
 

 

آبریز  حوزهدر   SEBALی با نتایج حاصل از الگوریتمتعرق جهان یرتبخ یهادقت نقشه یبررس

 ارومیه

 (RSRCمرکز  ،پژوهشگر پسادکتری) سمیه سیما: مدیر فنی طرح

)دانشنویی کارشنناسی ارشد   حامدحمزه خانی(  RSRCمرکز )کارشنناسنی ارشند مسندسنی عمراف،      مریم عمادزاده :کارشنناسناف فنی طرح  

 (شریفصنعتی مسندسی عمراف، دانشگاه 

 F-19TR--91/9111-91 شماره گزارش:

 19/91/9111: تاریخ انتشار

 91 تعداد صفحه:

 چکیده

ها آف عرقیرتتبخ یهال یاتو خصننیصنن یهسننتند معرف یرتعرقتبخ یجسان هایداده که حائز داده یگاهمطالعه، دو پا یندر ا

 یاسو در مق شیدیم یتحما ییکشیر اروپا 13سازماف مستقل است که تیسط  یک، ECMWF مرکز. اندشنده  یبررسن 

 یمانز هاییاسدر مق ینت، سنننا یندر ا یر. پنارامتر تبخ پردازدیم ییمختلف آب و هیا یپنارامترهنا   بینییشبنه پ  یجسنان 

 هایسال در قابل دسنترس است.  یدر گسنتره جسان  قیسنی  درجه 17.0 یکسنل روزانه، ماهانه و سناالنه با اندازه پ  یانگینم

با روش  MODISسنننونده  هایبا اسننتفاده از داده یجسان یاس، در مقMOD91 یبا نام توار یرتعرقمحصننیل تبخ یراخ

مربع و با فیاصل  یلیمترک 9 یمحصیل با وضیح مکان ینکاربراف قرار گرفته اسنت. ا  یارشنده و در اخت  یدتیل یانرژ یالفب

 یرتعرقتبخ یتدر نسا  .باشنندیمیجید م یدر گسننتره جسان 3111 -3191 مانیروزه، ماهانه و سنناالنه در دوره ز 1 یزمان

 MOD91و  ECMWF هایبا اسنننتفاده از داده یالدیم 9110و  3191در سنننال  یهاروم یاچهماهانه در محدوده حیزه در

 یهاکه در ماه دهدینشاف م یالدیم 3191در سال  یسهمقا ینا یجشدند. نتا یسهمقا SEBAL یتمالگیر یجاستخراج و با نتا

است که  SEBAL یتمالگیر حاصل از یرتعرقتبخ یجاز نتا یشترب یاندک ECMWF ازحاصل  یرتبخ یرمقاد یو م یلآور

 یکهبطیر ؛دهندینشاف م ECMWFرا نسبت به  یشتریب یرمقاد SEBAL یجروند برعکس شده و نتا ینگرم، ا یهاماهدر 

مختلف  یهاروند میجید در ماه یزن یالدیم 9110. در سننال رسنندیم متریلیم 10اختالف به حدود  یندر ماه سنناتامبر ا

 قیرتعرتبخ یجنتا یسنننه. مقاشنننیدیمشننناهده م یمارچ تا م یهابخصنننیر در ماه یر،اختالف در مقاد یبیده ول یکسننناف

MOD91 یتمو الگیر SEBAL محصننیل  دهدینشنناف م یزنMOD91 یرنقاط، مقاد یشننترها و بدر اکثر ماه ET یلیرا خ 

 .کندیبرآورد م SEBAL یتمکمتر از الگیر

 SEBAL،یهاروم یاچهدر یزحیزه آبر یرتعرق،، تبخECMWF ،MOD61 :هاکلیدواژه

 


