین میشود و از مقادیر اندازهگیری شاده پیراماون محال،
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برای پیشبینی مکانهایی کاه در آن دادههاای آنهاا انادازه-
گیری نشده است ،استفاده میشود  .)12برای بررسی دقات
روشهای درونیابی و همچنین انتخاب بهتارین روش درون-
یابی ،روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از مهمتارین آن-
ها ،روش اعتبارسنجی حذفی میباشد .)3
استان یزد از نظر اقلیمی در منطقاة خشاک قارار گرفتاه
است .در تابستان گارم و خشاک و در زمساتانهاای سارد و
خشک است .خشکی اقلیمی استان یازد ،دو علات اساسای و
عمده دارد ،اول این که روی کمربند خشک جهانی قارار دارد
و دیگاار آن کااه از دریاهااای آزاد عمااان و خلاایج فااارس و
دریاﭼههای داخلی و بادهای رطوباتزای دریاایی دور اسات.
عامل مهم اعتدال نسبی آب و هوای یزد ،که قابلیات زیسات
نسبتا مناسبی باه آن بخشایده اسات ،ارتفاعااتی اسات کاه
بیشتر به صورت موضعی مؤثرند و این امر موجب شده اسات
مناطقی که در ارتفاعاات بایش از  2211متار قارار دارناد از
اعتدال و رطوبت بیشتری نسبت به دشتهای یازد و اردکاان
برخوردار باشند .بههمین دلیل بررسی تغییار اقلایم و انادازه-
گیری نرخ تبخیر و تعارق پتانسایل در ایان اساتان ضاروری
میباشد .همچنین به منظور آمادگی در برابر اثرات ناامطلوب
پدیده تغییر اقلیم و کاهش خسارتهای ناشی از آن ،بررسای
روندها و تغییرات معماول در متغیرهاای هواشناسای در هار
منطقه ضروری است تا اینکه سیاستها و برنامههای مناسبی
برای توسعه و مدیریت منابع اتخاذ گردد.
بررسی تغییار اقلایم بار تبخیار و تعارق در 21ایساتگاه
هواشناسی کشور مصر ،با بهره گیری از روش پنمن-مانیتیاث
نتااایج نشااان داد کااه بااه طااور کلاای در میااانگین  21سااال
ایستگاهها ،تبخیر و تعرق تحات تغییار اقلایم افازایش یافتاه
اساات  .)13بررساای تغییاارات دراز ماادت تبخیاار و تعاارق
پتانساایل در یااک دوره آماااری  21ساااله  )2111-1141در
ایستگاه سینوپتیک سنندج با اساتفاده از روش فاائو-پانمن-
مانتیث و برای انجاام تحلیال روناد بارای باازههاای زماانی
مختلف به تفکیک از روش من-کندال اصالح شاده اساتفاده
شد .نتایج حاصل از آزمون من-کندال اصالح شده در ساطح
معنیدار  %1و  %2نشان داد که فرضایه اثار تغییار اقلایم بار
تبخیر و تعرق پتانسیل را از سال  1121باه بعاد بارای ایان
ایستگاه مطرح نماید  .)11بررسی تغییرات تبخیار و تعارق
پتانسیل ذرت و جاو در اساتان کرمانشااه در شارایﻂ تغییار

اقلیم صورت گرفت که نتایج نشان داد درصد تغییرات تبخیار
و تعرق گیاه بهاره ذرت در شرایﻂ تغییر اقلیم بیشاتر از گیااه
پاییزه جو خواهد بود  .)2تحقیقی نیاز در زمیناه اثار تغییار
اقلیم بر بیالن و تراز آبهای زیرزمینی دشت رامهرماز انجاام
شد و با بررسی هیدروگراف واحاد دشات در طای یاک دوره
 11ساله نتایج نشان داد که ،بطاور کلای روناد ساطح آب در
این دشت نزولی است .)23
در تحقیقی باا اساتفاده از روش پانمن-مانتیاث و مان-
کندال تغییرات تبخیر و تعرق در کشور ﭼاین ماورد بررسای
قرار گرفت و نتایج نشان داد که تبخیر و تعرق ساالنه وفصلی
در شرق ،جنوب و شامال غربای ﭼاین تغییارات کاهشای را
نشان میدهد  .)31عالوه بر ایان ،بررسایهاای دیگاری در
زمینة تبخیر و تعرق و متغیرهای تاثیرگذار بر آن انجام شاده
که عبارتند از :شرقی و همکاران  ،)1321دانش فاراز و رزاق
پااور  ،)1313دولتشاااهی و همکاااران  )1313و حلبیااان و
راوریان  1 ،4 ،22 )1314و  )11که نتایج آنها در زمینهی
تاثیر بیشتر پارامترهای ساعات آفتاابی و دماای میاانگین بار
تبخیر و تعارق پتانسایل و روناد نامشاخص تبخیار و تعارق
پتانسیل بوده است.
بر پایة مرور منابع  ،مطالعه جامعی که روند تبخیر و تعارق
را در کل سطح استان یزد بررسی کند ،وجود نادارد .باا توجاه
به اهمیت سرعت باد در محاسابة تبخیار و تعارق پتانسایل و
نقص آماری در نیمی از ایستگاهها ،محاسابه هاای الزم بارای
بازسازی دادههای سرعت باد با اساتفاده از روشهاای مختلاف
انجام شد .تغییرات تمام پارامترهاای ماوثر بار تبخیار و تعارق
پتانسیل ارزیابی و رابطة آن با تغییرات تبخیر و تعرق پتانسایل
محاسبه شد .محاسابات تغییارات تبخیار و تعارق باهصاورت
ماهانه و ساالنه انجام شد.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تغییر روند پارامترهای اقلیمی
و شناسایی مهمترین پارامتر اقلیمی موثر بر تغییر روند تبخیر و
تعرق پتانسیل در دورة گذشته در کل استان یزد است.
 مواد و روشها
مشخصات منطقه و ایستگاههای مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه پهنه جغرافیایی استان یازد مایباشاد.
این استان از لحا توپوگرافی و تغییرات ارتفاعی تناوع زیاادی
داشته بهطوری که رشته کاوه شایرکوه باا ارتفااع  1112متار
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قسمتهای مرکزی استان یازد را از بخاش غربای اساتان کاه
ﭼالة ابرقو است ،جدا میکند .از ارتفاعات دیگر به کاوه خراناق
با ارتفاع  3211متر در مرکز استان یزد نیز میتوان اشاره کارد.
با جداسازی مناطق مرتفع از پست مالحظه میشود که اراضای
پست بیشتر در شمال استان و مناطق مرتفع بیشتر در جناوب
و مرکز استان و به طور مسااوی توزیاع شاده اسات .از لحاا
پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی نیز باید گفت که استان یازد
عموما خشک و فاقد فعالیتهاای گساترده کشااورزی اسات و
فقااﻂ در مناااطق محاادودی درسااطح اسااتان و نزدیااک بااه
محدودههای شهری ﭼنین پوششهایی به ﭼشم میخورد.

برای انجام این بررسای از دورة آمااری مشاتر  11سااله
دادههااای کمینااه و بیشااینه درجااة حاارارت ،رطوباات نساابی،
ساعات آفتابی و سرعت باد ماهاناه  11ایساتگاه ساینوپتیک و
کلیماتولوژی بهرهگیری شد .موقعیات منطقاه ماورد مطالعاه،
ایستگاههای مورد بررسای و مشخصاات مکاانی ایساتگاههاای
مااورد اسااتفاده در قساامت زیاار درج شااده اساات شااکل 1و
جدول .)1ایستگاه نیر با ارتفاع  2111متر از سطح دریا مرتفاع-
ترین و ایستگاه بافق با ارتفاع  121متار از ساطح دریاا پسات-
ترین ایستگاههای مورد مطالعه میباشند.

شکل  .0موقعیت مکانی ایستگاهها
جدول  .0ویژگیهای جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه
نام ایستگاه
ابرکوه
اردکان
اسفند آباد
اشکذر
بافق
بهاباد
بهادران
ﭼادرملو
خضر آباد
رباط پشت بادام
گاریز
مروست
نیر
یزد

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

UTM

UTM

143321/13
211122/11
121321/21
214213/42
321312/12
111111/23
313332/13
322111/12
212232/21
343121/21
223141/11
234122/12
213121/12
213122/11

3122112/23
3211112/12
3121222/23
3213222/11
3111142/11
3221212/12
3144211/13
3212221/12
3112124/31
3213211/21
3144121/32
3311111/22
3113311/12
3231123/12

ارتفاع از سطح دریا (متر)
1214
1111
1122
1111
121
1111
1121
1131
1132
1122
2121
1211
2111
1231
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روش تحقیق

در اولین گام اقدام به جماعآوری دادههاای اقلیمای از
جمله دادههای ماهانه کمینه و بیشینة دما برحسب درجه
سانتیگراد ،میانگین سرعت باد ماهاناه برحساب متار بار
ثانیه ،درصد رطوبت نسبی و مجموع ماهانه ساعات آفتابی
ایستگاههای مورد مطالعه از اداره هواشناسای اساتان یازد
شد.
بازسازی ساعات آفتابی

در مواردی که بهدلیل غیبت مسئول انادازهگیاری یاا
وجود نارساییهایی در دستگاه اندازهگیری در ساری داده-
های مربوط به هر ایستگاه دادههای نااقص وجاود داشات
اقدام به بازسازی و تکمیل آنها گردید .برای ایان منظاور
با توجه به دادههای ساعات آفتابی ایستگاه مبنا یا مستقل
و دادههای دمای ایستگاه فاقد آماار یاا وابساته ،معادلاه و
ضااریب همبسااتگی بااهدساات آمااده از رابطااه  )1باارای
بازسازی ساعات آفتابی ایستگاه مجهول استفاده شاد کاه
این رابطه برای هر سال به صورت جداگانه باهدساتآماده
است  .)11با توجه به اینکاه هار ایساتگاهی باا ایساتگاه
مجاور به آن درنظرگرفته شد.
 :Yساعات آفتابی ایستگاه وابساته و  :Xدماا ایساتگاه
وابسته است
)1
الزم بااه ذکاار اساات بااا توجااه بااه رابطااهی نزدیااک و
مسااتقیم دمااا و ساااعات آفتااابی ،باادین منظااور از روش
رگرسیون بین این پارامترهای ایستگاههای مجاور باا هام
استفاده شد.

کوکریجینگ انجام شاد ساپس باا اساتفاده از مقایساهی
معیار ارزیابی هر روش ،بهترین روش انتخاب شد.
آمارههای تشاخیص بهتارین روش شاامل ریشاه دوم
مربعااات خطااا و ضااریب تعیااین بااا اسااتفاده از رابطااه 2
محاسبه شد .)12
)2
که در آن عامل Z*(Xi) :مقادار بارآوردی در نقطاهی
Xi؛ ) Z(Xiمقدار مشاهدهای در نقطه  Xiو  nتعداد نمونه
است .بهترین برآورد ،شامل برآوردی اسات کاه کمتارین
مقدار  RMSE1را دارا باشد ،همچنین ضریب تعیین هار-
ﭼقدر به یک نزدیکتر باشد نشاندهندهی همبستگی باال
بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینی شده میباشاد .)12
باید به این نکته توجه داشت که ضریب تعیین و RMSE
در تمامی روشها قابل برآورد است .)11
در پژوهش حاضر ،برای بازسازی سرعت باد با توجه به
بهترین  RMSEو  R2از بین روشهای درونیابی قطعی،
روش  IDWو در مااورد روشهااای زمااین آماااری بعااد از
انتخاب بهترین مدل از بین انواع مدلهای کروی ،نماایی،
خطی و گوسین با استفاده از نرمافزار  GS+بارای هرمااه،
از مدل گوسین در روش کریجینگ استفاده گردید.
با توجه به اینکه دادهی سرعت باد هیچ رابطة مستقیم
و قابل توجهی باا دادههاای ماورد اساتفاده در تحقیاق از
جمله دما ،ساعات آفتابی و درصد رطوبت نسابی نداشات،
به همین دلیل روش رگرسیون بارای بازساازی دادههاای
سرعت باد ایستگاههای کلیمااتولوژی مناساب نباوده و از
روش دقیقتر دورنیابی استفاده شد.
محاسبۀ تبخیر و تعرق پتانسیل

بازسازی سرعت باد

در تپژوهش حاضر ،تعدادی از ایساتگاههاا فاقاد داده-
های سرعت باد ماهانه بودند ،بههمین دلیل باا در اختیاار
داشتن دادههای سرعت باد ماهانه ایستگاههای دارای آمار
با روشهای درونیابی اقدام به بازسازی دادههاای سارعت
باد شد .ابتدا درونیابی به ساه روش  ،IDWکریجیناگ و

با استفاده از دادههاای تکمیالشادة سااعات آفتاابی،
سرعت باد ،دمای حداقل و حداکثر و درصد رطوبت نسبی
از معادلهی فائو-پنمن-مانتیث ،تبخیار و تعارق پتانسایل
ماهانه برای هر ایستگاه در هر سال محاسابه شاد رابطاه
.)3

Root Mean Square Error

1
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)3
تبخیار تعارق مرجاع باه
که در رابطه  3عامال:
تابش خالص به مگاژول بار مترمرباع
میلیمتر در روز؛
در روز؛  Tمتوسﻂ هوای هوا به درجه سانتیگراد؛  Gشاار
گرما به داخل خا بر حسب مگاژول بر مترمرباع در روز؛
ضریب رطوبتی به کیلوپاسکال بر درجه ساانتیگاراد؛
شیب منحنی فشار بخار به کیلوپاسکال بر درجاه ساانتی-
گراد؛ سرعت باد در ارتفاع  2متری از سطح زماین بار
کمبود فشار بخار در ارتفااع
حسب متر در ثانیه؛
 2متری به کیلوپاسکال بود  .)1که هر کدام از متغیرهای
فوق از فرمولهای جداگانهای برآورد شدند.
پهنهبندی تبخیر و تعرق با استفاده از روشهای درونیابی

در این پژوهشبرای پهنهبندی مجموع ساالنة تبخیار و
تعاارق پتانساایل نخساات روشهااای  ،IDWکریجینااگ و
کوکریجینگ بررسای شادند و باا توجاه باه  R2بیشاتر و
 RMSEکمتر از روش  IDWو کریجینگ استفاده شد.

یا  H1به ترتیب معادل بدون روند و وجود روند در ساری
زمانی دادههای مشاهدهای است .از نقاط قاوت ایان روش
میتوان به مناسب بودن کاربرد آن برای سریهای زماانی
که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنناد اشااره نماود.
اثرپذیری ناﭼیز این روش از مقادیر حدی که در برخای از
سریهای زمانی مشاهده میگردناد نیاز از دیگار مزایاای
استفاده از این روش است .)22
فرآیند آزمون من-کندال ماورد اساتفاده شاده بادین
شارح اسات کاه ابتادا پاارامتر  Sباا اساتفاده از رابطااه 1
استخراج شد.
)1
که در رابطه  ،1تعداد مشاهدات سری ،و باه
ترتیب دادههای kام وjام سری هستند .تاابع عالمات نیاز
توسﻂ رابطه  2محاسبه شد.

)2

بررسی روند تغییرات در سری زمانی

برای تشخیص روند در سریهای زمانی از آزمونهاای
مختلفی بهرهگیری مایشاود .ایان آزماونهاا در دوگاروه
پارامتری و غیر پارامتری تقسیمبندی مایشاوند .آزماون-
های پارامتری نسبت به غیر پاارامتری تاوان بیشاتری در
تشااخیص رونااد دارا هسااتند و هنگااام اسااتفاده از آنهااا
بایستی دادهها تصادفی یا مساتقل و دارای توزیاع نرماال
باشند .از طرفی دیگر آزمونهای غیر پارامتری در تصادفی
بودن دادهها قابل استفاده و به نرمال بودن دادهها حساس
نیستند .آزمون من-کندال نمونهای از آزمون غیرپارامتری
اساات کااه در تحقیقااات بررساای رونااد متغیرهااای آب و
هواشناسی استفاده میگردد .)2
آزمون من-کندال ابتدا توسﻂ  )1112 Mannارائاه و
سپس توسﻂ  )1112 Kendalتوساعه یافات .از مزایاای
روش من-کندال میتوان به مناسب بودن کاربرد آن برای
سریهای زمانی که از توزیع خاصای پیاروی نمایکنناد،
اشاره نمود .در این آزمون فرض صفریا  H0و فرض مقابال

سپس واریانس با استفاده از یکی از رواباﻂ  4یاا  1باه
دست آمد.

 )4اگر

n>10

 )1اگر

n≤10

که در رابطه  m ،4معرف تعداد سری هایی که در آن-
ها حداقل یک داده تکراری وجود دارد ،و  tبیانگر فراوانای
دادههای با ارزش یکسان است .سپس آمااره  Zاز طریاق
رابطه  )2محاسبه شد.

)2
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در آزمون دو دامنه برای روندیابی سری دادهها ،فارض
صفر در صورتی پذیرفته میشود کاه
باشادα .
سطح معنیداری است که در سطح احتمال  12درصاد در
این آزمون بکار گرفته شد .در صورتی که آماارة  Zمثبات
باشد ،روند سری دادهها صعودی ،و در صورت منفی بودن
آن ،روند نزولی خواهد بود Zα/2 .برای سطح اطمیناان 12
درصد برابار  1/14در نظار گرفتاه شاد  .)22در تحقیاق
حاضر ،روند من-کندال برای تماام پارامترهاای اقلیمای از
جملااه دمااای میااانگین ،درصااد رطوباات نساابی ،ساااعات
آفتااابی ،ساارعت بااد و تبخیاار و تعاارق پتانساایل در دوره
گذشته بهصورت ماهانه ،فصلی و ساالنه انجام شد که باه-
دلیل زیاد بودن تعداد نمودارها فقﻂ نمودار سااالنه و مااه-
های بهمن ،،اردیبهشت ،مرداد و آبان ماه نشان شده است.
 نتایج و بحث

در تحقیق حاضر بازسازی ساعات آفتابی برای ایستگاه
های اردکان ،اسفندآباد ،اشکذر ،بهاباد ،بهادران ،ﭼاادرملو،
خضرآباد و نیر با بکارگیری روش رگرسیون انجام شد کاه
به دلیل حجم زیاد دادههاا ،نموناهای از آنهاا نشاان داده
شده است شکل 2و جدول .)2
رابطة رگرسیونی بین دمای میانگین ماهانه ایستگاه بهادران
و ساعات آفتابی ماهانه ایستگاه بافق برقرار شاد شاکل )2و
با استفاده از رابطه رگرسیونی  1بهدست آمده با جایگاذاری
دمای میانگین بهادران باهجاای  ،xسااعات آفتاابی ماهاناة
ایستگاه بهادران در سال  2112محاسبه شد.
Y=4/21X+123/11 R2=1/22
)1
اطالعات مربوط به محاسبهی سااعات آفتاابی ماهاناه
ایستگاه بهادران در سال  2112بهعنوان نموناه در جادول
 2ارائه شده است.

شکل  .1رابطه دمای هوای ایستگاه بهادران و ساعات آفتابی ایستگاه بافق در سال 1111
جدول .1بازسازی دادههای ماهانه مجموع ساعات آفتابی ایستگاه بهادران در سال 1111
زمان
(میالدی)

زمان
(شمسی)

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

دمای میانگین ایستگاه تعداد ساعات آفتابی ایستگاه تعداد ساعات آفتابی ایستگاه
بهادران در سال 1111
بافق در سال 1111
بهادران در سال 1111
1/4
4/12
11/1
14
21/1
22/2
21/3
22/3
22/22
21/12
13/1
1/2

221/1
211/2
212/2
222
322
314
322
341
312
314
212
221

231/2
221/2
222/1
221
311/1
313/2
341/1
341/1
314
311/1
242/2
231/4
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با توجه به اینکه برای محاسبة تبخیر و تعرق پتانسیل
نیاز به دادههاای ماهاناه باود ،درونیاابی بارای دادههاای
سرعت باد هر ماه جداگانه محاسبه شد و در بعضی ماههاا
روش کریجینگ و بعضی ماهها روش  IDWنتیجه بهتری
داشااتند و  RMSEآن هااا کمتاار و R2آن هااا بیشااتر از
کوکریجینااگ بودنااد از ایاان دو روش باارای پهنااهبناادی
استفاده شد که بهدلیل حجام زیااد اطالعاات مرباوط باه
مقایسهی سه روش در اینجا مقدار آنها ذکر نشده اسات.

از نتایج پهنهبندی سرعت باد ایستگاههاای ابرکاوه ،باافق،
بهاباد ،ربااط ،گااریز ،عقادا ،مروسات و یازد سارعت بااد
ایستگاههای اردکاان ،ﭼاادر ملاو ،اشاکذر ،بهاادران ،نیار،
خضرآباد و اسفندآباد بهدست آمد .موقعیت ایساتگاههاای
مشاهداتی و تخمینزده ،و فقﻂ پهناه بنادی سارعت بااد
برای ماه مارس که معادل ماه اسفند اسات در ساالهاای
 2111 ،2111 ،2113 ،1111و  2112ماایالدی در زیاار
نشان داده شده است شکل .)3

شکل  .1پهنهبندی سرعت باد ماهیانه بر حسب متر بر ثانیه در ماه مارس سالهای  1100 ،1117 ،1111 ،0999و  1102استان یزد
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روشهای برونیابی 1مرز پهنه بندی بر اساس موقعیات ایان
 11ایستگاه درنظر گرفته شد .برای پهنهبندی تبخیر و تعارق
پتانسیل در سطح استان یزد ساه روش  ،IDWکریجیناگ و
کوکریجینگ بررسی شد و با مقایسهی  R2و  RMSEآنهاا
با یکدیگر بهترین روش انتخاب شد جدول .)3

با استفاده از پهنهبندیهای انجام شده در ساطح اساتان،
دادههای سرعت باد ماهیانه بر حسب متر بر ثانیاه بارای هار
ایستگاه فاقد آمار بهدست آمد شکل .)3
برای پهنهبندی تبخیر و تعرق پتانسیل از  11ایساتگاه در
سطح استان یزد استفاده شد .باتوجاه باه عادم دقات کاافی

جدول  .1مقایسه روشهای درونیابی از نظر دقت برآورد پهنهبندی تبخیر و تعرق پتانسیل در استان یزد
سال

معیار ارزیابی

IDW

Kriging

Co-kriging

1111

RMSE

001/91

121/11

121/24

R2

1/71

1/22

1/24

RMSE

009/99

111/32

122/21

R2

1/25

1/22

1/11

RMSE

005/00

122/22

141/32

R2

1/52

1/11

1/41

RMSE

016/01

114/42

113/21

R2

1/62

1/13

1/12

RMSE

001/15

213/12

211/11

2111
2111
2112
2113
2111
2112
2114
2111
2112
2111
2111
2111
2112
2113
2111
2112

R2

1/71

1/22

1/11

RMSE

016/05

111/11

121/12

R2

1/79

1/21

1/22

RMSE

141/32

021/17

111/32

R2

1/22

1/61

1/11

RMSE

124/11

017/10

124/23

R2

1/24

1/70

1/11

RMSE

121/13

92/62

111/23

R2

1/11

1/27

1/21

RMSE

131/12

001/00

131/11

R2

1/22

1/67

1/11

RMSE

021/29

141/11

142/12

R2

1/06

1/11

1/12

RMSE

062/75

211/22

214/22

R2

1/21

1/12

1/31

RMSE

006/02

112/12

112/12

R2

1/61

1/21

1/24

RMSE

111/31

015/96

121/12

R2

1/11

1/07

1/31

RMSE

122/12

012/11

131/24

R2

1/41

1/65

1/12

RMSE

015/77

122/12

121/23

R2

1/66

1/12

1/13

RMSE

019/16

112/12

112/11

R2

1/71

1/41

1/21

Extropolation
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روند صعودی نرمالی داشته باشد ،بهتارین ناوع واریاوگرام
میباشد شکل.)1
مرز و نتایج پهنهبندی تبخیر و تعرق پتانسیل در ساال-
هااای  2111 ،2111 ،2113 ،1111و  2112در شااکل 2
نشان داده شده است .اندازة طبقهبنادی بارای پهناهبنادی
تبخیر و تعرق پتانسیل در سطح استان 21 ،میلیمتر درنظر
گرفته شد و واحد آن برحسب میلیمتر بر سال میباشد .در
این طول دوره آماری  11ساله کمینه مقدار تبخیر و تعارق
پتانسیل  1221میلیمتر در سال و بیشینه مقادار تبخیار و
تعرق پتانسیل  2111میلیمتر در سال بوده است.

تبخیر و تعرق پتانسایل گذشاته باه صاورت مجماوع
ساااالنه باارای سااالهااای ،2112 ،2111 ،2114 ،2112
 2112و  2113بااا روش کریجینااگ بااا اسااتفاده از ماادل
گوسین جواب بهتری داد ،که نتایج مرباوط باه واریاوگرام
آن در جدول  1و شکل  1نشان داده شده است 11 .ساال
دیگر با روش  IDWدر سطح استان یزد پهنهبندی شد.
بهترین مدل در واریوگرام بهمنظور پهنهبندی به روش
کریجینگ براساس اینکه هرﭼه  R2بیشاتر و  RSSکمتار
باشد ،انتخاب میشود .هرﭼه واریوگرام از مبادا مختصاات
شروع شود ،پراکندگی دادههای اطراف آن بیشاتر باشاد و

جدول .0مشخصات بهترین واریوگرامهای برازش داده شده برای تبخیر و تعرق پتانسیل
سال

C0

C0+C

A0

R2

RSS

مدل

2112
2114
2111
2112
2112
2113

22111
2111
1411
1311
14111
111

44111
12131
21311
23111
11211
42221

11111
22211
21111
11211
112411
11111

1/11
1/23
1/22
1/14
1/11
1/21

2/412E+12
1/111E+12
1/113E+12
3/212E+12
2/112E+12
2/211E+11

گوسی
گوسی
گوسی
گوسی
گوسی
گوسی

 :C0واریانس تصادفی یا اثر قطعهای ،در حالت ایده آل باید صفر باشد ،اما در بیشتر مواقع بزرگتر از صفر است.
 :A0آستانه ،مقدار ثابتی که واریوگرام در دامنه تاثیر® به آن میرسد.
 :Cمولفه ساختاردار ،برابر است با تفاضل مقدار آستانه و اثر قطعه ای.
 :RSSمجذور خطای استاندارد

شکل  .0بهترین واریوگرامهای برازش داده شده

تأثير تغيير متغيرهای اقليمي بر تبخير و تعرق پتانسيل در مناطق خشک...

شکل  .2پهنهبندی تبخیر و تعرق پتانسیل بر حسب میلیمتر در سال در قسمتی از استان یزد

تبخیر و تعرق پتانسیل در بخشهای مرتفاع و کوهساتانی
استان شامل ارتفاعات شیرکوه و خرانق باا آب و هاوای سارد و
مرطوب ،که شامل بخشهای مرکزی به سمت جناوب غربای
میباشد ،کمترین مقدار را دارد کاه باا رناگ سابز نشاان داده
شده است .در بخشهاای شامال ،شارق و غارب اساتان هام
بیشترین مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل با رنگ قرمز نشاان داده
شده است .بخشهای شمال اساتان یازد هماان دشات یازد-
اردکان را شامل میشود که طبیعتا باه دلیال کاویری باودن و
آب و هااوای گاارم و خشااک آن منطقااه و تااابش شاادید نااور
خورشید تبخیر و تعرق پتانسیل زیادی خواهد بود.
نکتهی قابل توجه این اسات کاه در ساالهاای  1111تاا
 2111در بخش جناوب شارقی و تاا حادودی شارق اساتان

وضعیت تبخیر و تعرق همانند بخش غربی باوده؛ یعنای دارای
تبخیر و تعرق پتانسیل حداقل بودهاند اما در ساالهاای بعاد از
آن مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل افزایش یافته تا جاایی کاه در
سالهای  2111و  2112بخشهاای شارق و جناوب شارقی
استان دارای تبخیر و تعرق پتانسیل بیشینه میباشند.
بعد از آن بارای هرکادام از متغیارهاای اقلیمای  11ساال
گذشته از جمله دما ،سرعت باد ،درصد رطوبت نسبی ،سااعات
آفتابی و در نهایت تبخیر و تعرق پتانسایل محاسابه شاده هار
ایستگاه بهصورت ماهیانه ،فصلی و ساالنه در فایل اکسل مرتاب
شد و آزمون من-کندال برای بررسای روناد هرکادام از آنهاا
انج اام شااد .بااهدلیاال حجاام زیاااد نمودارهااا در اینجااا فقااﻂ
نمودارهای روند ماهانه پارامترهای دمای میانگین ،سارعت بااد
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و تبخیر وتعرق در ماههای فوریه ،می ،اوت و نوامبر شاکل )4و
نمودارهای روند ساالنة هر پارامتر شکل )1نشان داده شده است.
در ماه فوریه که معادل بهمن مااه اسات ،باهطاورکلی در
 11درصد ایستگاهها روند افزایشی تبخیار و تعارق پتانسایل
وجود دارد که اثر دما و سرعت باد همراستا با افزایش تبخیار
و تعرق پتانسیل است اما در ایستگاههای مروسات ،خضارآباد
و اسفندآباد سرعت باد کاهش و دما افازایش یافتاه در اینجاا
اثر سرعت باد بر تبخیر و تعرق پتانسیل بهخاوبی نشاان داده
شده است شکل ،4الف).
در ماه می که معادل اردیبهشت ماه است ،در  24درصاد
ایستگاهها کاهش تبخیر و تعارق پتانسایل مشااهده شاد .در
ایستگاههای بافق و رباط اثر سارعت بااد بار تبخیار و تعارق
پتانساایل بیشااتر از دمااا بااوده اساات ولاای در ایسااتگاههااای
ﭼادرملو ،بهاباد ،بهادران و اشکذر افزایش سرعت باد و کاهش
دما رخ داده است کاه نتیجاهی آن کااهش تبخیار و تعارق
پتانسیل بوده است شکل ،4ب).

در ماه اوت هم که معادل مرداد ماه است ،روناد کاهشای
تبخیر و تعرق پتانسیل در نیمی از ایستگاهها و روند افزایشای
آن را در نیمی دیگر از ایستگاهها مشااهده شاد .در ایساتگاه-
های نیر ،مروست و خضرآباد روناد تبخیار و تعارق پتانسایل
کاهشی معنادار بوده که بهدلیل کاهش معناادار سارعت بااد
این اتفاق رخ داده است البته الزم به ذکر اسات در ایساتگاه-
های بخش دشتی استان مانند ایستگاههای بهاباد ،بهاادران و
اردکان تاثیر افزایش دما بر تبخیار و تعارق پتانسایل بیشاتر
بوده است شکل ،4پ)
در ماه نوامبر که معادل آبان ماه است ،مشااهده شاد کاه
در  11درصد ایستگاههاا روناد تبخیار و تعارق پتانسایل در
طول  11سال گذشته کاهشی بوده است .در اینجاا هام اثار
سرعت باد بر تبخیر و تعرق پتانسیل در ایساتگاههاای باافق،
ﭼادرملو و اثر دما بر تبخیر و تعرق پتانسیل در ایساتگاههاای
رباط و اشکذر بیشتر بوده است شکل ،4ت).

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  .6روند ماهانه دمای میانگین ،سرعت باد و تبخیر وتعرق پتانسیل با آزمون من-کندال در سطح اطمینان  92%و آستانههای
معناداری  0/96و  -0/96در  07سال گذشته

تأثير تغيير متغيرهای اقليمي بر تبخير و تعرق پتانسيل در مناطق خشک...

با توجه به بررسی نتایج ماهانه پارامترهاا ،هار پاارامتر در
ماههای مختلاف رفتاار متفااوتی نشاان داده و تاثیرشاان بار
تبخیر و تعرق پتانسیل متفاوت بوده است .طالبی و همکااران
 )1321نیز به بررسی روناد پارامترهاای اقلیمای و تبخیار و
تعرق پتانسیل در سه ایستگاه طبس ،مروست و پرداختند باه
این نتیجه رسیدند که روند افزایشی و کاهشای پارامترهاا در
ماههای مختلف رفتار متفاوتی دارند  ،)24با نتیجاه پاژوهش
حاضر مطابقت دارد.
دمای میانگین در تمام ایستگاهها باهجاز گااریز روناد
افزایشی داشته است ودر دو ایستگاه ﭼادرملو و اسافندآباد
روناد معنایدار باود اساات .سااعات آفتاابی نیاز در همااه
ایستگاهها روند افزایشی داشته که در نیمی از ایساتگاههاا

29

این روند معنیدار باوده اسات .رطوبات نسابی در هشات
ایستگاهها روند کاهشی داشته اسات .سارعت بااد نیاز در
اکثر ایستگاهها روند کاهشی داشاته کاه در ایساتگاههاای
اسفندآباد ،گاریز ،خضرآباد ،مروست ،نیر و یزد روند معنی-
دار بوده است .تبخیر و تعرق پتانسیل نیز در ایستگاههاای
ابرکااوه ،اردکااان ،بهااادران ،اساافندآباد ،گاااریز ،خضاارآباد،
مروست ،نیار و یازد روناد کاهشای داشاته کاه فقاﻂ در
ایستگاههای گاریز ،خضارآباد ،مروسات ،نیار و یازد روناد
بصورت کاهشی معنادار بوده است .با بررسی روند هرکدام
از پارامترهای اقلیمی میتوان به این نکته پی بارد کاه در
این ایستگاهها کاهش سرعت بااد تااثیر زیاادی بار روناد
کاهشی تبخیر و تعرق داشته است شکل.)1

ساعات آفتابی

دمای میانگین

سرعت باد

رطوبت نسبی

تبخیر و تعرق پتانسیل

شکل  .7روند ساالنه پارامترهای اقلیمی و تبخیر وتعرق پتانسیل با آزمون من-کندال در سطح اطمینان  %92و آستانههای معناداری
 0/96و  -0/96در  07سال گذشته
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در ایستگاه بافق روند تبخیر و تعرق پتانسیل بصاورت
افزایشی معنادار و در ایستگاه رباط هم تا حدودی نزدیاک
به حد آستانهی معناداری میباشد کاه باهدلیال افازایش
سرعت باد بوده است ،)2111 Thomas .با بررسی روناد
تبخیاار و تعاارق پتانساایل یااا  PETباارای  42ایسااتگاه
همدیدی در کل کشور ﭼین در طی دوره  11ساله به این
نتیجه رسید که روند  PETدر کل کشور ﭼین کاهشای و
بر اساس مقیاس مکانی ،روناد افزایشای  PETمتعلاق باه
شمال غرب و جنوب شرق بوده که عامل اصالی تغییارات،
ساعات آفتابی بوده اسات  .)21نتیجاة ایان پاژوهش باا
تحقیق حاضر مطابقت ندارد.
مطالعااات زی اادی در ای ان زمینااه از جملااه مطالعااات
ریاحی و همکاران  )2111و رودریک و همکااران 2111
و  )2111نشان داد که سرعت باد نیز یکی از دالیال مهام
کاهش تبخیر و تعرق پتانسیل است  21 ،11و  ،)21کاه
بااا پااژوهش حاضاار مطابقاات دارد .در پااژوهش طااالبی و
همکاران  )1321نیز  ،نقش دما و سرعت بااد مهامتار از
سایر پارامترهای اقلیمی ذکر شده ایت  )24کاه باا یافاه
های این پژوهش مطابقت دارد.
در بخش انتهایی ،با استفاده از نقشههاای پهناهبنادی
شدهی تبخیر و تعرق دوره  1111-2112برای هرکادام از
نقشهها مقدار میانگین کل پیکسلها در  GISبدست آماد
و آزمون من-کندال برروی آنها انجام گرفت .طبق نتاایج
بدسااتآمااده از رونااد کلاای تبخیاار و تعاارق در ایاان دوره
 -1/24بوده که بیاانگر روناد کاهشای تبخیار و تعارق در
سطح استان یزد میباشد.
 نتیجهگیری
تبخی ار و تعاارق پتانس ایل بعنااوان یک ای از مهمتاارین
پارامترهای هیدرولوژیکی از دیر باز مورد توجاه محققاین
قرار گرفته و نتایج تحلیل فرآیند این پاارامتر در مادیریت
منابع آب نقش اساسی دارد .از طرفی دیگر ،لحا نکاردن
تاثیر تغییر اقلایم در مساائل دیاد نادرساتی در تصامیم-
گیریهای مدیریت منابع آب و محیﻂزیست بهوجود مای-
آورد ،از اینرو در تحقیق حاضر سعی شد فرآیناد تبخیار و
تعرق پتانسیل همراه با تاثیر تغییر اقلیم بررسی شود.

در طول دوره آمااری  1111-2112در ساطح اساتان
یزد با بررسی پارامتر سرعت باد در تحقیق حاضر ،مشاهده
شد که بیشترین تاثیر را این پارامتر بر تغییر نرخ تبخیر و
تعرق پتانسیل داشته است .در تمام ایستگاهها رابطة تأثیر
سرعت باد بر نرخ تبخیر و تعرق پتانسیل بهخاوبی حفا
شده است و اختالفی مشاهده نمیشود .بهعنوان مثال ،در
ایستگاه گاریز با افزایش دمای میانگین و کااهش رطوبات
نسبی انتظار میرود کاه تبخیار و تعارق پتانسایل در آن
ایستگاه افزایش یابد اما برخالف انتظار بهدلیل تااثیر زیااد
کاهش سرعت باد ،تبخیر و تعارق پتانسایل کااهش پیادا
کرده که بهخوبی بیانگر این موضوع است که تاثیر سرعت
باد نسبت به پارامترهاای دماا ،سااعات آفتاابی و رطوبات
نسبی بیشتر بوده است.
بهطور کلی با وجود وقوع پدیده تغییر اقلیم و افازایش
دما در  13ایستگاه از  11ایستگاه مورد مطالعه ،در حاالی
که انتظار میرود با افزایش مقدار تبخیر و تعرق پتانسایل
در ﭼند دهاه گذشاته مواجاه باشایم ایان پاارامتر روناد
کاهشی را نشان داد .بررسی متغیرهای ماوثر بار تبخیار و
تعرق پتانسیل نشاان داد کاه سارعت بااد در ﭼناد دهاه
گذشته روند کاهشی را نشان داده که این کاهش با وجاود
افزایش دما موجاب کااهش تبخیار و تعارق پتانسایل در
 41/22درصد ایستگاههای استان یزد شده است.
ایاان پدیااده در مطالعااه خشکسااالی نیااز بساایار حااائز
اهمییت است .خشکسالی زمانی اتفاق می افتد کاه آب در
دسترس کاهش یابد .بنابراین عادم موازناه باین ورودی و
خروجی یک سیستم آبای موجاب باروز خشکساالی مای
شود .اگر بارنادگی را باه عناوان ورودی در نظار بگیاریم،
تبخیر و تعرق پتانسیل در نقش خروجی سیساتم در نظار
گرفته می شود .کاهش بارش به کمتار از حاد نرماال باه
عنوان وقوع خشکسالی در نظر گرفته می شود ،اما این امر
زمانی صحیح است که تبخیر و تعرق کاهش نیاباد .نتاایج
این مطالعه نشاان داد کاه علیارغم وقاوع تغییار اقلایم و
افزایش دما و حتی با فرض کاهش بارش ،بااز هام ممکان
است عوامل دیگری مانند سرعت باد با خنثای کاردن اثار
افزایش دما و کاهش دادن نرخ تبخیر و تعارق ،در فرایناد
وقوع یا عدم وقوع خشکسالی نقش موثری ایفا کنند.
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بارش ها در استان به حدی بوده کاه ایان کااهش اناد
 اما برای بررسای.احتمالی در نیاز آبی جوابگوی آن نیست
بیشتر این موضوع پیشنهاد می شود تغییرات نرخ پوشاش
گیاه در مراتع طبیعی استان با استفاده از تصاویر مااهواره
ای مورد بررسی قرار بگیرد و با تغییارات تبخیار و تعارق
 البتااه در ایاان مطالعااه بایااد بااه.پتانساایل مقایسااه شااود
.تغییرات بارش نیز همزمان توجه کرد

بخش اعظم آبی که گیاهان توساﻂ ریشاه هاای خاود
 از. صرف فرایند تبخیر و تعرق مای شاود،جذب می کنند
اینرو نیاز آبی گیاهان مختلف به طور مستقیم تابع تبخیار
 بنابراین تغییرات مشاهده شاده در نارخ.و تعرق می باشد
تبخیر و تعرق موجب تغییر در نیاز آبی گیاهان مای شاود
که هم در بخش کشاورزی و هم در مورد مدیریت پوشش
 اگرﭼاه کااهش.گیاهی در مراتع باید مدنظر قارار بگیارد
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Abstract
In water systems, precipitation is considered as input and evaporation as the output of the
system. Water availability can be estemated from the relationship between these two
factors. Therefore, evapotranspiration is the most important factor after precipitation in
hydrological cycle. Evapotranspiration is influenced by climatic parameters such as
temperature, wind, humidity and sunshine hours. In this research, changes in PET and
effective climatic parameters, influencing on PET changes including temperature, wind,
humidity, and solar radiation were investigated. For this purpose, PET in 14 weather
stations of Yazd province were calculated using the FAO-Penman-Monteith method. Due
to the lack of sunshine hours data in some stations, regeneration of the incomplete data
was done by using regression method. Due to the lack of wind speed data at some stations,
their reconstruction by using data from other stations was done by applying three methods
of Inverse Distance Weighted, Kriging and Cokriging. After calculating potential
evapotranspiration, PET data were zoned and their monthly and annual trends tested by
Mann-Kendall test. Despite occurrence of climate change and increasing of temperature in
13 stations out of the 14 stations, it is expected an increase in potential evapotranspiration
in past few decades, while, there is a decreasing trend in PET. Investigating on the effective
parameters in potential evapotranspiration showed that wind speed has declined in the last
few decades, and despite of an increase in temperature, potential evapotranspiration rate
reduces in 64.3% of the stations. General trend of evapotranspiration was -0.86 in this
period, which indicates a decrease in evapotranspiration in the Yazd province.
Keywords: FAO-Penman-Monteith; Man-Kendal test; Inverse Distance Weighted; Kriging

