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ET0 plays an essential role in water resources
management. In this study, nine temperature-based, ten
radiation-based and six mass transfer-based methods at
three-time scales (monthly, seasonal, and annual) were
evaluated versus the FAO56-PM model, and the best
and worst methods were selected from each group for
the cold moderate and semi-humid climate of Iran. At
annual and seasonal time scales (spring, summer and
autumn seasons) Hargreaves-M4 and Trajkovic
methods (temperature-based methods), PriestleyTaylor and IRMAK 1 equations (radiation-based
methods) in winter season and for monthly time scale:
Meyer and Rohwer, Hargreaves-M4, Trajkovic,
IRMAK 1, and Priestley-Taylor methods were shown
to have the best performance in comparison to FAO56
PM. These equations are the best ET0 estimators in cold
moderate, and semi-humid climate. In this study, two
equations with the best performance, namely
Hargreaves-M4 and Trajkovic were optimized as linear
and power functions. The results showed that the power
equation had better performance than the linear
equation. Finally, two equations were presented based
on the linear multivariate regression to simplify ET0
estimation. The results revealed that those kinds of
equations, which used Tmax, Tmin as input parameters
have high accuracy in comparison with Hargreaves-M4
and Trajkovic equations.

 در این.تبخیر و تعرق نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا میکند
 روش6  روش برپایه تشعشع و10 ، روش برپایه درجه حرارت9 مطالعه
 فصلی و ساالنه) در،برپایه انتقال جرم در سه مقیاس زمانی (ماهانه
 مورد ارزیابی قرار گرفتند و بهترین روشFAO56-PM مقایسه با روش
 در.از هر گروه برای اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد ایران انتخاب شدند
 وHargreaves-M4  دو روش،میان روشهای برپایه درجه حرارت
،) تابستان و پاییز، در مقیاسهای زمانی ساالنه و فصلی (بهارTrajkovic
 وPriestley-Taylor  روشهای،در بین روشهای برپایه تشعشع
 در فصل زمستان و در مقیاس زمانی ماهانه روشهایIRMAK 1
-Taylor  وIRMAK 1 ،Trajkovic ،Hargreaves-M4 ،Rohwer ،Meyer
 از. بودندFAO56-PM  دارای بهترین عملکرد در مقایسه باPriestley
 در نواحی با اقلیمET0 این روشها میتوان بهعنوان بهترین تخمینگر
 در این مطالعه دو معادله با بهترین.نیمه مرطوب معتدل سرد نام برد
 بهصورت خطی وTrajkovic  وHargreaves- M4 عملکرد با نامهای
 نتایج نشان داد که معادالت.توانی بهینه و مورد بررسی قرار گرفتند
 در نهایت این دو.توانی عملکرد بهتری نسبت به معادالت خطی دارند
معادله براساس رگرسیون خطی چند متغیره برای سادگی در تخمین
 نتایج مربوط به این دو معادله نشان داد که استفاده از. ارائه شدندET0
ET0 پارامتر دما بهعنوان پارامتر ورودی منجر به دقت باالتر در برآورد
. میشودTrajkovic  وHargreaves-M4 در مقایسه با روشهای
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 رگرسیون خطی،FAO56-PM ، تبخیر و تعرق مرجع:کلمات کلیدی
. بهینهسازی،چند متغیره

 -1مقدمه

است George and Raghuwanshi (2012) .شش مدل متفاوت
تخمین  ET0را برای چهار منطقه مختلف در هند مورد ارزیابی
قرار داده و نتیجه گرفتند که برای مناطقی با اقلیم مرطوب روش
فائو 24-دارای تطابق بیشتری با روش  FAO56-PMبود.
) Sharifian and Ghahreman (2006به بررسی و مقایسه
تبخیر و تعرق برآورد شده از تشت تبخیر با مقادیر  ET0روش
استاندارد در منطقه گرگان پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان
داد که برای بازه زمانی  10روزه ،روشهای کونیکا ،اشنایدر اصالح
شده و آلن  -پروت و برای مقیاس ماهانه روشهای کونیکا و
اشنایدر اصالح شده مناسب هستند .تحقیقات )Gundekar (2004
نشان داد که مقادیر تبخیر و تعرق بهدست آمده از ضریب تشت
اشنایدر در استان ماهاراشتاور در کشور هند تطابق بسیار خوبی با
مقادیر تبخیر و تعرق حاصله از روش فائو -پنمن -مانتیث دارد.
خوشحال و همکاران ( )1394به ارزیابی روشهای مختلف برآورد
تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر فائو در حوضه آبریز
شرق و جنوب شرق ایران پرداختند .نتایج نشان داد که در برآورد
مقدار تبخیر و تعرق مرجع ،در مقیاس فصلی ،فصل تابستان
کمترین خطا و فصل زمستان بیشترین خطا را در برآورد ET0
دارد Irmak et al. (2003) .معادالت مبتنی بر تابش خورشیدی را
برای برآورد تبخیر تعرق مرجع در منطقهای با آب و هوای مرطوب
مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که معادالت مبتنی بر
تابش میتواند بهعنوان روشهای عملی و مناسب برای تخمین
تبخیر و تعرق مرجع در مناطق مرطوب جنوب شرقی آمریکا مورد
استفاده قرار گیرند Zhendong et al. (2017) .روند تبخیر و تعرق
مرجع و عوامل موثر بر آن را در حوضه غربی رودخانه لیائو چین
مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه از اطالعات  15ایستگاه
هواشناسی در ناحیه خشک و نیمهخشک حوضه رودخانه لیائو
چین از سال  1960تا  2012استفاده شد .نتایج نشان داد که در
مقیاس زمانی ساالنه ،پارامتر تابش خورشید و در مقیاس زمانی
فصلی ،سه پارامتر میانگین دمای هوا ،حداکثر دمای هوا و رطوبت
نسبی بهعنوان اثرگذارترین پارامتر بر مقدار  ETrefدر فصل بهار،
تابستان ،زمستان و پاییز شناخته شدندFeng at al. (2017) .
تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق مرجع در بازه زمانی -1954
 2013در جنوب غربی چین را مورد مطالعه قرار دادند .در این
3
مطالعه از آزمون من-کندال ،2روند خطی ،تحلیل موجک مورلت
و روشهای درونیابی وزن و فاصله معکوس برای تحلیل استفاده
شد .صمدی و مجدزاده ( )1383به بررسی و مقایسه مقادیر تبخیر
و تعرق مرجع حاصله از الیسیمتر با مقادیر تبخیر و تعرق مرجع
حاصله از روشهای تجربی بالنی کریدل ،ترنث وایت و پنمن-
مانتیث در شهر کرمان پرداخته و نتیجه گرفتند که معادله بالنی
کریدل مناسبترین روش برای برآورد مقدار تبخیر و تعرق در
مناطق خشک است.

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین
محدودیت منابع آب و خاک ضرورت پایداری در توسعه کشاورزی
را در شرایط اقلیمی ایران آشکار میسازد .در میان اجزای مختلف
چرخه هیدرولوژیکی ،تقریب دقیق مقدار تبخیر و تعرق ،شاید
بهدلیل تعامل پیچیده آن با سیستم خاک-گیاه-اتمسفر امری
دشوار بوده و برآورد دقیق  ET0برای تخمین نیاز آبیاری خالص،
برنامهریزی منابع آب منطقهای و مدیریت و مدلسازی تغییرات
آب و هوایی ضروری است .تبخیر و تعرق به دو روش مستقیم
(استفاده از الیسیمتر) و غیرمستقیم اندازهگیری میشود ولی
بهمنظور صرفهجویی در وقت و هزینه ،بیشتر محققین از روشهای
غیرمستقیم برای برآورد میزان تبخیر و تعرق استفاده میکنند.
این روشها مبتنی بر اطالعات هواشناسی منطقه ،ارتفاع و عرض
جغرافیایی هستند .روشهای غیرمستقیم برآورد تبخیر و تعرق به
سه دسته برپایه تشعشع ،انتقال جرم و درجه حرارت تقسیمبندی
میشوند .از بین همه این روشها ،روش پنمن-مانتیث بهعلت
دقت باالی این روش در تخمین تبخیر و تعرق ،در همه شرایط
آب و هوایی قابل کاربرد است .این روش بهعنوان روش استاندارد
از طرف سازمان فائو معرفی شده و برای ارزیابی سایر مدلهای
تجربی مورد استفاده قرار میگیرد .روش  FAO56-PMدر
حالحاضر بهطور گسترده بهعنوان روش مرجع در زمینه زراعت،
مدیریت آب و آبیاری و سایر زمینههای مرتبط برای تحقیق هدف
استفاده میشود (.)Alexandris et al., 2006
روش مورد استفاده برای تخمین مقادیر  ET0با نوع شرایط
آب و هوایی و اطالعات هواشناسی مورد استفاده تغییر میکند.
دادههای مورد نیاز از روشی بهروشی دیگر تغییر میکند .درصورت
عدموجود دادههای هواشناسی ،روشهای تجربی برای مکانهای
جدید با استفاده از مدل  FAO56-PMاستاندارد میشوند .ارزیابی
عملکرد روشهای مختلف تخمین  ET0توسط شمار زیادی از
محققان انجام شده است Yoder et al. (2005) .هشت معادله
مختلف تخمین  ET0در جنوب ایاالت متحده را مورد ارزیابی قرار
داده و نتیجه گرفتند که معادله تورک 1جایگزین مناسبی برای
مدل  FAO56-PMبوده در حالیکه معادله هارگریورز-ام  4برای
منطقه موردنظر انتخابی مناسب نبودNandagiri and Kovoor .
) (2006عملکرد هفت روش مختلف برآورد  ET0را در تمام شرایط
آب و هوایی هند مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند که روش
تورک دارای بهترین عملکرد استFooladmand et al. (2008) .
انواع مختلف معادالت هارگریوز را برای  14ایستگاه هواشناسی در
جنوب ایران با معادله  FAO56-PMبهعنوان معادله استاندارد
مورد مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که معادله Hargreaves
 -M4برای شرایط آب و هوایی مرطوب و باد کم یک گزینه مناسب
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) Xing et al. (2018روشهای تجربی پرستلی-تیلور و پنمن-
مانتیث را برای تخمین  ET0با روش تشت تبخیر در ایستگاه
ساحلی پژوهشگاه کشت سیب زمینی کانادا مورد مقایسه قرار
دادند و نتیجه گرفتند که روش تشت تبخیر ،تخمین کمتری از
 ET0نسبت بهروشهای پرستلی-تیلور و پنمن-مانتیث ارائه
میدهد Kaya and Salih (2012) .مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل
را در ناحیه ایگدیر ترکیه با استفاده از معادالت مختلف تخمین
ضریب تشت تبخیر برآورد نمودند و در مقایسه مقادیر حاصله با
معادله فائو -پنمن-مانتیث نتیجه گرفتند که روش اشنایدر در
مقیاس ماهانه عملکرد خیلی خوبی داردNaseri et al. (2000) .
مقادیر تبخیر و تعرق مرجع را با استفاده از روشهای مختلف
تجربی برآورد نموده و سپس مقادیر حاصله را با نتایج حاصل از
الیسیمتر مورد مقایسه قرار داده و نتیجه گرفتند که روشهای
بالنی کریدل و تشت تبخیر برای برآورد  ET0در این منطقه
مناسب هستند.
با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده هیچ گزارشی
مبنی بر مطالعات انجام شده برای ارزیابی عملکرد روشهای
تخمین تبخیر و تعرق بر پایه انتقال جرم ،دما و تشعشع در مناطق
سردسیر و نیمهمرطوب در ایران وجود ندارد .عالوهبر این بسته به
شرایط خاص آب و هوایی نوع پارامترهای اثر گذار و معادله تجربی
مناسب در برآورد تبخیر و تعرق نیز متفاوت است .از اینرو به
منظور بررسی انطباق هر یک از روشهای تجربی با شرایط اقلیمی
نیمه مرطوب معتدل سرد و همچنین میزان انطباق آنها با فصول
گرم و سرد سال به صحتسنجی ،ارزیابی و مقایسه هر یک از این
معادالت پرداخته شد .بدین منظور این مطالعه در قابل چهار
هدف )1 .محاسبه الگوهای ماهانه ،ساالنه و فصلی سری  ET0در

جنوب غربی ایران ،استان چهارمحال و بختیاری از سالهای
 1995تا  )2 ،2017اندازهگیری روندهای ماهانه ،ساالنه و فصلی
سریهای  ET0بین سالهای  1995تا  )3 ،2017تعیین یک
جایگزین مناسب برای معادله استاندارد ( معادله پنمن-مانتیث)
و  )4ارائه یک رابطه ساده با نیاز به حداقل دادههای هواشناسی
در مناطق دارای کمبود پارامتر هواشناسی تحت شرایط اقلیم نیمه
مرطوب و معتدل سرد پایهریزی شد.
 -2مواد و روشها
استان چهارمحال و بختیاری با مساحت  16532کیلومتر مربع
بین  31درجه و  9دقیقه تا  32درجه و  48دقیقه عرض شمالی
و نیز  49درجه و  28دقیقه تا  51درجه و  25دقیقه طول شرقی
قرار دارد .این استان در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع شده
است و دارای تنوع آب و هوایی بسیار بوده و شامل اقلیمهای نیمه
مرطوب معتدل سرد ،مرطوب معتدل سرد ،نیمه مرطوب کمی
سرد و اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم است .شهرهای مورد مطالعه
در این مقاله شامل شهرکرد ،بروجن ،فارسان و فرخشهر هستند
که دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد میباشند .در این مطالعه
از دادههای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی
شهرکرد ،بروجن ،فارسان و فرخشهر استفاده شده است .موقعیت
این ایستگاههای هواشناسی بوسیله بسته نرمافزاری Arc 10.2
 GISمشخص و در شکل  1آورده شده است .نام و موقعیت این
ایستگاهها در جدول  1نمایش داده شده است.

شکل  -1محل ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی و منطقه مورد مطالعه
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک مورد استفاده
عرض جغرافیایی

ایستگاه

طول جغرافیایی
5050

3217

شهرکرد
بروجن
فارسان
فرخشهر

ارتفاع ()m

3158

5117

3215

5033

3217

5055

2050
2260
2059
2085

درجه حرارت :معادالت :ترنثوایت ،4بالنی کریدل ،5هارگریورز-
سامانی ،6اسکندل ،7هارگریورز-ام ،84فائو 24-بالنیکریدل،9
تراجکویک ،10راوازانی ،11معادالت بر پایه انتقال جرم :پنمن،12
ماهرینگر ،13بروکامپ و ونر ،14میر ،15راهور 16و دالتون 17و
معادالت بر پایه تشعشع شامل تورک ،فائو ،18 24-والنتیرز  1و 2
 ،19ترک اصالح شده ،20پریستلی-تیلور ،21ماکینک 22و ایرماک ،1
 2و  23 3تقسیمبندی شدند.

متغیرهای هواشناسی مورد استفاده در این پژوهش شامل
سرعت باد ،حداقل ،حداکثر و متوسط درجه حرارت هوا و حداقل،
حداکثر و متوسط رطوبت نسبی هوا ،تعداد ساعات تابش خورشید
و میزان بارندگی بوده که در جدول  2آورده شده است .این دادهها
از  4ایستگاه هواشناسی و به مدت  22سال جمعآوری شده است.
پردازش دادهها و تعیین موقعیت ایستگاهها با استفاده از
نرمافزارهای  Excelو  Arc GISانجام شد .در این مطالعه
روشهای محاسباتی مورد استفاده به سه دسته معادلههای برپایه

*

جدول  -2میانگین ماهانه تغییرات آب و هوایی در ایستگاههای شهرکرد ،بروجن ،فارسان ،فرخشهر از سالهای 1396-1374
پارامترها

واحد

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

Tmax

()˚C

16/5

22/3

28/3

32/9

32/4

29/9

24/5

16/3

9/9

6/4

6/8

12/2

Tmin

()˚C

2/1

6/2

9/1

13/4

13

9/7

5

1/2

-3/6

-7/2

-5/9

-2

Tmean

()˚C

9/3

14/3

19

23/2

22/7

19/8

14/7

8/7

3/1

-0/4

0/5

5/1

P

)(mm

1/8

0/5

0/1

0/02

0/01

0/03

0/1

1/3

1/9

1/4

1/8

1/5

RH

)(%

44/7

39/7

27/9

24/5

24/5

25/6

31/9

47/7

56/7

59/6

58/2

47/1

U2

)(m s-1

2/51

2/28

1/96

1/88

1/81

1/81

1/65

1/65

1/26

1/34

1/81

2/28

Rs

)(MJm-2d-1

18/6

21/98

25/94

25/2

23/98

21/88

17/76

13/03

10/25

10/28

12/06

15/81

n

hour

8/1

9/2

11/4

10/9

10/8

10/5

9/8

7/6

6/7

6/8

7/2

8/1

N

hour

12/6

13/3

13/8

13/6

13/3

12/3

11/7

10/3

10/3

10/4

11/2

11/9

Ra

)(MJm-2d-1

34/6

39/1

41/4

41

38/7

34/2

28/1

22/3

18/9

18/9

22/4

28/4

Rn

)(MJm-2d-1

10/50

15/00

15/43

15/36

14/27

11/95

8/43

5/28

3/58

3/60

5/15

7/91

*  :Tmaxدمای حداکثر Tmin ،دمای حداقل :Tmean ،دمای میانگین :p ،میزان بارندگی ( :RH ،)mmرطوبت نسبی :U2 ،سرعت باد در ارتفاع دو متری:Rs ،

تشعشع خورشیدی رسیده به زمین :n ،تعداد ساعات آفتابی :N ،حداکثر ساعات آفتابی :Ra ،تابش برون زمینی :Rn ،تابش خالص در سطح پوشش گیاهی

تعرق مرجع است و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه میشود:

 -1-2معادالت تخمین تبخیر و تعرق مرجع
براساس عملکرد ،سادگی کاربرد و نیاز به حداقل دادههای
ورودی هواشناسی از  25معادله تخمین تبخیر و تعرق مرجع
استفاده شد و صحت عملکرد این معادالت در مناطق با اقلیم
نیمهمرطوب و معتدل سرد توسط معادله استاندارد و بینالمللی
(معادله پنمن -مانتیث) مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت.

()1

)    (1  0.34U 2

ET0 

که  :ET0تبخیر و تعرق گیاه مرجع ( :Rn ،)mm d-1تابش خالص در
سطح پوشش گیاهی ( :T ،)MJm-2d-1متوسط دمای هوا در ارتفاع
 2متری از سطح زمین ( :U2 ،)˚Cسرعت باد در ارتفاع  2متری از
سطح زمین ( :ea-ed ،)m s-1کمبود فشار بخار در ارتفاع  2متری

 -1-1-2معادله پنمن – مانتیث ( معادله استاندارد)
این معادله بهعنوان معتبرترین روش برای تخمین تبخیر و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

) 0.408  (R n  G)   900 / (T  273)  U 2 (ea  ed
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از سطح زمین ( :Δ ،)kPaشیب منحنی فشار بخار (برحسب کیلو
پاسکال بر درجه سانتیگراد) :γ ،ضریب رطوبتی (کیلوپاسکال بر
درجه سانتیگراد) و  :Gشار گرما به داخل خاک ()MJm-2d-1
هستند.

24

 -3-2-2معادله روماننکو

 -2-2معادالت بر اساس درجه حرارت

این معادله توسط ) Oudin et al. (2005اصالح شده و فقط
نیاز به دادههای فشار بخار واقعی و اشباع و متوسط درجه حرارت
هوا دارد .در این معادله  :eaفشار بخار واقعی برحسب  kPaو :es
فشار بخار اشباع برحسب ( )kPaهستند.

معادالت براساس درجه حرارت از اولین معادالتی بودند که
برای تخمین تبخیر و تعرق مورد استفاده قرار گرفتند .معادلههای
مورد استفاده در این مطالعه در ادامه آورده شده است.
 -1-2-2معادله هارگریوز-سامانی

 -4-2-2معادله ترنثوایت

معادله هارگریوز و سامانی یک روش تجربی مبتنی بر تابش
است و در مناطقی که دارای دادههای آب و هوایی محدود هستند
مورد استفاده قرار میگیرد .در این معادله فقط نیاز به پارامتر
دمای هوا است و مقدار تبخیر و تعرق در آن با استفاده از رابطه
زیر محاسبه شد:

اساس این معادله در تعیین میزان تبخیر و تعرق ،دمای
متوسط ماهانه است و میزان تبخیر و تعرق با این روش بهصورت
زیر تعیین میشود.

که  :Tدمای متوسط هوا در دوره مورد نیاز ( )˚Cمثالً روزانهTmax ،

و  :Tminحداکثر و حداقل دمای هوا در دوره مورد نظر ( )˚Cو :Ra
تابش خورشیدی ( )mm/dهستند.

که  :ET0برحسب  :I ،mm/monthنمایه حرارتی سال است که از
جمع نمایههای حرارتی ماهانه در طی سال بهدست میآید:a ،
ضریب وابسته به  :T ،Iمتوسط دمای هوا ( )oCدر ماه موردنظر و
در صورتیکه متوسط دمای هوا در یک ماه صفر یا منفی باشد
مقدار  ( T )1.51برای آن ماه صفر است و  :Nmضریب اصالحی برای

 -2-2-2معادله بالنی کریدل
این روش توسط  Pruittواسنجی شده و برای تخمین تبخیر
و تعرق مرجع به صورت زیر ارائه شده است:
()3

5

ماههای مختلف سال است .چون معادله ترنثوایت برای محاسبه
تبخیر و تعرق در هریک از ماهها بر این فرض استوار است که هر
ماه  30روز و هر روز  12ساعت روشنایی داشته باشد .بنابراین اگر
تعداد روزهای هر ماه و تعداد ساعات روشنایی در ماههای مختلف
سال متفاوت باشد ،الزم است مقدار  ET0با استفاده از ضریب
اصالحی  Nmکه مقادیر آن در مراجع موجود است تصحیح شود.

ET0  a  b  P(0.46T  8.13) 

که  :Pمتوسط ساعات روشنایی هر روز در ماه موردنظر تقسیم بر
کل ساعات روشنایی سال ضربدر  100و  aو  :bضرایب اقلیمی
هستند.

 -5-2-2معادله اسکندل
(-3الف)

n
 1.41
N

a  0.0043(RH min ) 

()6

این معادله بسیار ساده است که فقط به متوسط درجه حرارت
روزانه هوا وابسته است .در این معادله :RH :درصد رطوبت نسبی
هوا و  :Tمتوسط درجه حرارت روزانه ( )oCهستند.

(-3ب)

که  :nتعداد ساعات واقعی آفتاب :N ،حداکثر ساعات ممکن تابش
آفتاب :RHmin ،حداقل رطوبت نسبی (درصد) و  :U2سرعت باد در
طول روز در ارتفاع  2متری از سطح زمین ( )m s-1هستند.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

T
ET0  16
RH

 -6-2-2روش فائو 24-بالنیکریدل ( Allen and Pruitt,

)1986
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 -3-3-2معادله Valiantzas 2

()7

)ET0  a  bP(0.46T  8.13)(1  0.0001E

که  :Eارتفاع ( b ،a ،)mو  Pضرایب تجربی همانند روش بالنی
کریدل هستند.

()13

 -7-2-2معادله تراجکویک
()8

که  :φعرض جغرافیایی برحسب رادیان است.

ET0  0.0023  R a  (T  17.8)(Tmax  Tmin )0.424

 -4-3-2معادله Valiantzas 1

 -8-2-2معادله راوازانی

()9

()14

 -9-2-2معادله هارگریورز-ام4
()10

در این دو معادله ) Kisi (2014پیشنهاد کرده است که برای
سهولت در محاسبات ،برای مقادیر خیلی کوچک  T<-9.5 0Cقدر
مطلق ترم  T+9/5درنظر گرفته شود .ولی )Valiantzas (2013
پیشنهاد کرده است که برای حالت  ET0=0 ،T<-9.5 0Cدرنظر
گرفته شود .در معادله  :T ،Valiantzas 1متوسط درجه حرارت
روزانه هوا ( :u2 ،)oCمتوسط سرعت باد در ارتفاع  2متری از سطح
زمین ( ،)m s-1هستند.

 -3-2معادالت برپایه تشعشع
در این مطالعه از  10معادله اندازهگیری تبخیر و تعرق برپایه
تشعشع استفاده شده است .این معادالت عبارتند از:
 -1-3-2معادله تورک

 -5-3-2معادله ایرماک 1
()11

 -6-3-2معادله ایرماک 2

که  :λگرمای نهان تبخیر ( )MJkg-1که در دمای  20درجه
سانتیگراد برابر با  2/45است :RH ،رطوبت نسبی هوا ( )%و :Rs
تشعشع خورشیدی رسیده به زمین (موج کوتاه) برحسب (مگاژول
بر مترمربع بر روز) هستند.

 -7-3-2معادله ایرماک 3
 -2-3-2معادله ماکینک
()12

R

 s  0.12
 

ET0  0.61

 -8-3-2معادله ()FAO24-Radiation
که  :Δشیب منحنی فشار بخار (برحسب کیلو پاسکال بر درجه
سانتیگراد) است.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -9-3-2معادله پریستلی-تیلور ()PT
 -7-4-2معادله ماهرینگر

که  :Rnتابش خالص در سطح پوشش گیاهی ( )MJm-2d-1است.
 -5-2آمارههای خطا

 -10-3-2معادله تورک اصالح شده

مرشدی و همکاران ( )1396در مطالعه خود به مقایسه
دادههای الیسیمتری و برخی از معادالت تجربی برآورد تبخیر و
تعرق در دشت شهرکرد پرداختند .نتایج آنها نشان داد که دو
مدل هاگریورز-سامانی و پنمن-مانتیث در مقایسه با داده
الیسیمتری از دقت خوبی برخوردار است .پریسای و همکاران
( )1396با ارزیابی معادلههای مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق
گیاه مرجع در شرایط وجود و عدم وجود برخی پارامترهای
هواشناسی در دشت شهرکرد نشان دادند که در صورت عدموجود
دادههای الیسیمتری ،معادله پنمن-مانتیث از دقت خوبی
برخوردار است .بر این اساس عملکرد و کارایی روشهای مختلف
برآورد تبخیر و تعرق در مقایسه با معادله پنمن-مانتیث مورد
ارزیابی قرار گرفت .به این منظور ارزیابی دقت روشهای جایگزین
معادله تبخیر و تعرق استاندارد و تجزیه و تحلیل نتایج از ریشه
میانگین مربع خطا ( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا ( )MAEو
درصد خطای تخمین ( )PEبهره گرفته شد .روابط MAE ،RMSE
و  PEدر ادامه ارائه شدهاند:

واحدهای  Rs ،ET0و  Tهمانند واحدهای معادله فائو-پنمن-
مانتیث است.
 -4-2معادالت براساس انتقال جرم
معادالت مبتنی بر انتقال جرم عموماً معادالت سادهای
هستند .این معادالت اساساً براساس قانون گاز دالتون هستند و
تعدادی از معادالت انتقال جرم که در این مطالعه از آنها استفاده
شده است به شرح زیر ارائه شدهاند:
 -1-4-2معادله میر

که  esو  :eaفشار بخار اشباع و فشار بخار واقعی ( )mmHgهستند.
 -2-4-2معادله پنمن

که  esو  eaبرحسب  u ،mmHgبرحسب  mile/dayو  ET0برحسب
 mm d-1هستند.

که  :Piتبخیر و تعرق تخمین زده شده توسط معادالت مختلف،
 :Oiتبخیر و تعرق تخمین زده شده واقعی (معادله پنمن-مانتیث)
 :Pavمیانگین تبخیر و تعرق تخمین زده شده :Oav ،میانگین  Oiو
 :nتعداد دادهها هستند.

 -3-4-2معادله راهور

 -5-4-2معادله دالتون

 -3نتایج و بحث

 -6-4-2معادله بروکمن و ونر

مقادیر  ET0میانگین ماهانه محاسبه شده از مدل  FAO56-PMو
روشهای برپایه انتقال جرم ،تشعشع و درجه حرارت برای بازه
زمانی  22سال در شکلهای  2تا  4آورده شدهاند.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -2مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف براساس روش انتقال جرم و روش استاندارد در بازه زمانی  22سال

شکل  -3مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف براساس درجه حرارت و روش استاندارد در بازه زمانی  22سال

شکل  -4مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف براساس تشعشع و روش استاندارد در بازه زمانی  22سال

برطبق شکلهای  2تا  4حداکثر مقدار تبخیر و تعرق مرجع
در ماههای فروردین و اردیبهشت مشاهده شده است .این امر
میتواند بهعلت درجه حرارت بیشتر در این دو ماه نسبت به
ماههای دیگر باشد .بنابراین می توان انتظار داشت که تبخیر و
تعرق در مقیاس زمانی ماهانه متفاوت از مقیاس زمانی فصلی و
ساالنه تغییر کند (.)Yihdego and Webb, 2018
مقادیر دادههای تبخیر و تعرق ساالنه با استفاده از دادههای
تبخیر و تعرق روزانه محاسبه شدند .در مقیاس زمانی ساالنه ،نتایج
نشاندهنده روند افزایشی تبخیر و تعرق در طی بازه زمانی 22

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ساله را با زمان نشان میدهد (شکل  .)5نتایج همچنین نشان داد
که نرخ افزایش تبخیر و تعرق در این بازه زمانی  22ساله از مقدار
 2/18به مقدار  5/14میلیمتر بر روز رسیده است (در حدود 2/5
میلیمتر بر روز) .نرخ تغییرات درجه حرارت ساالنه در بازه زمانی
 22ساله در شکل  6نشان داده شده است .نتایج نشان داد که
درجه حرارت در حدود  5درجه سانتیگراد افزایش یافته است و
این افزایش دما منجر به افزایش نرخ تبخیر و تعرق در این سالها
شده است.
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شکل  -5روند تغییرات تبخیر و تعرق در بازه زمانی 1396-1374

شکل  -6روند تغییرات درجه حرارت در بازه زمانی 1396-1374

مقایسه روشهای مختلف نشان میدهد که در بین معادالت
برپایه درجه حرارت ،تمامی روشها بهجز روش ترنثوایت منجر
به برآورد بیشتر مقدار  ET0در مقایسه با روش استاندارد پنمن-
مانتیث شدهاند .بهنظر میرسد که در بین همه معادالت برپایه
درجه حرارت ،معادله هارگریورز-ام  4عملکرد بهتری در مقایسه
با معادله  FAO56-PMدارد (شکل  .)3برخالف هارگریورز-ام ،4
معادله هارگریورز مقدار  ET0را نسبت به روش استاندارد بیشتر
برآورد میکند .تخمین بیشتر مقدار تبخیر و تعرق با استفاده از
معادله هارگریورز و در اقلیم مرطوب نیز توسط پزوهشگران
مختلفی تایید شده است (Yoder et al., Jensen et al., 1997
; .)2004; Landeras et al., 2008در میان معادالت بر پایه انتقال
جرم و تشعشع ،دو معادله بروکامپ و فائو 24-نتایج ضعیفتری
در مقایسه با  FAO-56داشتند در حالیکه معادالت پریستلی-
تیلور و میر عملکرد بهتری در تخمین مقدار تبخیر و تعرق در
مقایسه با  FAO56-PMداشتند.
بهمنظور مقایسه مقادیر ماهانه  ET0با استفاده از معادالت
برپایه درجه حرارت ،مقدار  ET0بهواسطه این معادالت محاسبه
شد و سپس مقادیر متوسط  ET0برای  22سال در مقابل مقادیر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

بهدست آمده از روش  FAO56-PMترسیم شد (شکل .)7
تخمین تبخیر و تعرق توسط همه معادالت برپایه درجه
حرارت همبستگی باالیی با معادله  FAO56-PMداشته (-0/99
 .)R2=0/90نتایج بهدست آمده از شکل  7نشان میدهد که
بیشترین تفاوت با خط  1:1مربوط به دو روش اسکندل و فائو-
 24بالنیکریدل بهترتیب با شیبهای  3/14و  1/87و کمترین
تفاوت با خط  1:1مربوط به روش ترنثوایت با شیب  0/9است.
در بین معادالت برپایه درجه حرارت ET0 ،تخمین زده شده
بهوسیله معادالت تراجکویک و هارگریورز-ام 4بهترین تطابق را با
مقدار  ET0بهدست آمده با معادله )R2=0/99( FAO56-PM
داشتند .مقایسه معادالت برپایه انتقال جرم با معادله فائو-پنمن-
مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه در شکل  8نمایش داده شده است.
مقایسه روشهای مختلف برپایه انتقال جرم در مقیاس زمانی
ماهانه نشان میدهد که روش میر بر خط  1:1کامالً منطبق بوده
و مقدار باالی ضریب تبیین  0/93حاکی از دقت باالی این مدل
در میان روشهای مورد بررسی است .سپس روشهای راهور و
دالتون با شیبهای خط  1/13و  1/14کمترین اختالف را با روش
استاندارد دارند .روشهای پنمن و ماهرینگر با شیبهای خط
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شیب خط  1/66بوده و این روش دارای عملکرد پایینی در تخمین
تبخیر و تعرق است.

 0/61و  0/9پایینتر از خط  1:1قرار داشته و این روشها منجر
به برآورد کمتر مقدار تبخیر و تعرق در مقایسه با مقدار واقعی
میشوند .بیشترین اختالف با خط  1:1مربوط به روش بروکامپ با

شکل  -7رابطه بین تخمین مقادیر تبخیر و تعرق معادالت برپایه درجه حرارت در مقابل روش  FAO56-PMدر مقیاس زمانی ماهانه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -8رابطه بین روشهای تخمین تبخیر و تعرق برپایه انتقال جرم در مقابل روش فائو-پنمن-مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه

مقایسه بین روشهای مختلف تخمین  ET0برپایه تشعشع در
مقابل روش پنمن-مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه در شکل 9
ترسیم شده است .نتایج نشان داد که روشهای ایرکاک 3 ،2 ،1
و تورک بهترتیب با شیب خط  0/75 ،0/74 ،0/86و  0/61منجر
به برآورد کمتر مقدار تبخیر و تعرق در مقایسه با روش پنمن-
مانتیث میشوند در حالیکه روشهای فائو  ،24والنتیرز  1و 2
بهترتیب با شیب خط  2/31و  1/34و  1/25منجر به تخمین
بیشتر تبخیر و تعرق نسبت به روش پنمن-مانتیث میشوند.
مقایسه روشهای مختلف بر پایه تشعشع حاکی از اختالف
حداکثری روش فائو ( 24شیب خط  )2/31با مقادیر پنمن-مانتیث
(خط  )1:1دارد.
بهطور کلی ،مقایسه نتایج نشان داد که معادالت برپایه
تشعشع بدترین عملکرد را در بین روشهای ارزیابی تخمین ET0
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دارند و روشهای برپایه انتقال جرم و درجه حرارت مناسبترین
روشها برای تخمین تبخیر و تعرق در اقلیمهای نیمه مرطوب
معتدل سرد هستند .مقایسه تخمین مقادیر متوسط ماهانه ET0
نشان داد که در روشهای تخمین  ET0برپایه انتقال جرم
پارامترهای فشار بخار اشباع ،فشار بخار واقعی و سرعت متوسط
روزانه باد ،پارامترهای اثرگذارتری در مقایسه با پارامترهای
همچون تابش خالص خورشیدی و متوسط درجه حرارت روزانه
هوا در روشهای برپایه تشعشع در اقلیمهای نیمه مرطوب معتدل
سرد هستند .برطبق مقادیر  RMSEو  ،MAEپنج مدل پریستلی-
تیلور ،میر ،تراجکویک ،پنمن-مانتیث ،ایرماک  1و هاگریورز-ام4
در مقیاس زمانی ماهانه انتخاب شدند که در شکل  10نمایش
داده شدهاند.
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شکل  -9رابطه بین معادالت تخمین تبخیر و تعرق برپایه تشعشع در مقابل روش فائو-پنمن-مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -10مقایسه مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه  22ساله برای پنج مدل با عملکرد باالتر از میان  31روش تخمین تبخیر و تعرق

جدول  4خالصه نتایج عملکرد آماری روشهای برپایه
تشعشع ،انتقال جرم و درجه حرارت در مقابل روش FAO56-PM
را برای تخمین تبخیر و تعرق در مقیاس زمانی ساالنه در بازه
زمانی مورد مطالعه ( )2017-1995نشان میدهد .در میان
روشهای برپایه انتقال جرم ،روش میر (MAE=0/44 ، PE=%0/68
و  ،)RMSE=0/49در میان روشهای برپایه درجه حرارت،
هارگریورز-ام MAE=0/16 ، PE=%5/13( 4و ،)RMSE=0/18
تراجکویک ( MAE=0/17 ،PE= %5/39و  )RMSE=0/19و در میان
روشهای برپایه تشعشع پریستلی-تیلور (،PE=%1/44
 MAE=0/21و  )RMSE=0/24بهترین عملکرد را در برآورد تبخیر
و تعرق در مقایسه با روش پنمن-مانتیث داشتند .صرفنظر از
تعداد پارامترهای ورودی هواشناسی بهمنظور تخمین تبخیر و
تعرق و در مقیاس زمانی ساالنه ،روشهای برپایه درجه حرارت
خطای بیشتری ( RMSEباالتری )4/96 mm day-1 ،در میان سه
روش ذکر شده (یعنی روشهای برپایه درجه حرارت ،انتقال جرم
و تشعشع) داشته و در این میان دو روش هارگریورز-ام 4و
تراجکویک خطای کوچکتری نسبت به دیگر معادالت دارند
(جدول .)4بررسی پارامترهای ورودی مورد استفاده در این دو
روش نشان میدهد که این دو روش دارای  4پارامتر ورودی برای
تخمین تبخیر و تعرق هستند ،ولی لزوماً تعداد کمتر پارامتر
ورودی همیشه منجر به برآورد دقیقتر تبخیر و تعرق نمیشود
(برای مثال روش  .)Schendelاین نتیجه با نتایج بهدست آمده
توسط ) Antonopoulos and Antonopoulos (2017مطابقت
دارد.
نتایج بهدست آمده در جدول  4حاکی از اختالف بهترتیب
 1/05mm d-1و  0/51 mm d-1روشهای پنمن و ماهرینگر
(معادالت برپایه انتقال جرم) با روش فائو-پنمن-مانتیث است .اما
این اختالف برای روش  Brockampبیشتر است (.)1/77 mm d-1
در بین معادالت برپایه انتقال جرم روش  Meyerبا MAE=0.44
 mm day-1بهترین عملکرد را در تخمین تبخیر و تعرق دارد .در
بین معادالت برپایه درجه حرارت ،معادالت FAO24- ،Schendel
 Romanenko ،Blaney-Criddleو  Ravazzaniبا درصد خطای

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تخمین ( )PEبهترتیب با  40/04 ،58/91 ،94/45و  50/95درصد
منجر به برآورد بیشتر تبخیر و تعرق در مقایسه با روش پنمن-
مانتیث شده در حالیکه معادله ترنثوایت با متوسط درصد خطای
تخمین  42/58منجر به برآورد کمتر مقدار تبخیر و تعرق میشود.
وجود مقدار اختالف  -1/36بین مقدار برآورد شده و مقدار واقعی
(پنمن-مانتیث) نیز داللت بر این امر دارد .معادالت فائو 24-و
تورک با متوسط درصد خطای  71/96و  57/42در بین روشهای
برپایه تشعشع عملکرد ضعیفتری در برآورد تبخیر و تعرق و در
نواحی با اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد نشان دادندDjaman .
) et al., (2015بیان کردند که معادالت راوازانی ،هارگریورز،
تراجکویک و هارگریورز اصالح شده بهطور سیستماتیک مقدار
تبخیر و تعرق را بیشتر از مقدارروش فائو-پنمن -مانتیث برآورد
نموده در حالیکه دو معادله ماکینک و تورک منجر به برآورد
کمتر مقدار تبخیر و تعرق میشوند.
بهمنظور بررسی عملکرد معادالت مختلف برآورد تبخیر و
تعرق (روشهای برپایه درجه حرارت ،انتقال جرم و تشعشع) در
مقیاس زمانی فصلی در مقایسه با روش پنمن-مانتیث ،عملکرد
آماری این معادالت در جدول  5آورده شده است .نتایج نشان داد
که کمترین و بیشترین خطا در تخمین مقدار تبخیر و تعرق مرجع
بهترتیب متعلق به دو فصل پاییز و بهار است .در فصلهای زمستان
و پاییز روشهای تورک ،تورک اصالح شده و ترنثوایت مقدار
تبخیر و تعرق را بیشتر از روش پنمن-مانتیث تقریب میزنند .در
حالیکه برای فصلهای بهار و تابستان معادالت Ravazzani,
Brockamp, Penman, FAO 24-Blaney-Criddle, FAO 24,
IRMAK 3, Valiantzas 1, Schendel, Thornthwaite, Turc

مقدار تبخیر و تعرق را بیشتر از روش پنمن-مانتیث تقریب زدند.
نتایج بهدست آمده توسط معادالت برپایه انتقال جرم در فصل
زمستان مشابه روش پنمن-مانتیث بود .بیشترین مقدار تبخیر و
تعرق بهوسیله روش  Schendelدر فصل تابستان تخمین زده شد.
براساس نتایج بهدست آمده و پارامترهای مورد استفاده در
معادالت مختلف ،در فصل زمستان پارامترهای متوسط درجه
حرارت روزانه و تابش خورشیدی ( )Rsموثرترین پارامترها بر
میزان تبخیر و تعرق هستند .اما در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز
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مقیاس زمانی ساالنه و فصلی از خود نشان دادند .دو روش
هارگریورز-ام 4و تراجکویک در مقیاس زمانی فصلی (همه فصلها
به جز فصل زمستان) تطابق خیلی خوبی با روش پنمن-مانتیث
داشتند .پارامترهای مورد استفاده در روشهای هارگریورز-ام 4و
تراجکویک (روشهای برپایه درجه حرارت) شامل حداکثر و
حداقل دما ،متوسط درجه حرارت روزانه و تابش خورشیدی ()Rs
است که میتواند اثر بیشتری بر مقدار برآورد تبخیر و تعرق در
این مقیاس زمانی داشته باشد.

تابش برونزمینی ( )Raو حداکثر و حداقل درجه حرارت هوا
پارامترهای اثرگذار بر برآورد و تعرق بودند .ریشه میانگین مربعات
خطا و میانگین مطلق خطا برای هر  31روش محاسبه و مشخص
شد که روشهای که برای تخمین تبخیر و تعرق نیاز به
پارامترهای بیشتری دارند ،مقادیر  RMSEو  MAEکمتری دارند.
در حالیکه روشهایی که نیاز به پارامترهای کمتری در محاسبه
 ET0دارند مقادیر  RMSEو  MAEبیشتری دارند .این الگو در هر
دو مقیاس زمانی فصلی و ساالنه مشاهده شد .بنابراین روشهای
پریستلی-تیلور ،میر و هارگریورز-ام  4خطای بسیار کمی را در

جدول  -4عملکرد آماری روشهای برپایه تشعشع ،درجه حرارت و انتقال جرم در مقابل فائو-پنمن-مانتیث جهت تخمین تبخیر و تعرق ساالنه در
بازه زمانی مورد مطالعه ()2017-1995
)MAE (mm day-1

)PE (%

*Δ

ماهرینگر

0/63

0/51

16/13

-0/51

دالتون

0/58

0/48

7/36

0/24

روهور

0/55

0/45

6/69

0/23

پنمن

1/24

1/05

33/06

-1/05

بروکامپ

2/16

1/77

54/88

1/76

میر

0/49

0/44

0/68

0/03

هاگریوز-ام4

0/18

0/16

5/13

-0/16

راوازانی

1/92

1/64

50/95

1/64

تراجکویک

0/19

0/17

5/39

-0/17

اسکندل

4/96

3/53

94/45

3/04

ترنتوایث

1/40

1/36

42/58

-1/36

رومننکو

1/51

1/29

40/04

1/29

بالنیکریدل

1/12

0/88

20/09

0/65

هاگریورز

0/71

0/57

17/75

0/58

فائو-24-بالنیکریدل

2/39

1/91

58/91

1/9

پریستلی -تیلور

نام روش

)RMSE (mm day-1
براساس انتقال جرم

بر اساس درجه حرارت

بر اساس تشعشع
0/24

0/21

1/44

0/05

فائو24-

3/18

2/48

71/96

2/32

ایرماک 3

0/95

0/85

26/62

-0/84

ایرماک 2

0/54

0/39

9/45

-0/29

ایرماک 1

0/34

0/25

6/69

-0/21

والنتیرز 1

1/07

0/92

28/25

0/92

والنتیرز 2

0/88

0/74

22/84

0/74

ماکینگ

0/53

0/41

12/51

-0/39

تورک

1/95

1/83

57/42

-1/84

تورک اصالحشده

0/56

0/44

14/02

-0/44

* :Δتفاوت بین مقادیر تبخیر و تعرق ساالنه برآورد شده از هر روش با روش پنمن-مانتیث

در مقیاس زمانی فصلی روشهای بر پایه دما شامل
هارگریورز-ام 4با مقدار خطای  RMSE=0.49 mm d-1و
تراجکویک با مقدار خطای ( )RMSE=0/18 mm d-1بهترتیب
دارای عملکرد باالتری در مقایسه با روش فائو-پنمن-مانتیث
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

هستند.
در میان روشهای مختلف ،روش هارگریورز-ام 4نتایج بهتری
در هر دو مقیاس زمانی سالیانه و فصلی داشته است و بنابراین
میتواند جایگزین مناسبی برای برآورد تبخیر و تعرق بهویژه
34
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در دادههای ورودی مورد نیاز با معادله هارگریورز-ام 4تعیین
نمود .آنها همچنین نشان دادند که تفاوت مکانی قابلتوجهی در
عملکرد این معادله در دو اقلیم مرطوب و خشک وجود ندارد.

درصورت عدم اطالعات کافی موردنیاز در این دو مقیاس زمانی
باشد Vicente-Serrano et al. (2014) .بیان کردند که میتوان
مقدار  ET0را در مناطقی با اقلیم مرطوب و درصورت محدودیت

جدول  -5آمارههای خطای فصلی روشهای مختلف جهت تخمین تبخیر و تعرق در مقایسه با روش پنمن – مانتیث
فصل

روش
ماهرینگر
هارگریوز ام 4
راوازانی
تراجکویک
بروکامپ
ماد تورک
دالتون
روهور
پنمن
میر
بالنی کریدل فائو 24
پریستلی -تیلور
هارگریوز

فصل

مقدار خطا

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE

1/07

0/41

0/15

0/42

1/08

0/43

0/15

0/45

0/27

0/13

0/06

0/18

0/27

0/13

0/06

0/19

1/99

2/91

1 /1

0/56

1/63

3/63

1/63

0/51

0/28

0/14

0/06

0/18

0/28

0/14

0/07

0 /2

1/49

3/62

1/47

0/49

2/09

2/92

1/19

0/59

0/36

0/27

0/19

0/96

0/36

0/29

0/27

0/98

0/34

0/94

0/48

0/17

0/41

0/94

0/54

0/19

0/32

0/89

0/44

0/16

0/38

0/89

0/49

0/18

1/58

1/68

0/53

0/42

1/64

1 /7

0/59

0/47

0/61

0/57

0/35

0/23

0/64

0/58

0/39

0/28

2/33

3/76

1/26

0/28

2/52

3/77

1 /5

0/45

0/31

0/21

0/22

0/08

0/32

0/26

0/22

0/11

0/65

1/13

0/42

0/11

1/05

1/83

0/62

0/44

فائو 24
ایرماک3
ایرماک 2
ایرماک 1
والنتیرز1
والنتیرز2
اسکندل
ماکینک
ترنت وایت
رومننکو
تورک
بالنی -کریدل

ارزیابی مقادیر خطای آماری محاسبه شده برای فصل زمستان
نشان میدهد که روشهای برآورد تبخیر برپایه تشعشع عملکرد
باالتر و دقت بیشتری در مقایسه با روشهای بر پایه دما دارد .از
میان این روشها دو روش ایرماک و تیلور-پریستلی  1با مقدار
خطای  MAE=0.08 mm d-1برازش خوبی داشته و دقت باالیی
در برآورد تبخیر و تعرق بعد از روش هارگریورز-ام( 4روش برپایه
دما) دارند.
برپایه جدول  4بهترین روشها برای برآورد مقدار  ET0در
فصلهای بهار ،تابستان و پاییز روشهای برپایه دما و بهترین روش
برای برآورد مقدار  ET0در فصل زمستان روشهای بر پایه تشعشع
هستند .در این مطالعه بهمنظور کاهش مقدار خطای برآورد ET0
و دستیابی به دقت باالتر ،دو معادله هارگریورز-ام 4و تراجکویک
بهعلت عملکرد باال انتخاب و بهینه شدند .این بهینهسازی تا
رسیدن به حداقل میزان مجموع مربعات خطا و بیشترین ضریب
تبیین بین دادههای مقادیر موجود (دادههای برآورد شده توسط
این دو روش ،معادلههای ( )8و ( ))10و برآورد شده (با استفاده
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روش

مقدار خطا
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

3/26

4/92

1/23

0/53

3/63

0/26

0/22

0/11

0/99

1/43

0/51

0/43

1/04

1/44

0/53

0/46

0/428

0/91

0/11

0/14

0/502

0/93

0/12

0/14

0/332

0/52

0/09

0/08

0/371

0/55

0/11

0/08

1/244

1/55

0/6

0/27

1/258

1/55

0/69

0/39

0/693

1/34

0/75

0/18

0/755

1/34

0/82

0 /2

2/49

8/88

1/86

0/91

1/859

1/31

0/96

1/34

0/58

0/83

0/13

0/09

0/59

0/85

0/16

0/12

1/86

1/31

0/96

1/31

3/37

8/92

2/54

0/97

0/73

2/22

1/67

0/55

2/37

2/54

1/21

1 /3

2/36

2/53

1/18

1/28

0/84

2/23

1/75

0/57

0/84

1/82

0 /5

0/39

0/71

1/14

0/46

0/12

از مدل توانی و یا خطی) انجام شد:

نتایج نشان داد که معادالت توانی در مقایسه با معادالت خطی
دارای عملکرد باالتری هستند (جدول  .)6بنابراین معادلههای
بهینه شده زیر میتوانند مقدار  ET0را با دقت باالتر در اقلیمهای
سرد ،معتدل و نیمه مرطوب برآورد کنند.
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جدول  -6مقادیر آمارههای خطای مربوط به دو معادله بهینه شده تبخیر و تعرق
نام

)PE (%
5/13

MAE
0/15

RMSE
0/18

Trajkovic

5/39

0/16

0/19

Hargreaves-M4 linear optimized equation

4/9

0/08

0/09

Hargreaves-M4 power optimized equation

4/8

0/07

0/08

Trajkovic linear optimized equation

5/16

0/08

0/09

Trajkovic power optimized equation

5/16

0/08

0/08

Hargreaves-M4

از آنجایی که پارامترهای ورودی از قبیل دمای حداقل ،دمای
خداکثر و  RSبیشترین تاثیر را در برآورد مقدار  ET0داشتهاند.
بهمنظور سادهسازی برآورد  ET0در اقلیمهای سرد ،معتدل و نیمه
مرطوب دو معادله خطی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره
و براساس پارامترهای ورودی ذکر شده ارائه شد:

-

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است ،معادالت
پیشنهادی (معادالت ( )34و ( ))35در مقایسه با دو معادله
هارگریورز-ام 4و تراجکویک از دقت باالیی برخوردار بودند.

-

جدول  -7مقادیر آمارههای خطای دو معادله ارائه شده براساس
رگرسیون خطی چند متغیره
نام
معادله ()34

MAE
0/15

RMSE
0/12

معادله ()35

0/09

0/11

-

 -4نتیجهگیری
 در مقیاس زمانی سالیانه روشهای هارگریورز-ام 4وتراجکویک (دو معادله برپایه دما) دو معادله مناسب برای
برآورد تبخیر و تعرق هستند .پس از آن دو روش پریستلی-
تیلور و ایرماک ( 1برپایه تشعشع) مطابقت کمتری با معادله
پنمن-مانتیث داشته و برای برآورد مقدار  ET0در جایگاه
پایینتری در مقایسه با دو روش قبلی قرار میگیرند.
 در مقیاس فصلی ،مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر درفصل تابستان ،بهار و پاییز نشان میدهد که مشابه با مقیاس
سالیانه دو معادله هارگریورز-ام 4و تراجکویک دارای کمترین
مقدار خطا ( RMSEو  )MAEو باالترین ضریب تبیین
هستند .نتایج همچنین نشان داد که کمترین و بیشترین
مقادیر خطای محاسبه شده در برآورد  ET0بهترتیب مربوط
به دو فصل پاییز و بهار است.
 ارزیابی آماره خطای محاسبه شده در فصل زمستان نشان دادنشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

-

-
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که روشهای برپایه تشعشع عملکرد و دقت باالتری در مقایسه
با روشهای برپایه دما دارند.
در بازه زمانی ماهانه ،از میان روشهای بر پایه انتقال جرم سه
روش دالتون ،راهور و میر تطابق بیشتری با روش پنمن-
مانتیث داشته است .در مقایسه با شیب خط  ،1:1بیشترین
تفاوت معنیدار آماری مربوط به روش بروکامپ با شیب خط
 1/66است .در حالیکه شیب بهدست آمده برای دو روش
پنمن و ماهرینگر بهترتیب  0/61و  0/9بهدست آمده است که
حاکی از عملکرد ضعیف روش بروکامپ در مقایسه با دو روش
مذکور در برآورد  ET0است.
در میان روشهای برپایه دما در مقیاس زمانی ماهانه ،نتایج
نشان داد که روشهای هارگریورز-ام  4و تراجکویک تطابق
بیشتری با روش پنمن-مانتیث داشته و دیگر روشها مقدار
تبخیر و تعرق را بیشتر از روش پنمن-مانتیث تخمین میزنند
و تنها در میان این روشها ،روش ترنثوایت برآورد کمتری از
میزان تبخیر و تعرق در مقایسه با روش استاندارد دارد.
در مقیاس زمانی ماهانه ،در میان روشهای برپایه تشعشع،
روشهای فائو  24و تورک بدترین عملکرد و دو روش
پریستلی-تیلور و ایرماک 1بیشترین تطابق را با روش پنمن-
مانتیث داشتند .نتایج بهدست آمده همچنین نشان میدهد
که استفاده از اغلب معادالت برپایه تشعشع منجر به برآورد
کمتر مقدار تبخیر در مقایسه با روش استاندارد میشوند .برای
مثال میتوان به معادالت ماکینگ ،تورک اصالح شده و
ایرماک  3با مقادیر شیب کمتر از یک اشاره نمود ،اما
روشهای فائو Valiantzas 1 ،24-و  Valiantzas 2با شیب-
های بهترتیب  1/34 ،2/31و  1/25مقدار تبخیر و تعرق را
نسبت بهروش پنمن-مانتیث بیشتر برآورد کردند.
در مقیاس زمانی ماهانه ،مقادیر  ET0نشان داد که فشار بخار
اشباع ،فشار بخار واقعی و متوسط سرعت روزانه باد
پارامترهای موثرتری نسبت به پارامترهای همچون (تابش
خالص در سطح پوشش گیاهی (Rn :و متوسط درجه حرارت
روزانه هوا هستند.
در این مطالعه ،روشهای هارگریورز-ام 4و تراجکویک
بهصورت معادالت خطی و توانی برای اقلیمهای نیمه مرطوب
سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 1399

،"تبخیر فائو در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور
.16-1 ،)28(8 ،فصلنامه جغرافیای طبیعی
 "مقایسه تبخیر و تعرق،)1383( ،. ب، و مجدزاده،.ح،صمدی
محاسبه شده با فرمولهای تجربی و الیسیمتر در منطقه
 مجموعه مقاالت هشتمین سمینار سراسری آبیاری،"کرمان
.22-19 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،و کاهش تبخیر
،)1396( ،. ج، و محمدی،. ح، طباطبایی،. م، نادری،. م،مرشدی
"برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقهای به کمک
دادههای سنجش از دور در دشت شهرکرد (ب) مقایسه نتایج
 نسبت به برخی مدلهایMETRIC  وSEBAL مدلهای
-1 ،)3(21 ، نشریه علوم آب و خاک،"ریاضی تبخیر و تعرق
.13

.مانتیث بهینه شدند-معتدل سرد در مقایسه با معادله پنمن
 وMAE=0/079 نتایج نشان داد که معادله توانی با
 عملکرد بهتری در مقایسه با معادله خطیRMSE=0/08
.دارد
 دو معادله با متغیرهای، براساس رگرسیون خطی چند متغیره بهمنظور تخمین سادهتر تبخیر وRn  وTmin  وTmax شامل
 نتایج.تعرق در اقلیمهای نیمه مرطوب معتدل سرد ایجاد شد
)34(  بهویژه معادله،بهدست آمده نشان داد که این دو معادله
دقت قابلقبولتری در مقایسه با دیگر معادالت بهینه شده
.دارد
 سال در22  نرخ افزایش تبخیر و تعرق در طی بازه زمانی میلیمتر بر روز و نرخ افزایش درجه حرارت در این2/5 حدود
 بود که خود میتواند دلیلی بر افزایش نرخ5 oC مدت حدود
.تبخیر و تعرق در طی این بازه زمانی باشد
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