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 : چكيده

فائوپنمنمانتیث به عنوان روش مرجع، برای برآورد تبخیروتعرقمرجع مورداستفاده قرارمیگیرد. اما این روش نیازمند اطالعات 

های با ورودی زیادی بوده که در بسیاری از شرایط دسترسی به همه اطالعات امکانپذیر نبوده و این امر انتخاب روش

اطالعات ورودی کمتر و دقت مناسب را ضروری میسازد. در این پژوهش هفت مدل برآورد تبخیروتعرق مرجع  نسبت به 

 ای روزانه بیشینه و کمینهدرجه حرارت، بیشینه و کمینهفائوپنمنمانتیث ارزیابی شدند. برای این هدف از دادهه

گردید. نتایج نشان  ( ایستگاه سینوپتیک الیگودرز استفاده0895-2102ساله ) 53آفتابی  باد و ساعات رطوبتنسبی، سرعت

رجع م فائو دارای دقت بیشتری نسبت به سایر مدلهای تجربی در تخمین تبخیروتعرقداد مدلهای کیمبرلیپنمن و تشعشی

 در اقلیم الیگودرز هستند.

 

 دمایی.-مدل تشعشی، مدل دمایی، مدل تشعشعی های كليدی:واژه

 

 مقدمه  -1

ترین اجزای چرخهی هیدرولوژی میباشد ( بوده که یکی از مهمET0یکی از مهمترین اجزای نیازآبی، تبخیروتعرق مرجع )

که تابع متغیرهای اقلیمی ازجمله: سرعت باد در نزدیکی سطح زمین، دمای هوا، تابش خورشیدی و رطوبت نسبی است. 

 تجربی متغیرهای را میتوان با استفاده از مدلهای آب و هواشناسی که بر پایه معادالت فیزیکی، یا رابطه 0ETدرنتیجه مقادیر 

تبخیر و تعرق مرجع وجود دارد که هرکدام با سازی نمود. روشهای مختلفی برای محاسبه هواشناسی هستند، برآورد و شبیه

به طور معمول  [.0متفاوتی بدست میدهند ]توجه به فرضیات و دادههای هواشناسی مختلفی که در نظر میگیرند، اغلب نتایج 

 مانتیث-پنمن-با استفاده از الیسیمتر یا با یک مدل مرجع واسنجی میشوند، که معموالً مدل فائومدلهای تبخیر و تعرق 

(FAO35[ به عنوان مدل مرجع در نظر گرفته میشود )2،5،2 ( سازمان خواروبار جهانی .]FAOاین روش را به ) عنوان معادله

مانتیث در شرایط -پنمن-صحت نتایج مربوط به مدل فائو [ و مطالعات زیادی در سراسر دنیا3استاندارد توصیه کرده است ]

[. این روش به تعدادی از متغیرهای اقلیمی نظیر: حداقل و حداکثر دمای هوا، تابش 5،2مختلف آب و هوائی را نشان میدهد ]

عه، توسای درحالوجود، این متغیرهای هواشناسی خصوصاً در کشورهخورشیدی، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی نیاز دارد. بااین

[ ؛ بنابراین ارائهی روشی که بتواند با دادههای ورودی کمتر، دقت 9یا در دسترس نبوده یا معموالً غیرقابل اعتماد هستند ]

[ در پژوهشی روش تورک را برای 2مناسبی را به همراه داشته باشد، خصوصاً در این مناطق الزامی است. طبری و همکاران ]

و شرایط خشک و روش هارگریوز و سامانی را برای اقلیم مرطوب و نیمه خشک به عنوان دقیقترین روشها  اقلیم سرد و مرطوب
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متر وزنی در پکن چین پرداختند. نتایج -مدل برآورد تبخیروتعرق با الیسی 05[ به ارزیابی 2معرفی کردند. لیو و همکاران ]

 مانتیث برای-پنمن-تر بود. همچنین در این تحقیق مدل فائومدل نسبت به نتایج الیسیم 05برآوردی همهی -حاکی از بیش

[ شانزده مدل برآورد 2محاسبه تبخیروتعرق مرجع به عنوان یک روش محاسباتی استاندارد معرفی شد. ژامان و همکاران ]

، الیانتزاس، ترابرتمانتیث در دره رودخانه سنگال ارزیابی نمودند و مدلهای و-پنمن-را با نتایج مدل فائو تبخیروتعرق مرجع

[ چند مدل 8ماننکو، اسکندل و ماهرینگر را معادلههای مناسبی برای منطقه مورد مطالعه معرفی کردند. خوشحال و همکاران ]

تبخیروتعرق را با نتایج تشت تبخیر در حوزه آبخیز کشور ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که مدل هارگریوز سامانی، 

ترین مدلها در منطقه مطالعاتی است. با توجه به نتایج پژوهشهای مورد اشاره، هر مدل برآورد -تورک مناسببالنی کریدل و 

کننده تبخیروتعرق مرجع در منطقهای خاص با شرایط اقلیمی مربوط به آن محل استخراج شده است. ازین رو هدف از تحقیق 

مرجع در شرایط آب و هوائی الیگودرز با اقلیمی نیمهخشک و  حاضر، مقایسه مدلهای تجربی مختلف در برآورد تبخیروتعرق

 سرد میباشد.

 

 مواد و روشها -2

 منطقه مورد مطالعه

در  هکتار 051دقیقه عرض شمالی با وسعت  22درجه و  55دقیقه طول شرقی و  22درجه و  28شهرستان الیگودرز بین 

میلیمتر و  2/592و متوسط بارش  متری از سطح دریا 2122ارتفاع شرق استان لرستان واقع شده است. این منطقه دارای 

میلیمتر میباشد. طبق روشهای طبقهبندی اقلیمی دمارتن و آمبرژه دارای اقلیم نیمهخشک و خشکسرد،  2/2129تبخیر ساالنه 

رستان و کشور میباشد. نشان دهنده موقعیت جغرافیایی الیگودرز در ل 0با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد است. شکل 

و ارتفاع از سطح دریا  ᵒ28 22′و طول جغرافیایی  ᵒ55 22′این شهرستان دارای یک ایستگاه سینوپتیک با عرض جغرافیایی 

 متر بوده که در این مطالعه از اطالعات این ایستگاه استفاده شده است. 2122

 روش پژوهش 

تبخیروتعرق گیاه مرجع در شرایط آب و هوائی الیگودرز، از اطالعات بیشینه درجه در این پژوهش جهت محاسبه روزانه 

(، ساعات minRH(، کمینه رطوبت نسبی )maxRH(، بیشینه رطوبت نسبی )minT(، کمینه درجه حرارت )maxTحرارت )

( استفاده شد. به 0895-2102ساله ) 53( ایستگاه سینوپتیک الیگودرز مربوط به دوره زمانی WS( و سرعت باد )Sunآفتابی )

استفاده شد. در این نرمافزار روشهای محاسباتی با توجه  RefET-2/5از روشهای تعریف شده در نرمافزار  0ETمنظور برآورد 

به نوع دادههای ورودی )بیشینه و کمینه درجه حرارت، درجه حرارت متوسط روزانه، بیشینه و کمینه رطوبت نسبی، رطوبت 

روش ترکیبی بر پایه پنمن، دو  2وسط روزانه، سرعت باد، میزان بارش، ارتفاع و مختصات جغرافیایی ایستگاه( شامل نسبی مت

دمایی میباشد. در این پژوهش از دو روش ترکیبی  -روش دمایی، یک روش تشعشعی و سه روش ترکیبی تشعشعی

و سه  22و هارگریوزسامانی، روش تشعشعیفائو  22فائو-دل(، دو روش دمایی بالنیکری0892مانتیث و کیمبرلیپنمن )فائوپنمن

( و تورک استفاده شد. روش محاسبه هرکدام از روشها در 0832دمایی شامل معادالت پریستلیتیلور، مکینک )روش تشعشعی

 آورده شده است. 0جدول 

    
                   موقعيت جغرافيایی اليگودرز در لرستان و كشور -(1شكل )

  

 تعرق مرجع -مدلهای تجربی برآورد تبخير -(1جدول )
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 شکل معادله 0ETنام روش محاسبه  ردیف

 هارگریوز سامانی 1
 

 42بالنیکریدلفائو 2
 

 مکینک 3

 
 1691-تورک 4

 
 پریستلیتیلور 5

 
معادله اصالح شده پنمن توسط   6

یل   1694کیمبر
 

 تابشی فائو 7

 
 فائوپنمنمانتیث 8

 
مگاژول بر متر مربع بر روز مقدار ؛ تشعشع خالص بر حسب nRتعرق گیاه مرجع، بر حسب میلیمتر بر روز -؛تبخیر oETاین روابط:  در

nR  .برای عرضهای جغرافیایی مختلف برای هر ماه بدست میآیدG شار گرمایی خاک، بر حسب مگاژول بر متر مربع بر روز ؛Δ ؛ شیب

کیلو پاسکال بر درجه ؛ ثابت سایکرومتری، بر حسب γدرجه سلسیوس اشباع نسبت به دما، بر حسب کیلو پاسکال بر فشار بخار نمودار 

متری از سطح  2میانگین روزانه سرعت باد در ارتفاع ؛ 2Uحسب کیلو پاسکال متری، بر  2؛ کمبود فشار بخار در ارتفاع de-aeسلسیوس 

: میانگین DT متری از سطح زمین، بر حسب درجه سلسیوس. 2هوا در ارتفاع دمای ؛ میانگین روزانه nmeaTزمین، بر حسب متر بر ثانیه 

: ضرایب تجربی میباشند که بنابر پیشنهاد اولیه پنمن wbو  waدامنه تغییرات دمای روزانه )اختالف حداکثر و حداقل دما( در دوره مذکور.

بر  25/5: ضریب ثابت برابر wkمیباشد.  352/1انیه باشد مقادیر عددی آنها به ترتیب واحد و در صورتی که سرعت باد بر حسب متر بر ث

 حسب )میلیمتر بر روز(.

 معيارهای ارزیابی:

، اصالح شده پنمن 22برای مقایسه روشهای تجربی پریستلیتیلور، مکینک، هارگریوزسامانی، بالنیکریدل، مدل تشعشعیفائو 

(، میانگین خطای مطلق RMSEمدل تورک نسبت به مدل فائوپنمنمانتیث، میانگین مربعات خطا )و  0892توسط کیمبرلی 

(MAE( درصد خطای تخمین ،)PE( و نسبت میانگین )MR[ )01.استفاده شد ] 

(4)                                                                                                                  

(5)                                                                                                

(6)                                                                                                                
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(7)                                                                                                       

(8)                                                                                                                            

 

   و زمانی، های گام تعدادام،  i زمانیگام  دربه ترتیب مقادیر محاسباتی و مشاهداتی و  باال،روابط  در

 میانگین مربعات خطا و میانگین خطایباشد. مقادیر آمارههای ریشه می محاسباتیو مشاهداتی مقادیر میانگین ترتیب به نیز 

مطلق همواره مثبت بوده و بهترین حالت عملکرد زمانی است که مقدار به صفر نزدیک شود. مقدار مثبت آماره درصد خطای 

تخمین بیانگر آن است که مدل مورد بررسی تبخیروتعرق مرجع را بیشتر برآورد کرده و مقدار منفی آن بیانگر آن است که 

نزدیکتر باشد  0+ قرار دارد و هرچه به 0و  -0ار تبخیروتعرق را کمتر برآورد میکند. مقدار ضریب تبیین همواره بین مدل مقد

بیانگر همبستگی بیشتر و مثبت یا منفی بودن عالمت آن نشاندهنده همجهت یا خالفجهت بودن همبستگی میباشد. شاخص 

مدلها نسبت به مقدار اندازهگیری شده، مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر نسبت میانگین به منظور بیشبرآوردی یا کمبرآوردی 

 محکهای آماری مورد اشاره، به منظور بررسی میزان همبستگی نتایج مدلها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

 

 نتایج و بحث -3

اسپیرمن مدلهای و ضریب همبستگی  RMSE ،MAE ،PE ،MRدر بر دارندهی مقادیر شاخصهای  2جدول 

دل مرجع به م، تورک و مکینک، نسبت پریستلیتیلور، هارگریوزسامانی، بالنیکریدل، مدل تشعشعیفائو، کیمبرلیپنمن

و  18/0مناسبترین مدل، به ترتیب کیمبرلیپنمن با مقادیر  MAEو  RMSEفائوپنمنمانتیث میباشد. بر اساس شاخصهای 

22/1 (mm.day-0مدل تشعشعیفائو با ،)  8/1و  0/0مقادیر (mm.day-0 مدل بالنیکریدل با مقادیر ،)93/0و  50/2 

(mm.day-0 و مدل تورک با مقادیر )95/0و  52/2(mm.day-0 بودند. بر همین اساس و با در نظر گرفتن شاخصهای )

RMSE  وMAE 3/2و  23/5، در محل پژوهش به ترتیب مدل مکینک با مقادیر (mm.day-0 ،) هارگریوزسامانی با مقادیر

( در مقایسه با مدل مرجع mm.day-0) 59/2و  09/5( و مدل پریستلیتیلور با مقادیر mm.day-0) 22/2و  22/5

نسبت به مدل درصد  2، مدل کیمبرلیپنمن با MRفائوپنمنمانتیث ضعیفترین نتایج را داشتند. با توجه به شاخص 

درصد،  55مرجع روزانه را کمتر برآورد کرده است. همچنین مدل مکینک با  فائوپنمنمانتیث، مقدار تبخیر و تعرق

درصد و  55های بالنیکریدل با ¬درصد، مدل 59درصد، مدل تورک با  32درصد، مدل پریستلیتیلور با  55هارگریوزسامانی با 

اس بر اس را بیشتر برآورد کردند. درصد نسبت به مدل فائوپنمنمانتیث، مقدار تبخیر و تعرق مرجع روزانه 51تشعشعیفائو با 

 5/20مدل پریستلیتیلور با درصد و  30/29، هارگریوزسامانی با 35/91، بدترین مدلها به ترتیب، مدل مکینک با PEشاخص 

 05/02درصد، مدل تشعشعیفائو با  52/3درصد خطای تخمین در برآورد تبخیر و تعرق مرجع و در مقابل مدل کیمبرلیپنمن با 

درصد خطای تخمین، مناسبترین مدل در برآورد تبخیر و  55/22کریدل با درصد و مدل بالنی 00/25، مدل تورک با درصد

در ضریب همبستگی اسپیرمن، این مقدار برای  Pتعرق مرجع نسبت به مدل مرجع میباشند. با در نظر گرفتن مقدار آمارهی 

از ین نتایج مدلهای مورد استفاده در مقایسه با نتایج مدل فائوپنمنمانتیث میباشد. بنابرا 13/1همهی مدلها کمتر از مقدار حدی 

همبستگی قابل قبولی برخوردار هستند. بر اساس ضریب تبیین و ضریب همبستگی اسپیرمن، مدلهای کیمبرلیپنمن، 

نوان و مکینک بهع تشعشعیفائو و بالنیکریدل مناسبترین مدلها معرفی شدند و در مقابل مدلهای تورک، پریستلیتیلور

نامناسبترین مدلها شناخته شدند. در یک جمعبندی کلی و با در نظر گرفتن همهی شاخصهای ارزیابی در محل پژوهش نسبت 

کریدل، تورک، به مدل فائوپنمنمانتیث، ترتیب مناسب بودن مدلها اینگونه میباشد: مدل کیمبرلیپنمن، تشعشعیفائو، بالنی

 امانی و مکینک.پریستلیتیلور، هارگریوزس
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 مانتيث-پنمن-ارزیابی عملكرد شش مدل برآورد تبخير و تعرق مرجع نسبت به مدل فائو -2جدول 

 مدل ردیف
 ضریب اسپیرمن

2R MR 
PE 

(%) 

MAE 

)1-day.mm( 

RMSE 

(1-day.mm) 
P-value R 

,88 0 رتیلو -پریستلی 1

0 

79,0 54,1 6,71 38,2 18,3 

,90 0 سامانی -هارگریوز 2

0 

81,0 63,1 51,78 42,2 24,3 

,93 0 بالنی کریدل 3

0 

86,0 36,1 36,47 85,1 31,2 

,98 0 تشعشعی فائو 4

0 

95,0 3,1 13,17 9,0 1,1 

,98 0 پنمن -کیمبرلی 5

0 

95,0 96,0 37,5 72,0 09,1 

,88 0 تورک 6

0 

78,0 38,1 11,46 86,1 32,2 

,89 0 مکینک 7

0 

80,0 66,1 53,80 5,2 25,3 

 

 گيری نتيجه -4

تیلور، هارگریوزسامانی، بالنیکریدل، مدل تشعشعیفائو، -در این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدلهای تجربی پریستلی

به مدل مرجع فائوپنمنمانتیث در شرایط آب و هوائی الیگودرز پرداخته شد. نتایج نشان ، تورک و مکینک نسبت کیمبرلیپنمن

و تشعشعی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای دیگر داشته اند به طوریکه از بین روشهای تجربی، مدلهای  داد مدلهای ترکیبی

 کیمبرلیپنمن و تشعشعیفائو نسبت به سایر روشهای تجربی دارای دقت بیشتری بوده است.
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Abstract  
The FAO-Penman-Montith is used as a reference method to estimate reference 

evapotranspiration. However, this method requires a lot of input information, which in many 

cases is not possible to access all the information, and this makes it necessary to choose 

methods with less input information and appropriate accuracy. In this study, seven models 

for estimating reference evapotranspiration compared with FAO-Penman-Montith were 

evaluated. For this purpose, daily data of maximum and minimum temperature, maximum 

and minimum relative humidity, wind speed and sunshine 35-year (1983-2017) of 

Aligoodarz synoptic station were used. The results showed that Kimberly-Penman and 

Radiation-FAO models are more accurate than other experimental models in estimating 

reference evapotranspiration in the Aligoodarz climate. 

 

Key words: Radiation model, temperature model, radiation-temperature model. 

 

 

 


