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 چكیده

 8باشد.در این پژوهش  های بسیار مهم در برنامه ریزی توسعه آبیاری می زان تبخیر از پارامتربرآورد می

( و 1روش برآورد تبخیر بر پایه انتقال جرم)پنمن، هورتن،دالتون، فیتزجرالد،مایر،کازبین، هربک)

ریب ((برای ایستگاه سینوپتیک کاشان محاسبه گردید. نتایج نشان داد که روش مایر با ض2هربک)

 MAE=1.34و میانگین مطلق خطا  RMSE=1.7جذر میانگین مربعات خطا ،  =  0.9734همبستگی

 باشد. روش مناسب برای محاسبه میزان تبخیر ایستگاه سینوپتیک کاشان می

 
 ایستگاه سینوپتیک کاشان. معیارهای دقت خطا، های انتقال جرم، روش تبخیر، کلید واژه:

 

 
 

 مقدمه
 

 ینکره زم یباران بر رو کشور ما در در ردة مناطق کم یژه،و یمیاقل یطو شرا یاییجغراف یتبه سبب موقع

زاگرس بخش اعظم  یغرب یها قسمت یدامنه البرز و بخش یچرا که صرف نظر از قسمت شمال گیرد یقرار م

طرف و  یکاز  یان کم نزوالت جویزرو م ین. از اباشد یم بهره یب یکاف یاز نزوالت جو  یران،ر بزرگ ما،  اکشو

و تعرق که باعث  یرتبخ یدهسبب شده تا پد یران،در ا یگراز طرف د یرزمینیو ز یمنابع آب سطح یتمحدود

گردد.  یتلق یرگذارو تا مهم یارسب ای یدهپد شود، یم یاهیخاک و پوشش گ ی،تلفات آب و رطوبت از سطوح آب

 برخوردار است. یادیز یاربس یتاز اهم یزمناسب و با دقت باال ن یبه روش یرتبخ یزانمحاسبه م یلدل ینبه هم

سطوح آزاد  سطح خاک و یاهی،: رطوبت موجود درپوشش گاز جمله یاز سطوح متفاوت تواند یم یرتبخ همچنین

امر باعث  ین. پس ایردگو ... صورت  یرزمینیآب ز یها سفره یها و حت خانه، رودیاها، درها یانوسمانند اق یآب

 یبرا یردرنظر گرفتن نقش تبخ لذاما خارج شود ف یاز آب از دسترس یادیز یارشود که مقدار بسیم

 یالن، بمختلف یسدها یجادا یرنظ یعمران یها و طرح یدر کشاورز یآب مصرف یزانم یریتو مد یزیر برنامه

مهم است اما ذکر  یارآلوده کننده بس یهامورد استفاده در دفع فاضالب یریتبخ یها، حوضچه ها یاچهجرم در
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از  یواقع یرتبخ یزانم یریگ اندازه ی،مختلف هواشناس های یدهپد یناست که در ب یتنكته حائز اهم ینا

 کارهاست. ینتر مشكل

اتمسفر و وارد  آزاد شده آب یهامولكول آن یجهکه نت یندیآفر به صورت، یرتبخ ،یعلم هواشناس در

سطح مرطوب، مانند  یکهمان انتشار بخار آب از  یعتدر طب یرتبخ یگر. به عبارت دشودتعریف می گردد،می

 یفتوان تعریتر از نقطه جوش آب م یینپا یدرجه حرارت رجامد را د یا یعسطح آزاد آب و اعم از حالت ما

 منطقه دارد. یکآب قابل دسترس در  یزاندر م یشود که نقش مهم یماطالق  یسطح یرکردکه به آن تبخ

آزاد  یاهایو در هایانوسسطح آزاد آب همانند : اق یاست که از رو یریتبخ یر،اشكال تبخ ینتر مهم از

 ید، عامل اصلنباشیم ینآب در سطح زم ی مجموعه یها از منابع اصل آب ینکه ا ییو از آنجا یردپذیانجام م

 .شود یم یزن ها یو خشك ها یانوساق ینل آب و بخار آن در حجم باال بانتقا

هوا،  یرطوبت نسب یزاندرجه حرارت، سرعت باد، م ید،چون شدت و مدت تابش خورش یادیعوامل ز

و تعرق دارند از  یرتبخ یزاندر م ای کننده ییننقش تع یاهارتفاع محل، بافت خاک، مقدار رطوبت خاک و نوع گ

تعرق -یرمشكل است. تاکنون تبخ یاربس یتعرق کار-یرتبخ یقگفته شد برآورد دق یشترنطور که پرو هما ینا

-ی)معادالت تجرب یرمستقیمغ یها روش یا( و یسیمتری)ال یمو استفاده دو روش مستق یریبه کارگ با یشترب

 یلهبه وس یتجرب یها روش یراخ یانسال ی. طدش یو ...( برآورد م یاهیو گ یمیاز عوامل مختلف اقل یتابع

در پنج گروه  یتجرب یها ارائه شده است. روش رقتع-یرتبخ یزانبرآورد م یدر جهان برا یادیمحققان ز

 .شوند یم یبند دسته یرو تشت تبخ یرطوبت ی،تشعشع ی،دمائ یبی،ترک

ء که جز رددگ یاستفاده م یو توازن انرژ یرودینامیكیاز دو بخش آ یبیگروه ترک یعنیدسته اول  در

 یزانبرآورد م یبرا یچیدهمهم و پ یها از معادله یكیکوچكتر است اما  یآن از جزء توان انرژ یرودینامیكیآ

مبدل  24فائو -معادله پنمن بهفائو  یبار جهان و پنمن است که بعد از اصالح توسط سازمان خوار یرمعادلهتبخ

که فاقد آمار کامل  یهای یستگاها یاغلب برا و باشد یدرجه حرارت هوا م یپارامتر اصل یگروه دمائ در .یدگرد

و روش اصالح شده  یدلکر_یبالن دسته عبارتند از: ینا یهاروش ینتر از معروف یبرخ رود یهستند به کار م

 یزانورد مآبر و ییندر تع یبه عنوان عامل اصل خورشید یتابش یاز انرژ ی. در گروه تشعشعباشدمی آنها

 دسته هستند. ینا یها و تورک از جمله روش یزه-جنسن ینگ،ماک یها . روشودش یتعرق استفاده م-یرتبخ

از جمله  یسو پاپاداک یوانفو درجه حرارت موثرند که روش ا یرطوبت نسب یرنظ یعوامل یدسته رطوبت در

تعرق _یرمحاسبه تبخ یتجرب یها روش یبند در دسته آخر گروه یززمره هستند و ن ینا یها روش ینتر معروف

تعرق -یرتشت را به تبخ یها داده توان یم یرمناسب تشت تبخ یباست که استفاده از ضرا یرته تشت تبخدس

با توجه به اهمیت پدیده تبخیر و برآورد میزان آن به کمک روابط تجربی مذکور، تا  نمود. یلمرجع تبد یاهگ

به برخی از این مطالعات و  کنون مطالعات زیادی جهت تعیین میزان تبخیر صورت گرفته است که در ادامه

 شود.ها اشاره مینتایج آن

دالتون و روهور در چهار  یر،اانتقال جرم شامل م یبر مبنا یرآورد تبخبر سه مدل (1997)ینگو س ژو

مشاهده شده  یجبا نتا یقابل قبول یجو نتا یکانادا را واکاو یویانتار یالتا یدر شمال غرب یهواشناس یستگاها

سه  ینرا از ب ET ینروش تخم جپن (2002)در سال یگرشاندر مطالعه و پژوهش د ینها همچنآنگزارش دادند. 

 زارع. کردند یواسنج یسیسو یزچانگ یستگاهانتقال جرم، تابش و درجه حرارت را انتخاب و در ا یروش بر مبنا
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 میزان ،در کل کشور یهواشناس یستگاها 25در پژوهش خود با استفاده از اطالعات  (1389)و همكاران یانهاب

روش  ه نشان داد کهانجام شد یهایمحاسبه کردند که بررس را ینظر و یروش تجرب 4 به وسیلهماهانه  یرتبخ

 یبرا ی، از روابط تجرب(1390)و همكاران یزدانی ترین روش است.برای برآورد میزان تبخیر مناسب یوانفا

 یروش تجرب ینو ارائه بهتر یمصنوع یشبكه عصب یجبا نتاآن  یسهاز سطح آزاد آب و مقا یرتبخ یزانم ینتخم

 2007تا  1995های سال یساله ط 12 یدر دوره آمار یهواشناس یآمل با استفاده از داده ها یزارشال یدر اراض

 از سطح آزاد یرتبخ یندر تخم باالیی ییتوانا یعصب یها آنان نشان داد که شبكه یجنتا دکهبهره گرفتن یالدیم

در  یتجرب یهاروش یراز تشتک نسبت به سا یربا مقدار تبخ یهمبستگ ینبهتر یوانفا یو روش تجرب تهداشرا 

 یستانزهک در منطقه س یهواشناس یستگاهدر ا یقبا انجام تحق (1391)و همكاران حیاتی .منطقه آمل دارد

منطقه با توجه  ینرا درا رالدیتزجپنمن و ف یها روش یتبر انتقال جرم، در نها یپنج معادله مبتن یابیضمن ارز

مراغه  یاناز سد علو یرتبخ یزانم (1393)و همكاران ستاری داده اند. یصبه دست آمده مناسب تشخ یجبه نتا

نشان داد که روش  یقتحق ینا یجکه نتا محاسبه کردندرا انتقال جرم  یبرمبنا یتجرب یهاروش استفاده از را با

 یتجرب یهاروشگیری با به کار (1394)جهرمیخوشحال . بوده است ترمناسبها نسبت به سایر روش یرما

 یرکه روش ما یدرس یجهنت ینبه ا پرداخت و متفاوت استان فارس یمسطح در دو اقل از یربرآورد تبخ بهمختلف 

 جهت تخمین مقدار تبخیر برخورددار هستند. یدقت باالتر های تجربی دیگر ازنسبت به سایر روش یوانفو ا

بر انتقال جرم  یتعرق مرجع مبتن-یرتبخ ینروش تخم 9 یو واسنج یسهضمن مقا (2016)ینپژوهو د امیریباب

مناسب در حوضه  یها روش ینو دوم ینو دالتون را به عنوان اول یرام یهاروش یهاروم یاچهدر یزدرحوضه آبر

بر  یسد دز عملكرد روابط تجرب یخود بر رو یقدر تحق( 1396)و نجفوند اسالمی نمودند. یانب یهاورم یاچهدر

 یهاروش یرنسبت به سا یرنشان داد که رابطه ما یجنتا .قرار دادند یمورد بررس RMSEو  R^2اساس دو آماره 

 .سطح آزاد آب سد دز برخوردار است از یردر برآورد تبخ یاز دقت باالتر یتجرب

ها  شان محاسبه گردید. این روشتبخیر برای ایستگاه سینوپتیک کا در این تحقیق هشت روش برآورد

(، هورتن، کازمین ، مایر و پنمن است. هدف از این 2(، هربک )1شامل معادالت دالتون ، فیتز جرالد، هربک )

های مختلف با روش تشتک تبخیر در ایستگاه سینوپتیک کاشان  تحقیق محاسبه تبخیر محاسبه شده از روش

 باشد. می

 
 

 ها مواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

ایستگاه سینوپتیک کاشان در قسمت شمال شرقی شهرکاشان قرار دارد. مختصات جغرافیایی این 

 971تفاع دقیقه عرض شمالی وبا ار 59درجه و  33دقیقه طول شرقی و 27درجه  51ایستگاه عبارت است از: 

  5/136(برابر 1967-2014از سطح دریا واقع شده است. متوسط بارندگی ساالنه آن در طول دوره آماری ) متر

های هواشناسی در شهرستان کاشان را نشان  (، نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه1متر است. شكل) میلی

 دهد. می
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 ی شهرستان کاشانهای هواشناس نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه -1شكل

 

 های برآورد تبخیر بر مبنای انتقال جرم روش

 

های مختلفی تقسیم گردد از جمله: تجربی، موازنه آب، موازنه  تواند به دسته های تعیین تبخیر می روش

انرژی، انتقال جرم، ترکیبی و اندازه گیری.در این تحقیق هشت روش برآورد تبخیر برای ایستگاه سینوپتیک 

(، هورتن، کازمین 2(، هربک )1ها شامل معادالت دالتون ، فیتز جرالد، هربک ) اسبه گردید. این روشکاشان مح

های مختلف با روش تشتک  ، مایر و پنمن است. هدف از این تحقیق محاسبه تبخیر محاسبه شده از روش

 شند:با معادالت انتقال جرم به شرح زیر می باشد. تبخیر در ایستگاه سینوپتیک کاشان می

 

 روش پنمن -1

 

E=0.35(1+0.24u)(es-ea)                                                                                                        (1)  

 
 

 روش هورتون -2
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E=0.4[2-exp(-2u)(es-ea)]                                                                                                      (2)  
 

 روش دالتون -3

 

E=15(es-ea)                                                                                                                           (3)  

 

 روش فیتز جرالد -4

 

E=(0.4+0.199u)(es-ea)                                                                                                          (4)  

 

 روش مایر -5

 

E=11(1+0.1u)(es-ea)                                                                                                             (5)  

 

 روش کازمین -6

 

E=6(1+0.21u)(es-ea)                                                                                                             (6)  

 

 

 (1روش هربک و همكاران) -7

 

E=0.0578u(es-ea)                                                                                                                  (7)  

 

 

 (2روش هربک و همكاران) -8

 

E=0.0728u(es-ea)                                                                                                                  (8)  

 

 

 باشد. ر بخار بر حسب اینچ میفشا eaو  esسرعت باد بر حسب مایل در ساعت،  uدر معادالت فوق، 

 

 گیری های دقت اندازه معیار

Rو ضریب همبستتگی )  (RMSEجذر میانگین مربعات خطا ) (،(MAEر این تحقیق از میانگین مطلق خطا د
2  )

 ها در روابط زیر آورده شده است. شود. بیان ریاضی این آزمون ها استفاده می برای ارزیابی عملكرد مدل
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                                                                                                             (9)  

 

                                                                                                          (10)     

                                                                                                                               

                                              (11)                                                                    

      

تبخیتر  هتای   ، دادهروش انتقتال جترم  های موجود در  در روابط باال به ترتیب داده  nو  ، منظور از 

به ترتیب عبارتند از کوواریتانس   و  ها است. در رابطه آخر نیز  و تعداد کل داده تشتک

 .باشد ها می و انحراف معیارهای آن خیر تشتکمقادیر تبو  روش انتقال جرمهای موجود در  داده

 

 نتایج و بحث

 

معادله با ضرایب ثابت اصلی در مقابل تبخیر از تشتتک متورد مقایسته     8تبخیر محاسبه شده به وسیله  

های انتقال جرم برای محاسبه ایستگاه ستینوپتیک کاشتان نشتان داد از بتین      وشنتایج حاصل از ر قرار گرفت.

گیتری، بهتترین روش بترای     های اندازه های ذکر شده، روش مایر با درصد خطای کمتر نسبت به سایر روش روش

را   های مختلتف  توسط روش گیری های دقت اندازه (، معیار1باشد. جدول) محاسبه تبخیر منطقه مورد مطالعه می

 دهد. نشان می

 های مختلف   گیری توسط روش های دقت اندازه معیار -(1جدول)

MAE RMSE  ها روش 

 پنمن 9746/0 63/8 9/6

 هورتن 8565/0 45/8 73/6

27/3 

84/6 

4/3 

56/8 

9715/0 

9734/0 

 دالتون

 فیتزجرالد

 مایر 9734/0 7/1 34/1

 کازبین 9744/0 05/4 3/3
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 (1ک)هرب 7967/0 91/8 12/7

 (2هربک) 7967/0 91/8 11/7

 

 نتیجه گیری

 

ها  در این تحقیق هشت روش برآورد تبخیر برای ایستگاه سینوپتیک کاشان محاسبه گردید. این روش

(، هورتن، کازمین ، مایر و پنمن است. هدف از این 2(، هربک )1شامل معادالت دالتون ، فیتز جرالد، هربک )

های مختلف با روش تشتک تبخیر در ایستگاه سینوپتیک کاشان  شده از روشتحقیق محاسبه تبخیر محاسبه 

روش مایر با   های انتقال جرم برای محاسبه ایستگاه سینوپتیک کاشان نشان داد نتایج حاصل از روش باشد. می

RMSE=1.7  وMAE=1.34  های محاسبه  شود از سایر روش باشد.پیشنهاد می بهترین روش انتقال جرم می

 د.دهای هوشمند استفاده شود و نتایج با یكدیگر مقایسه گر های عصبی و سایر مدل یر مانند شبكهتبخ
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