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 چکیده

دریاچه داخلی ایران در سناییان اخیر اف  شندیدر را در تراز س آ  خ خود داشته    ینتربزرگدریاچه ارومیه به عنوان 

از عوامل انسانی و طبیعی بوده اس   بررسی تغییرا  نرخ  رامجموعهکه این اف  ناشی از  انددادهاسن   م ایعا  نشان  

ییرا  در ین تغااطالعا  ارزشننمندر در مورد چنوننی تغییر و عوامل منجر به  تواندیم حوزهتبخیر و تعرق و نیاز  بی 

و  6331 ر.اسننا در  حوزهاختیار تصننمیگ گیران ارار د.د  در این م ایعه تغییرا  نرخ تبخیر و تعرق وااعی در سنن آ  

رفته گ.مچنین تغییرا  نرخ تبخیر و تعرق مرجع مورد بررسننی ارار  ومیالدر و در مقیاس درون سننایی و سنناییانه  3161

هگ .ر یک در سنننمتغیر.ا بر تغییرا  تبخیر و تعرق، تر اثرا  این بررسنننی دای  و االیمی  رپارامتر.ا  با بررسنننی اسنن  

    تغییرا  مشا.ده شده مورد م ایعه ارار گرف

افزایش یافته اسنن    6331نسننب  به سننا   3161نتایج این بررسننی نشننان داد که تبخیر و تعرق مرجع در سننا   

  جه  باشننندیم، افزایش  ن نشننان از تغییرا  االیمی در من قه  باشنند یمتبخیر و تعرق مرجع متغیرر االیمی  از نجاکه

االیمی در تغییرا  مشننا.ده شننده، به بررسننی تغییرا  پارامتر.ار جور عمده طی این   یر.ارمتغبررسننی اثر .ر یک از 

مد  پرداخته و میزان تغییرا  .ر یک و اثر .رکدام در تغییرا  مشنننا.ده شنننده در تبخیر و تعرق وااعی و مرجع مورد 

محدوده اراضی زراعی باغی  انجام شنده .مچنین نشان دادند که میزان نیاز  بیارر در  .اریبررسن بررسنی ارار گرف    

افزایش یافته اسن   جه  بررسی علل این افزایش، به بررسی تغییرا  س آ زیر کش  و تبخیر و تعرق   .اسنا  طی این 

بخیر و   .مچنین تد.دیموااعی پرداخته شد  بررسی س آ اراضی زیر کش   بی طی این مد  روندر افزایشی را نشان 

و  از عوامل االیمی رامجموعهیش اابل مالحظه ار داشته اس  که این افزایش ناشی از تعرق وااعی طی .مین مد  افزا

  باشدیمعوامل انسانی)شامل اینور کش ، نوع محصوال  و    ( 

  دریاچه ارومیه، بیالن انرژر، تبخیروتعرق، بیالن  خ :هاکلیدواژه

 


