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مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با روش فائو پنمن مانتیث
(مطالعه موردی :منطقه سپیدان)
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هدیه احمدپری ،1سیدابراهیم هاشمی گرم دره* ،2کبری قلعه کهنه
 -1دانشجوي کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران

 -2استادیار گروه مهندسی آبیاري و زهکشی ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت ،95/10/26:تاریخ پذیرش)96/05/08 :
چکیده
تبخیر-تعرق پتانسیل یکی از عوامل مهم چرخه هیدرولوژي است که باید در طرحهاي آبیاري و زهکشی برآورد شود .نتایج مطالعات مختلف نشان داده
است که در فقدان الیسیمتر ،روش فائو -پنمن -مانتیث تخمین قابل قبولی از مقادیر تبخیر و تعرق ارائه مینماید ،ولی به دلیل نیاز به وجود پارامترهاي زیاد
هواشناسی داراي محدودیت میباشد .از این رو روشهاي غیرمستقیم برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع که به دادههاي کمی احتیاج دارند بایستی براي شرایط
اقلیمی هر منطقه مورد ارزیابی قرار گیرند .در این پژوهش تبخیر-تعرق گیاه مرجع به وسیلهي نرمافزار  Ref-ETو با بکارگیري دادههاي هواشناسی ایستگاه
سینوپتیک سپیدان در طی سالهاي آماري  1383تا  1394محاسبه شد .ارزیابی نتایج روشهاي مختلف با روش استاندارد فائو-پنمن-مانتیث صورت گرفت.
کارایی روشهاي مورد مقایسه با استفاده از آمارههاي ریشه میانگین مربع خطا ( )RMSEو میانگین خطاي مطلق ( )MAEمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که روشهاي با پایه پنمن مانتیث ( )ASCE PM ،ASCE PM rs ،ASCE st PMبه ترتیب با  RMSEحدود  0/079 ،0/079 ،0/03و  MAEحدود ،0/021
 0/069 ،0/068مناسبترین روشها براي برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع به شمار میآیند و روشهاي  FAO 24Rdو  FAO Panبه ترتیب با  RMSEحدود
 2/338 ،1/426و  MAEحدود  2/072 ،1/186داراي کمترین تطابق با روش فائو پنمن مانتیث هستند .بنابر این در صورت کمبود آمار مورد نیاز براي بکارگیري
روش فائو–پنمن-مانتیث در منطقه سپیدان میتوان روشهاي داراي بیشترین تطابق با روش مرجع را به عنوان بهترین شاخص براي اندازهگیري و بررسی تبخیر-
تعرق پتانسیل و نیاز آبی گیاهان در نظر گرفت.
واژههای کلیدی :تبخیر-تعرق پتانسیل ،منطقه سپیدان ،نرمافزار  ،Ref-ETفائو-پنمن-مانتیث

 -1مقدمه

میباشد .روشهاي تخمین نیاز آبی گیاهان به دو گروه اصلی

تبخیر-تعرق یکی از پارامترهاي مهم چرخه هیدرولوژي

مستقیم و غیرمستقیم (محاسبهاي) تقسیمبندي میشوند.

میباشد و به طور متوسط حدود  64درصد بارش ساالنه زمین

روشهاي گوناگونی از جمله روشهاي الیسیمتري در قالب

در اثر فرایند تبخیر و تعرق به اتمسفر بر میگردد (نیکم و

روشهاي مستقیم براي اندازهگیري تبخیر-تعرق پیشنهاد شده

همکاران )2014 ،و برآورد دقیق آن در مطالعاتی از قبیل تغییر

است لیکن استفاده از الیسیمتر به دلیل هزینهبر بودن و زمانبر

اقلیم جهانی ،تکامل محیطی و کنترل منابع آب نقش مهمی

بودن دادهبرداري از آن در همه مناطق امکانپذیر نمیباشد .به

بازي میکند (لیو و همکاران .)2010 ،با توجه به عدم استفاده

همین دلیل محققین سعی در استفاده از روشهاي غیر مستقیم

بهینه از آب آبیاري ،محدودیت منابع و نیازهاي فزایندهي

برآورد تبخیر و تعرق از مقادیر تشت تبخیر یا برخی دادههاي

بشري به آب و غذا ،نیاز است که مهندسان آبیاري با اعمال

هواشناسی داشتهاند .در همهي روشهاي غیر مستقیم که براي

شیوههاي مدیریتی ،به صرفه جویی در مصرف آب و افزایش

تعیین میزان تبخیر-تعرق ارائه شدهاند ،مقدار تبخیر-تعرق

بازده آبیاري اقدام کنند .از عوامل تعیین کنندهي برنامهریزي

پتانسیل گیاه مرجع ( )EToتخمین زده میشود و با استفاده از

براي رسیدن به محصول بیشتر تعیین دقیق مقدار آبی است که

آن ،نیاز آبی گیاه مورد نظر محاسبه میشود .روشهاي

براي تبخیر-تعرق مصرف میشود .بنابراین تبخیر-تعرق یکی

متعددي براي تخمین  EToپیشنهاد شده است که هر یک کم

از عوامل مهمی است که دانستن مقدار دقیق آن ،براي برآورد

و بیش داراي محدودیتهایی بوده و در شرایط خاص قابل

آب مصرفی گیاه و طراحی سیستمهاي آبیاري ضروري

توصیهاند .کلیهي این روشها ترکیبی از مفاهیم نظري و نتایج

* رابط نگارنده:

Email: sehashemi@ut.ac.ir
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مقایسه روشهاي مختلف برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با روش فائو پنمن مانتیث (مطالعه موردي :منطقه سپیدان) سیدابراهیم هاشمی گرمدره و همکاران

تجربی هستند .سازمان خوار و بار جهانی فائو معادله فائو-

نتایج به دست آمده از روش فائو-پنمن-مانتیث مقایسه نمودند

پنمن-مانتیث را به عنوان روش استاندارد تعیین تبخیر-تعرق

و نتیجه گرفتند که روشهاي پریستلی-تیلور و هارگریوز

گیاه مرجع توصیه نموده است (خرمی و همکاران .)1392 ،با

میتوانند جایگزین مناسبی براي روش پنمن-مانتیث-فائو

توجه به اینکه در بسیاري از ایستگاههاي هواشناسی همه

باشند .تراکوویچ و کلوکوویچ ( )2009تبخیر-تعرق مرجع را

پارامترهاي مورد نیاز این روش ،از جمله تشعشع رسیده به سطح

براي منطقه بالکان با روشهاي هارگریوز ،تورنت وایت،

زمین اندازهگیري نمیشود ،لذا باید به دنبال روش سادهتري

تورک ،پریستلی-تیلور و جنسن-هیز تحت شرایط آب و

بود که بتواند تبخیر و تعرق مرجع را با دقتی باال برآورد کند

هوایی مرطوب محاسبه کردند و با نتایج به دست آمده از

و به پارامترهاي ورودي کمتري نیاز داشته باشد .تحقیقات

معادله فائو-پنمن-مانتیث مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که در

زیادي در رابطه با واسنجی معادالت مختلف صورت گرفته

این منطقه مناسب ترین روشها به ترتیب تورک ،پریستلی-

که در بعضی از آنها نتایج به دست آمده با دادههاي

تیلور ،جنسن-هیز ،تورنت وایت و هارگریوز میباشند.

الیسیمتري و تشت تبخیر مقایسه شده است .در اکثر موارد

کاستاندا و رائو ( )2005تبخیر-تعرق مرجع را براي جنوب

معادله فائو –پنمن-مانتیث به عنوان روش مبنا در تخمین تبخیر

کالیفرنیا با روشهاي بالنی-کریدل ،تورنت وایت ،تورک و

و تعرق مرجع در نظر گرفته شده است (احمدي و فوالدمند

مککینک محاسبه کردند و با نتایج به دست آمده از معادله

( ،)2008آلن و همکاران ( ،)1998دهقانی سانیج و همکاران

فائو-پنمن-مانتیث مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که در این

( )2004و فوالدمند و حقیقت ( .)2007وایس و منزل ()2008

منطقه مناسبترین روشها به ترتیب تورک ،مککینک،

تبخیر -تعرق پتانسیل را براي مناطق نیمه خشک در یک مقیاس

بالنی-کریدل و تورنت وایت میباشند .در ایران نیز مطالعاتی

جهانی به روشهاي پریستلی-تیلور (روش مبتنی بر تابش)،

در زمینه تخمین  EToبا روشهاي مختلف و مقایسه آنها

هارگریوز (روش مبتنی بر درجه حرارت) ،پنمن-مانتیث و

انجام شده است .به عنوان مثال غالمی و همکاران ( )1394به

پنمن-کیمبرلی (دو روش ترکیبی) محاسبه کردند و با نتایج به

منظور تعیین بهترین روش تجربی جهت تخمین تبخیر-تعرق

دست آمده از تشت تبخیر مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که

پتانسیل حوزه آبخیز کچیک استان گلستان ،پنج روش تجربی

روش پریستلی-تیلور داراي بیشترین تطابق با دادههاي تشت

بالنی-کریدل ،جنسن-هیز ،تورک ،پریستلی-تیلور و

تبخیر میباشد .سامانی و پسارکلی ( )1986تبخیر-تعرق

هارگریوز-سامانی با روش ترکیبی فائو-پنمن-مانتیث مقایسه

پتانسیل را براي منطقه آریزونا با روشهاي هارگریوز ،جنسن-

کردند .نتایج نشان داد که روش تجربی پریستلی-تیلور بهترین

هیز ،جنسن-هیز اصالح شده ،پنمن ،بالنی-کریدل،

تطابق را با روش ترکیبی فائو-پنمن-مانتیث داشته و روشهاي

هارگریوز-سامانی و تشت تبخیر محاسبه کردند و با نتایج به

تجربی بالنی-کریدل ،هارگریوز-سامانی ،جنسن-هیز و

دست آمده از الیسیمتر مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که

تورک در رتبههاي بعدي قرار دارند .بزرگی و همکاران

روش هارگریوز-سامانی داراي بیشترین تطابق با دادههاي

( )1394به منظور تعیین بهترین روش تخمین تبخیر-تعرق

الیسیمتري میباشد .لندرز و همکاران ( )2008تبخیر-تعرق

پتانسیل ایستگاه سینوپتیک فسا روشهاي پنمن کیمبرلی

مرجع شمال اسپانیا را با معادالت مختلفی محاسبه کردند و با

( ،)1996پنمن ( ،)1948پنمن-فائو( ،)24تشعشعی فائو (،)24

نتایج به دست آمده از معادله فائو-پنمن-مانتیث مقایسه

بالنی-کریدل فائو ،هارگریوز ( ،)1985پریستلی-تیلور،

نمودند .نتایج نشان داد که معادله مک کینگ نسبت به سایر

ماکینگ ( )1957با روش ترکیبی فائو-پنمن-مانتیث مقایسه

معادالت ارجحیت داشته است و معادله هارگریوز-سامانی

کردند .نتایج نشان داد که روش پنمن ( ،)1948پنمن فائو ()24

داراي کمترین تطابق با روش فائو-پنمن-مانتیث میباشد.

هارگریوز ( ،)1985پنمن-کیمبرلی ( ،)1996بالنی-کریدل

سنتلس و همکاران ( )2010تبخیر-تعرق مرجع را براي ایالت

فائو ،تشعشعی فائو ( ،)24پریستلی-تیلور و ماکینگ ( )1957به

اونتاریو در کانادا با روشهاي مختلف محاسبه کردند و با

ترتیب روشهاي مناسبی براي برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل

مجله علمی و ترویجی نیوار

شماره  ،99-98پاییز و زمستان ( 1396دو فصلنامه)
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ایستگاه سینوپتیک فسا هستند .قنبري و بذرافشان ( )1394به

برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل ایستگاه سینوپتیک الر میباشند.

منظور تعیین بهترین روش تجربی جهت تخمین تبخیر-تعرق

ایزدپناه و کرمی ( )1392دقت  4روش برآورد تبخیر-تعرق

پتانسیل استان هرمزگان سه روش تجربی بالنی-کریدل،

پتانسیل (بالنی-کریدل ،هارگریوز-سامانی ،تورنت-وایت و

تورنت وایت و هارگریوز-سامانی با روش ترکیبی فائو-پنمن-

جنسن-هیز) براي ایستگاه سینوپتیک اهواز نسبت به روش

مانتیث مقایسه کردند .نتایج نشان داد که روش هارگریوز-

فائو-پنمن-مانتیث مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که

سامانی با کمترین میزان خطا و بیشترین میزان همبستگی

در ایستگاه سینوپتیک اهواز روش جنسن-هیز ،بالنی-کریدل،

مناسبترین روش نسبت به دو روش بالنی-کریدل و تورنت-

هارگریوز-سامانی و تورنت-وایت به ترتیب روشهاي مناسب

وایت براي برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل استان هرمزگان

تري هستند .سمیعی و برون ( )1390تبخیر-تعرق پتانسیل

میباشد .خرمی و همکاران ( )1392تبخیر -تعرق ماهانه گیاه

ایستگاه سینوپتیک شهرضا را با  9روش مختلف محاسبه کردند

مرجع ایستگاه سینوپتیک چیتگر تهران را با  10روش مختلف

و با نتایج به دست آمده از معادله فائو-پنمن-مانتیث مقایسه

که سه روش آن بر منطق فازي استوار بود محاسبه کردند و با

نمودند .نتایج نشان داد که در ایستگاه سینوپتیک شهرضا

نتایج به دست آمده از معادله فائو-پنمن-مانتیث مقایسه

روش پنمن ( ،)1948پنمن فائو ( ،)24هارگریوز ( ،)1985پنمن

نمودند .نتایج نشان داد که روش تورک داراي بیشترین تطابق

کیمبرلی ( ،)1996بالنی کریدل فائو ،تشعشعی-فائو(،)24

با روش فائو-پنمن-مانتیث است و روشهاي فائو  24پنمن و

پریستلی-تیلور و ماکینگ ( )1957به ترتیب روشهاي مناسب

پریستلی-تیلور داراي کمترین تطابق با روش فائو-پنمن-

تري هستند .با توجه به پیشینه پژوهش به نظر میرسد مطالعه

مانتیث میباشند .برون و همکاران ( )1391تبخیر-تعرق پتانسیل

جامعی در زمینه ارزیابی روشهاي مختلف تبخیر-تعرق در

ایستگاه سینوپتیک نائین را با  9روش مختلف محاسبه کردند

منطقه سپیدان بر مبناي روش فائو پنمن مانتیث انجام نشده است.

و با نتایج به دست آمده از معادله فائو-پنمن-مانتیث مقایسه

بنابراین ،هدف از این تحقیق ،مشخص کردن دقت روشهاي

نمودند .نتایج نشان داد که در ایستگاه نائین مناسبترین روش-

مختلف برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مقایسه با روش

ها بترتیب پنمن ( ،)1948پنمن-کیمبرلی ( ،)1996هارگریوز

فائو-پنمن-مانتیث براي ایستگاه سینوپتیک سپیدان و معرفی

( ،)1985بالنی-کریدل-فائو ،پنمن-فائو ( ،)24تشعشعی-فائو

روشهاي جایگزین احتمالی در شرایط محدودیت وجود

( ،)24پریستلی-تیلور و ماکینگ ( )1957میباشند .عزیزي

دادههاي هواشناسی براي روش مرجع است.

مبصر ( )1393تبخیر-تعرق مرجع دشت اردبیل را با روشهاي
پنمن-رایت ،هارگریوز-سامانی ،بالنی-کریدل ،پریستلی-
تیلور ،مک کینگ ،تورک و روش تشعشعی فائو محاسبه
کردند و با نتایج به دست آمده از معادله فائو-پنمن-مانتیث
مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که روشهاي پنمن-رایت،
هارگریوز-سامانی و تعشعشعی فائو نسبت به سایر روشها
ارجحیت داشته و روشهاي تورک و پریستلی-تیلور داراي
کمترین تطابق با روش فائو-پنمن-مانتیث میباشند .سمیعی و
کرمی ( )1391تبخیر-عرق پتانسیل ایستگاه سینوپتیک الر را با
 5روش مختلف محاسبه کردند و با نتایج به دست آمده از
معادله فائو-پنمن-مانتیث مقایسه نمودند .نتایج نشان داد که
روشهاي پنمن کیمبرلی( ،)1996هارگریوز (،)1996
پنمن( ،)1996پریستلی-تیلور به ترتیب روشهاي مناسبی براي

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مطالعاتی

منطقه مطالعاتی در این تحقیق شهرستان سپیدان استان
فارس میباشد که در ارتفاع  2.240متري از سطح دریا واقع
شده است .شهرستان سپیدان با وسعت حدود  2.839کیلومتر
مربع و میانگین بارندگی ساالنه حدود  800میلیمتر در طول
جغرافیایی  51درجه و  59دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 30
درجه و  15دقیقه شمالی قرار گرفته و مرکز این شهرستان شهر
اردکان میباشد .این شهرستان از شمال و شمال غربی با
شهرستان اقلید و استان کهگیلویه و بویراحمد ،از شرق با
شهرستان مرودشت ،از جنوب با شهرستان شیراز و از غرب با
شهرستان ممسنی مرز مشترک دارد .در حالت کلی میتوان
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گفت سپیدان ،شهرستانی کوهستانی در زاگرس مرکزیست که

فارس است .آب کشاورزي در این منطقه از رودها و چشمهها

جغرافیاي آن بیش از همه تحت تأثیر ارتفاعات آن قرار دارد.

تأمین میشود .محصوالت زراعی و باغی این شهرستان شامل

بخش عمده اي از این شهرستان کوهستانی ،پوشیده از جنگل،

برنج ،گندم ،جو ،حبوبات ،گوجه فرنگی ،پیاز ،زعفران،

داراي تابستانی معتدل و زمستانی سرد و پوشیده از برف که با

گردو ،سیب ،زیتون ،به ،هلو و گیالس میباشد .موقعیت این

توجه به موقعیت آب و هوایی آن از مناطق با اهمیت کشاورزي

شهرستان در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان فارس

طول جغرافیایی " 52o.00'.24و ارتفاع  2.201متري از سطح

 -2-2روش پژوهش

براي انجام این تحقیق و محاسبه تبخیر-تعرق گیاه مرجع،

دریا قرار دارد .در این مطالعه براي محاسبه تبخیر و تعرق گیاه

از آمار هواشناسی ماهانه مینیمم دما ،ماکزیمم دما ،متوسط دما،

مرجع از نرمافزار  Ref-ETبهره گرفته شده است .این نرم افزار

مینیمم رطوبت نسبی ،ماکزیمم رطوبت نسبی ،متوسط رطوبت

با  17روش مختلف به محاسبه تبخیر-تعرق گیاه مرجع

نسبی ،مقدار بارندگی ،متوسط مقدار تبخیر ،متوسط ساعات

میپردازد .با توجه به آمار و دادههاي موجود  16روش انتخاب

آفتابی و متوسط سرعت باد ایستگاه سینوپتیک هواشناسی

و محاسبات تبخیر-تعرق براي آنها با استفاده از نرمافزار Ref-

سپیدان در طی سالهاي آماري  1383تا  1394استفاده شده

 ETانجام گرفت (جدول .)1

است .این ایستگاه در موقعیت عرض جغرافیایی ''،30o.14'.03
جدول  -1معادالت تبخیر و تعرق مورد استفاده جهت اررزیابی تبخیر و تعرق
FAO 24 Blaney-Criddle

FAO 24 BC

ASCE Penman-Monteith (full) (grass, rs=f
))(timestep

ASCE PM

FAO 24 Pan Evaporation

FAO Pan

ASCE Penman-Monteith (full) (grass
)w/user spec.rs

ASCE PMrs

)1985 Hargreaves (Hargreaves and Samani

1985 Harg

ASCE Penman-Monteith Standardized

ASCE stPM
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Prs- Tylr

1996 Kimberly Penman

1996 Kpen

)Makkink (1957

1957 Makk

1972 Kimberly Penman

1972 Kpen

)Turc (1961

1961 Turc

1948 Penman

1948 Pen

FAO 24 Corrected Penman

FAO 24Pn

FAO 24 Radiation

FAO 24 Rd

FAO 56 Penman- Monteith

FAO 56 PM

FAO Plant Protection Paper 17 Penman

FP17Pen

در بین این روشها ،جهت بررسی دقت و تعیین
مناسبترین روش در برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل ایستگاه
سینوپتیک سپیدان روش فائو-پنمن-مانتیث به عنوان روش
مرجع انتخاب و دیگر روشها با آن مقایسه گردیدند.

∑n
|)i=1|(P−O

()2
در روابط فوق  pمقدار پیشبینی شده و  oمقدار مشاهده شده
n

= MAE

 nتعداد دادهها میباشد.
 -3نتیجهگیری و بحث
تبخیر-تعرق پتانسیل براي ایستگاه سینوپتیک سپیدان به

 -3-2شاخصهای آماری

در این تحقیق ،براي مقایسه کمی نتایج حاصله از مدلهاي

 16روش ذکر شده به صورت ماهانه محاسبه شد .نتایج حاصله

مختلف تبخیر و تعرق ،از شاخصهاي آماري جذر میانگین

براي روشهاي مختلف در ماههاي مختلف سال در جدول

مربعات خطا ( 1) RMSEو میانگین خطاي مطلق

(2) MAE

شماره  2و  3بر حسب میلیمتر در روز ارائه شده است.

استفاده شده است .مقدار  RMSEنشان میدهد که پیشبینیها

به منظور مقایسه بهتر نتایج بدست آمده از روشهاي

تا چه حد اندازهگیريها را بیشتر یا کمتر تخمین زدهاند و مقدار

مختلف تبخیر-تعرق ،مقادیر محاسبه شده توسط هر روش با

 MAEبیانگر معرف دقت روش و مقدار متوسط خطاست که

نتایج حاصل از معادله فائو-پنمن-مانتیث به عنوان روش مرجع

هر چه مقدار این شاخصها به صفر نزدیکتر باشد (تفاوت

مقایسه شد .در شکل  2تبخیر-تعرق محاسبه شده توسط روش

مقادیر پیشبینی شده و اندازهگیري شده کمتر باشد) ،بهتر است.

هاي مختلف با تبخیر-تعرق بدست آمده از معادله فائو-پنمن-

روابط مربوط به شاخصهاي آماري یاد شده به صورت معادله

مانتیث مقایسه شده است.

 1و  2است.
(]1/2 )1

2
∑n
)i=1(P−O

n

[= RMSE

1- Root mean square error
2- Mean Absolute Error
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جدول -2متوسط مقادیر تبخیر-تعرق ماهانه بدست آمده نیمسال اول براي گیاه مرجع با روشهاي مختلف بر حسب میلیمتر در روز
Month

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

FAO56PM

2/52

2/39

3/66

4/07

5/61

6/74

ASCEPM

2/56

2/38

3/69

4 /1

5/69

6/87

ASCEPMrs

2/56

2/39

3/69

4 /1

5/69

6/87

ASCEstPM

2/52

2/36

3/63

4/05

5/59

6/74

1996KPen

2/06

2/04

3

3/67

5/28

6/97

1972KPen

2/81

2/59

3/88

4 /2

5 /7

6/77

1948Pen

1 /8

2/02

3/05

3/95

5/32

6/77

FAO 24Pn

1/92

2/23

3/31

4/36

5/68

6/91

FP 17 Pen

1/94

2/22

3/37

4/31

5/85

7/48

FAO24Rd

2/98

2/81

3/94

4/58

6/34

8/97

FAO24BC

0/94

1/11

2/45

3/04

5/22

7/63

FAO Pan

0

0

0/25

4/23

6 /6

9/63

1985 Harg

2/17

2/54

4/19

4/81

6/81

7/58

Prs –Tylr

1/68

1/92

2/67

3/56

4/51

5/46

1957Makk

2/05

1/97

2/65

3/09

4/13

5/16

1961 Turc

0/93

0/82

2/26

2/84

4 /3

5/56

جدول -3متوسط مقادیر تبخیر-تعرق ماهانه بدست آمده نیمسال دوم براي گیاه مرجع با روشهاي مختلف بر حسب میلیمتر در روز
Month

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

FAO56PM

6/99

6/65

6/05

5/31

3/75

3/03

ASCE PM

7/12

6/76

6/11

5/41

3/81

3/08

ASCEPMrs

7/12

6/76

6/11

5/41

3/81

3/08

ASCEstPM

6/96

6 /6

5/98

5/31

3/75

3/03

1996KPen

7/48

7/14

6/38

5/16

3/36

2/59

1972KPen

6/96

6/62

6/12

5/48

3/98

3 /3

1948Pen

7/07

6/88

6/15

5/39

3/43

2/64

FAO 24Pn

7/23

7/02

6/39

5/58

3/71

2/89

FP 17 Pen

7/87

7/72

6/94

5/99

3/79

2/89

FAO 24Rd

9/13

8/82

8/16

7/21

4/43

3/63

FAO24BC

8/18

7/95

6/87

5/06

2/89

1/69

FAO Pan

10

9/85

8/15

5/42

2/21

0/49

1985 Harg

7/76

6/75

5/64

4/28

3/12

2/31

Prs –Tylr

5/64

5/31

4/78

4/17

2 /8

2/26

1957Makk

5 /2

4/96

4/67

4/25

2/98

2/48

1961 Turc

6/98

6 /9

6/64

5/61

3/37

1 /8

مجله علمی و ترویجی نیوار

شماره  ،99-98پاییز و زمستان ( 1396دو فصلنامه)

19

شکل  -2مقایسه بین نتایج تبخیر-تعرق بدست آمده از روش فائو-پنمن-مانتیث و روشهاي مورد بررسی

بررسی میزان تبخیر-تعرق پتانسیل برآوردي ماهانه به

بدست آمده از روش مرجع (روش فائو-پنمن-مانتیث) ،از

روش فائو-پنمن-مانتیث نشان میدهد که کمترین تبخیر-

پارامترهاي آماري  MAEو  RMSEاستفاده شده است که هر

تعرق پتانسیل برآوردي مربوط به ماه ژانویه (دي ماه) بوده و

چه تفاوت بین مقدار تبخیر-تعرق محاسباتی ناشی از روشهاي

بیشترین میزان تبخیر -تعرق مربوط به ماه ژوئیه (تیر ماه)

فوقالذکر با روش مبنا کمتر باشد ،مقدار شاخصها به صفر

میباشد .همانطور که از شکل  2بر میآید ،تبخیر-تعرق

نزدیکتر شده و بیانگر دقت باالي روش به کار برده شده

محاسباتی برخی روشها در بعضی ماهها داراي بیش برآورد

میباشد .جدول  4نتایج حاصل از جذر میانگین مربعات خطا

و کم برآورد میباشند .روش  FAO 24Rdدر تمامی ماههاي

و میانگین خطاي مطلق ،با استفاده از روشهاي مختلف ،در

سال بیش برآورد و روشهاي  Prs-Tylrو ) Makk (1957در

مقایسه با روش مبناي فائو-پنمن-مانتیث براي منطقه سپیدان را

تمامی ماههاي سال کم برآورد نسبت به روش مرجع میباشند.

نشان میدهد.

از آنجا که روشهاي  Prs-Tylrو ) Makk (1957مقدار

تجزیه و تحلیلهاي آماري نشان میدهد که روشهاي

تبخیر-تعرق را به میزان قابل توجهی کمتر برآورد میکنند،

،KPen (1972) ،ASCE PM ،ASCE PM rs ،ASCE st PM

چنانچه از این دادهها استفاده شود احتمال به وجود آمدن تنش

 FP17 Pen ،(1996) KPen،Pen ،FAO 24Pnو

آبی براي گیاه باال خواهد رفت .روش  FAO 24Rdدر تمامی

) (1985با کمترین  MAEو  RMSEبه ترتیب داراي بیشترین

ماههاي سال مقدار تبخیر-تعرق را بیشتر از حد نیاز برآورد

تطابق با روش استاندارد فائو-پنمن-مانتیث میباشند .همچنین

میکند که باعث هدررفت آب خواهد شد .بررسی شکل ،2

روشهاي

FAO ،Makk 1957 ،FAO 24Rd ،FAO Pan

نشان میدهد که روشهاي ،ASCE PMrs ،ASCE stPM

 Prs–Tylr ،24BCو  Turc 1961با بیشترین  MAEوRMSE

(1948) Pen

به ترتیب داراي کمترین تطابق با مقادیر حاصل از معادله فائو-

تطابق خوبی با روش فائو-پنمن-مانتیث دارند .به منظور

پنمن-مانتیث هستند .مطابق با نتایج به دست آمده در ایستگاه

ارزیابی دقت روشها و مقایسه نسبی نتایج آنها با مقادیر

سینوپتیک سپیدان ،روشهاي با پایه پنمن (ASCE PM ،PM

 FAO 24Pan ،(1972) KPen ،ASCE PMو

Harg
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،1948 Pen ،FAO 24Pn ،KPen 1972 ،ASCE PM ،rs

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکههاي آبیاري و زهکشی،

 )FP17 Pen ،1996 KPenو روش هارگریوز ()1985 Harg

اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

برآورد نزدیکتري به روش فائو-پنمن-مانتیث دارند .اگرچه

 -2برون ،م .اسفندیاري بیات ،م .و کیهان فرد ،م،)1391( .

معادالت بر پایه پنمن میتوانند میزان تبخیر و تعرق را با استفاده

ارزیابی روشهاي مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در

از دادههاي دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و ساعات آفتابی و

ایستگاه سینوپتیک نائین ،اولین همایش ملی بیابان ،تهران،

با دقت بهتري برآورد نمایند ولی در صورت عدم دسترسی به

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران.

این اطالعات میتوان از روش تجربی هارگریوز که فقط به

 -3بزرگی ،ا .احمد پور ،ع .افراسیاب ،پ .و شیبانیان،

دادههاي دمایی نیاز دارد استفاده نمود .نتایج این مطالعه نشان

ع ،)1394(.ارزیابی روشهاي تجربی برآورد تبخیر و تعرق

داد که در صورت عدم دسترسی به اطالعات هواشناسی کامل

پتانسیل ایستگاه سینوپتیک فسا توسط مدل ، REF-ETدومین

مورد نیاز روشهاي پنمن ،میتوان با استفاده از روش تجزبی

کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ،تهران ،مرکز

هارگریوز در منطقه سپیدان میزان تبخیر و تعرق را با خطاي

راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی

کمتري نسبت به سایر روشهاي تجربی برآورد نماید .همچنین

مهر اروند.

توصیه میشود مطالعه مشابه این تحقیق براي دیگر مناطق

 -4خرمی ،م .شیاسی ،م .انصاري ،ح  .و مرادي ،ح،)1392( .

کشور نیز صورت گیرد.

ارزیابی تطابق نتایج روشهاي مختلف برآورد تبخیر و تعرق با

جدول  -4نتایج شاخصهاي آماري  RMSEو  MAEبر حسب
میلیمتر براي روشهاي مختلف در مقایسه با روش پنمن-مانتیث-فائو

روش فائو-پنمن-مانتیث ،دومین کنفرانس بین المللی مدل-
سازي گیاه ،آب ،خاک و هوا ،کرمان ،دانشگاه تحصیالت
تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته.

Evapotranspiration equations

MAE

RMSE

ASCE stPM

0/021

0/030

 -5سمیعی ،م .و کرمی ،م ،)1391( .ارزیابی روشهاي مختلف

ASCE PMrs

0/068

0/079

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک الر ،اولین

ASCE PM

0/069

0/079

همایش ملی حفاظت و برنامه ریزي محیط زیست ،همدان،

1972KPen

0/147

0/173

FAO 24Pn

0/253

0/293

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،شرکت هم اندیشان محیط

1948Pen

0/278

0/348

زیست فردا.
 -6سمیعی ،م .و برون ،م ،)1390( .ارزیابی روشهاي مختلف

1996 KPen

0/393

0/413

FP 17 Pen

0/497

0/599

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک شهرضا،

1985 Harg

0/623

0/699

یازدهمین سمینار سراسري آبیاري و کاهش تبخیر ،کرمان،

1961 Turc

0/920

1/042

دانشگاه شهید باهنر.

Prs –Tylr

1/001

1/070

FAO 24BC

1/012

1/079

 -7عزیزي مبصر ،ج ،)1393(.ارزیابی روشهاي محاسبه تبخیر

1957 Makk

1/098

1/192

FAO 24Rd

1/186

1/426

FAO Pan

2/072

2/338

و تعرق مرجع در مقایسه با روش استاندارد ،FAO 56دومین
همایش سراسري کشاورزي و منابع طبیعی پایدار ،تهران،
موسسه آموزش عالی مهر اروند ،گروه ترویجی دوستداران
محیط زیست و انجمن حمایت از طبیعت ایران.
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