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 چکیده

یاچه ارومیه آبریز در حوزهتولیدشده و بیالن آب جرم توده گیاهی زنده در این مطالعه میزان تبخیروتعرق، نیاز آبیاری و 

سننا  ادیر بوده( با اسننتفاده از التوریتم  01)سننالی که تراز آب دریاچه در بارترین حد دود در میالدی 1331در سننا  

های زمینی ازدور و دادههای سنجشهای مورداستفاده در این بررسی شامل دادهشده است. داده تخمین زدهبیالن انرژی 

های ازدور و دادههای سننننجشهای اطالعاتی از دادهعنوان ریهبنه  AVHRRوزه سننننجننده  هنای ده ر بناشننند. داده می

ایسنتتاه سینوتتی  موجود در منطهه شامل دمای هوا، دمای سط  زمین، دمای نهطه شبنم، سرعت باد و   10هواشنناسنی   

  های موردنیاز به کمانجام تصننحی  های مبنا وهای زمینی ادذ شنندند. با ایجاد ریهعنوان دادهتعداد سنناعاآ آفتابی به

طی  وزهحهای موردنیاز جهت ورود به التوریتم بیالن انرژی تولیدشننده و تبخیروتعرق در محدوده های زمینی، ریهداده

 های مختلف سا  محاسبه گردید. ماه

ه ارومیه مورد دریاچ آبریز حوزه، تغییراآ زمانی و مکانی مهادیر تبخیر و تعرق بدست آمدهبا اسنتفاده از نتای   

ی گیاهان، شده جهت تأمین نیاز آبتعرق تولیدشده، آب مصرف-های تبخیربررسنی ررار گرفته اسنت. با استفاده از نهشه  

انی نتای  تغییراآ نیاز نادالص آبیاری گیاه به تفکی  مک ومحاسبه  حوزهتولیدشده و بیالن آب جرم توده گیاهی زنده 

 . اندشدهموجود تحلیل  یهادادهنه و کمینه، نواحی بیشینه و کمینه و مهایسه با و زمانی شامل مهادیر بیشی

هایت . در نتخمین زده شدماهانه و سارنه  صورآبهنیز  حوزهزنده تولیدشده در سط  جرم توده گیاهی  در انتها

مهادیر ارتفاع تبخیر و تعرق، جرم توده گیاهی زنده و بیالن آب محاسننبه شننده با نتای  مطالعاآ مشننابه مهایسننه و تحلیل  

زمینی و مطالعاآ مشننابه به صننورآ کلی نتای  بدسننت آمده مطابهت باریی با مهادیر   یهادادهشننده اسننت. با توجه به  

 .  اندداشته یاههمنط یهادادهمطالعاآ  علمی مشابه و 
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