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 چکیذه

-در ًَاحی وِ دادُ ET( در هذیزیت هٌاتغ آب ٍ لَاًیي ّیذرٍلَصی ضزٍری است. تخویي ETدلت تخویي تثخیز ٍ تؼزق )

ضًَذ. تٌاتزایي یه ّایی است وِ هذیزاى هٌاتغ آب تا آى هَاجِ هیتاضذ، یىی اس چالصّای َّاضٌاسی وافی هَجَد ًوی

هاًتیث  -اسی وافی در دستزس ًیستٌذ تسیار هْن است. هؼادلِ فائَ پٌوي ّای َّاضٌرٍش سادُ تزای ضزایطی وِ دادُ

هزجغ ًیاس دارد. در ایي تحمیك یه  ETّای َّاضٌاسی سیادی تزای تخویي تٌْا رٍش استاًذارد جْاًی است، اها تِ دادُ

ّای َّاضٌاسی ذ. دادُسًضَد وِ فمط تا دهای هیاًگیي تثخیز ٍ تؼزق را تخویي هیرٍش دهایی سادُ جذیذ هؼزفی هی

وِ در  )سذ وزج( هَرد ًیاس اس سِ ایستگاُ َّاضٌاسی آلَدگی فیزٍسوَُ، ایستگاُ سیٌَپتیه آتؼلی ٍ ایستگاُ سذ اهیز وثیز

هاًتیث تزای حَضِ آتزیش سذ وزج  - حَضِ آتزیش سذ وزج لزار دارًذ گزد آٍری ضذ. رٍش جذیذ در همایسِ تا رٍش پٌوي 

Rهاًتیث تا  -جی ضذ. ایي رٍش در همایسِ تا رٍش پٌوي ٍ اػتثار سٌ ٍاسٌجی
2
=0.635  ،NS=0.55  ،RMSE=0.62  ٍ

AME=0.26 ّای وافی تَاًذ تزای تخویي تثخیز ٍ تؼزق هزجغ رٍساًِ وِ دادُهَرد تاییذ لزار گزفت. ایي رٍش جذیذ هی

 ٍجَد ًذارد استفادُ ضَد.

 هاًتیث، رٍش دهایی سادُ جذیذ  -وزج، دهای هیاًگیي، رٍش پٌوي آتزیش سذ ِ ضحَتثخیز ٍ تؼزق، های کلیذی: واشه
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Abstract 

Accurate estimation of evapotranspiration (ET) is essential in water resources management and hydrological 

practices. Estimation of ET in areas, where adequate meteorological data are not available, is one of the 

challenges faced by water resource managers. Hence, a simplified approach, which is less data intensive, is 

crucial. Equation FAO Penman – Monteith is just standard procedure, but the meteorological data for 
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estimating reference ET needs. In this study, a new simple temperature method is developed, which uses only 

mean temperature data to estimate ET. Required meteorological data from three meteorological stations 

Firoozkooh pollution, Abeali synoptic stations and station Amirkabir dam (Karaj dam) located in Karaj Dam 

catchment were collected. The new method is compared with the Penman - Monteith calibration and 

validation for the Karaj Dam catchment. This method is compared with the Penman - Monteith with R
2
 = 

0.635, NS = 0.55, RMSE = 0.62 and AME = 0.26 was approved.  This new method can be used for estimating 

daily reference evapotranspiration when data are insufficient. 
Keywords : Evapotranspiration, Karaj Dam catchment, the average temperature, Penman – Monteith method, 

new simple temperature method. 

 

 مقذمه -الف

 آتیاری ّایسیستن طزاحی ٍ گیاُ هصزفی آب تزآٍرد جْت آى داًستي وِ است پاراهتزّایی تزیيهْن اس یىی تؼزق ٍ تثخیز

 تِ رسیذى تزای ریشی تزًاهِ در اساسی ػَاهل اس ضَد،هی هصزف تؼزق ٍ تثخیز تزای وِ آتی همذار دلیك تؼییي .است ضزٍری

 هْوی ًمص تؼزق ٍ تثخیز تزآٍرد سّىطی، ٍ آتیاری ّایضثىِ ظزفیت تؼییي ٍ طزاحی در ّوچٌیي .است تیطتز هحصَل

 هشرػِ یه وِ آتی هیشاى اس است ػثارت هزجغ گیاُ تؼزق ٍ تثخیز فائَ، استاًذارد اساس تز(. 1383)ػلیشادُ ٍ ّوىاراى،  دارد

 دٍرُ طَل در هشرػِ ایي گیاّاى وِ ریطَ تِ ًوایذ هصزف هطخص سهاًی دٍرُ یه در (چوي هزجغ)ًظیز گیاُ اس پَضیذُ

ّای تزآٍرد تثخیز ٍتؼزق گیاُ هزجغ تسیار هتٌَع است ٍ رٍش (.1384ضزیفاى ٍ ّوىاراى، ًطًَذ) هَاجِ آب تا ووثَد رضذ

ّای تزویثی، آئزٍدیٌاهیه ٍ تجزتی ارائِ  در لالة رٍش  ET0هزجغ  گیاُ تثخیز ٍ تؼزق تخویي رٍش50تا وٌَى تیص اس 

ّای اًذاسُ گیزی  رٍش .(2002گزیسوز ٍ ّوىاراى، دارًذ )ّای َّاضٌاسی ًتایج هتفاٍتی وِ اغلة تا تَجِ تِ دادُضذُ است 

الیسیوتز تٌْا رٍش هستمین  ضًَذ.تثخیز ٍتؼزق گیاُ هزجغ تِ دٍ گزٍُ هستمین ٍ غیز هستمین )هحاسثاتی( تمسین هی

گْذاری استفادُ اس آى را هطىل ساختِ است اها هؼتثزتزیي رٍش تزآٍرد تثخیز ٍتؼزق است. ّزچٌذ ّشیٌِ ساخت، ًصة ٍ ً

ّای غیز هستمین اس ػَاهل هختلف اللیوی ٍ گیاّی استفادُ گزدد. در رٍشّای تثخیز ٍتؼزق هحسَب هیدر ٍاسٌجی هذل

هیشاى تثخیز ٍتؼزق  اًذ،ضذُ ٍ اس طزیك ارتثاط آًْا تا تثخیز ٍتؼزق ٍ هؼادالتی وِ لثالً تا رٍش ّای هستمین ٍاسٌجی ضذُ

تز تز است وِ اٍالً آساى تَدُ ٍ ثاًیاً ًتایج حاصلِ اس آى ٍالؼیضَد. اس ًظز ػلوی رٍضی هطلَبتخویي سدُ هیگیاُ هزجغ 

ّای هَرد در ّز هٌطمِ تستگی تِ ضزایط اللیوی، دادُ ET0(. رٍش هٌاسة تؼییي 1388هَسَی تایگی ٍ ّوىاراى، تاضٌذ)

ّای سیادی ًیاس دارًذ ٍ ّای سیادی ٍجَد دارًذ وِ تِ دادُ(. رٍش2007سثشی پزٍر ٍ  ، تَط تِ آى دارد)ّای هز ًیاس ٍ ّشیٌِ

ّای هختلف، تاضذ. ساسهاى فائَ پس اس تزرسی رٍشّای هَرد ًیاس آًْا در هٌاطك تشري تِ راحتی در دستزس ًوییا دادُ



 
 

ّای َّاضٌاسی دادُ (.1389ػزفاًیاى ٍ ّوىاراى، وَدُ است )هاًتیث را تِ ػٌَاى رٍش استاًذارد پیطٌْاد ً -رٍش پٌوي

( هاوشیون ٍ هیٌیون دهای َّا، هاوشیون ٍ هیٌیون رطَتت ًسثی، تاتص خَرضیذی، PMهَرد ًیاس تزای پٌوي هاًتیث )

س دارد وِ ّای َّاضٌاسی سیادی ًیا( دارد تِ دادPMُتاضذ. هحذٍدیتی وِ پٌوي هاًتیث )هتزی هی 2سزػت تاد در ارتفاع 

ّا هطىل دیگز آى است. اًذاسُ گیزی رطَتت ًسثی، سزػت تاد در ّا در دستزس ًیست ٍ ویفیت دادُدر توام ایستگاُ

  .هتزی ٍ تاتص خَرضیذ دارای خطاست اها اًذاسُ گیزی دهای َّای ایي چٌیي ًیست 2ارتفاع 

تاضذ تلىِ ارایِ رٍش دهایی سادُ ث ضَد ًویهاًتی -وِ جایگشیي رٍش پٌوي  یّذف اس ایي تحمیك ارایِ رٍضی جذیذ

ّای َّاضٌاسی در حذ هطلَب هَجَد ًثاضذ تاضذ وِ تٌْا تا استفادُ اس دهای هیاًگیي تزای هٌاطمی وِ دادُجذیذی هی

تاضذوِ هیدر وطَر اتیَپی  (2014ٍ هلیس ) اس رٍش دهایی سادُ ایٌىَهذوَر تزگزفتِ رٍش تثخیز ٍتؼزق را تخویي تشًذ. 

درهمایسِ تا سًذ. ًتایج تحمیك آًْا ًطاى داد وِ رٍش هذوَر تخویي هیتثخیز ٍ تؼزق را  ،تا استفادُ اس دهای هاوشیونر آى د

Rهاًتیث تا  –رٍش پٌوي 
2
 = 0.65 ،RMSE= 0.59 ،NS= 0.49 AME = 0.47   دارای درصذ  2.7ٍ درصذ خطای ووتز اس

هاًتیث تِ ػٌَاى یه رٍش استاًذارد تزای ارایِ ٍ سٌجص  -اس رٍش پٌوي (. 2014)ایٌىَ ٍ هلیس، تاضذ وارایی خَتی هی

ّای َّاضٌاسی وافی ٍجَد وارایی ایي رٍش دهایی جذیذ استفادُ ضذ. ایي رٍش دهایی جذیذ هی تَاًذ در هٌاطمی وِ دادُ

 ًذارد تِ وار تزدُ ضَد.

 هامواد و روش -ب

 منطقه مورد مطالعه -1

 تزف ّایحَضِ اس یىی ػٌَاى تِ ٍ گزدیذُ تْزاى ٍالغ غزتی ضوال ٍ ضوال ویلَهتزی 60-30صلِ فا درحَضِ آتزیش سذ وزج 

 هیيأت در هْن آتزیش ّایحَضِ اس یىی آى، خزٍجی در وثیز اهیز داضتي سذ لزار دلیل تِ ٍ است هطزح الثزس وَُ رضتِ در گیز

 پٌِْ در هزتغ ویلَهتز 840 تزاتز هساحتی تا وزج سذ دست تاال هحذٍدُ در وزج آتزیش حَضِ .آیذهی ضوار تِ تْزاى آب

35جغزافیایی  ػزض تیي ها حَضِ ایي .است ضذُ ٍالغ هزوشی الثزس ّایرضتِ وَُ جٌَتی
o
 53`  ٍ36

o
 طَل ٍ لزار گزفتِ `10 

51تزاتز  آى ًمطِ تزیي غزتی در آى جغزافیایی
o
51ًمطِ  تزیي ضزلی در ٍ `0.3 

o
 تِ ضوال اس آى یزافیایغج هحذٍدُاست.  `35 

 رتاط ٍ تْزاى دضت ٍ تْزاى ضوال ّایوَُ تِ اس جٌَب ٍ وزداى حَضِ تِ غزب اس لتیاى، حَضِ تِ ضزق اس چالَس، حَضِ

تا سال  82-81سالِ )اس سال آتی  7ّای َّاضٌاسی هَرد ًیاس ایي تحمیك در یه دٍرُ (. داد1ُ)ضىل .ضَدهی هحذٍد وزین



 
 

هتزی(، ایستگاُ سیٌَپتیه آتؼلی )ٍالغ  2985.7َّاضٌاسی آلَدگی فیزٍس وَُ )ٍالغ در ارتفاع (  اس سِ ایستگاُ 88-87آتی 

اًذ هتزی( وِ در حَسُ آتزیش سذ وزج لزار گزفتِ 1700هتزی( ٍ ایستگاُ سذ اهیز وثیز )ٍالغ در ارتفاع  2465.2در ارتفاع 

 گزدآٍری ضذ.

 

 غ در حَضِ آتزیش وزجًوایص ضثىِ رٍدخاًِ ای ٍ ایستگاُ ّای ٍال -1ضىل

 مانتیث –معادله فائو پنمن  -2

است )ػلیشادُ،  ضذُ استفادُ سیز فزهَل اس هاًتیث - پٌوي فائَ رٍش تِ هزجغ گیاُ تؼزق ٍ تثخیز همذار تزآٍرد هٌظَر تِ

1383.) 

(1)  

ETo  ;هزجغ  گیاُ تؼزق ٍ تثخیز(mm/day) 



 
 

Rn  ;گیاّی  پَضص سطح در خالص تاتص(MJm-2 d
-1

) 

T سهیي  سطح اس هتزی 2 ارتفاع در َّا دهای تَسط; ه(
o
C) 

U2  ;سهیي  سطح اس هتزی 2 ارتفاع در تاد سزػت(ms
-1

) 

ea – ed ; هتزی  2 ارتفاع در تخار فطار ووثَد(KPa) 

Δ  ;تخار  فطار هٌحٌی ضیة(KPa 
o
C

-1
) 

 KPa)رطَتتی  ضزیة;  
o
C

-1
) 

G  ;خان  داخل تِ گزها ضار(MJm-2 d
-1

)  

هاًتیث تِ ػٌَاى تٌْا رٍش استاًذارد تزای تخویي تثخیز ٍ تؼزق هزجغ ٍ ارسیاتی دیگز هؼادلِ  –پٌوي هؼادلِ تزویثی فائَ 

ّای لثلی غلثِ ّای رٍشتَاًذ تز واستی(. ثاتت ضذُ است وِ ایي هؼادلِ هی1994 ،ضَد )آلي ٍ ّوىاراىّا پیطٌْاد هی

 (.2008 ٍ ّوىاراى، اطك هختلف جْاى ارائِ دّذ )تَیسوٌذ ٍ همادیز لاتل لثَلی در هٌ

 معادله دمایی ساده -3

تزای ارایِ یه رٍش دهایی سادُ وِ فمط اس دهای  دهاًتیث را تِ ػٌَاى یه رٍش استاًذار -در ایي هطالؼِ رٍش فائَ پٌوي 

 درحساسیت تثخیز ٍ تؼزق هی تاضذ.  تحلیلهیاًگیي در آى استفادُ ضذُ در ًظز گزفتِ ضذ. ایي هطالؼِ تز اساس ًتایج 

 ػَاهل سایز ٍ وٌٌذهی ایفا تؼزق ٍ تثخیز تز را اساسی ًمص خَرضیذی تطؼطغ ٍ دها پاراهتز دٍ خطه، ًیوِ ٍ خطه هٌاطك

 تِ هذوَر پاراهتز دٍ تؼزق، ٍ تثخیز هاّاًِ ٍ رٍساًِ تخویي در(. 1984 ،)صالح ٍ سٌذیل دارًذ لزار اّویت دٍم درجِ در

دهایی سادُ  رٍش (.1984ذ )ضیِ، دّهی دیگز پاراهتزّای سایز اس استفادُ وِ دٌّذهی ًتیجِ را ػذدی ّواى تمزیثاً تٌْایی

 ضَد:تِ صَرت سیز تؼزیف هی

ETo=k   (2)  

ETo  ;هزجغ  گیاُ تؼزق ٍ تثخیز(mm/day) 



 
 

T َّا دهای تَسط; ه (
o
C) 

n  ٍk  ّای َّاضٌاسی هَرد ًیاس ایي تحمیك دادُضًَذ. تِ ّویي هٌظَر  ٍاسٌجیهحلی ضزایثی ّستٌذ وِ تایذ تزای ضزایط

( اس سِ ایستگاُ َّاضٌاسی آلَدگی فیزٍس وَُ )ٍالغ در ارتفاع 88-87تا سال آتی  82-81سالِ )اس سال آتی  7در یه دٍرُ 

 1700سذ اهیز وثیز )ٍالغ در ارتفاع هتزی( ٍ ایستگاُ  2465.2هتزی(، ایستگاُ سیٌَپتیه آتؼلی )ٍالغ در ارتفاع  2985.7

ّای ٍ دادُ n  ٍk ٍاسٌجیسال آتی اٍل تزای  5ّای اًذ گزدآٍری ضذ وِ دادُهتزی(  وِ در حَسُ آتزیش سذ وزج لزار گزفتِ

 سٌجی رٍش دهایی سادُ جذیذ در حَ ضِ آتزیش سذ وزج استفادُ ضذ. اػتثارسال آتی آخز تزای  2

 ٍ دها تیي خطی رگزسیًَی راتطِ یه ارائِ تا هختلف، ّایایستگاُ دهای  ّایدادُ ٍ حَضِ یّیپسَهتز هٌحٌی تِ تَجِ تا

 چٌاىذ ٍ گزدی هحاسثِ هطخص رٍس ّز در حَضِ هیاًگیي دهای ،(ّاایستگاُ ارتفاع ٍ دها ّایدادُ گزفتي ًظز در تا) ارتفاع

 رطَتت ٍ تاد هتَسط سزػت ًظیز سیادی َّاضٌاسی تزّایپاراه تِ وِ ایي دلیل تِ هاًتیث -رٍش فائَ پٌوي  ضذ گفتِ چِ وِ

 تِ حَضِ، هختلف ًماط در ّادادُ فمذاى دلیل تِ ٍ است ٍاتستِ رٍساًِ هطلك هیٌیون ٍ هاوشیون دهای چٌیي ّن ٍ ًسثی

 ّایدادُ وِ سیٌَپتیه ّایایستگاُ هحل در ٍ ایًمطِ صَرت تِ آى اس تَاىهی تٌْا ٍ تاضذًوی استفادُ لاتل هستمین صَرت

  -پٌوي فائَ رٍش اس استفادُ تا پتاًسیل تؼزق ٍ تثخیز هطلة ایي تِ تَجِ تا .ًوَد استفادُ وٌٌذ-هی تزداضت را ًظز هَرد

 هتزهیلی 990 هؼادل ی تارش داضتي تا ٍ است ٍالغ وزج آتزیش حَضِ در وِ آتؼلی سیٌَپتیه ایستگاُ هحل در هاًتیت

 گزدیذ. هحاسثِ دارد، تزرسی هَرد ِحَض تا سیادی اللیوی هطاتْت

 نتایج و بحث: -ج

ی دهایی سادُ جذیذ تذست آهذ تٌاتزایي هؼادلِ n=0.41  ٍk=1.54تزای حَضِ آتزیش سذ وزج  n  ٍk ضزایة  ٍاسٌجیتا 

  :ضَدوزج تِ صَرت سیز تؼزف هی آتزیش سذ تزای حَضِ

ETo=1.54                                                                                                                                          (3)  

سال آتی  5در هذت  تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍش پٌوي هاًتیثدر همایسِ تا ًوَدار تزاسش دهای هیاًگیي  2ضىل 

Rضزیة تثییي )تاضذ تا تَجِ تِ ایٌىِ هی( 86-85تا  81-82)
تاضذ ًطاى دٌّذُ آى است هی 0.72( در ایي همایسِ تزاتز 2

 وِ تثخیز ٍ تؼزق در حَضِ آتزیش سذ وزج حساسیت سیادی ًسثت تِ دهای هیاًگیي ایي حَضِ دارد. 



 
 

 

 تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍش پٌوي هاًتیث تا  هیاًگیي ًوَدار تزاسش دهای -2 ضىل

 3ضىل  پٌوي هاًتیث همایسِ ضذ. جذیذ تا تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍشدهایی  تِ رٍش ضذُتثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ 

را  هاًتیث –ًوَدار تزاسش تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍش دهایی جذیذ تا تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍش پٌوي 

 دّذ.ًطاى هی(، 88-87تا  87-86سال آتی ) 2در هذت 

 



 
 

 

 تزاسش تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍش دهایی جذیذ تا تثخیز ٍ تؼزق هحاسثِ ضذُ تِ رٍش پٌوي هاًتیثًوَدار  -3ضىل 

R تزای صحت سٌجی هاًتیث –پٌوي  رٍشدهایی جذیذ تا  رٍشدر همایسِ  
2
=0.635  ،NS=0.55  ،RMSE=0.62 ،

AME=0.26  ،MBE= -0.1  تِ ًتایج تذست آهذُ رٍش جذیذ در  درصذ تذست آهذ. تا تَجِ 8.37-ٍ درصذ خطا تِ هیشاى

ضَد ٍ اس ایي رٍش حَضِ سذ وزج اس ًظز توام هؼیار ّای آهاری صَرت گزفتِ در همایسِ تا رٍش پٌوي هاًتیث تاییذ هی

 سذ وزج استفادُ ًوَد. آتزیش تَاى تزای تخویي تثخیز ٍ تؼزق در حَضِهی

دّذ تز اساس ایي جذٍل همذار تثخیز هاًتیث را ًطاى هی – ّای دهایی جذیذ ٍ پٌويتثخیز ٍ تؼزق ساالًِ رٍش1جذٍل 

 تاضذ. هاًتیث هی –ٍتؼزق ساالًِ تذست آهذُ تِ رٍش دهایی جذیذ در ووتز اس رٍش پٌوي 

 هاًتیث ٍ رٍش دهایی جذیذ –تثخیز ٍ تؼزق ساالًِ تِ رٍش پٌوي  -1جذٍل 

 87-88 86-87 85-86 84-85 83-84 82-83 81-82 سال آتی

 0003/868 97/1145 6969/915 366/1048 5755/975 7639/934 1312/915 هاًتیث -ٌوي رٍش پ

 7784/857 6139/987 5683/892 24/951 2182/919 2801/933 7026/907 رٍش دهایی جذیذ

 



 
 

یة هاًتیث هی تاضذ ضز –ًوَدار تزاسش تثخیز ٍ تؼزق ساالًِ تذست آهذُ تِ دٍ رٍش دهایی سادُ جذیذ ٍ پٌوي  -4ضىل 

R)تثییي 
2
هی تاضذ. تٌاتزایي رٍش  0.87هاًتیث  –تثخیز ٍ تؼزق ساالًِ رٍش دهایی جذیذ در همایسِ تا رٍش پٌوي  (

 وٌذ. تز هحاسثِ هیدهایی جذیذ تثخیز ٍ تؼزق ساالًِ را ًسثت تِ تثخیز ٍ تؼزق رٍساًِ دلیك

 

 هاًتیث –هایی سادُ جذیذ ٍ پٌوي ًوَدار تزاسش تثخیز ٍ تؼزق ساالًِ تذست آهذُ تِ دٍ رٍش د -4ضىل 

ساالًِ تزای هطالؼات ّیذرٍلَصیىی در حَضِ آتزیش سذ وزج   EToضَد وِ اس ایي رٍش تیطتز تزای تخویي پیطٌْاد هی

 استفادُ ضَد.
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