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 چكیده
 

شود، لذا با استفاده بهینه و پایدار های جوی کم و منابع آبی محدود، سرزمینی خشک محسوب میایران به لحاظ ریزش

-توان به برنامههایی که با تخمین دقیق آن مییكی از مولفه توان با این شرایط خشكی سازگار شد.از این منابع آبی می

-بندی بیالن آبی هر منطقه و در نهایت مدیریت بهینه منابع آبی دست یافت، تبخیرریزی و تعیین دوره آبیاری، مدل

یر الیسیمترها های مستقیم آن نظهای زیادی برای برآورد این پارامتر وجود دارد که روشباشد. راهتعرق گیاه مرجع می

مانتیث تنها -پنمن-شود. روش فائوهای غیرمستقیم استفاده میی زیادی نیاز دارد لذا در اغلب موارد از روشهزینه

ها با که در اغلب ایستگاهجاییباشد و از آنهای زیادی میباشد. این روش نیازمند دادهروش استاندارد معرفی شده می

تعرق مرجع را با -ها، تبخیرذا استفاده از معادالتی که تحت شرایط محدود بودن دادهمحدودیت داده مواجه هستیم، ل

تعرق مرجع در شرایط  -های تخمین تبخیرباشد. برخی از جدیدترین روشدقت باالیی برآورد کنند ضروری می

ادالت والیانتزاس در باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه دقت معمحدودیت داده، معادالت والیانتزاس می

استان گلستان و مقایسه آن با روش  خشکتعرق مرجع در شرایط محدودیت داده برای اقلیم نیمه -برآورد تبخیر

-والیانتزاس می 7و  3، 1باشد. معادالت استفاده شده در این پژوهش شامل معادالت مانتیث می -پنمن -استاندارد فائو

Rبهترین نتایج را با مقادیر  7معادالت والیانتزاس معادله  باشد. نتایج نشان دادند که از بین
 888/0تا  869/0در بازه  2

جای توانایی جایگزینی به 7های مختلف، معادله های اقلیمی در ایستگاهنشان داد. بنابراین با توجه به محدود بودن داده

 باشد.دارا می خشکنیمهمانتیث را در شرایط محدودیت داده در مناطق -پنمن-معادله فائو

 
-پنمن-، فائوهای تجربیروش محدودیت داده،خشک، معادالت والیانتزاس، تعرق مرجع، نیمه-تبخیرها:  کلید واژه

 مانتیث
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Estimating the reference evapotranspiration in semi-arid areas of 

Golestan province using Valiantzas equations  

 
Abstract 
 
Iran is considered a dry land in terms of it's low rainfall and limited water resources. Therefore, 

the country should be adapted to these drought conditions by optimal and sustainable use of its 

water resources. With accurate estimation of evapotranspiration it is possible to plan and 

determine the irrigation period, to model the water balance of each area, and finally to obtain 

the optimal management of water resources. There are several methods to estimate 

evapotranspiration. The direct method of lysimeter costs a lot, so in most cases indirect 

methods are used. The FAO-Penman-Monteith is the only standard method. This method needs 

lots of data and since at most stations we have data limitations, therefore it's necessary to use 

equations that estimates evapotranspiration with high accuracy under data limitation 

conditions. Some of the newest methods of estimating reference evapotranspiration under data 

limitation conditions are Valiantzas equations. This study aimed to evaluate and compare the 

accuracy of the Valiantzas equations in estimating the reference evapotranspiration under data 

limitation conditions in semi-arid areas in Golestan province and comparing them with 

standard FAO-Penman-Monteith method. The methods used in this study are equations number 

1, 3 and 7 of Valiantzas. Results showed that among the Valiantzas equations, Valiantzas7 

showed the best estimations with R
2
 values between 0.968 and 0.999. So according to data 

limitations in different stations, Valiantzas7 could be a good alternate instead of FAO-Penman-

Monteith equation under data limitation in semi-arid areas. 

 

Keywords: Reference evapotranspiration, Semi-arid, Valiantzas equations, Data limitation, 

Empirical methods, FAO-Penman-Monteith  

 

   

 مقدمه

ای که بارش ساالنه آن کمتر از یک گونههای جوی کم است، بهایران سرزمینی خشک با ریزش

ویژه در بخش های مهم سازگاری با خشكی در ایران بهسوم بارش میانگین دنیاست. یكی از راه

های ( یكی از مولفهEToتعرق گیاه مرجع )-کشاورزی، استفاده بهینه و پایدار از منابع آب است. تبخیر

باشد. تخمین ای مدیریت بهینه منابع آب الزم میمهم سیكل هیدرولوژی است که تخمین دقیق آن بر

-ریزی آبیاری و تعیین دوره آبیاری، بلكه در مطالعات مربوط به مدلنه تنها در برنامه EToمیزان دقیق 

های بندی بیالن آب هر ناحیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. برآورد این مولفه در طراحی سیستم

همیت دارد که تخمین بیش از حد آب مورد نیاز گیاه ضمن هدر دادن آب آبیاری و زهكشی از آن جهت ا

شود. از سوی دیگر تخمین کمتر آبیاری، باعث ماندابی شدن اراضی و شستشوی مواد غذایی خاک می

-)کوچکنیز باعث اعمال تنش خشكی به گیاه شده و به دنبال آن با کاهش محصول روبرو خواهیم شد 

 (.1391زاده و بهمنی، 

شود. معموال تعرق مرجع از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده می-برای برآورد تبخیر

حبیب و همكاران، شود )بنانجام می 1گیری مستقیم این پارامتر با دقت باال با استفاده از الیسیمتراندازه

ت زیادی هستند، های مستقیم دارای هزینه باال و نیازمند وق(. از آنجایی که استفاده از روش2012

                                                 
1
 Lysimeter 
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-را تخمین می EToهای اقلیمی های غیرمستقیم که با استفاده از دادهبنابراین در غالب موارد از روش

 تنها روش استاندارد محاسبه 2مانتیث-پنمن-ها، معادله فائوشود. از بین این روشزنند، استفاده می

ETo شود های غیر مستقیم استفاده میباشد و از آن به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سایر روشمی

باشد و . با توجه به این موضوع که این معادله نیازمند پارامترهای اقلیمی زیادی می(1881)هارگریوز، 

در  EToهای تجربی برآورد های هواشناسی محدود هستند، لذا روشاین امر که در اکثر مناطق، داده

 اند.ه شدهزمان مواجه شدن با محدودیت داده، توسعه داد

باشد. مزایای تعرق مرجع می-های برآورد تبخیریكی از جدیدترین روش 3روش والیانتزاس

کاربرد آسان برای اهداف کالیبره -1مانتیث: -پنمن -های این روش نسبت به فائو استفاده از فرمول

ستفاده آسان ا-3تعرق مرجع، -امكان کاربرد آسان برای توزیع مكانی تبخیر-2شدن با شرایط محلی، 

باشد ها جهت کاربردهای هیدرولوژیكی دیگر میبرای کاربردهای هیدرولوژیک معمول و سادگی فرمول

والیانتزاس  ؛2006؛ والیانتزاس، 2008دونالد و همكاران، ؛ مک2010؛ لوییس و المورکس، 2013)کیشی، 

 (.2017 پورولی ؛الف، ب، ج 2011پور ؛ ولیالف، ب، ج، د 2013

طی  تعرق انجام شده است.-ت متعددی در رابطه با ارزیابی معادالت تجربی برآورد تبخیرمطالعا

-2012های یک پژوهش در ده کشور آفریقایی با اقلیم مرطوب، نیمه مرطوب و نیمه خشک در سال

مانتیث -پنمن-تعرق مرجع نسبت به روش فائو-، دقت معادالت والیانتزاس در برآورد تبخیر1890

ها بیانگر این بود که بین معادالت مذکور و روش استاندارد (. یافته2017دجامن و همكاران، بررسی شد )

( ج 2016مانتیث در مناطق مورد مطالعه همبستگی کافی وجود داشت. دجامن و همكاران )-پنمن-فائو

و معادله باشد، نه معادله والیانتزاس نیز طی یک پژوهش در منطقه اوگاندا که دارای اقلیم مرطوب می

مانتیث را در شرایط محدودیت ارزیابی کردند. نتایج نشان دادند که دقت تخمین معادله -پنمن-فائو

خوب و نسبتا خوب بود.  ترتیبمانتیث در صورت نامعلوم بودن تشعشع و رطوبت نسبی، به-پنمن-فائو

وبی نشان ندادند. در مانتیث عملكرد خ-پنمن-تحت شرایط محدودیت داده، معادالت والیانتزاس و فائو

والیانتزاس دقت خوبی داشته و از بین  8و  9، 7، 1ها، معادالت شماره صورت کامل بودن مجموعه داده

-طور کلی در شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه، معادله فائوبهتر بودند. به 9و  7ها معادالت شماره آن

ی نشان داده شد که معادالت والیانتزاس با های متعددطی پژوهشباشد. تر میمانتیث مناسب-پنمن

(، 2012سنگال )دجامن و همكاران  1ها، در مناطق نیمه خشک با اقلیم ساحلینکاملی از داده مجموعه

جنوب غربی کنیا  ( و اقلیم مرطوب و نیمه خشک در تانزانیا وب2016و همكاران،  بورکینافاسو )دجامن

ارزیابی معادالت والیانتزاس در استان  هستند. با این وجود(، مناسب الف2016)دجامن و همكاران، 

های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش باشدگلستان که دارای اقلیم نیمه مرطوب می

تعرق مرجع در این -همین منظور، در این پژوهش به منظور یافتن بهترین مدل جهت برآورد تبخیربه

 ه از معادالت والیانتزاس پرداخته شد.معادل 3استان به بررسی 

   

                                                 
2
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 ها مواد و روش

واقع  بندرترکمنو  مینودشت گرگان،ایستگاه هواشناسی  3های اقلیمی در این پژوهش از داده 

روش دومارتن نوار شمالی استان گلستان به طور کلی دارای  بر اساس گلستان استفاده گردید.در استان 

باشد. میانگین بلند مدت بارندگی استان ر دارای اقلیم نیمه خشک میاقلیم خشک و نوار پایین ت

باشد متر میمیلی 180، نزدیک به 1391-92ساله منتهی به سال آبی  30گلستان در یک دوره 

دما، رطوبت نسبی، تشعشع های مورد استفاده در این پژوهش شامل (. داده2007)مساعدی و همكاران، 

از سازمان هواشناسی کشور و اداره کل که آفتابی واقعی بود  عاتخورشیدی، سرعت باد و سا

  آوری گردید.جمع ها در مقیاس روزانههواشناسی استان
 های مورد مطالعهمشخصات ایستگاه -1جدول 

 نام ایستگاه استان
 ارتفاع از سطح دریا عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

 دوره آماری
 )متر( دقیقه درجه دقیقه درجه

 گلستان

 2442-2412 -14 43 33 45 45 بندرترکمن

 2442-2412 2 44 33 24 45 گرگان

 2415-2412 21 13 33 21 44 مینودشت

 

معادالت والیانتزاس استفاده مانتیث به عنوان معیار ارزیابی -پنمن-ئواین پژوهش از معادله فادر 

تعررق بره نقرل از سرازمان خواربرار       -خیرهای تخمین تبگردید زیرا این مدل یكی از معتبرترین روش

  (.1889باشد )آلن و همكاران، کشاورزی می

 
تابش خالص ورودی در سطح گیاه  Rn متر بر روز(؛تعرق مرجع )میلی -تبخیر ET0در این معادله 

 میانگین روزانه دمایT مربع بر روز(؛شار گرمای خاک )مگاژول بر متر G مربع بر روز(؛)مگاژول بر متر

میانگین روزانه سرعت باد در ارتفاع دو متری )متر بر  U2 هوا در ارتفاع دو متری )درجه سلسیوس(؛

 -2/1فشار بخار در هوا در ارتفاع  es متری )کیلوپاسكال(؛ 2-2/1فشار بخار واقعی در ارتفاع  ea ثانیه(؛

به ترتیب  Cdو  Cn سكال(؛کمبود فشار بخار در ارتفاع دو متری )کیلوپا es-ea متری )کیلوپاسكال(؛ 2

شیب منحنی فشار بخار اشباع و دما )کیلوپاسكال  Δ ؛(s/m) 31/0گراد و درجه سانتی 800برابر است با 

  باشند.ضریب ثابت سایكرومتری )کیلوپاسكال بر درجه سلسیوس ( میγ بر درجه سلسیوس( و

والیانتزاس بود که در زیر  7و  3، 1معادالت استفاده شده در این پژوهش شامل معادالت شماره 

 نشان داده شده است.

 : 1معادله والیانتزاس
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 :3معادله والیانتزاس

 
 :7معادله والیانتزاس

  

به ترتیب دمای بیشینه،کمینه و میانگین برحسب   Tmax ،Tmin ، Tmeanدر این معادالت  

تشعشع خورشیدی خارج از جو   Raدرصد رطوبت نسبی برحسب درصد،RH ، )درجه سلسیوس(

-می مربع بر روز(تشعشع خورشیدی رسیده به سطح زمین )مگاژول متر Rsمربع بر روز(، )مگاژول متر

 باشند.

تعرق محاسبه شده از طریق معادالت والیانتزاس  -جهت اطمینان از دقت نتایج میزان تبخیر

استفاده  RMSE ، MBE ،Rز سه معیار ارزیابی های کامل امانتیث با داده -پنمن -نسبت به معادله فائو

که فاصله مقادیر مدل و روش  MBEو  RMSE شده است. ارزیابی به این صورت است که هرچه مقدار 

به یک نزدیک باشد  Rدهد به صفر نزدیک باشد دقت روش مناسب و هرچه مقدار مرجع را نشان می

  ها باالتر است.همبستگی بین متغیر

  

                                                                                    

 
 

های والیانتزاس تعرق تخمین زده شده با یكی از روش -مقدار تبخیر ETo,val,I تدر این معادال

رق تخمین زده شده با روش تع -مقدار تبخیر ETo,Fai,Iمتر بر روز( ،حسب )میلیبرای هر ایستگاه بر

 و   RMSEباشد.تعداد روزهای آماری می nمتر بر روز( و مانتیث برای هر ایستگاه )میلی -پنمن -فائو

MBE شود. متر بر روز محاسبه میبر حسب میلیPi  به دست آمده از والیانتزاس مقدار پیش بینی شده

 باشد.ام می iتیث مقدار مشاهده شده برای نمونه مان -پنمن-بدست آمده از فائو  Oiام و  iبرای نمونه 
   

  نتایج و بحث

و  مانتیرث  -پنمن -تعرق محاسبه شده با استفاده از معادله فائو -تبخیرمقادیر متوسط  2جدول 

برا توجره بره نترایج      دهرد. را برای هر سه ایستگاه مورد مطالعه نشان می 7و  3، 1معادالت والیانتزاس 
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، ایسرتگاه  1)معادلره والیرانتزاس    02/3ترتیرب برابرر   ین مقدار تخمین زده شرده بره  کمترین و بیشتر

 ، ایستگاه مینودشت( بود.3متر بر روز )معادله والیانتزاسمیلی 01/1بندرترکمن( و 

 مانتیث و معادالت والیانتزاس -پنمن -تعرق برآورد شده توسط معادله فائو -مقادیر متوسط تبخیر -2جدول 

 (mm/dayتعرق طی کل دوره آماری مورد مطالعه هر ایستگاه استان گلستان) -متوسط تبخیر نام ایستگاه
ET0 Val 1 Val 3 Val 7 

35/3 بندرترکمن  44/3 24/3 24/3 

 43/3 32/3 23/3 43/3 گرگان

 53/3 41/5 32/3 43/3 مینودشت

 

ی هر سه ایستگاه مورد مطالعه در های آماری مورد استفاده در این پژوهش برامقادیر شاخص 

ها را برای ایستگاه بندرترکمن نشان ( مقادیر شاخص3جدول )ارایه شده است.  2و  1، 3های جدول

 RMSEوالیانتزاس با  1ترین نتیجه مربوط به معادله ضعیف دهد. با توجه به مقادیر در این ایستگاهمی

با  نیز والیانتزاس 7معادله  بود و 819/0برابر  Rو  -236/0برابر  MBEمتر بر روز، میلی 69/0برابر 

RMSE  متر بر روز، میلی 11/0برابرMBE  متر بر روز و میلی -071/0برابرR  بهترین تخمین  888/0برابر

 تعرق مرجع ارایه داد.-را برای تبخیر

 در ایستگاه بندرترکمن رجع معادله مهای آماری حاصل از مقایسه معادالت والیانتزاس با مقادیر شاخص -3جدول 

 RMSE MBE R فرمول نام ایستگاه

 ترکمن بندر
Val.1 32/4 233/4- 852/4 

Val.3 55/4 431/4- 833/4 

Val.7 15/4 435/4- 888/4 

ترین ضعیف ارایه شده است. 1های آماری مربوط به ایستگاه گرگان در جدول مقادیر شاخص

 داشت. 912/0برابر  Rو  -272/0برابر  MBEمتر بر روز، میلی 27/1برابر  RMSEبا  1تخمین را معادله 

 001/0برابر  MBEمتر بر روز، میلی 83/0برابر  RMSEبا  7مربوط به معادله والیانتزاس  نیز بهترین نتایج

 بود.  81/0برابر  Rو 

 در ایستگاه گرگان  رجعمهای آماری حاصل از مقایسه معادالت والیانتزاس با معادله مقادیر شاخص  -1جدول 

 RMSE MBE R فرمول نام ایستگاه

 گرگان
Val.1 23/1 234/4- 214/4 

Val.3 23/1 244/4- 214/4 

Val.7 83/4 441/4 814/4 

دهد. با توجه به این های آماری مربوط به ایستگاه مینودشت را نشان میمقادیر شاخص 2جدول 

 1ترتیب مربوط به معادله ترین و بهترین نتایج بهیستگاه ضعیفدر این اتوان نتیجه گرفت که مقادیر می

( و 817/0برابر  Rمتر بر روز و میلی -093/0برابر  MBEمتر بر روز، میلی 21/0برابر  RMSEوالیانتزاس )

برابر  Rمتر بر روز و میلی -033/0برابر  MBEمتر بر روز، میلی 10/0برابر  RMSEوالیانتزاس ) 7معادله 

 ( بود.889/0
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 های آماری حاصل از مقایسه معادالت والیانتزاس با معادله مرجع در ایستگاه مینودشتمقادیر شاخص -2جدول 

 RMSE MBE R فرمول نام ایستگاه

 مینودشت
Val.1 45/4 423/4- 813/4 

Val.3 42/4 155/4 853/4 

Val.7 14/4 433/4- 882/4 

اس در هر سه ایستگاه مورد مطالعه نتایج ضعیفی را نشان والیانتز 1دلیل این موضوع که معادله 

از متوسط دمای روزانه به جای حداکثر دمای روزانه  1در معادله والیانتزاس داد این موضوع بود که 

های این معادله استفاده گردیده است و عدم لحاظ پارامترهای رطوبت نسبی و سرعت باد از محدودیت

 7معادله شماره  های مذکور دانست.توان محدودیتضعیف این معادله را مییج بودند، بنابراین دلیل نتا

تواند به این دلیل باشد که دارای پارامترهای ورودی که بهترین نتایج را در هر سه ایستگاه ارایه داد می

ب( انطباق کامل بین 2016، 2012باشند. دجامن و همكاران )بیشتری نسبت به سایر معادالت می

های کامل اقلیمی در مانتیث با داده -پنمن -ردهای معادالت والیانتزاس و برآوردهای معادله فائوبرآو

( نیز در انطباق با 2017حوزه رودخانه سنگال و بورکینافاسو را گزارش کردند. نتایج دجامن و همكاران )

ی از معادالت ها گزارش دادند در حالی که تعدادنتایج پژوهش حاضر بود، به این صورت که آن

مرطوب نشان دادند،  ( عملكرد خوبی در سراسر منطقه اوگاندا با اقلیم9و  7، 1والیانتزاس )معادالت 

Rبا  7معادله والیانتزاس 
مانتیث  -پنمن -عنوان روش جایگزین فائوباید اولین گزینه به 8872/0برابر  2

 روزانه باشد. EToجهت برآورد 

و  7 ،3، 1برآورد شده توسط معادالت والیانتزاس  EToمقادیر نمودارهای پراکنش بین  1شكل 

Rد. با توجه به نمودارها و مقادیر دهمانتیث را نشان می -پنمن -معادله استاندارد فائو
در هر سه ، 2

Rبا   1ترین نتیجه مربوط به معادله والیانتزاس ضعیف ایستگاه مورد مطالعه
 870/0تا  787/0در بازه  2

Rوالیانتزاس بهترین تخمین را با   7معادله  بود. همچنین
ها در تمام ایستگاه 888/0تا  869/0در بازه  2

 ارایه داد.
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مانتیث برای  -پنمن -تعرق برآورد شده توسط معادالت والیانتزاس و فائو -نمودار پراکنش بین مقادیر تبخیر -1شكل 

 های مورد مطالعهایستگاه

 

   

 نتیجه گیری
 

تعرق مرجع در منطقه نیمه مرطوب استان گلستان  -هش از سه معادله والیانتزاس در برآورد تبخیردر این پژو

مانتیث  -پنمن -ها با نتایج حاصل از معادله فائواستفاده شد. جهت ارزیابی دقت این معادالت، نتایج آن

-( ضعیفRو  RMSE ،MBEمقایسه گردید. با در نظر گرفتن سه شاخص آماری مورد استفاده در این پژوهش )

ترین نتایج را های این پژوهش ضعیفترین و بهترین معادالت در هر ایستگاه مشخص گردید. با توجه به یافته

Rو  RMSE ،MBEهای معادله یک والیانتزاس ارایه داد. مقادیر شاخص
ترتیب در مربوط به این معادله به 2

بود. همچنین بهترین برآوردها در  870/0تا  787/0و  -093/0 تا -272/0متر بر روز، میلی 21/0-27/1های بازه
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در بازه  MBEمیلیمتر بر روز،  83/0تا  1/0در بازه  RMSEوالیانتزاس با  7منطقه مورد مطالعه مربوط به معادله 

Rو  001/0تا  -071/0
 .بود 869/0-888/0بین  2

   

   منابع فارسی
 

های عصبی مصنوعی در کاهش پارامترهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملكرد شبكه ،(1391)زاده، م. و بهمنی، ع. کوچک -

 .13-27، (3)10مجله علوم کشاورزی.  ،مرجع تعرق -برآورد تبخیر
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