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مريم احمدي ،1بهمن فرهادي بانسوله
 -1دانشجوي کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي گروه مهندسي آب دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي
 -2دکتراي آبياري و زهکشي ،استاديار گروه مهندسي آب دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي

چکیده
تبخير و تعرق يکي از پارامترهاي اساسي در برنامهريزي منابع آب در بخش کشاورزي ميباشد .تبخير و تعرق با روشهاي مختلفي از جمله روش
پنمن-مانتيث فائو و تبخير از طشتک ،برآورد ميگردد .در روش طشتک تبخير ،مقدار تبخير و تعرق مرجع ) (EToبا ضرب کردن ضريب طشت در مقدار
تبخير از طشتک برآورد مي گردد .نياز به پارامترهاي متعدد هواشناسي (از قبيل رطوبت نسبي و سرعت باد) براي محاسبه ضريب طشتک يکي از عوامل
محدود کننده استفاده از اين روش در برآورد تبخير و تعرق ميباشد .در شرايطي که اين فراسنج هاي هواشناسي در دسترس باشند ،استفاده از روشهاي
ديگر جهت برآورد  EToبرتري دارد .هدف از مطالعه کنوني ،تعيين مقادير ثابت ماهانه و فصلي ضريب طشتک در بخشهاي مختلف استان کرمانشاه
ميباشد .ضريب طشتک از تقسيم  EToمحاسبه شده (بر اساس دادههاي روزانه هواشناسي) بر ميزان تبخير از طشتک محاسبه گرديد .در اين مطالعه تغييرات
زماني و مکاني ضريب طشتک با استفاده از آمار روزانه هواشناسي ( )2000–2009چهار ايستگاه هواشناسي سينوپتيک در استان کرمانشاه مورد بررسي
قرار گرفت .نتايج نشان داد که مقدار ضريب طشتک فصلي در تابستان کمترين مقدار و در پاييز و بهار مقادير باالتري را دارد .ضمنا نتايج بيانگر اين بود که
مقدار ضريب طشتک با ارتفاع از سطح دريا رابطه معکوس دارد .ضرايب روزانه و ماهانه طشتک تبخير بهدستآمده براي ايستگاهکرمانشاه با ضرايب به
دست آمده با روش ارائه شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزي جهاني ( )FAOمورد مقايسه قرارگرفت .عليرغم اينکه همبستگي بين نتايج روزانه باال
نبود ولي ضرايب ماهانه همبستگي بااليي داشتند (.)R2=0/89
واژگان کلیدی :طشتک تبخير ،ضريب طشتک ،تبخير و تعرق ،پنمن مانتيث فائو ،کرمانشاه.

مقدمه

اندازهگيري تلفيق اثر تابش ،باد ،دما و رطوبت منطقه بر

در پهنه جهاني ،به خصوص در نواحي خشک و نيمه-

تبخير از سطح آزاد آب را فراهم ميکنند (وزيري و

خشک مانند بخش اعظم کشور ايران ،وسعت اراضي آبي

همکاران .)1387 ،در اين روش مقدار  ET0با ضرب

رو به افزايش است .براي مديريت کارآمد آب ضروريست

مقدار تبخير از طشتک ( )EPدر ضريب طشتک ()KP

که نياز آبي محصوالت زراعي در طول دوره رويش تعيين

محاسبه ميگردد.

شود (زينالزاده و همکاران .)1387 ،نياز آبي محصوالت

طشتکهاي کالس  Aکه در ايران بيشتر مورد استفاده

زراعي از حاصل ضرب مقادير تبخير و تعرق پتانسيل گياه

قرار ميگيرند از نوع آهن گالوانيزه بوده ،داراي قطر چهار

مرجع ( )ET0در ضريب گياهي مورد نظر محاسبه ميگردد

فوت و ارتفاع ده اينچ ميباشند .عمق آب درون طشتک

(دورنباس و پروت  .)1977 ،يکي از روشهاي برآورد

بيست سانتيمتر و طشتک بر روي يک سکوي چوبي 2به

 ET0استفاده از آمار طشتک تبخير ميباشد .جنسن

ارتفاع ده سانتيمتر قرار ميگيرد که با زمين تبادل حرارتي

( )1974جزء اولين افرادي بود که موضوع بکارگيري

مستقيم نداشته باشد .جهت خنثي نمودن اثر موج ناشي از

مقادير تبخير از طشتک را جهت برآورد  ET0مطرح نمود

باد ،اندازهگيريها درون يک استوانه با قطر ده سانتيمتر

(ايرماک 1و همکاران .)2002 ،در واقع طشتکها ،امکان
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انجام ميشود و در نهايت براي جلوگيري از استفاده

و همکاران ( )1379در منطقه خراسان مقادير تصحيح شده

پرندگان ،سطح طشتک را با توري ميپوشانند.

تبخير از طشتک را با مقادير  ET0روش پنمن مانتيث فائو

تعيين ضريب طشتک يکي از عوامل محدود کننده

مورد مقايسه قرار دادند .در اين تحقيق به لحاظ اينکه

استفاده از اين روش ميباشد .مقدار ضريب طشتک به

ايستگاههاي مورد نظر در منطقه خشک و نيمه خشک واقع

پارامترهاي هواشناسي (رطوبت نسبي هوا و سرعت باد) و

شدهاند نتايج قابل قبول نبود.

محيط اطراف طشتک بستگي دارد .تاثير محيط اطراف

نوري محمديه و همکاران ( )1388با استفاده از داده-

طشتک در حالتي که طشتک در زمين باير است بيشتر از

هاي طشتک تبخير و ضريب آن تبخير و تعرق مرجع را

حالتي است که طشتک درون مزرعه گياهي باشد (آلن

محاسبه نمودند .در اين مطالعه از دادههاي روزانه 20

وهمکاران .)1998 ،سازمان خواروبار جهاني با استفاده از

ايستگاه همديدي کشور جهت تخمين و ارزيابي مقدار

دادههاي اليسيمتري منطقه ديويس و کاليفرنيا و با استفاده از

مناسب طول موجگاه( 3شرايط محيطي باالدست در جهت

روش دورنباس و پروت ( ،)1977مقادير ضريب طشتک را

وزش باد) استفاده گرديده است .نتايج نشان دهنده اين بود

براي مقادير طبقهبندي شدهاي از پارامترهاي سرعت باد،

که در اکثر ايستگاههاي مورد مطالعه مقادير برآورد شده

رطوبت نسبي و فاصله از طشتک ارائه نمودند که بعدا به

طول موجگاه در دامنه  1/0تا 1/4متر قرار داشت و روش

عنوان يک روش ارزيابي مقادير  Kpمورد استفاده قرار

اشنايدر بهترين روش جهت برآورد پارامتر طول موجگاه

گرفت (آلن 1و پروت.)1991 ،

تشخيص داده شد.

به عقيده پريرا 2و همکاران ( )1995در صورت

زينالزاده و همکاران ( )1387روشهاي مختلف

واسنجي مناسب ضريب طشتک ميتوان از آن به عنوان

برآورد ضريب طشتک را براي ايستگاه همديدي اروميه در

ابزار کاربردي جهت محاسبه  ET0بهره جست .شريفيان و

يک دوره  5ساله مورد تحليل و بررسي قرار دادند .ضريب

قهرمان ( )1384تبخير و تعرق برآورد شده از طشتک

طشتک براي  6ماهه اول سال (دورهرشد گياهان منطقه) و

تبخير را با مقادير  ET0روش پنمن مانتيث فائو در منطقه

دو فصل بهار و تابستان به روشهاي مختلف محاسبه شد و با

گرگان مقايسه و بررسي کردند .بر اساس نتايج بدست آمده

ضرب در مقدار تبخير از طشتک کالس  Aمقدار تبخير و

از اين تحقيق بهترين روشها براي برآورد تبخير و تعرق

تعرق منطقه برآورد گرديد .اين مقادير با مقادير تبخير و

روزانه ،ده روزه و ماهانه در منطقه گرگان و ساير مناطق که

تعرق مرجع حاصل از مدل پنمن مانتيث فائو توسط تحليل

اقليم مشابه اين منطقه را دارند بدست آمد .امداد و صباغ

رگرسيوني مقايسه شد .نتايج نشان داد که روشهاي برآورد

فرشي ( )1379براي منطقهايي در اطراف گرگان مقادير

ضريب طشتک توسط کيونکا و اشنايدر براي برآورد تبخير

ماهانه  ET0به دست آمده از اليسيمتر زهکشدار را (در

و تعرق مرجع بهتر عمل نمودند .از تقسيم مقادير تبخير و

يک دوره کوتاه مدت  3ساله) با تعدادي از روشهاي

تعرق مرجع به مقادير تبخير از طشتک کالس  Aنيز مقادير

تجربي از جمله طشتک تبخير مقايسه کردند و نتيجه گرفتند

ثابت ضريب طشتک براي دوره رشد (  6ماهه اول سال)

که روش بالني کريدل و پنمن مانتيث نسبت به ساير روشها

 ،0/69فصل بهار  0/66و تابستان  0/74محاسبه گرديد.

نتايج مطلوبتري بدست ميدهند و استفاده از دادههاي

بهمني و همکاران ( )1385ضمن مدلسازي روش طشتک

طشتک به روش فائو در مراتب بعدي قرار ميگيرد .عليزاده

تبخير توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي ،قابليت اين مدلها
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را در استخراج ضريب طشتک مورد بررسي قرار دادند.

با استفاده از مقادير تبخير از طشتک کالس  Aبدست

مدلهاي مورد استفاده در اين تحقيق از نوع پرسپترون چند

آوردند .طبق بررسيهاي به عمل آمده از اين مطالعه ،مقدار

اليه با قانون يادگيري پس از انتشار خطا بوده که بر روي

ضريب گياهي -طشتک براي بادنجان  0/9بدست آمد.

آمار روزانه ايستگاه سينوپتيک هواشناسي طي سالهاي

اميري و همکاران ( )1387نشان دادند که به کار بردن

 1990تا  2000ميالدي اعمال شده است .نتايج بدست

ضريب ثابت طشتک يک روش آسان و عملي در تبديل

آمده توسط اين مدل با ضرايب استخراج شده از جداول

تبخير از طشتک کالس  Aبه تبخير و تعرق روزانه ميباشد

پيشنهادي فائو مقايسه گرديد که بيانگر عملکرد خوب

اما اين مقدار بايد براي هر منطقه تحت شرايط آب و هوايي

شبکههاي عصبي مصنوعي در برآورد ضريب طشتک بود.

مختلف کاليبره شود .عليرغم اينکه ساده ترين روش برآورد

احمدي و همکاران ( )1389نيز دقت شبکه عصبي را در

تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع استفاده از طشتک تبخير

برآورد ضريب طشتک بررسي کردند که بر خالف نتايج

است.

بدست آمده توسط بهمني و همکاران شبکه عصبي در

در حال حاضر از اين روش بخصوص در مواردي که

برآورد ضريب طشتک کارايي چنداني نشان نداد .عزيزي

دسترسي به آمار هواشناسي جهت برآورد تبخير و تعرق از

زهان و همکاران ( )2008مقدار ضريب گياهي و طشتک

روشهاي فائو نباشد زياد استفاده ميشود ،اما نياز به

را براي گياه زعفران در مناطق نيمه خشک ايران بدست

پارامترهاي متعدد هواشناسي از جمله رطوبت نسبي و

آوردند .در اين مطالعه مقدار ضريب طشتک از 0/23تا

سرعت باد براي محاسبه ضريب طشتک باعث محدوديت

 1/10براي اولين فصل رشد و از 0/32تا 1/12براي دومين

استفاده از اين روش در برآورد تبخير و تعرق گرديده است.

فصل رشد متغير بود .در اين مطالعه باالترين ضريب طشتک

از طرفي به علت تغيير فراسنجهاي هواشناسي در مناطق

در زمستان اتفاق افتاد.

مختلف ( به علت تغيير شرايط اقليمي وتوپوگرافي و  )...و

مطالعاتي نيز جهت برآورد ضريب گياهي – طشتک

پيرو آن تغيير ميزان تبخير از طشتک در شرايط مختلف آب

صورت گرفته است تا بتوان مستقيما تبخير و تعرق گياه را بر

و هوايي و حتي شرايط نصب ضرورت مطالعه مکاني و

اساس تبخير از طشتک برآورد نمود .اوسترن 1و همکاران

زماني ضريب طشتک در هر منطقه مشهود ميباشد .از

( )2009ضريب گياهي -طشتک را براي گلکلم و کلم

آنجايي که در اين زمينه هيچگونه تحقيقاتي در منطقه

قرمز در فصل سرد در اقليم نيمهخشک تخمين زدند .در اين

کرمانشاه گزارش نشده است ،هدف از مطالعه کنوني تعيين

مطالعه تبخير و تعرق واقعي گلکلم وکلم قرمز از روش

ضرايب ماهانه يا فصلي ضريب طشتک در بخشهاي

بيالن آبي و تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع با استفاده از

مختلف استان کرمانشاه ميباشد تا بدون نياز به آمار

معادله پنمن مانتيث فائو محاسبه گرديد .تبخير از طشتک

هواشناسي و صرفا با در دست داشتن مقدار تبخير از طشتک

بوسيله طشتک نوع  Aاندازهگيري شد .مقدار تبخير و تعرق

ميزان تبخير و تعرق را برآورد نمود.

فصلي براي گل کلم  475و براي کلم قرمز  556ميليمتر
بدست آمد .ضريب گياهي فصلي براي گل کلم  0/84و

مواد و روشها

براي کلم قرمز 0/83بدست آمد .ارتک 2و همکاران

در اين تحقيق ،فراسنجهاي روزانه هواشناسي  10سال

( )2006ضريب گياهي -طشتک را براي بادنجان مزرعهاي

آماري ( )2009-2000شامل ساعات آفتابي ،کمينه و
بيشينه رطوبت نسبي هوا ،کمينه و بيشينه دماي هوا و سرعت
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است.

گرديد .مشخصات اين ايستگاهها در جدول  1ارائه شده
جدول  :1مشخصات ايستگاههاي هواشناسي مورد مطالعه
ارتفاع از سطح دریا ()m

طول جغرافيایي ()E

عرض جغرافيایي ()N

ایستگاه

1318/6

47/9

34/21

کرمانشاه

1348/8

46/28

34/7

اسالم آباد غرب

1361

47/18

34/2

سرارود

1397/7

46/39

34/43

روانسر

با بررسي آمار ،دادههاي اشتباه و غير معمول شناسايي و

) Rn ،(mm.day-1تشعشع خالص از سطح گياه

حذف شد .کنترل کيفي دادههاي هواشناسي به صورت

( G ،)MJ. m-2. day-1چگالي شار گرمايي خاک

مشاهدهاي و مقايسه با ساير دادهها و حداکثرهاي ممکن

) Tmean ، )MJ. m-2. day-1ميانگين دماي روزانه هوا

صورت گرفت (به عنوان مثال حداکثر ساعات آفتابي با

( u2 ،)oCسرعت باد در ارتفاع دو متري )es ،)m. s-1

توجه به عرض جغرافيايي و شماره روز سال محاسبه

فشار بخار اشباع ) ea ،(kpaفشار بخار واقعي )Δ ،(kpa

گرديد) .بدين منظور پس از ترسيم داده هاي روزانه

شيب منحني فشار بخار ) )Kpa. oc-1و  γضريب

هواشناسي ايستگاههاي مختلف در محيط اکسل دادههاي

سايکرومتري ( )Kpa. oC-1ميباشد (آلن و همکاران،

پرت که با بقيه دادهها مطابقت نداشتند يا خارج از محدوده

.)1998
روش  :2در اين روش ضريب  Kpبا توجه به نوع

قابل قبول بودند به صورت دستي از مجموعه داده ها حذف
گرديدند.

طشتک مورد استفاده و شرايط نصب آن از فرمول پيشنهادي

پس از کنترل کيفي دادههاي هواشناسي ضريب طشتک با

توسط فائو )آلن و پروت )1991 ،به شرح زير محاسبه

دو روش محاسبه گرديد که در ادامه اين روشها توضيح

گرديد .
الف) در صورتي که اطراف طشتک پوشش گياهي

داده مي شوند.
روش  :1در اين روش ،ابتدا با استفاده از معادله پنمن مانتيث

(چمن کوتاه) باشد :

فائو (معادله  )1تبخير وتعرق پتانسيل گياه مرجع محاسبه

()3
)K P   /   / U 2   / LN(FET

گرديد .سپس ضريب  kpبراي هر روز در طول دوره آماري
) LN( RH mean

با استفاده از معادله ( )2محاسبه شد.
()1



 U  e s  e a 
.R n  G    
T mean   

ET 
     . U 

() 2

Kp = ETO / Ep

در اين معادالت ETo ،تبخير و تعرق پتانسيل گياه
مرجع

)،(mm.day-1

Ep

2

تبخير

از

طشتک

  / LN( RH mean )   / 
 LN(FET

ب) در صورتي که اطراف طشتک خاک باير و بدون
پوشش گياهي باشد:
()4

K P  0.  .RH mean  .U  RH mean
 .
U  FET  .U  LN FET 
 .U  LN . U 




 .LN . U LN  LN  FET   LN . U 
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در اين فرمولها RHmean ،ميانگين رطوبت نسبي هوا

محاسبه گرديد .تفاوت بين اين ضرايب در نرمافزار SPSS

(درصد) u2 ،سرعت باد در ارتفاع دو متري ( )m/sو FET

مورد بررسي آماري قرار گرفت که نتايج نهايي آن در

فاصله طشتک تا لبه پوشش گياهي ( )mاست.

قسمت نتايج ارائه شده است .مراحل انجام کار در اين
تحقيق در شکل  1نشان داده شده است.

جهت سهولت استفاده از ضرايب روزانه محاسبه شده
ميانگين ماهانه و فصلي ضريب طشتک با هر دو روش

ETO
)

(

)

(

(

)

)

)
(

(

شکل  :1فلوچارت گامهاي انجام پژوهش

نتایج و بحث

ميالدي ارائه شده است.

با توجه به اينکه اندازهگيري تبخير از طشتک در

روند تغييرات ضريب طشتک در ايستگاههاي مختلف

ايستگاههاي هواشناسي پس از وقوع سه شب متوالي

تقريبا با هم مشابه هستند ولي مقادير ماهانه آنها در ماههاي

يخبندان متوقف ميشود ،در بررسيهاي آماري ماههاي

مشابه متفاوت است (شکل  )2که اين نيز به علت تغيير در

بدون آمار از آناليرها حذف گرديده است .ابتدا مقدار تبخير

فراسنجهاي هواشناسي در مکانهاي مختلف با توجه به طول

و تعرق پتانسيل گياه مرجع با استفاده از فرمول پنمن -مانتيث

و عرض جغرافيايي و ارتفاع ايستگاه ،مورد انتظار است .اين

(رابطه  )1به صورت روزانه براي سالهاي آماري محاسبه

امر بيانگر تغييرات مکاني ضريب طشتک ميباشد .تغييرات

گرديد .سپس ضريب طشتک براساس روش پنمن-مانتيث با

بين مقادير ضريب طشتک در ماههاي مختلف (شکل )3

استفاده از رابطه  2محاسبه گرديد (روش  .)1نمودار

ميتواند به علت تغييرات در فراسنجهاي هواشناسي از جمله

تغييرات ماهانه ضريب طشتک در طول سالهاي آماري

رطوبت نسبي ،دما و ساعات آفتابي در ماههاي مختلف سال

مورد مطالعه در ايستگاههاي مختلف و کران باال و پايين

باشد که باعث تغيير در مقدار تبخير و تعرق از گياه مرجع و

مقادير در سطح احتمال  5درصد در شکل  2ارائه شده

تغيير در مقدار ضريب طشتک ميشود.

است .الزم به ذکر است که تمام نتايج براساس ماههاي
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الف) کرمانشاه

ب) سرارود

ج)اسالم آباد غرب

د) روانسر

شکل  :2تغييرات ماهانه ضريب طشتک محاسبه شده با روش  1در ايستگاههاي مورد مطالعه

شکل  :3تغييرات ميانگين ماهانه ضريب طشتک در ايستگاههاي مختلف

تغييرات فصلي و مکاني ضريب طشتک در ايستگاههاي

سرارود و روانسر به ترتيب با ارتفاع هاي  1361 ،1349و

مورد مطالعه بررسي شد (جدول  .)3براساس اين نتايج،

 1398متر از سطح دريا مقادير کمتر ضريب طشتک را

باالترين مقادير ضريب طشتک در فصل بهار و بعد از آن در

دارند .بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت که ضريب طشتک

فصلهاي پاييز و زمستان است .البته اين نتايج با نتايج ارايه

با افزايش ارتفاع از سطح دريا کاهش مييابد .نکته جالب

شده توسط زينال زاده و همکاران ( )1387در تناقض

توجه اينکه عليرغم اينکه ايستگاه سرارود و کرمانشاه فاصله

ميباشد .بر اساس همين جدول و شکل  3ميتوان مشاهده

چنداني از هم ندارند ولي با توجه به اختالف ارتفاع آنها

نمود که ايستگاه کرمانشاه با ارتفاع  1318متر از سطح دريا

تفاوت بين اين ضرايب قابل مالحظه ميباشد.

باالترين ضريب طشتک و ايستگاههاي اسالم آباد غرب،
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جدول  :3مقادير ضريب فصلي طشتک براي ايستگاه هاي مختلف
فصل

کرمانشاه

اسالم آبادغرب

سرارود

روانسر

بهار

0/88

0/86

0/84

0/8

تابستان

0/72

0/69

0/65

0/67

پاييز

0/82

0/76

0/72

0/69

مقدار ضريب طشتک ( )KPبا استفاده از فرمولهاي
پيشنهادي توسط فائو (روش  )2نيز محاسبه گرديد .شکل4

ب) ماهانه

ضرايب طشتک محاسبه شده (روزانه و ماهانه) براي ايستگاه
کرمانشاه را با هر دو روش مقايسه مينمايد.

الف) روزانه

شکل  :4مقايسه ضريب طشتک روزانه (الف) و ماهانه (ب) محاسبه شده در ايستگاه کرمانشاه
با استفاده از معادله پنمن مانتيث فائو (روش  )1و روابط فائو (روش )2

مقادير بدست آمده ضريب طشتک با استفاده از روابط

تجزيه تحليل آماري نتايج نشان داد که در سطح

فائو نيز در طول سال و در سالهاي مختلف متفاوت مي-

احتمال  5درصد تفاوت معنيداري بين مقدار ضريب

باشند .براي نشان دادن اين تغييرات نمودار مقادير متوسط

طشتک در ماهها و فصلهاي مختلف سال وجود دارد.

ضريب طشتک در سالهاي  2002 ،2000و  2004براي

تفاوت  KPبين ماههاي مختلف براي تمام سالهاي مورد

ايستگاه کرمانشاه ترسيم گرديد (شکل  .)5الزم به ذکر

مطالعه و هر چهار ايستگاه مورد بررسي قرار گرفت که

است که اين روند براي بقيه سالها و در تمامي ايستگاهها

بعنوان نمونه نتايج تجزيه و تحليل آماري مقادير ضريب

روندي تقريبا مشابه اما با مقادير متفاوت داشته است .اين

طشتک (روش  )1و آناليز واريانس مربوط به ايستگاه

تغييرات ،تغييرات بدست آمده براي مقادير ضريب طشتک

اسالمآباد غرب در جداول  2و  3ارائه شده است .

با فرمول پنمن مانتيث فائو را تاييد ميکند.
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شکل  -5تغييرات ماهانه ضريب طشتک بدست آمده از روابط فائو در ايستگاه کرمانشاه
جدول  :2نتايج تجزيه و تحليل آماري مقادير ضريب طشتک براي ايستگاه اسالمآباد در سالهاي  2000تا 2009

ماکزیمم

مينيمم

معني داری در سطح %95

خطای

انحراف از

کران باال

کران پایين

استاندارد

معيار

ميانگين

تعداد داده

ماه

آماری

1/63

0/50

0/942

0/823

0/018

0/275

0/908

241

آوريل

1/54

0/50

0/843

0/796

0/012

0/210

0/820

310

مي

1/28

0/50

0/733

0/702

0/008

0/134

0/717

289

ژوئن

1/02

0/50

0/692

0/663

0/007

0/120

0/678

261

ژوئيه

1/08

0/50

0/677

0/645

0/008

0/120

0/661

227

آگوست

1/26

0/50

0/712

0/665

0/012

0/169

0/689

204

سپتامبر

1/56

0/50

0/804

0/739

0/016

0/224

0/771

184

اکتبر

1/46

0/50

0/933

0/835

0/025

0/234

0/883

90

نوامبر

1/63

0/50

0/768

0/749

0/005

0/207

0/758

1806

کل

جدول  :3نتايج آناليز واريانس مقادير ضريب طشتک براي ايستگاه اسالمآباد غرب
معني داری

آزمون f

ميانگين مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

0/000

53/37

1/899

8

13/29

بين ماهها

0/036

1798

63/97

درون ماهها

1805

77/26

کل
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نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به بررسيهاي اين مطالعه ميتوان نتيجه گرفت
که در نظر گرفتن ضرايب ماهانه و يا فصلي نتايج قابل قبولي
از مقدار تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع را ارائه ميدهد.
بنابراين ميتوان بجاي استفاده از پارامترهاي هواشناسي با در
نظر گرفتن اين ضرايب ثابت به راحتي مقدار تبخير و تعرق
گياه مرجع را از مقدار تبخير از طشتک بدست آورد .نتايج
بدست آمده با استفاده از فرمولهاي پيشنهادي فائو نيز اين
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مديريت منابع آب ،دانشگاه صنعتي امير کبير13 ،و14
ارديبهشت ماه.
 -2امداد ،محمد رضا ،.و صباغ فرشي ،علي اصغر،)1379( ،
انتخاب مناسبترين فرمول تجربي به منظور برآورد تبخير
وتعرق پتانسيل گياه مرجع در گلستان ،مجله پژوهشي علوم
خاک وآب ،جلد  ،12شماره  ،10ص 90-95
 -3اميري ،محمد جواد ،.عابدي کوپايي ،جهانگير ،.خزاعي،
مريم ،)1387( ،.بهترين روش تعيين ضريب تشت تبخير
کالس  Aدر تخمين تبخير و تعرق روزانه در منطقه

نتايج را تصديق ميکند .بصورتي که روند تغييرات ضريب

اصفهان .سومين کنفرانس مديريت منابع آب ،انجمن علوم

طشتک در طول سال در هر دو روش مشابه است .ضريب

و مهندسي منابع آب ايران ,دانشگاه تبريز23-25 ،مهرماه.

همبستگي بين مقادير ضريب روزانه طشتک با استفاده از اين

 -4بهمني عارف ،.کوچکزاده مهدي .و فتحي پرويز،

دو روش پايين است که با نتايج بدست آمده توسط زينال-

( ،)1385مدل  ANNدر تخمين فرآيند تبخير و تعرق

زاده و همکاران ( )1387مطابقت دارد .ولي مقادير ماهانه

مرجع به کمک داده هاي تشتک تبخير ،دومين کنفرانس

آنها ضريب همبستگي قابل قبولي با هم دارند.
همچنين نتايج اين مطالعه ،بيانگر تغييرات مکاني ضريب
طشتک حتي در محدوده يک استان ميباشد .با توجه به
تغيير پارامترهاي هواشناسي با تغييرات طول و عرض
جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا بهتر است هر منطقه هم
ضرايب طشتک مخصوص به خود را داشته باشد .با توجه به
تغييرات ضريب طشتک با تغيير ارتفاع پيشنهاد ميشود که
در فرمولهاي مربوط به برآورد  KPبازبيني صورت گيرد و
ارتفاع از سطح دريا نيز در نظر گرفته شود.

مديريت منابع آب،دانشگاه صنعتي اصفهان  3الي  4بهمن
ماه.
 -5زينالزاده امران ،.حبيبزاده بهنام ،.و عدل ،فرشته،
( ،)1387سنجش مناسب ترين ضريب طشت تبخيرسنج
کالس  Aدر برآورد تبخير و تعرق پتانسيل (مطالعه موردي
دشت اروميه)  ،سومين همايش ملي مديريت شبکههاي
آبياري وزهکشي ،دانشگاه شهيد چمران 8 ،الي  10بهمن
ماه ،اهواز.
 -6شريفيان ،حسين .و قهرمان ،بيژن ،)1384( ،.بررسي و
مقايسه تبخير-تعرق برآورد شده از تشت تبخير با مقادير

در مطالعه کنوني به دليل کمبود آمار مربوط به تبخير از

 ET0روش استاندارد در منطقه گرگان .مجله علوم

طشتک در برخي از ايستگاهها دوره تحليل  10سال در نظر

کشاورزي و منابع طبيعي ،جلد سيزدهم ،شماره پنجم ،ص

گرفته شد که براي مطالعات هواشناسي کوتاه ميباشد .لذا
پيشنهاد ميگردد در ساير مطالعات در صورت موجود بودن
آمار از دوره آماري طوالنيتري استفاده شود.
منابع
 -1احمدي ،مريم ،فرهادي بانسوله ،بهمن ،و نظيفي نائيني ،مينو،
( ،)1390بررسي دقت شبکه عصبي مصنوعي در برآورد
تبخير و تعرق مرجع و ضريب طشتک تبخير در مقايسه با
روشهاي برآورد ضريب طشتک .چهارمين کنفرانس

29-18
 -7عليزاده ،امين ،.ميرشاهي ،بابک ،.هاشمينيا ،مجيد ،.و ثنايي-
نژاد ،حسين ،)1380( ،بررسي دقت عملکرد محاسبه شده
به روش هارگريوز -ساماني و تشتک تبخير در ايستگاههاي
سينوپتيک خراسان ،نيوار شماره .51-70 ،43
 -8نوري محمديه مجيد ،.محمدي مسعود ،.هاللي ،جليل،.
سهرابي ،تيمور ،)1388( ،.تخمين فاصله  Fetchپارامتر
موثر در ضريب طشتک تبخير ( )kpمطالعه موردي :شمال
وشمال غرب ايران  ،دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و
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