دوره   8شماره   2پاییز و زمستان 7931
صفحههای 909-973

بررسی کارآیی روشهای تجربی برآورد تبخیر -تعرق مرجع (بر پایه درجه حرارت) در
اقلیمهای مختلف (مطالعه موردی ایران)
هوشنگ قمرنیا ،*1مهناز لرستانی

2
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چکیده
بررسی کارآیی روشهای تجربی بر آورد تبخیر و تعرق مرجع در بر آورد نیاز آبی گیاهان از اهمیت ویژهای برخوردار است .لذا،
در این مطالعه از دادههای هواشناسی  451ایستگاه سینوپتیک کشور در مقطع آماری  45ساله ( 4711تا  )4734استفاده شد.
تبخیر -تعرق پتانسیل برای تمام ایستگاههای سینوپتیک کشور ،با استفاده از روشهای محاسباتی مبنی بر درجهحرارت هوا،
مشتمل بر  41روش محاسبه شدند .نتایج حاصل از روشهای مختلف با نتیجه حاصل از روش مرجع (فائو -پنمن -مانتیث)
مقایسه گردیدند .بهترین و بدترین روشها براساس شاخصهای آماری مختلف ،شامل ضریب رگرسیونی ،جذر مربعات ،متوسط
خطای تخمینها و معیار جاکوویدز انتخاب شدند .نتایج نشان داد ،که بهترتیب برای اقلیم خشک ،روشهای هارگریوز،M4-
هارگریوز ،هارگریوز ،M2-هارگریوز ،M1-هامون ،4394هامون 4397و هارگریوز سامانی مناسبترین روشها میباشند .برای
اقلیم نیمهخشک روشهای هارگریوز ،M4-هارگریوز ،هامون 4397و هارگریوز سامانی مناسبترین روشها بودند .در اقلیم
مدیترانهای روشهای هارگریوز M4-و هارگریوز مناسبترین روشها بودند .در اقلیم نیمهمرطوب روشهای هارگریوز M4-و
هارگریوز M2-مناسبترین روشها برگزیده شدند .در اقلیم مرطوب نیز روشهای هارگریوز ،M4-هارگریوز M2-و هارگریوز-
 M1مناسبترین روشها و در اقلیمهای بسیار مرطوب روشهای هارگریوز ،M4-هارگریوز ،هارگریوز M1-و بالنیکریدل1-
مناسبترین روشها و روش چندل نامناسبترین روش برای همه اقلیمها بود .ضمناً مطالعات لیسیمتری انجامشده در اقلیم
نیمهخشک ،انتخاب بهترین و بدترین روشهای برآورد تبخیر -تعرق مبنی بر درجهحرارت را تأیید نمودند.
کلیدواژهها :تبخیر تعرق پتانسیل ،دادههای هواشناسی ،شاخصهای آماری ،مطالعات لیسیمتری ،اقلیم نیمهخشک.

* نویسنده مسئول

Email: hghamarnia@razi.ac.ir
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مقدمه

پراکندگی نیاز آبی نشان داد ،که ایستگاه روانسر بیشترین

کمبود منابع آب در جهان مهمترین عامل محدودکننده

و ایستگاه کنگاور کمترین نیاز آبی برای محصول زیتون را

توسعه کشاورزی میباشد .کشور ایران نیز از این چالش

دارا میباشد ( .)5علیزاده وهمکاران با بررسی دقت

به دور نبوده و تنشهای وارده را احساس مینماید .ایران

عملکرد تعرق پتانسیل با روشهای هارگریوز سامانی و

با متوسط بارندگی  474میلیمتر در سال آبی  37-39در

تشتک تبخیر در خراسان پرداخته و در نهایت به این نتیجه

زمره مناطق خشک و نیمهخشک جهان طبقهبندی شده

دست یافتند ،که روش تشتک تبخیر نتایج قابل قبولی در

است ،از طرف دیگر با افزایش جمعیت کشور نیاز به

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل دارد ( .)1آثاره و داوودی

تولید محصوالت کشاورزی افزایش یافته و اهمیت این

در تحقیقی در شهرستان امیدیه با استفاده از دادههای

موضوع را میرساند ،که باید راندمان مصرف آب را

ایستگاه سینوپتیک در دوره آماری  4731تا  4737به

نمیشود ،جز با تعیین
افزایش داده و این موضوع محقق 

انتخاب مناسبترین روش تعیین تبخیر -تعرق پتانسیل

میزان دقیق تبخیر -تعرق پتانسیل .در طی  55سال اخیر ده

پرداختند ،روش فائو -پنمن -مانتیث بهعنوان روش مرجع

ها روش و فرمول برای تعیین تبخیر -تعرق پتانسیل

و دقت روشهای بالنی کریدل ،تورنتوایت و هارگریوز

توسط پژوهشگران مختلف ارائهشده و در این مدت

سامانی مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد ،که

تمامی آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و اصالحات

روش بالنی کریدل با بیشترین ضریب همبستگی و

الزم بر روی آنها صورت پذیرفته است ( .)9سبزیپرور

کمترین میزان خطا از دقت بیشتری برخوردار است (.)3

و طبری در طی تحقیقی با هدف ارزیابی و مقایسه

روشن و همکاران در مطالعهای در کشور جهت بر آورد

مدلهای مککینگ ،پریستلی تیلور و هارگریوز با مدل


تبخیر و تعرق پتانسیل ضمن استفاده از روشهای

فائو پنمن مانتیث در مناطق خشک و نیمهخشک ایران در

تورنتوایت ،جنسن هیز ،بالنی کریدل و هارگریوز در

دوره سالهای  4714تا  4737و انتخاب مدل مناسب

نهایت به این نتیجه رسیدند ،که روش بالنی کریدل

برآورد تبخیر تعرق ،و روش هارگریوز بهعنوان مدل بهینه

باشرایط ایران همخوانی بهتری را دارا میباشد (.)49

برای مناطق خشک و نیمهخشک ایران معرفی گردید.

توسط بابا میری و دینپژوه در حوضه آبریز دریاچه

نهایتا نقشه توزیع جغرافیایی تبخیر -تعرق پتانسیل نشان
ً

ارومیه چهار روش تخمین تبخیر -تعرق گیاه مرجع ،مبتنی

داد ،که این مقدار از شمال به جنوب منطقه مورد مطالعه

بر درجه حرارت مقایسه و واسنجی شد .روشهای

افزایش مییابد ( .)41در تحقیقی دیگر که توسط

انتخابشده هارگریوز ،تورنتوایت ،بالنیکریدل و لینیاکر

میرموسوی و همکاران واسنجی روشهای محاسبه

بودند ،که با روش فائو -پنمن -مانتیث مقایسه شدند.

تبخیر -تعرق پتانسیل گیاه مرجع و محاسبه نیاز آبی گیاه

واسنجی روشها در دو حالت متمایز انجام شد .در حالت

زیتون در استان کرمانشاه انجام شد .در نهایت ،آنها به این

اول تنها یک ضریب واسنجی برای ایستگاهها تخمین زده

نتیجه رسیدند ،که از بین پنج روش فائو پنمن مانتیث،

شد .در حالت دوم ضریب واسنجی هر ایستگاه برای

پنمن اصالحشده ،تورنت وایت ،بالنی کریدل اصالحشده

یکایک ماههای سال محاسبه گردید .نتایج نشان داد ،که

و هارگریوز ،روش فائو پنمن مانتیث برآورد دقیقتری از

قبل از واسنجی نتایج روشهای مختلف ،اختالف زیادی

تبخیر -تعرق پتانسیل دارد .همچنین بررسی نقشههای

با روش فائو -پنمن -مانتیث دارد ،واسنجی روشها در
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عملکرد آنها بهبود قابلمالحظهای ایجاد کرد .همچنین

شد ،تا تنها از روش بالنیکریدل استفاده شود ( .)7در

نتایج نشان داد ،که واسنجی روشها در حالت دوم

مطالعهای در کشور تایوان ،چن و همکاران به این نتیجه

مناسبتر از حالت اول است .بعد و قبل از واسنجی (در

رسیدند ،که روش پنمن مانتیث نسبت به روشهای دیگر

حالت اول) روش هارگریوز بهعنوان بهترین روش و بعد

برآورد دقیقتری دارد ( .)45رائو و همکاران در مطالعهای

از واسنجی (حالت دوم) روش لینیاکر بهعنوان بهترین

در کارولینای شمالی آمریکا با بررسی روشهای فائو،

روش شناخته شد (.)4

مدل هامون  4397و مدل پربیستلی تیلور 1به این نتیجه

فارمر و همکاران از معادله هارگریوز و هارگریوز

رسیدند ،که مدل پریستلی تیلور ،1نتایج بسیاردقیقتری از

اصالحشده جهت محاسبه تبخیر -تعرق پتانسیل روزانه

میزان تبخیروتعرق پتانسیل را ارائه میدهد ( .)45قمرنیا و

استفاده کرده و ضرایب این معادله را جهت کاهش ریشه

همکاران در پژوهشی روش هارگریوز سامانی را توسط

دوم مربعات خطا وکاهش تفاوت میان روش محاسبهشده

معادله پنمن -مانتیث برای شرایط اقلیمی مختلف در

با روش فائو -پنمن -مانتیث بهینه نمودند .پس از ارزیابی

غرب ایران کالیبره نمودند .نتایج بهدستآمده نشان داد،

زمانی و مکانی ،ضعیفترین نتایج در تابستان و در منطقه

زمانیکه منطقه وسیعی همراه با ایستگاههای هواشناسی

پولوارد بهدست آمد .همچنین نتایج نشان داد ،که دادههای

بیشتری مورد استفاده قرار گرفته و حجم زیادی از دادهها

روزانه از معادله هارگریوز اصالحشده در سطح معنیدار

بهدست آید ،ضریب  /5597در معادله هارگریوز نیازی به

بیشترین شباهت را به معادله فائو -پنمن-

4درصد

تصحیح مجدد جهت کالیبرهکردن اهداف موضعی ندارد

مانتیث دارد ( .)44ساالریان و همکاران ضمن انجام

( .)49افندی و آبدرابو در تحقیقی در مصر برای محاسبه

پژوهشی در اصفهان جهت بررسی صحت شش روش

تبخیر -تعرق مرجع از  1روش پنمن -مانتیث -فائو،

تجربی محاسبه تبخیر -تعرق شامل (روش تشعشعی،

بالنیکریدل ،هارگریوز و تورنتوایت استفاده کردند.

فائو ،91بالنیکریدل -فائو ،هارگریوز -سامانی ،پرستیلی

نتایج نشان داد ،که بهترتیب روشهای پنمن -مانتیث-

تیلور ،مکنیگ و تورک) در مقابل روش پر کاربرد فائو-

فائو و بالنی کریدل بهترین روش برای برآورد تبخیر-

پنمن -مانتیث به کمک نرمافزار  Ref-ETدر طی آمار 11

تعرق مرجع در آبوهوای مصر هستند (.)9

ساله برای ماههای سرد وگرم سال که براساس متوسط دما

روشهای غیرمستقیم که براساس درجه حرارت پایه

و بهکمک نرمافزار  SASانجام دادند .نتایج نشان داد ،که

ریزی شدهاند ،دارای  1روش مختلف ،بالنیکریدل،

در اکثر موارد این معادالت برای ماههای سرد سال کاربرد

چندل ،خاروفا ،هارگریوز ،روماننکو ،لینیاکر و هامون بوده

داشته ،که در آن بهترتیب استفاده از معادالت بالنیکریدل،

و مشتمل بر  41فرمول میباشند .هدف اصلی از تحقیق

مکنیگ ،تشعشعی ،هارگریوز ،تورک وتیلور بهدلیل دارا

حاضر تعیین بهترین روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع

بودن ضریب تعیین تعدیلیافته  R2بزرگتر (نزدیک به )4

(پتانسیل) در بین روشهای بر پایه دما برای اقلیمهای

خطای  RMSEکمتر (نزدیک صفر) و در نتیجه نسبت

مختلف کشور ایران ،تهیه نقشه پهنهبندی تبخیر -تعرق در

 R2/RMSEبیشتر (نزدیک  )4جایگزین مناسبی برای

سراسر کشور و مشخص نمودن نقاط هم تبخیر -تعرق

معادله فائو -پنمن -مانتیث میباشد .برای ماههای گرم

برای اقلیمهای متفاوت در کشور با استفاده از نرمافزار

سال با توجه به  R2کم و خطای  RMSEزیاد ،پیشنهاد

 Arc GISمیباشد .در این تحقیق براساس آخرین دادهها
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و پارامترهای ایستگاههای هواشناسی و استفاده از روش
دمارتن تعیین اقلیمهای متفاوت نقاط مختلف کشور
مدنظر است .همچنین هدف دیگر این تحقیق در آن است،
که با برداشت روزانه دادههای لیسیمتری در شهر کرمانشاه
با اقلیم نیمهخشک و مقایسه آن با مدلهای وضعشده
براساس دما جهت تعیین بهترین روش برآورد تبخیر-
تعرق مرجع اقدام و برای اقلیمکرمانشاه (نیمهخشک) اقدام
گردد.
مواد و روشها
کشور ایران با وسعتی معادل  4913555کیلومترمربع

شکل  .7موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک

(هفدهمین کشور جهان از نظر وسعت) در جنوبغربی
قاره آسیا واقع شده و جزو کشورهای خاورمیانه است.

در ابتدا با توجه به آخرین پارامترهای ایستگاههای

ایران در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین  95درجه و

هواشناسی و استفاده از روش دمارتن اقلیمهای متفاوت

 55دقیقه تا  73درجه و  11دقیقه عرض شمالی از خط

در نقاط مختلف کشور دستهبندی شدند .روشهای

استوا و  11درجه و  59دقیقه تا  97درجه و  95دقیقه

غیرمستقیم که براساس درجه حرارت پایهریزی شدهاند،

طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار داشته و دارای

دارای  1روش بالنیکریدل ،چندل ،خاروفا ،هارگریوز،

 74استان و در حدود  993شهرستان میباشد .در انجام

روماننکو ،لینیاکر و هامون که مشتمل بر  41فرمول می

این پژوهش در ابتدا کلیه آمار ایستگاههای هواشناسی

باشد .در این روشها از پارامترهای میانگین دما ،ماکزیمم

سینوپتیک موجود ،از سازمان هواشناسی کل کشور با طول

دما ،مینیمم دما ،درصد رطوبت نسبی ،تابش خورشیدی

دوره آماری از بدو تأسیس تا تاریخ  4737/49/95اخذ

که همگی از اطالعات ایستگاههای هواشناسی بوده،

گردید .با توجه به اینکه دورههای آماری انتخاب شده

استفاده شده است .سپس مقدار تبخیر -تعرق با استفاده از

برای تمام ایستگاهها میبایستی یکسان باشند ،یعنی در آن

فرمولهای براساس درجه حرارت هوا محاسبه گردید.


بازه آماری ایستگاهها دادهبرداری داشته باشند .پس از

همچنین در قسمت دوم این تحقیق با برداشت روزانه

بررسیهای الزم ،بازه زمانی  4711/45/44تا 4739/45/45


دادههای لیسیمتری در شهر کرمانشاه با اقلیم خشک و

یعنی  45سال آماری برای کل ایستگاههای سینوپتیک

نیمهخشک و مقایسه آن با مدلهای وضعشده براساس دما

کشور انتخاب شد .سپس خأل آماری هر ایستگاه مشخص

جهت تعیین و مقایسه با بهترین روش برآورد تبخیر-

گردیده و بازسازی آماری آنها با رگرسیونگیری ،نسبت

تعرق مرجع اقدام شد .برای این منظور آزمایشهای

به موقعیت ایستگاههای مجاور ،انجام گرفت .شکل ()4

لیسیمتری در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی آب واقع در

موقعیت ایستگاههای سینوپتیک انتخابی در کشور را نشان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی ،کرمانشاه

میدهد.

انجام گرفت ،که دارای طول جغرافیایی  11درجه و 3
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دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  71درجه و  94دقیقه

()4

ETc = I+P-D±∆S

شمالی می باشد و در ارتفاع  4743متری از سطح دریا

در معادله ( ،)4پارامترهای  :ETCتبخیر و تعرق

قرار گرفته است .برای اجرای این آزمایش از  7دستگاه

پتانسیل :I ،عمق آب آبیاری :P ،میزان بارندگی :D ،میزان

لیسیمتر استوانهای زهکشدار با قطر  4/9متر و ارتفاع 4/1

آب زهکشیشده و :∆Sتغییرات رطوبت خاک میباشند.

متر استفاده گردید .در هر سه لیسیمتر گیاه مرجع (چمن)
پهنهبندی اقلیمی کشور بر اساس روش دمارتن

کشت شده بود (شکلهای  9و .)7

در این روش ،دما و بارش سالیانه اساس محاسبه شاخص
رطوبت قرار میگیرند و با استفاده از این روش و بر پایه
مقادیر مختلفی که برای شاخص  Iبهدستآمده معادله ()9
و مقادیر مندرج در جدول ( )4اقلیمهای مناطق مختلف
کشور تعیین گردید.
()9

)I=P/(T+10

در معادله ( :P ،)9متوسط بارندگی ساالنه بر حسب
میلیمتر :T ،متوسط دمای ساالنه برحسب درجه

شکل  .2نمایی از الیسیمترهای کشتشده چمن

سانتیگراد میباشد.
جدول  .7تعیین اقلیم به روش دمارتن

شکل  .9شماتیک الیسیمتر ،اجزا و اتاقک دسترسی

جهت اندازهگیری دقیق محتوای آب خاک ،هر 7
لیسیمتر در سه عمق مختلف  15 ،95و  95سانتیمتری
توسط سنسورهای سنجنده رطوبت ( )TDRمجهز

شدند.

برای اندازهگیری تبخیر و تعرق گیاهی توسط لیسیمتر
زهکشدار در دوره زمانی معین ،از رابطه بیالن آبی خاک

نام اقلیم

محدوده ضریب خشکی

خشک

I< 10

نیمهخشک

10 < I < 19.9

مدیترانهای

20 < I < 23.9

نیمهمرطوب

24 < I < 27.9

مرطوب

28 < I < 34.9

بسیار مرطوب

I > 32

روش فائو-پنمن -مانتیث

در این تحقیق روش پنمن -مانتیث -فائو به شرح زیر
بهعنوان روش مرجع و مقایسه در نظر گرفته شد (معادله .)7
()7

( )4استفاده شد .در طی یک سال بهصورت روزانه تبخیر-

که در آن :ETo ،تبخیر -تعرق پتانسیل گیاه مرجع

تعرق گیاه مرجع بهطور مستقیم و از طریق معادله بیالن

(میلیمتر) :∆ ،شیب منحنی فشار بخار نسبت به درجه

آبی معادله ( )4برآورد گردید.

حرارت (کیلوپاسکال بر درجه سانتیگراد) :Rn ،تابش
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خالص (مگا ژول بر مجذور متر بر ثانیه) :G ،شار گرما به

شده است و در تمامی روشها در طول زمان ،مورد

داخل خاک است که معموالً صفر در نظر گرفته میشود،

تجزیهوتحلیل قرار گرفته و اصالحات الزم بر روی آنها

:T

انجام شده است ( .)9روشهای غیرمستقیم که براساس

توسط دمای روزانه (درجه سانتیگراد) es ،و  :eaفشار

درجه حرارت پایهریزی شدهاند ،دارای  1روش شامل

بخار اشباع و فشار واقعی بخار آب (میلیبار):U2 ،

بالنیکریدل ،چندل ،خاروفا ،هارگریوز ،روماننکو ،لینیاکر

سرعت باد در روز در ارتفاع  9متری از سطح زمین(متر

و هامون بوده ،که مشتمل بر  41فرمول میباشند .در این

بر ثانیه) میباشد.

روشها از پارامترهای میانگین دما ،ماگزیمم دما ،مینیمم

 :γضریب رطوبتی (کیلوپاسکال بر درجه سانتیگراد)،

دما ،درصد رطوبت نسبی ،تابش خورشیدی و غیره
روشهای غیرمستقیم بر پایه درجه حرارت

استفاده شده است .در جدول ( )9کلیه روشهای

در طی  55سال اخیر دهها روش و فرمول برای تعیین

غیرمستقیم و بر پایه در حرارت بههمراه تمامی جزئیات و

تبخیر و تعرق پتانسیل توسط پژوهشگران مختلف ارائه

پارامترهای مربوطه بهطور کامل تشریح شده است.

جدول  .2روشهای محاسباتی تبخیر -تعرق بر پایه درجه حرارت هوا
روش

معادله

فرمول
بالنیکریدل4 -

)ETO = p × ((0.46× Ta )+8
 :Pضریب مربوط به طول روز یا درصد ساالنه تابش آفتاب در ماه که بهصورت روزانه توصیف میشود ،مقدارش ثابت است بین  5/97تا 5/77
(متوسط ساعتهای روشنایی هر روز در ماه مورد نظر تقسیم بر کل ساعات روشنایی سال ضرب در  :Ta ،)455متوسط درجه حرارت (درجه

سانتیگراد) .برای اینکه اثر اقلیم روی آب مورد نیاز گیاه بهتر شناخته شود ،رابطه اصالحشده بهصورت زیر ارائه گردید.
بالنیکریدل9 -
)ETO = k × p × ((0.46× Ta )+ 8.13
 K:ضریب تحلیلرفتهای است که بهکار میرود و به نوع گیاه ،موقعیت جغرافیایی و فصل رشد بستگی دارد .مقدارش ثابت است بین  5/5تا 4/9
است ،که  5/5برای درخت پرتقال و  4/9برای گیاهان متراکم میباشد .بالنی کریدل در سال  4353طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند ،که مقدار
آن را  5/15برای فصل رشد یعنی از ماه آپریل تا سپتامبر و مقدار آن را  5/35برای فصل غیر رشد یعنی از ماه اکتبر تا مارس در نظر بگیرند.
فرمول بالنی کریدل را به این صورت نیز اصالح شد.
بالنیکریدل7 -
بالنیکریدل

))ETO = a + b ( p (0.46 T + 8.13

ضرایب  aو  bبهصورت زیر بیان میشوند:
)a = 0.0043(Rhmin – (n /N) – 1.41
)b = 0.908- 0.00483(Rhmin) + 0.7949 × (n /N) + 0.0768 (Ln (U2 +1)) ×2×Ln ((n /N) +1
 aو  :bضرایب اقلیمی هستند و بستگی به رطوبت نسبی هوا ،نسبت ساعت واقعی آفتاب به حداکثر ساعت آفتابی ممکن و سرعت باد در روز
دارد :T ،متوسط دمای ماهانه برحسب (درجه سانتیگراد) :Rhmin ،رطوبت نسبی مینیمم برحسب (درصد) و  :U2سرعت باد در ارتفاع  9متری
برحسب (متر بر ثانیه) است (.)3
فرمول دیگری نیز از بالنی کریدل اصالح شده است که مطابق فرمول باالست ،فقط ضریب bرا دورنباس و پروئیت در سال  4339بهصورت زیر
بیان کردند.
b = 0.82 – 0.0041 × Rhmin + 1.07 × (n /N) + 0.066 × U2 ×0.006 × Rhmin× (n /N) – 0.0006 × Rhmin× U2
فائو -بالنیکریدل1

))ETO = c× (p× ((0.46 × Ta)+8.13)) × (1+ (EL /1000

 :ELارتفاع ایستگاه هواشناسی برحسب (متر) :c ،فاکتور تعدیلکننده وابسته به حداقل رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی و سرعت باد میباشد ،مقدار
این ضریب بهصورت استفاده از نمودار و با توجه به مقدار ) p *((0.46*T)+8بهدست میآید.
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ادامه جدول  .2روشهای محاسباتی تبخیر -تعرق بر پایه درجه حرارت هوا
روش

معادله

فرمول
هارگریوزM1-

ETO = 0.408× 0.003 × (Ta + 20) × (TM - Tm)0.4×Ra

 :Raتابش فرازمینی (مگا ژول بر مجذور متر بر ثانیه) :Ta ،متوسط درجه حرارت روزانه (درجه سانتیگراد) :TM ،دمای ماکزیمم
(درجه سانتیگراد) و  :Tmدمای مینیمم (درجه سانتیگراد) میباشد.

هارگریوز

هارگریوزM2 -

ETO = 0.4808 × 0.003× (Ta +20) × (TM – Tm)0.5) × Ra

هارگریوزM3 -

ETO = 0.408 × 0.0013 × (Ta +17) × ((TM – Tm - 0.0123) × P)0.76 × Ra

 Pبارندگی ماهانه (میلیمتر).
هارگریوزM4 -

ETO = 0.408 × 0.0023 × (Ta +17.8) × (TM - Tm)0.424 ×Ra

هارگریوز و سامانی سال  4339فرمول باال را بهصورتهای زیر اصالح کردند:
هارگریوز

)ETO = 0.0023 × Ra×TD0.5 × (Ta + 17.8

 :Raتابش فرازمینی ( :Ta ،(MJ.m-2. d-1متوسط درجه حرارت روزانه (درجه سانتیگراد) TD ،از فرمول زیر محاسبه میگردد:
 TM ،TD = (TM –Tm)0.5دمای ماکزیمم (درجه سانتیگراد) و  Tmدمای مینیمم (درجه سانتیگراد) ،میباشد.
هارگریوز
خاروفا

ETO = 0.408 × 0.0025 × (Ta +17.8) × (TM – Tm)0.5 × Ra

هارگریوز -سامانی
خاروفا

)ETO = 0.34 ×p× (Ta 1.3

 ETOدر این معادله برحسب میلیمتر بر ماه میباشد.
لینیاکر
)ETO = (((500 × Tm) / (100 – A)) +(15 × (T – Tdew))) / (80 – T
 :Aعرض جغرافیایی (درجه) :T ،متوسط دمای روزانه (درجه سانتیگراد) Tm ،از رابطه زیر بهدست میآید:

لینیاکر

)Tm = T +(0.006* h
ارتفاع ایستگاه هواشناسی (متر) :Tdew ،متوسط نقطه شبنم (درجه سانتیگراد) میباشد ،که از رابطه زیر بهدست میآید:
))Tdew = ((116.91 + 237.3) * Ln (ea))/ (16.78 – Ln (ea
 :eaفشار واقعی بخار ،البته حاصل عبارت  T - Tdewاز فرمول زیر مستقیم محاسبه میگردد.
)T – Tdew = (0.0023* h) + (0.37* T) +(0.53* Tmin) + (0.3* Tnn
 :Tminمینیمم دمای روزانه (درجه سانتیگراد) :Tnn ،اختالف بین گرمترین و سردترین ماه سال (درجه سانتیگراد).

هامون 4394

ETO = 0.55 × D2×P

 Ptچگالی بخار آب اشباعشده است ،که از فرمول زیر بهدست میآید:
Pt = (4.95 * exp (0.062 * Ta)) /100
 Dساعتهای روشنایی برای یک روز معین که از فرمول زیر بهدست میآید:
D = (Sun / (n/N)) / 12
هامون

 :Sunساعت آفتابی (ساعت) میباشد.
هامون 4397
ETO = 0.1651 × Ld× RHOSAT × KPEC
 :RHOSATچگالی بخار اشباعشده (گرم بر متر مکعب) میباشد و از فرمول زیر بهدست میآید:
)RHOSAT = (216.7 * ESAT) / (T + 273.3
 :Tمتوسط دمای روزانه (درجه سانتیگراد) :ESAT ،فشار بخار اشباعشده (میلیبار) است ،که از فرمول زیر محاسبه میگردد.
))ESAT = 6.108 * exp ((17.26939 * T)/ (T + 273.3
 :KPECضریب کالیبراسیون است ،که در مطالعات آن را  4فرض میکنند.
)ETO = 0.0018 × (25 +Ta)2× (100 – Rh

روماننکو
روماننکو

 :Taمتوسط دمای روزانه (درجه سانتیگراد) :Rh ،متوسط ماهانه ضریبی وابسته به رطوبت است ،که از رابطه زیر بهدست میآید:
)Rh = eᵒ(Ta) / eᵒ (Td
) :eᵒ(Tفشار بخار اشباع میباشد که از فرمول زیر بهدست میآید.

)eᵒ (T) = 33.8679 *((((0.00738 * T)+ 0.8072)* 8) – (0.000019 * Abs ((1.8 * T) +48))+ 0.001316

چندل

چندل

ETO = (16× Ta)/ Rh

 :Rhمتوسط رطوبت نسبی (درصد) میباشد.
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تعیین بهترین روش برآورد تبخیر -تعرق

بهتری داشته است ( .)47در این تحقیق براساس آمارهای

نتایج بهدستآمده از برآوردهای تبخیر و تعرق پتانسیل

یادشده ،مناسبترین روش برای هر ایستگاه پیشنهاد گردید و

حاصل از مدلهای تجربی تحت چهار شاخص آماری با

بهعنوان روش مبنا برای سایر ایستگاههای هماقلیم فاقد

نتایج حاصله از روش مرجع (پنمن -مانتیث -فائو)

مقادیر لیسیمتری در نظر گرفته شد .جهت پهنهبندی تبخیر-

مقایسه شدند .این شاخصها که توسط جاکوویدز پیشنهاد

تعرق سالیانه و ترسیم نقشه همتبخیر -تعرق ( )ISOETOبا

گردیده است (.)47

بهرهگیری ازروش  Krigingدر محیط نرمافزار Arc GISو با

عبارت بودند از :ضریب رگرسیونی ( ،)Rجذر

استفاده از اطالعاتی ایستگاههای هواشناسی و دادههای

میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمتوسط خطای تخمینها

تبخیر -تعرق مرجع سالیانه انجام شد.

( )MBEو معیار جاکوویدز (.)t
نتایج

() 1

مساحتهای اقلیم نیمهخشک

شکل ( )1نشان میدهد ،که
در حدود  53/993437کیلومترمربع (حدود  94درصد)،

() 5

اقلیم خشک  33/393993کیلومترمربع (حدود 15/1
درصد) ،اقلیم مدیترنهای  39/45395کیلومتر مربع (حدود

() 9

5/3درصد) ،اقلیم نیمهمرطوب  79/1914کیلومترمربع
( 5/9درصد) ،اقلیم مرطوب  51/45943کیلومترمربع

() 1

(حدود 5/3درصد) و در نهایت اقلیم بسیار مرطوب
 94/49131کیلومترمربع (حدود  4درصد) از مساحت
که در آنها :X ،مقادیر اندازهگیریشده تبخیر -تعر ق،

کشور را شامل میشوند .با توجه به این دستهبندی قابل

میانگین مقادیر اندازهگیریشده تبخیر -تعرق :Y ،مقادیر

استنتاج است ،که بیش از نیمی از ایستگاههای کشور در

برآوردشده ،میانگین مقادیر برآوردشده :di ،اختالف بین

شرایط اقلیمی خشک قرار دارند ،که نرخ تبخیر -تعرق در

مقادیر برآورد شده با مقادیر اندازهگیری شده و مقدار :n

آنها نیز متوسط تا زیاد است .پس از آن بیشترین سهم از

تعداد مشاهدات میباشد .هرچه مقدار  RMSEو قدر

ایستگاهها متعلق به اقلیم نیمهخشک است ،که وضعیت

مطلق  MBEکوچکتر باشد ،دقت مدل باالتر است.

آنها از لحاظ تبخیر -تعرق تقریباً مشابه اقلیم خشک

مقادیر مثبت  MBEنشاندهنده آن است،که مقادیر پیش

است .این دستهبندی این امر که ،ایران کشوری خشک و

بیشتر از مقدار واقعی و مقادیر منفی
بینیشده توسط مدل 

نیمهخشک است ،را تأیید مینماید .براساس شکل (،)1

نشانگر آن است که مقادیر پیشبینیشده از مقادیر واقعی


نواحی جنوب ،شرق و جنوبشرقی کشور دارای اقلیم

کمتر میباشند .عملکرد هر یک از روشها بر اساس


خشک ،نواحی مرکز ،جنوبغربی و شمالغربی کشور

مقدار  tسنجیده میشود .هرچقدر که مقدار  tپایینتر

دارای اقلیم نیمهخشک و نواحی شمال ،قسمتی از مناطق

باشد ،به معنی کمتر بودن اختالف بین مقادیر

شمالغربی و قسمتی از مرکز (مربوط به استانهای

اندازهگیریشده و پیشبینی شده است و آن روش عملکرد

چهارمحالوبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد) دارای
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اقلیمهای مدیترانهای ،نیمهمرطوب ،مرطوب و بسیار


(شکلهای  9 ،5و  .)1همچنانکه شکل ( )9نشان میدهد،

همچنین در این مطالعه با استفاده از
مرطوب میباشند .

متوسط دما در این بازه زمانی در نواحی جنوب و جنوب

مقادیر بارش ،دما و تبخیر -تعرق بهروش مرجع و

غربی ایران بیشتر از مناطق دیگر و در نواحی غرب و

بهکارگیری نرمافزار  ،Arc-Gisنقشههای همبارش ،همدما

شمالغربی ایران کمتر از نواحی دیگر است .شکل ()9

و تبخیر تعرق بهروش مرجع (پنمن -مانتیث -فائو)

همچنین نشاندهنده ،همبستگی دمایی در ناحیه جنوب،


بهصورت سالیانه برای کل کشور ترسیم و کالسبندی شد

جنوبغربی و شمال کشور میباشد.

شکل  .3پهنهبندی اقلیمی ایران به روش دمارتن

شکل  .5پهنهبندی اقلیمی ایران به روش مرجع

شکل  .3نقشه همدمای سالیانه کشور

شکل  .1نقشه پهنهبندی تبخیر -تعرق کشور باروش مرجع
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همچنانکه در شکل ( )1قابل مشاهده است ،بیشترین


درجه حرارت را با روش مرجع (فائو -پنمن -مانتیث)

تبخیر -تعرق پتانسیل در نواحی جنوب و جنوبشرقی

مقایسه نموده برای ایستگاه منتخب در شکل ( )3ارائه

کشور در حدود  4355-9595میلیمتر بهدست آمده است.

شده است .نتایج مندرج در جدول ( )7مربوط به ایستگاه

این مقدار به سمت مرکز کشور اندکی کاهش یافته و به

بافت با اقلیم خشک ،نشانگر آن است که از میان مدل

حدود  4755میلیمتر رسیده و سپس به سمت نواحی مرتفع

های بررسیشده ،روش هارگریوز با داشتن ضریب

شمال و شمالغرب به مقدار  915میلیمتر کاهش یافته است.

همبستگی  RMSE ،%39برابر ( 5/57میلیمتر بر روز) و

افزایش تبخیر -تعرق پتانسیل در عرضهای جنوبی کشور

 MBE=5/99بهترین عمکرد را داشتهاند .در این رابطه

میتواند ،ناشی از تابش خورشید و گرمایش سطح زمین

محققانی نظیرآلن و همکاران و لوپز یورآ و همکاران

بهدلیل ضعف نسبی پوشش گیاهی باشد .همچنین در عرض

نتایج مشابهی را گزارش کردهاند ( 1و .)41

های جنوبی کشور در ارتفاع از سطح دریای کمتری نسبت

روشهای بالنی کریدل ،7-بالنیکریدل 1-و فائو بالنی

به نیمه باالیی واقع بوده و به این ترتیب کاهش تبخیر -تعرق

کریدل نیز همبستگی بیشتری با روش مرجع ()R= 5/33

در نیمه باالیی را میتوان ناشی از کاهش گرادیان دما نسبت

دارند ،هرچند مقدار  RMSEو  tاین روشها باال بوده و

به ارتفاع دانست ،که افزایش ارتفاع سبب کاهش دما و به تبع

همین امر باعث عدم اعتماد به آنها شده است .از طرفی

آن کاهش تبخیر -تعرق میشود .در ضمن ،وجود دو رشته

روش چندل نیز با داشتن ضریب همبستگی ،%13

کوه البرز در امتداد شمال و رشته کوه زاگرس در امتداد

برابر ( 7/55میلیمتر بر روز) و  MBE=4/17بدترین عملکرد

شمالغرب و غرب کشور ،در کاهش دما و افزایش رطوبت

را داشته است .همانطورکه شکل ( )3نشان میدهد ،روش

و به تبع آن کاهش تبخیر -تعرق مؤثرند (.)43

هارگریوز نزدیکترین نمودار به نمودار روش مرجع ،و

RMSE

نمودار روش چندل دورترین نمودار به نمودار روش مرجع
انتخاب مناسبترین روش برآورد تبخیر -تعرق از بین

را دارا میباشند .در این تحقیق برای تمام ایستگاههای

روشهای مختلف برآورد بر پایه درجهحرارت

سینوپتیک ایران ضمن انجام محاسبات وبررسیهای آماری

برای محاسبه تبخیر -تعرق روزانه از معادالت مندرج در

انجامشده در اقلیمهای مختلف نتیجه کلی انتخاب بهترین و

جدول ( )9استفاده و روش فائو -پنمن -مانتیث بهعنوان

بدترین روشهای تجربی برآورد تبخیر -تعرق مرجع (بر

روش مرجع بهکار گرفته شد .برای تمام اقلیمهای کشور

پایه درجه حرارت) در جدول ( )1آمده است .همچنین با

نتایج برآورد تبخیر -تعرق روزانه بهصورت کامل محاسبه

استفاده از

گردید ،با این وجود ترجیح داده شد ،تا از هر اقلیم ،یک

مقادیر

تبخیر -تعرق با بهترین روش و

بهکارگیری نرمافزار  Arc GISنقشه تبخیر تعرق با بهترین

ایستگاه بهعنوان نمونه انتخاب و نتایج آن تفسیر گردد ،که

روش بهصورت سالیانه برای کشور ترسیم و کالسبندی

بهصورت تصادفی ایستگاه بافت برای اقلیم خشک

شده است (شکلهای  3و  .)45با توجه به کالسبندی

انتخاب شود .همچنین شاخصهای آماری این ایستگاه نیز

انجامشده ،بهترتیب در حدود 94/1 ،99/5 ،93/9 ،44/9 ،9/3

برآورد گردید ،جهت انتخاب بهترین و بدترین روش

و  3/5درصد از مساحت کشور ،تبخیر -تعرق بین -355

محاسباتی تبخیر -تعرق بر پایه درجه حرارت نتایج آماری

-4355 ،4755-4515 ،4495-4755 ،355-4495 ،915

در جدول ( )7و همچنین نمودارهایی که  41روش بر پایه

 4515و  4355-9595میلیمتر در روز میباشد.
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جدول  .9نتایج محاسبات تبخیر -تعرق و شاخصهای آماری ایستگاه بافت (اقلیم خشک)
روشهای محاسباتی

Mean

R

RMSE

MBE

T

r/t

بالانی کریدل4-

3/06

0/92

0/82

-0/43

46/21

0/02

بالنی کریدل9-

4/25

0/94

0/96

0/76

95/66

0/01

بالنی کریدل7-

4/58

0/98

1/47

1/09

82/03

0/01

بالنی کریدل1-

4/84

0/98

1/85

1/35

79/11

0/01

فائو پنمن مانتیث

4/73

0/98

1/62

1/24

88/04

0/01

چندل

5/22

0/48

3/55

1/73

41/33

0/01

خاروفا

3/73

0/93

1/20

0/24

14/86

0/06

M1هارگریوز-

3/98

0/96

0/69

0/49

74/49

0/01

M2هارگریوز-

3/92

0/96

0/67

0/43

61/19

0/02

M3هارگریوز-

3/99

0/95

0/78

0/49

60/48

0/02

M4هارگریوز-

3/06

0/96

0/70

-0/44

59/47

0/02

هارگریوز

3/71

0/96

0/53

0/22

33/21

0/03

هارگریوز و سامانی

4/03

0/96

0/75

0/54

75/91

0/01

لینیاکر

4/86

0/93

1/51

1/37

159/26

0/01

هامون ()4394

2/26

0/92

1/41

-1/24

132/88

0/01

هامون ()4397

2/52

0/93

1/19

-0/97

103/96

0/01

روماننکو

3/06

0/92

0/90

-0/44

40/82

0/02

شکل  .8نمودار تبخیر-تعرق برآوردی از روشهای مختلف بر پایه درجه حرارت (ایستگاه بافت)

شکل ( )3نشان میدهد ،که بیشترین تبخیر -تعرق در

یافته است .در شکل ( ،)45همبستگی تبخیر -تعرق درنواحی

ناحیه جنوبشرقی کشور در حدود  4355-9595میلیمتر

مرکز ،جنوبشرقی وجنوبغربی کشور دیده

میشود.

است .این مقدار به سمت مرکز کشور اندکی کاهش یافته و

شکلهای ( )44و ( )49نیز نشانگر آن هستند ،که اختالف

به حدود  4755میلیمتر رسیده و سپس به سمت نواحی

تبخیر -تعرق با روش مرجع و بهترین روش (بر پایه درجه

مرتفع شمال و شمالغرب به مقدار  915میلیمتر کاهش

حرارت) در اقلیمهای مختلف کشور هماهنگی دارند.
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شکل  .3نقشه پهنهبندی تبخیر و تعرق با بهترین روش

شکل  .45نقشه هم تبخیر تعرق سالیانه با بهترین روش

شکل  .44نقشه تفاوتهای روش مرجع با بهترین روش

شکل  .49نقشه مقایسه روش مرجع با بهترین روش

نتایج لیسیمتری حاصل از برآورد تبخیر -تعرق گیاه

( 4737/9/99تا  )4731/9/99اندازهگیری شد .نتایج

مرجع

بهدستآمده از دادههای لیسیمتری با نتایج محاسبهشده ،از

جهت بررسی بیشتر روشهای تجربی برآورد تبخیر-

روشهای تجربی برآورد تبخیر -تعرق مرجع (بر پایه


تعرق مرجع (بر پایه درجه حرارت) و تطابق آن با

درجه حرارت) مقایسهشده و نتایج ارزیابی روشها با

محاسبات انجامشده ،در اقلیم نیمهخشک کرمانشاه ،سه

استفاده از شاخصهای آماری معرفیشده مقایسه

الیسیمتر تحت کشت چمن قرار گرفته و میزان تبخیر-

گردیدهاند (جدول  .)5در شکل ( )47نیز نتایج روشهای


تعرق گیاه چمن بهطور مستقیم در طی یکسال

محاسباتی با روش مستقیم برآورد تبخیر -تعرق گیاه
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مرجع رسم و با مقایسه شدهاند .براساس نتایج بهدستآمده

تبخیر -تعرق مبنی بر درجه حرارت در مناطق با اقلیم

در طی یکسال آزمایش ،روشهای فائو -پنمن -مانتیث ،و

نیمهخشک معرفی گردیده شده است ،که با نتایج حاصل از

هارگریوز ،M4 -نزدیکترین نتیجه و روشچندل نیز

آزمایشهای لیسیمترها مطابقت دارد .همانطورکه شکل ()47

دورترین نتیجه را با نتایج لیسیمتری داشتهاند .همانطورکه در

نشان میدهد ،روشهای فائو -پنمن -مانتیث ،و هارگریوز-

بهترین

 M4نزدیکترین نمودارها به نمودار روش مرجع و نمودار

جدول ( )5نیز مشاهده شد ،روش

هارگریوزM4-

روش چندل دورترین نمودار به روش مرجع است.

روش و روش چندل بدترین روش از بین روشهای برآورد

جدول  .3بهترین و بدترین روشهای تجربی برآورد تبخیر -تعرق مرجع (بر پایه درجه حرارت) برای اقلیمهای مختلف ایران
داده های آماری
بهترین روش محاسباتی

اقلیم

MBE

RMSE

(میلیمتر بر روز)

(میلیمتر بر روز)

5/43

5/97

5/33

5/99

5/57

5/39

)7

هارگریوزM1-

5/53

5/91

5/33

)1

هارگریوزM2-

5/55

5/19

5/33

 )5هامون ()4397

5/41

5/39

5/33

 )9هامون ()4374

5/59

5/34

5/35

 )1هارگریوز و سامانی

5/54

5/59

5/33

 )3بالنی کریدل4-

5/54

5/95

5/31

هارگریوزM4-

-5/94

5/11

5/33

 )9هارگریوز

5/47

5/17

5/33

 )7هامون ()4397

5/59

5/39

5/33

 )1هارگریوز و سامانی

5/51

5/19

5/33

هارگریوزM4-

5/93

5/53

5/39

5/51

5/51

5/33

)4

هارگریوزM4-

5/54

5/19

5/33

)9

هارگریوزM2-

5/51

5/71

5/33

)4

هارگریوزM1-

5/54

5/71

5/33

5/43

5/55

5/39

هارگریوزM4-

5/55

5/79

5/33

 )4بالنی کریدل4-

5/59

5/53

5/33

)9

هارگریوزM4-

-5/53

5/14

5/31

)7

هارگریوزM11-

5/97

5/99

5/31

5/53

5/51

5/35

)4

هارگریوزM4-

 )9هارگریوز

خشک

)4
نیمهخشک

مدیترانهای
نیمهمرطوب

مرطوب

)4

 )9هارگریوز

 )9هارگریوز
)7

بسیار مرطوب

 )1هارگریوز
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چندل

چندل

چندل
چندل
چندل

چندل

هوشنگ قمرنیا ،مهناز لرستانی

جدول  .5مقایسه نتایج روشهای محاسباتی با روش مستقیم برآورد تبخیر -تعرق گیاه مرجع
روشهای محاسباتی

Mean

R

RMSE

MBE

T

r/t

روش مرجع (لیسیمتر)

7/91

5/3

4

-5/53

4/59

5/51

بالانی کریدل4-

7/45

5/33

4/43

-5/59

45/44

5/53

بالنی کریدل9-

1/71

5/3

4/91

5/33

49/47

5/51

بالنی کریدل7-

1/53

5/3

4/99

5/33

49

5/51

بالنی کریدل1-

1/31

5/3

9/57

4/91

41/99

5/59

فائو پنمن مانتیث

1/93

5/3

4/11

5/31

49/33

5/51

چندل

5/55

5/1

7/77

4/13

49/94

5/59

خاروفا

1/51

5/33

4/11

5/77

1/15

5/9

هارگریوزM1-

1/57

5/3

4/73

5/39

41/45

5/59

هارگریوزM2-

1/91

5/33

4/59

5/31

41/73

5/59

هارگریوزM3-

5/95

5/3

9/99

4/13

49/31

5/55

هارگریوزM4-

7/59

5/3

5/33

-5/43

7/11

5/91

هارگریوز

1/15

5/3

4/77

5/93

44/19

5/53

هارگریوز و سامانی

1/13

5/33

4/99

4/59

45/39

5/59

لینیاکر

5/71

5/33

9/54

4/99

95/35

5/57

هامون ()4394

9/51

5/33

4/55

-4/41

95/91

5/51

هامون ()4397

9/13

5/33

4/1

-5/37

49/33

5/55

روماننکو

7/99

5/33

4/13

-5/13

1/37

5/44

شکل  .79مقایسه نتایج روشهای محاسباتی با روش مستقیم برآورد تبخیر -تعرق گیاه مرجع
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بحث و نتیجهگیری

جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق مختلف با

در این تحقیق با استفاده از اطالعات هواشناسی  451ایستگاه

کمبود داده و وجود دادههای کافی در اقلیمهای مختلف بر

سینوپتیک کشور در ابتدا تبخیر و تعرق با استفاده از 41

اساس بهترین روشهای مبتنی بر انتقال دما برای برنامهریزان

روش مشتمل بر درجهحرارت هوا ،محاسبه شدند .نتایج

و مهندسین منابع آب و آبیاری باشد.

حاصل از روشهای مختلف با نتیجه حاصل از روش مرجع
(فائو -پنمن -مانتیث) مقایسه گردیدند .تعداد  41معادله بر

منابع

مبنای درجه حرارت هوا برای محاسبه تبخیر -تعرق مرجع

 .4بابامیری ا .و دینپژوه ی( )4734مقایسه چهار روش

با استفاده از دادههای هواشناسی روزانه برای کل کشور

تخمین تبخیر -تعرق گیاه مرجع مبتنی بر درجه حرارت

(ایران) و همچنین مطالعات لیسیمتری در شرایط آب و

هوا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه .مجله علمی علوم

هوای نیمهخشک (در غرب ایران) محاسبه و بررسی و
مقادیر برآوردشده ،توسط این مدلها با مقادیر حاصل از

کشاورزی و مهندسی آبیاری.17-51 :)4(71 .
 .9خیرابی ج .توکلی ع .انتصاریم .و سالمت ع()4719
معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن مانتیث و

روش مرجع (فائو -پنمن -مانتیث) و اندازهگیریشده در

ارائه تبخیر تعرق مرجع استاندارد برای ایران .کمیته ملی

لیسیمترها (در اقلیم نیمهخشک) مقایسه و دقت و صحت هر
کدام مشخص و در نهایت روش منتخب برای هر اقلیم

آبیاری و زهکشی 499 .صفحه.
.7

ساالریان م .نجفی م .داوری ک .اسالمیان س س .و

مشخص و پیشنهاد گردیده است .با توجه به نتایج

حیدری م( )4739مناسبترین روش برآورد تبخیر -تعرق

بهدستآمده ،برای هر اقلیم بهترین و بدترین روشهای

پتانسیل در شرایط کمبود دادههای هواشناسی در ماههای

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع ،بهترتیب اولویت ذکر

گرم و سرد سال .مطالعه موردی شهرستان اصفهان .نشریه

گردید .ضمنا مطالعات لیسیمتری انجامشده در اقلیم

آبیاری و زهکشی ایران.99-17 :)3(4 .

نیمهخشک ،انتخاب بهترین و بدترین روشهای برآورد

.1

بررسی دقت و عملکرد تبخیر -تعرق پتانسیل محاسبه شده

تبخیر -تعرق مبنی بر درجهحرارت را تأیید نمودند.

به روشهای هارگریوز -سامانی و تشتک تبخیر در

بررسیها نشانگر آن است ،که نتایج حاصل از این

تحقیق با نتایج گزارششده در قسمت مقدمه و بررسی منابع
توسط سایر محققان متفاوت بوده و تاکنون در هیچ تحقیق

ایستگاههای سینوپتیک استان خراسان .انیوار 19و.54-15 :17
.5

پتانسیل گیاه مرجع و محاسبه نیاز آبی زیتون در کرمانشاه.

مورد ارزیابی قرار نگرفته است .ضمناً این اختالفات در نتیجه
بهعلت تفاوت در تعداد سالهای آماری و یا تفاوت در
ایستگاههای مورد استفاده در پژوهشهای انجامشده باشد .در
نهایت ،نتایج حاصل از این تحقیق که ناشی از بررسی
دادههای هواشناسی ایستگاههای سرتاسر کشور در یک دوره
زمانی طوالنی و قابلقبول است ،میتواند مرجع مناسبی

میرموسوی س.ح .پناهی ح .اکبری ح .و اکبرزاده
ی( )4734واسنجی روشهای برآورد تبخیر -تعرق

گزارش شدهای با این وسعت ،کلیه روشهای مبتنی بر دما
گزارششده با تحقیقات حاضر در این مقاله ،احتماالً میتواند

علیزاده ا .امیرشاهی ب .و ثنایینژاد م .ح()4713-4735
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Abstract
Evaluating the efficiency of empirical methods for determining of reference evapotranspiration is essential in order to
determine plants water requirement. Therefore, in this this study, the meteorological data of 154 stations around the
Iran country were used during the statistical period of 15 years (1999 to 2013). Potential evapotranspiration for all
synoptic stations was computed using the computational methods based on air temperature, containing 17 methods.
The results of different methods were compared to the result of the reference method (FAO-Penman-Monteith). The
best and worst methods were selected based on different statistical indexes including regression coefficient, squared
squares, mean error estimates and Jacobis criterion. The results showed that for dry climate, Hargreaves-M4,
Hargreaves, Hargreaves-M2, Hargreaves-M1, Hammon 1961, Hamon 1963 and Hargreaves Samani were the most
suitable methods, respectively. For semi-arid climate, the Hargreaves-M4, Hargreaves, Hamon 1963 and Hargreaves
Samani methods were the most appropriate methods. In the Mediterranean climate, the Hargreaves-M4 and
Hargreaves methods were the most appropriate methods. In the semi-humid climate condition, the Hargreaves-M4
and Hargreaves-M2 were selected as the most appropriate methods. In wet climates, Hargreaves-M4, Hargreaves-M2
and Hargreaves-M1 methods were the most suitable methods and in the very humid climates, the Hargreaves-M4,
Hargreaves, Hargreaves-M1and Blanicril-4 were the most appropriate methods respectively. Moreover, the Schendel
method also was selected as the worst method in all the above mentioned climates. Meanwhile, in the semi-arid
climate, the lysimetric studies confirmed the selection of the best and worst methods for estimating temperature
evapotranspiration.
Keywords: Lysimetric studies, Meteorological data, Potential evapotranspiration, Statistical indexes, Temperature
based method.
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