
çEvRE yr irriıvr oTuRuMu

FARI(LI yöNrnırn nnr cönn niNcör, iı,i iı«,iıvı
uBĞBnr,BniNnnN REFERANS EVApoTn q,NspiRASyoNtJN

HESAPLANMASI

Calculating Reference Evapotranspiration Of Bingöl By Different
Methods From climate values

Sebahattin KAYAl, Ramazan MERAL2,

Azize DOĞAN DEMİR3, Veysel T[]RAN4

öznr
Evapotranspirasyon (ET), hidrolojik döngüdeki en önemli süreçlerden biridir. Su

kaynaklarını etkili planlamak ve geliştirmek için onun bilimsel temellerini anlamak
gereklidir. Özellikle, etkin sulanmış tarım için, en uygun zamanda gerekli su hacmini
uygulamak suretiyle, ürün Su isteklerini karşılamak için geliştirilmiş olan
evİpotranspirasyon değerlerini bilmek gerekir. Bu çalışmada, Bingöl İli'ne ait çok
yıllık ortalama iklim değerleri kullanılarak, ET için standart metot olarak kabul edilen
FAO Penman -Monteith metodu, FAO Blaney- Criddle metodu ve Hargreaves-Samani
metoduna göre referans evapotranspirasyon değerleri tespit edilmiştir. Böylece, yörede
yetiştirilen bitkilerin optimum olarak sulanabilmesini sağlayacak olan sulama
planlaması için gerekli olan ilk aşama tamamlanmış olmaktadır.

ABSTRACT

Evapotranspiration (ET) is one of the most important process in the hydrological
cycle. It is necessary to understand its scientific basis in order to ffictively plan and
develop water resources. In particular, for fficient irrigated agriculture, it is essential
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to know the evapotranspiration rate of the crops to be grown in order tosatfu crop
water requirements by applying the necessary volume of water at the optimal time. In
this study, reference evapotranspiration values were determined accİrding to FAo
Penman-Monteith method adopted as a standart method for ET , the FAb Blaney-
Criddle method, and the Hargreaves-Samani method using the Bingol provin'ce
belonging to the multi-year average climate values. Thus, the first phase/or irrigation
scheduling which will ensı]re the optimum irrigation of plants locally grown haİ been
completed.

ı.Gİnİş:

Evapotranspirasyon, hidrolojik döngüdeki en önemli süreçlerden ve dünya
ÇaPında ÇalıŞılmış olan en popüler konulardan biridir (Jensen ve ark.,1990, Steduto ve
ark., 1996). Sulama ve su yapılarının planlanmasında, drenaj ve hidrojeolojik
araŞtırmalarda evapotranspirasyonun hesaplanması gerekmektedir. Su kaynaklarını
etkili Planlamak ve geliştirmek için onun bilimsel temellerini anlamak ğereklidir.
Ozellikle, etkin sulanmış tarım için, en uygun zamanda gerekli su hacmini uygulamak
suretiYle, ürün su isteklerini karşılamak için geliştirilmiş olan evapotrarıspirasyon
değerlerini bilmek gerekir.

EvaPorativ istek, bir çevrenin ana iklim özelliğidir. Nemli yüzeylerden solar
radYasYon taraflndan tahrik edilmiş olan su kayıpları, bir çevrenin evaporativ gücünü
tanımlamak için kullanılır. Toprak ve diğer yüzeylerden olan evaporİsyon iĞ bitki
transpirasyonunun bileşimi olan Evapotranspirasyon (ET), bir çevrenin potansiyel su
kaYbının ortak bir ölçüsüdür. İklimi tanımlamasına ilaveten, çeşitli ürünlerin su
gereksinimlerini belirlemek ve bu gereksinimleri karşılayacak sulama sistemlerini
planlamak için bir yerin ET'sinin bilinmesi gerekir (Ahmadi,l996).

Evapotranspirasyon sadece solar radyasyona bağlı değildir aynı zamanda hava
sıcaklığı, nemliliği ve rizgar gibi diğer iklimsel faktörlere de bağhdır. Radyasyon ve bu
parametreler yıl içinde olduğu gibi yöreden yöreye de değiştiği için, ET'deki hem
alansal hem de zamansal değişimler gözlenebilir. Et ölçümü ve tarihsel verilerin genel
Yetersizliği ile birleŞmiş zorluklar nedeniyle, son zamanlara kadar, geniş bölgelerin
ET'sini temsil etmek için tek ET değerleri kullanıldı. Ancak, su kullanımının etkinliğini
iyileştirmek için planlanmış yeni teknoloji uygulandığı için, daha ktiçük bir coğafya ve
daha kısa bir sezon üzerinde ET'nin kesin tahminlerinin ihtiyacı daha da önemlİ oluyor.

Referans ürün evapotranspirasyonu (ETo), 8-15 cm yükseklikte, sağlıklı oİarak
büYüYen, toPrağı tamamen gölgeleyen ve su eksikliği olmayan yeşil çim örtiisüne sahip
geniş bir yüzeyden olan evapotranspirasyonun eşdeğeridir (Doorenbos and pruitı.
l977).

Bir ürün tarafından kullanılmış olan sulun çoğu (%98-99) transpirasyon ile su
buharı olarak atmosfere verilir. Ayrıca, su, yüzeyi ıslak olan topraktan evaporasyon ile
de kaYbedilir. Kesinlikle söylenebilir ki, iirünlerin ffüettiği suyun tamamı btıytime
(protein sentezi, CO2 assimilasyonu) için kullanılan su}u kapsar. Üstelik, suyun bu
miktarı, iirünler tarafından evapotranspire edilen suyun teşitinden dolayı oluşan
hataların büYüklügünün aşağı 1ukarı aynısıdır. Sonuç olarak, iirünler tarafindan
kullanılmıŞ olan su miktarı, basitçe, evapotranspirasyon ile tüketilen su olarak
tanımlanır. (Steduto, 1 998).

Evapotranspirasyon, ya doğrudan ölçülmekte ya da değişik yöntemlerle
kestirilmektedir Ancak, doğrudan ölçüm yöntemlerinin ,or, ,a^uo'ahcİ ve pahalı
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oluşları, yaygn bir biçimde kullanımlarını sınırlamaktadır. O nedenle ET değerleri,

çoğu ,u*İİ dolayh yaklaşımlar, örneğin matematiksel modeller kullanılarak
kestirilmektedir. Matematiksel modeller, ya iklim ve bitki özelliklerinin karşılıklı
etkileşimlerinden yararlanılarak , basit korelasyon-regresyon analizleri ile
geliştirilmişlerdir (Blaney-Criddle; Jensen-Haise, Helstat; Hamon; Hargreaves;

Öhristiansen,vd) ya da iklimsel etmenler kullanılarak potansiyel velveya kıyas bitki su

tfüetimlerinin tespit edilmesi için (Penman eşitlikleri; FAO modifikasyonları vd.)

oluşturulmuşlardr (Kanber ve ark., 2000).
FAo penman_Monteith Eşitliği referans ve ürün evapotranspirasyonu için

standart metot olarak önerilmektedir.Yeni metodun çim evapotranspirasyonu için
standardize edilmiş bir referans olarak global bir geçerliliğe sahip olduğu ispatlandı ve

hem Uluslararası Drenaj ve Sulama Komisyonu (ICID) tarafindan hem de Dünya

Meteoroloji Örgütii (WMO) tarafindan tanlnmış oldu (Jensen ve ark., 1990; Smith ve

ark., |996).
Bingöl ili'nin referans evapotranspirasyonu şimdiye kadar hesaplanmamıŞtlr. Bu

araştırmanm amacl, farkh metotlarla Bingöl İli'nin referans evapotranspirasyonunu

belirlemek ve bu metotlardan elde edilen sonuçları karşılaştırmaktır.

2. MATERYAL ve METOTLAR:

Bingöl İıi, no5 Anadolu Bölgesi'nin Yukarr Fırat Bölümü içerisinde 41"20' ve

39" 54'kuzey enlemleri ve 38o27' ve 40" 27' doğu boylamları arasında yer alrr. Bingöl
İli meteoroloji istasyonu, deniz seviyesinden 1|'77 m yükseklikte ve 38o 53' Kuzey
enlem 40o 29; »ogu boylarnlarının kesiştiği yerde konuşlandrrılmıştrr.(DMi., 20l0).

Bingöl İli sinoptik meteoroloji istasyonunda ölçülmüş olan; yılın bütiin aylarına

ait uzun yıllar ortalaması olarak aylık minimum sıcaklık, maksimum sıcaklık, ortalama

sıcaklık, minimum bağıl nem, ortalama bağıl nem, rizgar hızı ve günlük güneşlenme

saatlerinden oluşan meteorolojik veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edildi.

Tablo l. Bingö1 İli,ne ait çok yıllık bazı iklim değerleri (1975_2008) (DMi, 2010)

Yukarıda belirtilen meteorolojik veriler kullanllarak aşağıdaki metotlar

Bingöl
1.

2.
J.

İli'nin referans evapotranspirasyon (ETo) değerleri hesaplandı.

FA0-24 Blaney-Criddle metodu (Doorenbos ve Pruitt, 1977).

Hargreaves-Samani metodu (Hargreaves ve Samani, 1985).

FAO- Penman-Monteith metodu (Allen ve ark., l994a,l994b).

Aylar Ocak Subat Mart ),lisan \4ayıs ]az. lem. gus. Eylül Bkim (asım Aralık

frt.slc.
:,C)

2.3 -|.4 3.,] 10.9 16.3 22,1 26.8 26.3 21.1 13.9 6.6 0.5

Crt.En Yük.
Sıc. ('C) 2.0 3.4 8.9 |6.6 22.8 29.3 34.,7 34.,7 29.9 2I.3 12.2 4.6

ort.En
Düş.Sıc. ('C) -5.,7 -5.0 -0.4 5.9 10.2 14.,7 19.1 18.6 ,3.6 8.1 2.4 2.,7

)rt.Güneşl.
Jüresi (saat)

3.2 4.,7 5-2 5,8 7.8 9.9 |0.z 9;/ 8.8 6.3 4.3 2-,7

frt.Yağlşh
3ünler

|2.5 |2.5 13.7 15 13.9 6.1 2.1 2.0 2.6 8.6 9.4 13.1

]rt.Yağlş
\,Iik.(ke/m2)

123.2 142.8 I2,7.8 122.2 78.6 20.6 6.9 4.1 9.2 66."| ,12.1 137.4
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Modified Penman-Monteith metodu ile ETo değerlerini hesaplamak için bir FAO
yazlhml olan CROPWAT 8 paket prograrn kullanıldı. Diğer iki metot için ETo
değerleri MS Excel kullanılarak hesaplandı. Bütiin hesaplamaIar aylık dönemlere göre
yapıldı.

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA:

Farklı metotlar ile hesaplanmış olan ETo değerleri Tablo 2'de ve Şekil l'de
verilmiştir.

Tablo 2. Bingöl İli için ayiara göre oıtalama günlük evapotranspirasyon değerleri
(mm/gün)

Elde edilmiş olan değerlere göre, FAO Penman-Monteith ve Hargreaves-Samani
metotlarrna göre elde edilen değerlerin birbirlerine çok yakın olduğu tespit edilmiştir.

Bu araştrrma sonucu olarak elde edilmiş olan bulgulara benzer olarak,
Hargreaves-Samani Eşitliği, özellikle kurak olmayan bölgelerde 7 gün ve daha fazla
zaman periyotlan içİn kullanıldığında elde edilen sonuçların Penman-Monteith eşitliği
sonuçlarl ile yakın uwşmasl nedeniyle tek eşitlik olarak kabul edilmiştir. Ancak,
bölgesel kalibrasyon yapılması veya bir razgar teriminin ilave edilmesiyle Hargreaves-
Samani Eşitliği'nden daha kesin sonuçlar alınabileceği belirtilmiştir. (Henggeler ve ark.,
1996).

E
ğ
E
E
öFu

1o,oo
9,oo
a,oo
7,oo
6,oo
5,oo
4,oo
3,oo
2,oo
1,oo
o,oo

- 
ETo(FAo Bl-cr.)

- 
ETo (Harg.)

- 
ETo (FAo P_M)
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Şekil l.Bingöl İli ortalama giinliik referans evapotran§pilasyon değerlerinin aylara göre
değişimi

Aylar FAO Blaney-Criddle Hargreaves-Samani FAO Penman-Monteith
Ocak 0.15 0,66 0,67
Şubat 0,53 0.97 0,91
Mart 1,78 1.76 1,62
Nisan 3,85 3,13 2.73
Mayıs 5,71 4,54 4,09
Haziraı 8.50 5.96 5,77
Temmuz 9.47 6"7,7 6,70
Ağustos 8,78 6,23 6,29
Evlü1 6,40 4,66 4,75
Ekim 3,39 2,64 2,6|
Kasım |,45 1,29 1,35
Aralık 0,38 0,69 0.73
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FAO-Blaney-Criddle metodu ile elde edilen değerlerin, evapotranspirasyonun
düşük olduğu aylarda diğer iki metot ile elde edilmiş olan değerlerden daha düşiik,
evapotranspirasyonrın yüksek olduğu ay|arda ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Ke;za, FAO-Blaney-Criddle metodunun referans evapotranspirasyonu, radyasyon
metotları ve modifiye Penman metodu]kadar kesin olarak tespit etmediği Doorenbos ve
Pruitt (l975) tarafindan belirtilmiştir (Milivojevic ve ark.,l996). Daha doğru sonuçlar
alabilmek için, FAO-Blaney-Criddle metodu gibi sıcaklığı baz a|aıı metotlann bölgesel
kalibrasyonlar gerektirdiği Smith ve ark.(l 996) tarafindan belirtilmiştir.

Ayrıca, FAO-Blaney-Criddle metodunun, evapotranspirasyonun yüksek olduğu
giinlerde referans evapotranspirasyonu daha daha yüksek olarak tespit ettiği Henggeler
ve ark. (1996) tarafından belirtilmiştir.

Mokabel and Fahmy (1996) tarafindan yapılan bir araştırmada da potansiyel
evapotranspirasyonu tespit etmek için FAO Blaney- Criddle, FAO Penman ve El-Shafei
eşitlikleri kryaslanmış ve Penman eşitliğinin ardndan ikinci en yfüsek değerler Blaney-
Criddle eşitliğinden elde edilmiştir.

Şekil 2.FAO Penman-Monteith ve FAO Blaney-Criddle ETo değerleri arasmdaki ilişki

Üç farklı meteot ile elde edilmiş olan referans evapotranspirasyon değerleri
karşılıklı olarak birbirleriyle kıyaslanmıştır. Kıyaslama sonucu elde edilen ilişkiler Şekil
2, Şekil 3 ve Şekil 4'de görülmektedir. Bu kıyaslama sonucrrnda aralarındaki uyımun
çok iyi olduğu, determinasyon katsayılannm çok yüksek olduğundan
anlaşılmaktadrr.Determinasyon katsayılan (R2); FAO Penman-Monteith ve FAO
Blaney-Criddle ETo değerleri arasındaki ilişki için 0.9969, FAO Penman-Monteith ve
Hargreaves-Samani ETo değerleri arasındaki ilişki için 0.994 ve Hargreaves-Samani ve
FAO Blaney-Criddle ETo değerleri arasındaki ilişki için 0.9969 olarak tespit edilmiştir.
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Bu araştırmada elde edilen bulgu|ara benzer olarak, birçok araştırıcr (örneğin,
Jensen ve ark., 1990; Choisnel ve ark., 1992) tarafından yapılmış olan kıyaslamalar,
Hargreaves-Samani metodu ile lizimetreler ve/veya Penman -Monteith'den elde edilen
değerlerin uygulanmasıyla elde edilmiş değerlerin iyi bir u}umunun olduğunu
göstermiştir (La Loggia ve ark., 1997).
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