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 چکیده : 

ریزی، طراحی و مدیریت منابع تعرق برای برنامه و یکی از متغیرهای مهم در چرخه آب است. برآورد تبخیر تبخیر و تعرق

های تشت تبخیر ایستگاه سینوپتیک ورد تبخیر با دادهآهای مختلف برآب ضروری است. هدف از این تحقیق مقایسه روش

 11حیدریه در دوره های تشتک تبخیر و متغیرهای هواشناسی ایستگاه تربتشد. به این منظور از دادهباتربت حیدریه می

سامانی، اصالح شده، تورک، هارگریوز  کریدلهای بالنیروش( استفاده شد. تبخیر و تعرق پتانسیل با 1931-1931) ساله

های تشتک تبخیر مقایسه شد. ارزیابی نتایج  حاسبه و با دادهتیلور مو پریستلی  سهی، جنسن مانتیثپنمن کینگ، فائومک

تبخیر و تعرق پتانسیل  برآوردانجام شد. نتایج نشان داد بهترین مدل برای  RMSEو  2R  ،MAE با استفاده از معیارهای 

هارگریوز سامانی با  بوده و ضعیفترین نتایج مربوط به مدل 11/1 تبیینمانتیث با ضریب  -پنمن-در تربت حیدریه مدل فائو

 می باشد.  120/1 تبیینضریب 
 

 مانتیث -پنمن-تبخیرو تعرق، تشت تبخیر، مدل فائوکلمات کلیدی: 
  

 مقدمه :  -1
 اساس بر جهان سطح در آب منابع ی آبخیز، مدیریت منابع آب آن حوزه است. مدیریتهای هر حوزهیکی از ضرورت

 کلیه در را بشر افراد کلیه زندگی کیفیت افزایش حفظ و بتواند که است مدیریتی نآ و گرفته قرار موردتوجه پایدار توسعه

هایی که به بارش %01باشد. تبخیر و تعرق از متغیرهای مهم در چرخه آب است زیرا حدود  داشته نظر در آشکارا هازمان

. ]1[دهدیر شده کیفیت آب را کاهش میمانده ازآب تبخشود و امالح نمک باقیرسد به طور مستقیم تبخیر میها میخشکی

های آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری است. مدیریت طرح ریزی، طراحی وتبخیر وتعرق به منظور برنامه برآورد

و صحیح پارامترهای مختلف بویژه تبخیر  برآوردهای آبخیز نیازمند شناسایی و سازی در حوزهسازی و شبیهریزی، بهینهبرنامه

آب در بخش  %11شده حدود  برآورد. بیشترین مصرف آب در اغلب نقاط جهان در بخش کشاورزی است. ]2[تعرق است 

های پرهزینه . نیاز آبی گیاهان با استفاده از روش]9[یابد در کشورهای فقیر افزایش می %31کشاورزی مصرف شده که تا 

گیری و یا با استفاده از دستگاه الیسیمتر اندازه گردیدهبخار مشخص  هواشناسی بر اساس بیالن انرژی و انتقال جریان جرم

 .  ]4[باشند ها پر هزینه و زمان بر میشود. هر دو این روشمی

های تجربی( غیر مستقیم )روش برآوردهای گیری مستقیم و روشبرای تعیین نیاز واقعی آبی گیاهان، دو شیوه کلی اندازه 

قیم به منظور تعیین نیاز واقعی گیاه به آب یا تعیین تبخیر و تعرق واقعی گیاه از آزمایشات وجود دارد. در روش مست

های وابسته برای محاسبه تبخیر های تجربی برای تعیین مقدار تبخیر و تعرق باید پارامترشود. در روشالیسیمتری استفاده می

تبخیر و تعرق گیاه مرجع وجود داد که هر  برآوردزیادی برای  گیری شده یا تخمین زده شوند. روشهای تجربیو تعرق، اندازه

 مانتیث به عنوان  -پنمن -کدام از متغیرهای مختلف هواشناسی استفاده کرده و اغلب نتایج آنها با هم متفاوت است. روش فائو
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ها پیشنهاد  رای ارزیابی سایر روشهای اقلیمی و همچنین بتنها روش استاندارد محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع از روی داده

 های هواشناسی متعددی بوده که به تبخیر که دارای دقت خوبی هستند نیازمند داده برآورد. برخی از معادالت ]0[شده است 

 

 

 توان از آنها استفاده کرد. برای محاسبه تبخیرو تعرق پتانسیلهای مناسب نمیدلیل عدم وجود ایستگاه هواشناسی با داده

. پدیده هیدرولوژیکی تبخیر و تعرق چند ]1[تبخیر به عنوان یک روش قابل قبول استفاده کرد کتوان از اطالعات تشتمی

بعدی بوده و متاثر از متغیرهای بارندگی، سرعت باد، تابش خورشیدی، فشار هوا، ساعات افتابی، ابرناکی، همرفت، پوشش زمین 

تبخیر  برآوردهای غیر مستقیم، ساده و مناسب برای تبخیر یکی از روش ک. تشت]1[باشد گیاه و آب می،و خصوصیات خاک

تبخیر وتعرق با استفاده از روشهای غیر مستقیم و  برآورد.  بنابراین در مطالعات مختلف به ]3[باشدوتعرق گیاه مرجع می

 مقایسه نتایج آن با داده های الیسیمتری و تشتک تبخیر پرداخته شده است. 

 مدل تخمین تبخیر و تعرق ارزیابی شد و نتایج نشان داد در 3ضریب تشت تبخیر،  برآوردان کردستان به منظور دراست

 های بهترین عملکرد  و روش  Christiansen (1990)و  FAO-24(1997)مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی روش 

Raghuwanshi & Wallender (1998)    وAllen& Pruitt(1991)   مقایسه روش]3[عملکرد را داشتندبدترین .-

 درتبخیر و تعرق پتانسیل و تشت تبخیر با مقادیر الیسیمتر در دشت قزوین بیانگر برتری مدل هارگریوز سامانی  برآوردهای 

شهر کشور با اقلیم مختلف  مدل مک کینگ  3مدل تبخیر وتعرق گیاه مرجع در  24. در ارزیابی ]3[تبخیر وتعرق بود برآورد

. در حوزه آبخیز مهارلو ]11[های برتر انتخاب شدندح شده، دروگرز و آلن، والیانتزاس و هارگریوز سامانی به  عنوان مدلاصال

سامانی نشان داد   –بررسی تغییرات زمانی و مکانی تبخیروتعرق پتانسیل با روشهای تورنت وایت، بالنی کریدل و هارگریوز 

. نتایج مطالعه تبخیر و تعرق ]11[هارگزیوز سامانی بیشترین خطا را داشته استروش بالنی کریدل کمترین خطا و روش 

سامانی  بیانگر آن بود که با کاهش عرض جغرافیایی  -مانتیث و هارگریوز -های تورنوایت، پنمنپتانسیل استان فارس با شاخص

-ن مقدار تبخیر و تعرق را نسبت به ایستگاهمرکز بیشتری بر مقدار تبخیر و تعرق افزوده شده و مناطق جنوب و جنوب شرقی و

های تشت تبخیر داشته و بهترین روش تبریز روش بالنی کریدل بیشترین همبستگی را با دادهدر . ]12[های مجاور داشتند

روش تورنوایت بوده و روش در کاشان تبخیر و تعرق  وردمناسبترین روش برآ. ]19[و تعرق پتانسیل است برای محاسبه تبخیر

تبخیر و تعرق در مناطق نیمه خشک چین نشان دهنده  تخمینمدل  11. ارزیابی نتایج ]14[پن من کمترین دقت را دارد

و در  ]11[. در منطقه همدان به دقت باالی روش بالنی کریدل ]10[مدل نسبت به نتایج الیسیمتر بود 11بیشتر همه  برآورد

محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل نسبت به داده های الیسیمتری اشاره شده  برای ]11[فائو  مانتیثپنمن استان یزد به روش

روش در آلبست اسپانیا و مقایسه نتایج آنها با داده های الیسیمتری نشان داد  1است. مطالعه تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با 

، پنمن و 24، پنمن فائو 24ابش فائو، هارگریوز سامانی، ت01دقت معادالت به ترتیب اولویت شامل معادالت پنمن مانتیث 

 هایرابطه وزنی نشان داد الیسیمتر با تعرق و های سه ساله  تبخیرگیریاندازه ترکیه در .]13[کریدل اصالح شده استبالنی

 .]13[باشندمی دارا الیسیمتر هایداده با را تطبیق بهترین کینگمک و پنمن

رضوی است و بخش زیادی از آب در این شهرستان اورزی در استان خراسانهای کششهرستان تربت حیدریه یکی از قطب 

تعرق پتانسیل در منطقه و تعیین نیاز آبی گیاهان کشت شده  شود بنابراین تعیین میزان تبخیر وبخش کشاورزی مصرف می در

تان الیسیمتر وجود ندارد هدف تواند کمک زیادی به مدیریت آب در شهرستان بنماید. از آنجا که در این شهرسدر منطقه می

انتخاب روش  و های تشت تبخیر ایستگاه سینوپتیک تربت حیدریه تبخیر با داده برآوردهای مختلف این تحقیق مقایسه روش

 باشد.میمناسبتر برای تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل 

 

 روش تحقیق -2
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 19ʹایستگاه در طول جغرافیایی این استفاده شد.  حیدریهسینوپتیک تربت  ایستگاه هواشناسی هایداده از تحقیق این در

لیمتر و می 249از سطح دریا واقع شده است. بارش متوسط ساالنه ایستگاه  1401در ارتفاع   90° 11ʹ و عرض جغرافیایی °03

-شد. عالوه بر دادهبامیو بر اساس اقلیم نمای دمارتن دارای اقلیم نیمه خشک درجه سانتیگراد 4/14دمای متوسط ساالنه آن 

 های مورد متغیرهای هواشناسی مورد نیاز برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با روش های تشتک تبخیر روزانه از اطالعات

 

های روشسال استفاده شد.  سپس تبخیر و تعرق با   11به مدت   1931تا  1931های ( در طی سال1مطالعه )جدول 

تیلور محاسبه و در هیز و پریستلی ، جنسن فائومانتیث کینگ، پنمن سامانی، مکک، هارگریوز اصالح شده، تور کریدلبالنی

 گیری شده تشتک تبخیر مقایسه شد. های اندازهادامه با داده

 

 تبخیر وتعرق پتانسیل و داده های مورد نیاز  برآوردمدلهای تجربی استفاده شده برای  -1جدول 

 زداده های مورد نیا مدل

 (C°) روزانه دمای متوسط ،(C°) روزانه دمای مینیمم روزانه، دمای ورودی،ماکزیمم تشعشع میزان رگریوز سامانیاه

دمای متوسط ماهانه، حداقل رطوبت نسبی هوا، ساعات آفتابی، ساعات روشنایی، سرعت باد  بالن کریدل اصالح شده

 متری   2در ارتفاع  
وسط، فشار بخار اشباع برای میانگین بیشترین و کمترین دماهای روزانه در میزان تابش، دمای مت جنسن هیس

 گرمترین ماه سال، ارتفاع

 تابش خالص در سطح برگ، شار گرما به داخل خاک، گرمای نهان ، شیب منحنی فشار بخار پریستلی تیلور

 مقدار تابش برون زمینی، شیب منحنی فشار بخار، ثابت سایکرومتری مک کینگ

 متوسط دما، میزان تابش، رطوبت نسبی رکتو

متری از سطح زمین، شیب منحنی فشار  2تابش خالص، ضریب رطوبتی، کمبود فشار بخار در ارتفاع  مانتیث -پنمن-فائو

 متری و شار گرما به داخل خاک 2متری، سرعت باد در ارتفاع  2متوسط دمای هوا در ارتفاع  ،بخار
 شود.یل پوشش کامل گیاه مرجع، شار گرما به داخل خاک صفر فرض میدر محاسبات نیازآبی به دل  

 

 های ارزیابیمعیار -1-2
های تجربی از معیارهای ارزیابی  گیری شده تشتک تبخیر و نتایج بدست آمده از روشهای اندازهی دادهجهت مقایسه

( 9)رابطه  (RMSE)ی میانگین مربعات خطا ( و ریشه2)رابطه  (MAE)(، میانگین مطلق خطا 1)رابطه  2R تبیینضریب 

 استفاده شد.

(1) 

 

 
 

(2) 

  

(9) 
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: مقادیر برداشت شده تبخیر و تعرق  Ykی تبخیر و تعرق حاصل از تشتک تبخیر، برآورد: مقادیر   Xkدر این روابط 

: میانگین مقادیر برداشت ،  تشتک تبخیر حاصل از ی تبخیر و تعرقبرآورد:  مبانگین مقادیر   های تجربی، حاصل از فرمول

 : تعداد داده می باشد.  Nهای تجربی  و شده تبخیر و تعرق حاصل از فرمول
 

 نتایج -3

 

ارائه  1( در شکل 2113-2111) های ذکر شده در بازه زمانی روزانهی و مشاهداتی تبخیر و تعرق با روشبرآوردمقادیر 

 نشان داده شده است.   2تبخیر و تعرق پتانسیل در جدول  برآوردهای تجربی تایج ارزیابی مدلناست.   شده

 

  

  

 
 

 
  از استفاده با شده محاسبه روزانه تعرق و ریتبخ جینتا نیب شده داده برازش خط -1 شکل

 گیری شده تشتک تبخیرروش های مورد مطالعه وداده های اندازه 
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-های اندازهدادهبی با جرمختلف تهای با مدل محاسبه شده روزانهمقادیر تبخیر و تعرق نتایج معیارهای ارزیابی  : 2 جدول

  گیری شده تشتک تبخیر

MAE 

 

 
RMSE 

 

 R2 
 

 معیار

 روش 

دهبالنی کریدل اصالح ش 0.48 5.37 2.11  

 هارگریوز سامانی 0.025 6.35 3.16

 تورک 0.56 5.10 2.78

تیلور-پریستلی 0.10 7.33 3.98  

سجنسن هی 0.65 5.49 3.46  

 مک کینگ 0.19 6.25 3.42

مانتیث -پنمن-فائو 0.76 3.02 0.11-  

  

  

 

های ارزیابی، ی تبخیر و تعرق روزانه با توجه به شاخصبرآوردهای توان گفت که از بین روشباتوجه به نتایج جدول می

های پریستلی تیلور، کارآیی بهتری را نسبت به روشس کریدل اصالح شده  و جنسن هی، تورک، بالنیمانتیث -پنمن-روش فائو

دهد اما هیز علیرغم اینکه ضریب همبستگی بیشتری را نشان می -کینگ و هارگریوز سامانی نشان دادند. روش جنسونمک

 داشت.   بیشتری برآوردنسبت به روشهای تورک و بالنی کریدل اصالح شده خطای 
 

 گیرینتیجه -4
-های آبیاری و مدلریزیهای آبخیز، محاسبات بیالن آبی، برنامهالعمل هیدرولوژیک حوزهتبخیر و تعرق در بررسی عکس

های تبخیر و تعرق و مقایسه نتایج آن با داده برآوردمدل  1های هیدرولوژیکی نقش مهمی دارد. در این تحقیق به ارزیابی 

های را با داده ضریب  تبیینمانتیث بیشترین  -پنمن -یستگاه سینوپتیک تربت حیدریه پرداخته شد. روش فائوتشت تبخیر در ا

تبخیر  برآوردمانتیث در  –پنمن  -تشت تبخیر داشته  وکمترین میانگین خطای مطلق را نشان داده است. به برتری روش فائو

اشاره شده است. مدل هارگریوز سامانی  ]11[و استان یزد ایران ]13[ه ، ترکی]13[و تعرق پتانسیل در منطقه آلبست اسپانیا 

تبخیر و تعرق  برآوردهای تشت تبخیر داشت  اما در دشت قزوین این مدل بعنوان بهترین روش را با داده تبیینکمترین ضریب 

دهنده برتری مدل مک کینگ اصالح تبخیر و تعرق در اقالیم مختلف ایران نشان برآوردمدل  24.  ارزیابی ]3[معرفی شده است

کریدل در حوزه آبخیز که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مغایرت دارد. روش بالنی ]11[رگریوز سامانی بود اشده و ه

تبخیر و تعرق پتانسیل می باشند. در این تحقیق نیز روش بالنی کریدل  برآوردمناسبترین روش  ]19[و تبریز  ]11[مهارلو 

 -پنمن-تبخیر و تعرق می باشد. با بررسی نتایج این تحقیق روش فائو برآوردهای مناسب برای شده بعنوان یکی از مدلاصالح 

های مصرف یا تبخیر و تعرق در تربت حیدریه شناخته شد. تبخیر و تعرق یکی از مهمترین راه برآوردمانتیث بهترین روش 

تواند ضمن نشان دادن های زمانی معین میبررسی تغییرات آن در دوره رفت آب در یک حوزه آبخیز است که پایش وهدر

میزان آب مصرفی در هر کاربری اراضی، در مدیریت آب در مقیاس حوزه و تعیین میزان آب مورد نیاز جهت تخصیص به 

 هرکاربری اراضی، مورد استفاده واقع شود. 
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Abstract  

Evapotranspiration is one of the most important variables in the water cycle. Estimation of 

evapotranspiration is essential for the planning, design and management of water resources. 

The aim of this study is comparing the different methods of evapotranspiration estimation 

with evaporation pan data in Torbat Heydariyeh synoptic station. For this purpose, 

evaporation pan data and meteorological variables of Torbat Heydariyeh station in a 10-

year period (2008-2017) were used. Potential Evapotranspiration  were calculated by 

modified Blanney- Criddle, Turk, Hargreaves- samani, Makking,  Fao- Penman-Montith, 

Jensen Haise and   Priestley –Taylor methods and were copmpared with evaporate pan data. 

The evaluation of results were done with using the R2, MAE, and RMSE criteria. The 

results showed that the best model for estimating potential evapotranspiration in Torbat 

Heydarieh is the FAO-Penman-Mantith model with a coefficient of determination 0.76 and 

the weakest results are related to the Hargreaves-Samani model with a coefficient of 

determination 0.025.  
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