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özr,r
Bu çalşmada, Igdır koşullarında 2003 y\su]ama sezonu sırasırıda ölçiilınüb Oass A
pan evapoı:ıs).on degeıieri ile aynı pde ölçiilıniiş sıcak]ık deçılerinden elde edilrnb
Fhıgreaves-Samani metodu evapotrarupiıaslon deŞrlerinin kaşı]asmlması
amaçlanmştır. Evaporasyın ve evapotrar§pirasüon de5ıleri gi."rh,]ı haftalrk ve a/ık
o]arak tesbit edilrnb ve kaşılatıılmşür. Giinliik deŞrler lia§üşünldLanda kabu1

edilemez sapmalar bulıırıurlren, haftalk ve al.ilk degeılerin D^ u}§n€u
gözleırılenmfutir. Bölılece, minimum olarak 10 giiniuk bir siiıe öneıjlmesine ragmen
hafalrk degeıleıle de Fhrgreaves-Samani metodunun hıl]anılabileceg anJaşılmştır.
Oass A pan verilerinin yıldugurıda, Flargreaves-Samani metodu ile sulama planlaması

1apı]acas ve ildim deglirnlerine baglı olan evapotrarspiraslıındaki deg\ik{ilderi tesbit
etmek için F{algreaves-Samani metodrırııırı lQillaıübilecegi lıarıaatine vanlm§tır.

Aıahtar Kelimelen Oass A pan, evapotrar§piraslıın, Fhıgreaves-Samani mebdrı,
sümaplanlaması-

ABSTRACT

This snıJy carried out to compare the reference evapotrarspiration @To) estimates
obtained with Flargreaves-Samani ğ{-S) mahod wiü üose obtained th-wh class A
pan readings during the ınfuation season of 2003 in the Soil and Y/ater Resorrrces
Research Station located in Igdır Plain. Evaporation and evapotrarupiration values
were determined and compared as üily, weeldy arıd mon*ıiy. It was obserwed tlut
weeklyand mont}ılyvalrıes showed a good fit ş{ıile the deviations weıe ıı.nacceptable
u.4ıen dailyvalrıes \vere compared. This gives strengü to üe opinion üat H-S can be
used also for intervals less than the ten dap recommended In the absence of class A
pan data, H-S maybe use in irrğation scheduling. Also, H-S rrıayk rse to determine
vaıjatiorıs in evapotranspinslıın depending on climate modificatiorıs.

KeyWorıJs: Cass A paır, evapotrar§pİrasyon, Fhrgreaves-Samanİ meÜoğ ınğatİon
scheduling.

GiNş:
E,vapotranspirasyon, hidrolojik dongtideki en önemli süreçlerden biridir. Su
kalnaklanır etkili planlamak ve geliştirmek için onıın bilimsel temelleı"ini
anLamak gereldidir. Ozelli_lde, etkin sulanmrş tanm için, optimal zamanda gerekli
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su hacmini qgulamak sufeti).ile, üriin su istelderini karşılamak için geliştirilrniş
olan evapotranspiraslıın degerlerini bilmek gerekir.

Evapotranspirasyon, ya doğrudan ölçiilmeke ya da degişik yöntemlerle
kestirilmekedir Ancak, doğrudan ölçiim yöntemlerinin zor, zamafl alrcı ve
pahalr oluşlan,yargln bir biçimde kullanırnlanru sırırlamakadır. O nedenle ET
değerleri, çoğı zaman dolayl yaklaşırnlar, ömeğin matematilsel modeller
i«ıllanılarak kestirilmekedir. Matematilşel modellerin l«rllanırnlan, elde ediliş
koşullan tarafirıdan denedenir. Modellerde vaısaylan koşullarla, rygulama 1reri
özellilderinin berızer oLması gerekir. Aynca,yöreye en uygrın model vela
yontemin seçimi, bk dni çal§ma}ğ özellikle tartı]r lizimetrelerin kullarumlannı
zonırılu l<ıIan, zor ve püalr uğraşlan gerekirmekedir. Bunlann dışında, gdi'lgen
yöntemler diye adlandırılan kimi 1aldaşırnlar kullanılarak ET kestirilmekedir.
Edilgen yöntemlerle evaporasyon, bitki su diketiminin d"1a1,'lı bir ölçiimü
saylmakadır. Suü.ıın'büarlaşması bir pan aracıJgı ile ölçiilrneke ve su tiiketimi,
anılan değere bir diizeltme etmeninh uçulanması ile elde edilmekedir. Edilgen
fntemlerden en ya}gın hıllanılaru, evapoızısyon panlaı,dır (I(anber ve ark
2000).

Ugun lıatsaylarla çarpılmış günlük otomadk pan evaporasycnu (iizeri açık vep
konınmuş) ETo'yu lıesin olarak saglayabilir ve otomotize olmuş mikroirrigation
sulama sistemlerini etkili planJamak için lnıllanıiabilir.

ETo'1u tümin eden Penman -Monteiü metodu, sonuçlanııın liziriretreden
elde edilen sonuçlar ile yalon u}trşInası nedeniyle (}ensen ve ark, 1990; La
Loggia ve ark, 1996) iCID ve FAO gbi oıgarıızasyonlar tarafindan standart
metot olarak bilinif, ancak l§ıllaruıru verilerin elde edilebilirlği ile sınırhdır. ETo
için Penman -Monteiü'in FAO veniyonu (FAOP\Q muhtemelen standaıt
metot olarak kabul edilecekir. Bu metot, iyi sulanrruş bir yerden elde edilrniş
olan hava verilerinin kılları.ılmasıru gerekirmekedir (Flargreaves, |996).

Texas ve New Meksiko'da 1apılan bir araştrrmada;I982 Kimberly-Penman,
FAO 24 Penman, 1963 Penmaıı, 1985 Flargreaves-Samani, FAO 24 Radlasyon,
FAO 24 Blaney-Criddle ve FAO 24 Pan Evaporasyon eşitlilderi Penman-
Monteith eşitki ile mukalase edilmiştil. Flargreaves -Samani eşidği giinliik ve
3 günlük oıta|ama degerlerde saçima sergilerken,Z glinluk ortalamalarda çok iyi
korelasyon göstermiştir.Nemli yerlerde Penman-Monteith değerleri ile
Flargreaves-Samani degerleri arasındaki {ark o/o1O'dafl az olmuştur.Kıırak
1erlerde FIargreaves-Samani eşidği düa dtiştik değerler göstermiştir.Yine de
FIargreaves-Samani Eşitlği, özellikle kurak olrnaıan bölgelerde 7 gın ve daha
faz7a zaman periyctlan için hıllanıldıgnda elde edilen sonuçlann Penman-
Monteith eşidği sonuçlan ile yal«n uy.ışmasr nedeni/e tek eşitlik olarak lçabul
edilrniştir. Anca[ bölgesel kalibrasyon yapılması vela bir iızgar teıiminin ilave
edilmesiy'e F{argreaves- Samani E şidği'nden daha kesin sonuçlar almabilecegi
belirtilıniştir. (Henggeler ve arlı, |99 6).

Yeıa (1996) tarafırıdan srcak ve ı]ık olan iklim (Flavana-Küba) koşullanıda
yapı7an araştırmada; class A pan evaporasyonu, Colorado pan evapofasyonu ve
Modif}re Penman eşitlği hıllanılarak hesaplanıruş olan potaruiyel
evapotranspirasyon değerleri çim ekili olan lızjrnetre referans
evapotranspirasyon değerleri ile ve lıendi aralannda lıarşılaştırılmıştır. Lizimetre
ile Oass Ap* arasındaki korelasycn katsaysı (0,93), lizimetre-Penman
korelaslıın katsaysıru (0,94) takiben ikinci sırada yer almıştır. Yukanda belirden
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1ııntemlerin hepsi birbirleif," 
^yn 

al,rı lıyaslandgında en yülsek korelasyon
katsaysı 0,98 oiarak Penman eşitlği ile Oass A pan arasında elde edilmiştir.

AyTca, biçok araştlncl (ömegin, Jensen ve ark, 1990; Choisne|ve ark,1992)
tarafndan yapilmış olan lıyaslamaiar, Flargreaves-Samani metodu ile
lizimetreler ve/veya Penman -Monteith'den elde edilen degerlerin
ulgulanması/a elde edilmiş degerlerin iyi bir ulumurıun olduglıınu göstermiştir
(La Loggia ve ar|ı,1997).

Yukanda veı,ilen bilgiler ışğında; 1an kurak karasal bir ildime sahip olan igdır
Ovası koşullannda bir A sınrfı büarlaşma kabırıdarı alınan veı-iler ile
F{argreaves-Samani metodu ile elde edilen hesaplamalann hyaslanması amacry{a
bu araştı_rma yapılınştır.

MATERYAL VE METOT
Bu araştrrma, Doğu Anadolu Bölgesi Igdır Ovası'nda ye,r alan Toprak ve Su
Kalrıaldan Araştırma İstaslonu arazisnde yurftiilrnibtiir.
Araştrrmarurı yiirüfuldiiğü Igdt Ovası iklim ve toprak potansipli yöniinden
oldukça zengın bir yoredi. Bölgenin mikro klima özellği tasfnasl, tanmsal
potansilelini önemli ölçüde artrrmakadır. Igdr Ovasr Doğu Anadolu
Bölgesinde 44"49' ve 45"3|' dogu boylarrılan ile 39o38' ve 4Oo03' hızey
enlemleri arasrnda 1rer almakadır. Denizden ),iil§ekliği 85O m'dir. Uzun yliar
ortalaması olaralE yllık sıcalıhk I2,1 "Ç bagıl nem % 55, )ılLk giineşlenme
süresi 6,41 Vgan, ylLk 1ağş mikan 233,8 mm'dir (DMI,1984). Igdır Ovası'na
ait çok yllık bazı ildim değerleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Igdır Ovası'na ait çok pllık bazı ildim değerlei (l975-2OO8) (DMI,
20La)

Avia-r Ocak Şubat L{an i-isaı ir{ays Ha:iıanTemıuzAgustosEviııi Ekiıt Kasını _fuaiık

Oıtalanıa
Sıcalçİüı -2.9 -ü_| 6.3 13..+ '1}.4 2]_ü :6.C ]5,r 19,S l7.' 5.J -ü_l
aC}
Onalıına
Fn n'iiL- tıL--" - *""--, ] 6 i i( t2,§ 2ü.i ]4.] ?9.{ ]3,7 ]3,4 29.1 21.7 \2.6 4.9SıcalJık
fC}
Onalıma
Eu Dusük
;;.;;;-- -l. j -_l 9 0.1 6. j 1ü,5 ,,4 3 !8.] 11 _} !2 : 6.İ 0,] -J,]

t,Ci
Onalanıa
Ğüneşİaınre 2_7 4,1 i_4 6_1 ?.j 9,6 |ü.1 9.9 8_5 6.3 4,3 2.1
Süresi isaatj
Onalama
Yağı5lıGüır::.§ 6_j 7.6 !!,] I5_ü iü_E 5.; .1.t 4.ü S.] 6_Ş 6-2
Salısı
Onalaııa

}3.ğ'ş rt.: !6. ı.] 1 -t6.8 .lE.0 ]_1.] !J.: 9.j g.g :ö.r !E.j t1.0\fl:terı
(Lrm:}

istasyon arazis'ınde, deneme amacıütra tesis edilmiş olan elma bahçesinin
bitişğinde kurulmuş olan meteoroloji istasyonında 2OO2 ytndan itibaren
sıcaklı\ bagıl nem ve 5 farklr derinlike toprak slcaldık değerleri elekronik
sensöfler ve bir datalogger (Campbell Scientific 21X) vasıtası/a alınmakadır.
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Apıca bu meteoroioji istasyonu içerisinde Doorenbos & Pruin (1984)

tarafindan önerilmiş olan i«iterlere göre 1erleştirilmiş olan A sırufi büarlaşma
kabından (class A pan) olan buharlaşma mikan gunlük o1arak sulama sezonu
(Flazian-El4ül dönemi) bonnca ölçülrnüştür,

Meteoroloji istaslıınunda, sadece srcaldrk ve bağıl nem değerleri ölçiilınüş
oldugundan doiay alıru istaslıın içerisinde konuşlandınlmış olan A sırufi
buharlaşma kabından elde edilen evaporas}on degerlerinin karşılaştuılması için,
s ıcaldgı es as alan F{argreaves - S amani metodu seçilmiştir.

F{argreaves ve Samani (1985) tarafından öneıilen eşitlik aşa5da veıjlmistir.

ETo : 0,0023 lr'lpo.sğC+17.8) (1)

Burada;

ETo: Referans evapotranspirasycn (mm),
Ra: Extraterrestrİal radyasyon (rnm),
TD: Ortalama malısimıırn srcaklık- Oıtalama minimum sıcaklık (oQ,
TC (Onalama malsimum sıcaklık- Ortalama rninimum sıcakLk) / 2 fq
Ra değerleri, Doorenbos and Kassam (1988) tarafından veıilen tablolardan
alınmıştır.

Malsimum ve minimurn srcaklık deçrleri, datalogger'a saatlik olarak
kafedilrniş olan sıcaklık değerlerinden; g"rlüh haftalk ve aylık ortahma
deŞrler olarak tespit edilmiş ve (1) nolu eşitlike prine konularak refeııans

evapotranspiızsyon (ETo) deçrleri elde edilmiştir.

A sırufi büarlaşma kabı (Class A Pan)'dan giinlük olarak elde edilen
evaporas}on (Ep) değerleri herhangi bir kaaayyla çalpıimadan g-"lüb haftalık
ve aylık evapoılısyon değerleri tespit edilmiştir.

Gü"lüb haftalık ve aylık olarak tesbit edilrniş olan evaporasyon (Ep) ve

evapotranspirasyon (ET) değerleri; onlann tutarlJıgırır, ilişkilerini ve zamandaki
sapmalanıı arnliz etmek için ortalamalann lraşüştınlması yöntemi ile
lıznNlran paket programında, o/o5 hata srrrınnda, istatistiksel ana7iz-e (t testine)
tabi rutulmuştur. Aynca, z.afi:,^rLa baglı olarak H-S ve pan degerleri ile bunlann
ortalanmrş değerlerinin d"Sşi* katsalısı (C$ degerleri belirlenere[ özellilde
rLS tnin 

bir haftalık değerlerinin hilannabilirliği de araştırılmrştır.

Gürlüh haJtalık ve ,ı,lrk €p) ve (ET) degerleri; doğnısal regresyo[ analjıiıne de

tabi tunılarak korelasyon katsaylan tespit edilmiştir.

SONUÇLARve TARTIŞMA

lınallz (t testı) sonuçlanna göre,o/o 95 olasılıkla (P S 0.05),gii,dükEp ve ET
değerleri onalamaJaır, arasında fark o1du51 ancak hafta]ık ve aylık degerlere ait
orıalalnaıl^r arasında fark olmadı5 tespit edilmiştir.

Güolüb haftaLk ve afık (Ep) ve (ET) deŞrleri arasnda yapılmş olan
regresycn anabıne göre; giinliik de5rler arasındaki iftkinin zayf ( Şekil l)
oldugu, haftalık &gerler arasırıda}i ilişkinin g"çlü ( Şekil 2) oldugu ve aylık
değerler arasındaki ilişkinin çokdüa goçlü (Şekil3) oldugu belirlenmiştir.
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Ep ve ETo degerleri gürrlük vela haftalık olarak hyaslandıgında iki tiirlü
farldı]ık ortal,a çıkmakadır. Bu farldılıklar, Ep > ET ve/veya ET > Ep
şeldindedir. Günlük evaporaspn deçrleri 5-6 mm'yi aştğında H-S metodu
evapotranspirasycnu daha az tahm)n ettigi için iki metot arasında önemli
farklüklar oldugu La I-oggia ve ark (1997) taraf.ndanda beliıtilrniştir.

H-S metodu evapotıarspiraslıcn (ETo) deçrlerinin, Pan evaporasyonu (Ep)
de5rlerinden yiilsek oldugu giiflerin ve haftalann, 1ğşlı ve bagıl nemin
yiiksek oldugu veya malsimum ve m;nimum srcaklık farhnın çokfn|a oldugu
haftalar veya giinler oldugu tespit edilmiştk.Keza, Nimah ve Kha]lou{ (1939),

F{aıgreaves-Samani metodunı:, FAO Penman, radlasycn ve Blaney- Giddle
metodan ile l«yıslamak için, iızgar, bagıl nem, radyasycn ve giineşlenme siiresi
deçrlerini dik]rate alan bir düeltme katsaysıyla çarpmak suretiyle
uyarlamşlardır.

Ep deçrlerinin ETo deçrlerinden yiiksek oldugu giinlerin, bagıl nemin ve
maJısimum ve minimrilrr sıcaklık farlçrıın diişiik seyretmiş giinler oldugu tespit
edilrniştir. Arrcdı malrsimum ve minimum srcaklık farlının ve bagıl nemin
normal seyretmiş oldugu giinler,de Ep degerlerinin ETo değerlerinden yiiksek

çıJ<rnası ise riizgar ve yiilsek advelsiyon fakortlne baglarıruşür. Keza, bölgesel
kalibrasyon 1apılmasr vep bir rİngar teriminin ilave edilmesi/e Hargreaves-
Samani Eşidği'nden düa lıesin sonuçlar alınabilecegi FIenggeler ve ark, (1996)

tarafindan beliıtilmiştir.

H-S değerlerinin,attaflzamanaralıldanna (artanhaftalara) göre belirlenmiş olan
d"ğ§i* katsaylan (C$ incelendğinde; d"g§i- katsaıalannın artan zaman
aralldanna göre çok fazla degişmediği tespit edilmiştir ( Şekil a). Bu durum, La
Loggia ve ark (199) tanfndan da önerildği gibi; H-S'nin 10 günlük süreden
daha az olan ( bir haftaLk) zaman araLklan için de lııllanılabileceğini
göstermekedir.

:s

x
,- l:

ğıc

0

B9,lc
Zöffin (Hsfb}

Şekil4: Ep ve ET değerlerine ait degişim katsaysının zarnafla göre değişimi

Sonuç olarak, giinluk class A pan ve H-S degerleri arasnda dild<ate değer
karşdıklı sapmalar olması nedeniyle, sulama planlamasında giinliik H-S
değerlerinin kullanılamayaca5, haftalık H-S değerlerinin pan değerleri ile ip bir
uyıJşum göstermesi nedeni/e hıllan:labileceği, ancak bağıl nem ve iizgar
degerleri dikkate alınarak bölgesel kalibrasyon 1apılması durumrında daha lıesin
sonuçlar alınacğ kanaatine vanlmrştır. H-S değerleri ile pan degerleri arasrndaki
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kafş,lkL sapmür nedeniyle, bu iki ycntemin ortalanmış degerlerinin ETo'nun
ahminindJ hıllan:iabileceği de tespit edilmişü. Aynca, H-S metodu sıcaldık
degerlerine dryr"dg içio, sera e*isine brgl, olan mütemel ildim
değiş;kfnderUn bir 

-sonucu 
o|arak onaya çıkacak olan ETo modelleme

degişildiiderinde de kullanılabilir.
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