
 DOI: 10.30467/NIVAR.2022.3462840.1219 مقاله پژوهشي) ((دو فصلنامه)  1401 بهار و تابستان ،116-117، شماره 46دوره  وار،ين

khashayar.peyghan@ut.ac.ir                                                                                                                                                      :نگارنده رابط* 

  ستان لرستان): ايمرجع (مطالعه مورد اهيتعرق گ-ريدر برآورد تبخ انتزاسيپنج مدل مختلف روش وال يابيارز

 2، ميالد پورمنصوري 3يمحمد يسلطان ري، ام 2يري، زهرا م 2ي، شكور طاف*1غانيپ اريخشا

 رانيدانشگاه تهران، كرج، ا ،يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ،يو آبادان ياريآب يگروه مهندس ،يدكتر يدانشجو1

 رانيچمران اهواز، اهواز، ا ديدانشگاه شه ،يو زهكش ياريارشد، گروه آب يكارشناس2

 رانيچمران اهواز، اهواز، ا ديدانشگاه شه ،يو زهكش ياريگروه آب اريدانش3

  چكيده
آب هر منطقه  النيب سازيدر مطالعات مربوط به مدل زيو ن ياريدور آب نييتع ،ياريآب يزريبرنامهتعرق گياه مرجع و تخمين دقيق آن، نقشي اساسي در -تبخير
 ايمنطقه يكاربرد ساده در واسنجتوان به آن مي يايمزاكه از  استتعرق مرجع -محاسبه تبخير ها جهتروش نيدترياز جد يكي انتزاسيوال روش كند.ايفا مي

هاي ي سالتعرق مرجع ماهانه ط-اشاره كرد. در اين مطالعه به منظور بررسي ميزان دقت پنج مدل مختلف روش واليانتزاس، تبخير يكيدرولوژيه يو كاربردها
تايج حاصله ) محاسبه و ندنورآبا كوهدشت و درود، آباد،خرم، ربروجرد، پلدخت گودرز،يالشتر، ال، ازنا، در نه ايستگاه هواشناسي استان لرستان (2018تا  1999

مدل  براي 2Rآماره  .بهترين عملكرد را داشت 2 انتزاسيدل وال، مCRMو  RMSEمقايسه گرديد. نتايج نشان داد بر اساس دو آماره  FAO-56با روش مرجع 
 كي. به تفكدثبت كرتعرق مرجع -ريتبخ نيعملكرد را در تخمبهترين  4 انتزاسيمدل وال ،آماره اين بر اساس بود و 96/0در چهار ايستگاه برابر  4 انتزاسيوال
 انتزاسيوال هايمدل توانيم جهيو در نت ندرا ارائه نمود ردعملك تريندقيق، در چهار ايستگاه 2و مدل واليانتزاس ستگاهيدر پنج ا 4 انتزاسيمدل وال ،نيز ستگاهيا

مدل  ستگاهيا كيو در  3 انتزاسيمدل وال ستگاهي، در چهار ا5 انتزاسيمدل وال ستگاهيدر چهار ا نچنيكرد. هم شنهادياستان لرستان پ براي كاربرد دررا  2و  4
در محاسبه حد  از رتكم نيتخم رغميعلباشند. در مجموع مناسب نميدر استان لرستان  استفاده يبرا ، نشان دادند كهعملكرد نتريفيضعبا ثبت  1 انتزاسيوال
  روش را قابل اعتماد دانست. نيحاصل از ا جينتا توانيو م شتنددا FAO-56با روش  يقابل قبول يكينزد انتزاسيهر پنج مدل روش وال ،مرجعتعرق -ريتبخ
  

  .انتزاسيروش وال اه،يگ يآب ازيمرجع، ن اهيتعرق گ-رياستان لرستان، تبخ كلمات كليدي:
 

 مقدمه      1

ار خشك قر مهيخشك و ن يكشورها جزو يمياز نظر اقل رانيا
 درصد وسعت آن را 85گرفته كه به طور مشخص، حدود 

د. اننواحي خيلي خشك، خشك و نيمه خشك فرا گرفته
تر از يك سوم متوسط جهاني اما تبخير بارندگي در ايران كم

). Ashraf et al., 2021بيش از سه برابر متوسط جهاني است (
 ارديليم 116ساالنه كشور حدود  شونده ديمنابع آب تجد

 ارديليم 8/88به طور متوسط حدود كه  است مترمكعب
در بخش كشاورزي  صد،در 5/76، معادل آن مترمكعب

درصد  30 كه راندمان متوسط آن حدود شودمصرف مي
از سويي ديگر،  ).1399وزارت نيرو، ( برآورد شده است

كشاورزي نقشي حياتي در اقتصاد و امنيت غذايي كشور ايفا 
 20درصد از توليد ملي و  10نحوي كه حدود نمايد به مي

ان نظريدرصد نيروي كار كشور در گروي كشاورزي است (

هزار هكتار  783). استان لرستان با بيش از 1399و همكاران، 
درصد از كل اراضي كشاورزي  7/4اراضي كشاورزي، حدود 

). 1397وزارت جهاد كشاورزي، كشور را دربر گرفته است (
ي آينده خشكسالي در ها، طي چهار دههينيببر اساس پيش

كشور از جمله در استان لرستان افزايش پيدا كرده و اين استان 
. )1399رومياني و همكاران، ( اقليم خواهد بود شاهد تغيير

كشاورزي اين استان، بحران آب است كه مشكل اساسي در
موجب ايجاد پيامدهاي منفي بر كشاورزي و محصوالت 

). 1399رومياني و همكاران، اين استان خواهد شد (توليدي در 
بنابراين مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي اين استان 

  از اهميت بااليي برخورددار است.
تعرق گياه مرجع يكي از پارامترهاي مهم چرخه -تبخير

و تخمين دقيق آن جهت مديريت بهينه منابع  استهيدرولوژي 
عرق از تو  ريبه مقدار تبختعرق مرجع -ريتبخآب الزم است. 
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چمن با ارتفاع  ياهيپوشش گ داراي نياز زم يعيسطح وس
متر كه فعاالنه در حال رشد با آب در يسانت 15-8 كنواختي

ملكشاهي و همكاران، شود (يم اطالقدسترس مناسب است، 
-هتعرق گياه مرجع در برنام-). تخمين ميزان دقيق تبخير1398

آبياري و نيز در مطالعات مربوط به ريزي آبياري، تعيين دور 
-سازي بيالن آب هر منطقه اهميت فراواني دارد. تبخيرمدل

تعرق گياه مرجع تابع عوامل مختلفي نظير دماي هوا، رطوبت 
 Gundekar et(نسبي، سرعت باد و تابش خورشيدي است 

al., 2008(. ضمن هدر ،اهيگ ازياز حد آب مورد ن شيب نيتخم 
واد م يشستشو ،يشدن اراض يباعث مانداب ياريدادن آب آب

. شوديم ينيزم ريخاك و آلوده نمودن منابع آب ز ييغذا
باعث اعمال تنش  زين اهيگ ازيحد مورد نتر از تخمين كم

 يدر پ اكاهش محصول ر جهيشده و در نت اهيبه گ يرطوبت
تعرق را -تبخير يزانم ).1393هژبر و همكاران، ت (خواهد داش

ي كرد. گيرتوان به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم اندازهمي
ار) دهاي مستقيم شامل انواع اليسيمترها (وزني و زهكشروش

هاي غير مستقيم نيز شامل و بيالن رطوبت خاك بوده و روش
ترين ). دقيقValiantzas., 2013 a( استهاي تجربي مدل

استفاده از اليسيمتر است اما  تعرق،-روش تخمين تبخير
هاي زيادي به دنبال دارد و از طرفي آمار كارگذاري آن هزينه

هاي تجربي بر اساس . مدليستاين روش معموال در اختيار ن
هاي حرارتي، اطالعات و شرايط جوي بوده و به سه گروه مدل

 ;Djaman et al., 2015(شوند تشعشعي و تركيبي تقسيم مي

Irmak et al., 2003; Oudin et al., 2005(ها، با . اين مدل
باشند؛ اول وجود سادگي استفاده، داراي دو مشكل عمده مي

كه عموميت ندارند و بايد براي هر منطقه واسنجي و  اين
ها نيازمند كه برخي از اين مدل سنجي شوند، دوم اينصحت

 هاي هواشناسيكه در همه ايستگاهبه اطالعات زيادي هستند 
-FAOشوند. معموال در سراسر دنيا از روش گيري نمياندازه

يري گهاي اندازهترين روش در مقايسه با دادهبه عنوان دقيق 56
شده اليسيمتري تحت شرايط آب و هوايي مختلف استفاده 

 Liu et al., 2017; Niaghi et al., 2013; Tabari(كنند مي

et al., 2013; Trajkovic., 2007.( اسكويي و  اسعدي
 WRF) طي پژوهشي به ارزيابي عملكرد مدل 1400همكاران (

هاي بيني تبخير و تعرق گياه برنج بر اساس دادهپيشدر 
آب هاي كميت اليسيمتري در جلگه مركزي گيالن پرداختند.

 ثيمانت -به روش پنمن EToبرآورد  يبرا مورد نياز ييو هوا
با توجه به اهميت اين حاصل شد.  WRFمدل  ياز خروج
مختلف با  يكربندي، چهار پو تعرق ريدر برآورد تبخ ها كميت

 يسطح هيتابش طول موج كوتاه و بلند، ال كيزياستفاده از ف
. در ارزيابي شدندانتخاب و  WRFمدل  يبرا يمرز هيو ال

 و تعرق توسط ريشده تبخ يريگاندازه ريمقادمرحله بعد، 
مدل (با به هاييبرآورده شده از خروج ريبا مقاد متريسيال

و  سهي) مقايمحل ريو غ يمختلف محل وارهطرح 4 يركارگي
مشخص  و تعرق ريبخت زانيم نيتخم يمدل برا نهيبه ماتيتنظ

واره مناسب كاربرد طرح بر اساس نتايج پژوهش مذكور، شد.
 يهاينيبشيبر دقت پ WRFمدل  يمرز هيو ال يسطح هيال در
يكي  (Valiantzas)مدل واليانتزاس. دارد ريو تعرق تأث ريتبخ

 تعرق گياه مرجع-ها براي برآورد تبخيراز جديدترين روش
-. مزاياي استفاده از روابط واليانتزاس در برآورد تبخيراست

اي و منطقهتعرق مرجع شامل كاربرد ساده در واسنجي 
 ;Steinman et al., 2010( استكاربردهاي هيدرولوژيكي 

Valiantzas., 2013 a; Valipour., 2015( اطالعات زيادي .
مورد نياز است كه در هر ايستگاه  FAO-56براي حل معادله 
شوند و از طرفي در بسياري از گيري نميهواشناسي اندازه

هاي در حال توسعه ايستگاه هواشناسي وجود ندارد. دشت
هايي كه نيازمند اطالعات هواشناسي بنابراين استفاده از مدل

براي مناطقي كه نقص يا كمبود اطالعات  تري هستند،كم
رسد. بدين منظور، تحقيقات دارند، يك ضرورت به نظر مي
ها سعي شده يك مدل ساده زيادي انجام شده است كه در آن

، معرفي FAO-56با دقت قابل قبول در مقايسه با نتايج مدل 
ي يودر و هاتوان به پژوهشها ميشود. از جمله اين پژوهش

اشاره نمود ) 2003) و ايرماك و همكاران (2005همكاران (
هاي كه معادله تورك را در شرايط محدود بودن داده

 تعرق مرجع در جنوب شرقي-هواشناسي براي برآورد تبخير
  كردند.اياالت متحده آمريكا پيشنهاد 

-هاي تجربي برآورد تبخيراي بين روشمقايسه) 2013كيسي (
تعرق مرجع از جمله روش واليانتزاس انجام داد. نتايج اين 
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هاي چهار ايستگاه هواشناسي در پژوهش كه با استفاده از داده
اي تركيه صورت گرفت، نشان داد كه روش اقليم مديترانه

هاي هواشناسي كامل، عملكرد بهتري نسبت واليانتزاس با داده
ستگاه مورد مطالعه ثبت هاي تجربي در سه ايبه ساير روش

 FAO-56هاي نيز روش) 2016جمان و همكاران ( .كرده است
و واليانتزاس را در شرايط كمبود داده براي هشت ايستگاه 

قرار و  سيهواشناسي در مناطق ساحلي بوركينافاسو مورد برر
به عنوان  FAO-56اظهار داشتند كه روش واليانتزاس با روش 
جمان و همكاران  .روش استاندارد، تطابق خوبي داشت

تعرق -ريبرآورد تبخ يروش تجرب 16ي قيدر تحق) 2015(
 جياو با نت يرا در سنگال بررس انتزاسيمرجع شامل روش وال

 هاييپژوهشاز ساير كردند.  سهيمقا FAO-56حاصل از روش 
 ايهتوان به پژوهشكه در اين زمينه انجام گرفته است، مي

)، آلموروكس و همكاران 2013و همكاران ( وسيسيماوياكي
پيري و  كرد. اشاره) 2018) و لندراس و همكاران (2018(

 تعرق-روش تجربي برآورد تبخير 24ارزيابي ) 1398پوزن (
هاي اقليممرجع از جمله پنج مدل مختلف روش واليانتزاس در 

صورت  FAO-56را از طريق مقايسه با روش  مختلف ايران
) 2017‐1988ساله ( 30هاي هواشناسي داده دادند. بدين منظور

نه شهر كشور (شهركرد، اروميه، مشهد، زاهدان، بندرعباس، 
شان نتايج ن .به كار گرفته شد از، گرگان، رشت و ساري)اهو

 ، سرد و معتدل)اروميه،( خشكسرد و نيمه هايداد در اقليم
و  )مشهد( ، سرد و خشك)زاهدان( ، گرم و خشك)شهركرد(

شده، در كينگ اصالحمدل مك)، اهواز( گرم و مرطوبنيز 
و در  5مدل واليانتزاس  )،بندرعباس( اقليم گرم و مرطوب

و  (ساري) مرطوب، نيمه(گرگان) ايهاي مديترانهاقليم
مدل دروگرز و آلن برآورد بهتر و (رشت)،  مرطوب
  داشتند. FAO-56تري به روش نزديك

به بررسي عملكرد پنج مدل روش واليانتزاس ) 2015پور (ولي
تعرق مرجع براي شرايط مختلف آب و -در برآورد تبخير

 جينتااستان ايران پرداخت و نتايج حاصل را با  31ي در هواي
ي اين تحقيق، در نتيجه .دكر سهيمقا FAO-56 جعروش مر

بهترين شرايط آب و هوايي براي استفاده از مدل واليانتزاس 
 5/1، سرعت باد % 50تا  40، رطوبت نسبي ℃ 18تا  16دماي 

مگاژول  4/2متر بر ثانيه و نيز تابش خورشيدي بيش از  5/2تا 
براي  1چنين مدل واليانتزاس بر مترمربع بر روز اعالم شد. هم

 يبرا 2 انتزاسيوال مدلاستان) و  9شامل (ايران مركز و جنوب 
 .پيشنهاد شد )استان 22شامل ( رانيغرب، شرق و شمال ا

اي دقت پنج مدل تحليل مقايسه) 1397زاده و همكاران (مهدي
براي  تعرق مرجع-برآورد تبخير مختلف رابطه واليانتزاس در

 ه،يشامل ارومهفت ايستگاه هواشناسي شمال غرب كشور (
) را در دستور سراب و مراغه ز،يتبر تكاب، سلماس، مهاباد،

ها امكان كاربرد مدل واليانتزاس به عنوان كار قرار دادند. آن
  را تاييد كردند. FAO-56جايگزين روش 

اي بر روي ده ايستگاه ه) در مطالع1400طافي و همكاران (
 اهيتعرق گ-ريتبخ نيروش تخم 14هواشناسي استان مازندران، 

با روش  از جمله پنج مدل مختلف روش واليانتزاس را مرجع
FAO-56  .در ) 1399طافي و همكاران (مقايسه كردند

 مرجع اهگي تعرق-تبخير تخمين هايبه ارزيابي روش يپژوهش
 استان رد جرم انتقال و تابش دما، بر مبتني كلي دسته سه در

 هايروش نيب در كه كردند اعالم هاآن. پرداختند لرستان
 يبتنم هايروش نيدر ب ،يسامان وزيبر دما، روش هارگر يمبتن

 هايروش نيدر ب زيو ن نگيروش مك ك د،يبر تابش خورش
 به روش يكينزد نتريشيب WMOبر انتقال جرم، روش  يمبتن

 .دانعملكرد را داشته نيبهتر جهيو در نت FAO-56استاندارد 
ي پژوهشي گزارش در نتيجه) 1394نامداريان و همكاران (

تعرق گياه مرجع -در برآورد تبخير FAO-56كردند كه روش 
درصد كم  8/4در خرم آباد نسبت به روش اليسيمتري، 

هاي روش) 1386قمرنيا و مهري ( برآوردي داشته است.
تعرق گياه مرجع در استان لرستان را -مختلف برآورد تبخير

مقايسه كردند. از ميان شش روش بررسي شده، در خرم آباد 
، به FAO-56روش مكينگ و در بروجرد و اليگودرز روش 

رئوف و عزيزي مبصر ترين روش معرفي شدند. عنوان مناسب
 دشتتعرق گياه مرجع را در -مدل برآورد تبخير 18) 1396(

 FAO-56دست آمده از اليسيمتر و روش اردبيل با نتايج به
را به عنوان  2و  1مقايسه نمودند و عملكرد مدل واليانتزاس 

پور و جاني ها گزارش كردند.ترين روشيكي از ضعيف
تعرق محصوالت زراعي -در برآورد تبخير) 1393همكاران (
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يفي، هاي طدادهدر دشت سيالخور استان لرستان با استفاده از 
 هايعنوان معيار دقت نتايج حاصل از دادهرا به FAO-56روش 

 طيفي در نظر گرفتند.

منابع  يتديرتعرق در م-ريتبخ نيفراوان تخم تيبا توجه به اهم
ز ا ياريدر بس يمتريسيال هايآب و در دسترس نبودن داده

دقت معادالت ارائه  يابيارز ران،يمختلف ا هايميمناطق و اقل
صرف مر ب مطلوبي راث توانديم ميشده بر اساس منطقه و اقل

اضر، ح قيتحق هدف نيبنابرا داشته باشد. بهينه منابع آب
آورد بر جهت انتزاسيوالروش دقت پنج مدل مختلف  سهيمقا
ه است ك يتعرق مرجع در استان لرستان و ارائه مدل-ريتبخ
استاندارد  روش جيطابق را با نتات نتريشيحاصل از آن، ب جينتا

FAO-56.داشته باشد ،  
  
 مواد و روش ها      2

ان . استاستمنطقه مورد مطالعه، شامل نه شهر استان لرستان 
 50تا  قهيدق 50درجه و  46 نيبلرستان در جنوب غربي كشور، 

 درجه 34تا  قهيدق 40درجه و  32و  يطول شرق قهيدق 1و  درجه
 .است شده واقع مبدااز نصف النهار  يعرض شمال قهيدق 23و 

كيلومترمربع وسعت و بيش از  28308اين استان با حدود 
درصد از مساحت  2/2و  7/1ترتيب نفر جمعيت، به 1760000

شود. ميانگين ارتفاع از سطح دريا و جمعيت كشور را شامل مي
ن تريلي كه مرتفعدرحا استمتر  2200در استان لرستان حدود 
متر از سطح دريا ارتفاع دارد  4080نقطه، قله اشترانكوه، 

موقعيت  1). در شكل 1399راد و همكاران، سعيدي(
 يراب هاي مطالعاتي نشان داده شده است.جغرافيايي ايستگاه

 ستگاهينه ا يماهانه هواشناس هايحاضر از داده قيانجام تحق
بروجرد،  رز،گودياستان لرستان شامل ازنا، الشتر، ال كينوپتيس

د ش استفاده نورآباد  و كوهدشت درود، آباد،پلدختر، خرم
شده  يبررس آماري دوره. )1399سازمان هواشناسي كشور، (

 نيانگي) بوده است. م2018تا  1999سال ( 20مطالعه،  نيدر ا
 يمورد مطالعه ط هايستگاهيماهانه در ا يهواشناس يپارامترها

.استقابل رويت  1دوره آماري مورد نظر در جدول شماره 
   
  

هاي مطالعاتي در استان لرستانموقعيت جغرافيايي ايستگاه. 1 شكل   

  2018تا  1999هاي مورد مطالعه طي سالهاي ميانگين پارامترهاي هواشناسي ماهانه در ايستگاه .1جدول 
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 نورآباد كوهدش
  ت

- خرم  دورود

  آباد
 پلدختر  بروجرد گودرزيال    الشتر  ازنا  

02/13  58/16  02/17  18/17  32/23  09/15  61/12  71/13  12/13  )℃( دما نيانگيم 

57/19  95/24  69/22  52/25  16/29  80/21  68/19  12/22  35/20  )℃( دما بيشينه 

56/4  20/7  91/9  99/8  69/16  69/8  18/6  36/3  09/5  )℃( دما كمينه 

76/46  06/48  58/38  11/43  38/36  60/41  67/41  60/51  61/45   )%ي (رطوبت نسب 

19/3  82/1  44/3  34/2  60/2  13/3  45/4  95/1  42/2  )m/s( سرعت باد 

74/254  77/262  93/258  01/254  78/256  86/256  34/266  46/255  71/260  )hr/mouthي (ساعات آفتاب 
  

ر با توجه به د تعرق مرجع-ريبرآورد تبخ يروابط تجرب
هاي اليسيمتري در منطقه مطالعاتي، به دسترس نبودن داده

هاي مختلف روش منظور ارزيابي و اعتبارسنجي مدل
با استفاده از  تعرق مرجع ماهانه-تبخيرواليانتزاس، مقادير 

-FAOهاي ماهانه پارامترهاي هواشناسي، توسط روش داده

)، محاسبه و به عنوان معيار سنجش در نظر گرفته 1(معادله  56
  شد.

ET
.

∆ .
 (رابطه1)     

  
تابش  mm/day ،(nRتعرق مرجع (-تبخير OET كه در آن

ميانگين  day2-MJm ،(T-1خالص ورودي به سطح گياه (
MJm-تراكم شار گرماي خاك ( G)، ℃دماي ماهانه هوا (

1-day2 ،(2U  ميانگين سرعت باد در ارتفاع دو متري از سطح
فشار بخار واقعي  kPa،( eفشار بخار اشباع m/s ،(e )زمين (

)kPa ،(γ ) 1ضريب سايكرومتري-℃kPa شيب منحني  ∆) و
  ).Allen et al., 1998( است) kPa℃-1فشار بخار اشباع (

روابط مربوط به پنج مدل روش واليانتزاس شامل واليانتزاس 
1 )Val 1 ( 2)، واليانتزاسVal 2 ( 3)، واليانتزاسVal 3 ،(

) 6تا  2(روابط ) Val 5( 5) و واليانتزاس Val 4( 4واليانتزاس 
   اند:ارائه شده 2در جدول شماره 

 متوسط دماي T)، ℃حداقل دماي هوا (minT: 6تا  2در روابط 
عرض جغرافيايي  𝜑، )%رطوبت نسبي ( RH)، ℃ماهانه هوا (

، )day2-MJm-1جوي (تابش فرا Ra)، radايستگاه مورد نظر (
2U ميانگين سرعت باد در ارتفاع دو متري از سطح زمين  

 
 

  هاي واليانتزاسمعادالت مربوط به مدل. 2جدول 
شماره 
  معادله

  معادله  منبع  مدل

)2(  Val 1 (Rs, T, 
RH, U) 

Valiantzas. 
2013 c 

ET 0.0393R |T 9.5| 2.4
R
R

0.024 T 20 1
RH
100

0.066W T 20 1
RH
100

U .
 

)3(  Val 2 (Rs, T, 
RH, U) 

Valiantzas. 
2013 a.b ET 0.0393R |T 9.5| 0.19R . φ . 0.048 T 20 1

RH
100

U .
 

)4(  Val 3 (Rs, T, 
RH) 

Valiantzas. 
2013 c 

ET 0.0393R |T 9.5| 2.4
R
R

0.024 T 20 1
RH
100

0.1W T 20 1
RH
100

 
)5(  Val 4 (Rs, T, 

RH) 
Valiantzas. 

2013 a.b ET 0.0393R |T 9.5| 0.19R . φ . 0.078 T 20 1
RH
100  

)6(  Val 5 (Rs, T) Valiantzas. 
2013 b 

ET 0.0393R |T 9.5| 0.19R . φ . 0.0061 T

20 |1.12T T 2| .  
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 )m/s ،(aeroW  تعرق -در محاسبه تبخيرفاكتور آيروديناميكي
و در غير  067/1برابر  درصد 65تر از كم RH مرجع كه براي

ميزان تابش  Rsو  شوددر نظر گرفته مي 78/0اين صورت برابر 
  ).a.b.c 2013 .Valiantzas) است (day2-MJm-1خورشيدي (

  هاي ارزيابيشاخص
-مقدار تبخير FAO-56تر اشاره شد رابطه طور كه پيشهمان

راين، نمايد. بنابتعرق گياه مرجع را با دقت بااليي محاسبه مي
اين روش به عنوان روش استاندارد در نظر گرفته شد و مقادير 

تعرق گياه مرجع به دست آمده به وسيله پنج مدل روش -تبخير
مورد مقايسه قرار گرفت. براي  FAO-56واليانتزاس با روش 

هاي آماري جذر ميانگين مربعات انجام اين مقايسه، شاخص
 )،RMSE- Root Mean Square Error( خطا

 ) Coefficient of Residual Mass -2R ( ضريب تعيين 

 CRM- Coefficient of( ضريب باقي مانده جرم و

Residual Mass( 
وط به روابط مربمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. حاسبه و م 

 هاي آماري مورد استفاده در ذيل آورده شده استشاخص
)Hassanli et al., 2016(: 

  )7(رابطه
RMSE

∑ Pi Oi
n

 

  )8(رابطه 
R

∑ 𝑃𝑖 𝑃 𝑂𝑖 𝑂
∑ 𝑃𝑖 𝑃 ∑ 𝑂𝑖 𝑂

 

𝐶𝑅𝑀  )9(رابطه 
∑ 𝑂𝑖 ∑ 𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
       

      
 تعرق مرجع-تبخيرمقدار  Oتعداد مشاهدات،  n در روابط باال

برآورد تعرق -تبخيرمقدار  FAO-56 ،Pمحاسبه شده با روش 
ميانگين مقادير  O، هاي مختلف روش واليانتزاسمدلشده با 
ميانگين  Pو  FAO-56تعرق مرجع محاسبه شده با روش -تبخير

 هاي مختلفتعرق مرجع محاسبه شده با مدل-تبخيرمقادير 
دهد ميزان بيش نشان مي RMSEروش واليانتزاس است. آماره 

تعرق مرجع توسط روش -برآوردي يا كم برآوردي تبخير
آماره  نيواحد ا .است FAO-56واليانتزاس در مقايسه با روش 

ر بر متيلياست (م يهمواره مطابق با واحد پارامتر مورد بررس
نسبت پراكندگي بين مقادير حاصل از روش  2R. آماره ماه)

نيز  CRMدهد. آماره را نشان مي FAO-56واليانتزاس و روش 
دهنده تمايل مدل براي بيش برآوردي و يا كم برآوردي نشان
 ريمقاد. است FAO-56 تعرق مرجع در مقايسه با روش-تبخير

 رمقادي و حد از تركم نتخمي دهندهنشان CRM مثبت آماره
كه  يصورت در .استاز حد  شيب نتخمي دهندهآن نشان يمنف
با هم  FAO-56 روشنتايج با  انتزاسيحاصل از روش وال جينتا

برابر  2Rبرابر صفر و مقدار  CRMو  RMSEبرابر باشند، مقدار 
  ).Hassanli et al., 2016( يك خواهد شد

منظور تعيين دقت هر يك از پنج مدل روش واليانتزاس، بر به
ها، به هاي آماري در هر يك از ايستگاهاساس مقدار شاخص

ترين مدل بدين نحو كه دقيق داده شد. 5تا  1بين  امتيازها مدل
را دريافت  1ترين مدل امتياز و ضعيف 5در هر ايستگاه امتياز 

ها بندي مدلهر مدل، رتبه امتيازهاير نهايت با تجميع د كرد.
-هاي آماري، مشخص گرديد. همبر اساس هر يك از شاخص

 ترين مدل در هر ايستگاه تعيين شد.چنين بهترين و ضعيف

افزار اكسل انجام تمامي محاسبات اين مطالعه، در محيط نرم
  .شده است

  نتايج و بحث       3
تعرق مرجع ماهانه حاصل از پنج مدل -تبخيرنتايج تخمين 

، به عنوان FAO-56 روش واليانتزاس با نتايج حاصل از روش
روش استاندارد، مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج اين مقايسه كه 

هاي آماري صورت گرفت در جدول شماره به كمك شاخص
هاي و بر اساس شاخص 3مطابق جدول  آورده شده است. 3

تمامي پنج مدل روش واليانتزاس عملكرد مناسبي در آماري، 
العه هاي نه گانه مورد مطتعرق مرجع در ايستگاه-تخمين تبخير

متر بر ماه براي مدل ميلي 37/1از  RMSEارائه نمودند. آماره 
متر بر ماه براي مدل ميلي 29/7در ايستگاه ازنا تا  2واليانتزاس 
با ثبت   2Rت گرديد. آماره  در ايستگاه پلدختر ثب 5واليانتزاس 

در ايستگاه پلدختر،  1، براي مدل واليانتزاس 84/0حداقل 
هاي روش واليانتزاس در حاكي از موفقيت نسبي تمام مدل

نيز در حالت  CRM. آماره استتعرق مرجع -تخمين تبخير
 3محاسبه شد كه مربوط به مدل واليانتزاس  74/0بيشينه برابر 

بنتي احمد و همكاران اعالم كردند كه  د.در ايستگاه الشتر بو
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ع تعرق مرج-روش واليانتزاس در برآورد تبخير هر شش مدل
نشان  FAO-56 روش با يخوب مالزي، نزديكيدر شبه جزيره 

 Binti Ahmad etاند (را ثبت نموده 90/0باالي   2Rه و داد

al., 2019.( ) نيز در مقايسه روش ) 1398پيري و پورزن
آباد در گرگان كه همانند خرم FAO-56واليانتزاس با روش 
 18/4تا  14/2را بين  RMSEايست، آماره داراي اقليم مديترانه

مدل  كهاعالم كردند ) 2015جمان و همكاران ( اعالم كردند.
مناسب  در سنگال تعرق مرجع-ريبرآورد تبخ براي انتزاس،يوال

از منظر بيش برآوردي و يا كم برآوردي نيز آماره  .است
CRM  در ايستگاه ازنا،  2به جز يك مورد براي مدل واليانتزاس

دهد در تمامي موارد مي در تمامي موارد مثبت بود كه نشان
، در FAO-56هاي روش واليانتزاس نسبت به روش مرجع مدل

افي ط .اندتعرق مرجع دچار كم برآوردي بوده-تخمين تبخير
مدل روش  5 نيز تاييد كردند كه هر) 1400و همكاران (

ا ر تعرق گياه مرجع در استان مازندران-، تبخيرانتزاسيوال
  اند.كردهتر برآورد ، كمFAO-56روش مرجع  نسبت به

  
  مرجع ماهانهتعرق -ريدر برآورد تبخ انتزاسيوال روش پنج مدل مختلف يآمار يهاشاخص ريمقاد .3جدول 

 ايستگاه    

 نورآباد   روش  شاخص  ازنا  الشتر  زراليگود  بروجرد  پلدختر  آبادخرم  دورود  كوهدشت
78/2  70/4   58/3   74/4   25/6   26/3   95/3   13/4   71/1   RMSE (mm/month) 

Val 1 93/0  93/0   86/0   91/0   84/0   89/0   92/0   93/0   86/0   R2 

52/0   62/0   49/0   59/0   56/0   50/0   59/0   65/0   30/0   CRM 

74/1   53/3   68/2   63/3   30/5   34/2   76/2   85/2   37/1   RMSE (mm/month) 

Val 2 92/0  93/0   88/0   92/0   86/0   90/0   93/0   94/0   86/0   R2 

21/0   39/0   22/0   36/0   38/0   20/0   34/0   39/0   09/0-   CRM 

38/3   35/5   27/4   48/5   15/7   93/3   60/4   67/4   24/2   RMSE (mm/month) 

Val 3 96/0  96/0   93/0   95/0   91/0   94/0   95/0   94/0   92/0   R2 

64/0   71/0   62/0   69/0   68/0   62/0   69/0   74/0   47/0   CRM 

18/2   09/4   15/3   23/4   00/6   80/2   32/3   33/3   37/1   RMSE (mm/month) 

Val 4 95/0  96/0   93/0   96/0   92/0   93/0   96/0   96/0   91/0   R2 

33/0   48/0   35/0   47/0   49/0   34/0   45/0   48/0   08/0   CRM 

95/2   76/4   16/4   11/5   29/7   74/3   26/4   74/3   32/2   RMSE (mm/month) 

Val 5 92/0  93/0   89/0   92/0   89/0   90/0   93/0   94/0   87/0   R2 

48/0   56/0   53/0   57/0   63/0   51/0   59/0   54/0   37/0   CRM 

  
ك از يهاي روش واليانتزاس بر اساس هر بندي مدلنتايج رتبه

آورده شده است. بر اساس آماره  2ها در شكل شماره آماره
RMSE تعرق مرجع، -در تخمين تبخير 2، مدل واليانتزاس
ثبت  FAO-56ترين برآورد را نسبت به روش مرجع نزديك

هاي نيز در رتبه 3و  5، 1، 4هاي واليانتزاس نموده است. مدل
با  4اليانتزاس ، مدل و2Rبعدي قرار گرفتند. بر اساس آماره 

ترين عملكرد را داشته و مدل واليانتزاس امتياز، دقيق 42كسب 
اي اندك در جايگاه دوم قرار گرفته امتياز و فاصله 41نيز با  3

هاي سوم تا ترتيب رتبهبه 1و  2، 5هاي واليانتزاس است. مدل

، مدل واليانتزاس CRMپنجم را كسب كردند. بر اساس آماره 
امتياز، بهترين عملكرد را بين  44ترين امتياز، با كسب باال 2

 تعرق مرجع نمايش-هاي واليانتزاس براي تخمين تبخيرمدل
هاي ترتيب در رتبهبه 3و  1، 5، 4هاي واليانتزاس داد. مدل

هاي در ارزيابي مدل) 2015پور (ولي بعدي جاي گرفتند.
مدل  نتريرا دقيق 4مختلف روش واليانتزاس، مدل واليانتزاس 

 )1397زاده و همكاران (مهدي. در استان لرستان گزارش كرد
شمال  انتزاسيعملكرد پنج روش مختلف رابطه وال يبررس با

 برابر 2Rبا  2 انتزاسيوال نتيجه گرفتند كه مدل غرب ايران،
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 و بهترين مدلبر روز،  متريليم 512/0برابر  RMSEو  984/0
 228/1برابر  RMSEو  891/0 برابر 2Rبا  5 انتزاسيوال مدل

 ورددر منطقه مترين مدل واليانتزاس ضعيف بر روز، متريليم
پنج  نيز با مقايسه) 1400طافي و همكاران ( .ه استدمطالعه بو

در استان  FAO-56مدل مختلف روش واليانتزاس با روش 
 ستگاهيدر شش ا 4 انتزاسيمدل وال مازندران اعالم كردند كه

 نيبهتر ستگاهيهر كدام در دو ا 5و  2 انتزاسيوال يهامدل و
  عملكرد را ارائه نمودند.

  

  
  (الف)

  

  
  (ب)

  

  
  (ج)

  CRM و (ج) 2R، (ب) RMSEهاي (الف) هاي واليانتزاس بر اساس آمارهبندي مدلرتبه .2 شكل

26

45

11

37

17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5

ات
ياز

امت
وع 

جم
م

مدل هاي مختلف روش واليانتزاس

14

24

41 42

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5

ات
ياز

امت
وع 

جم
م

مدل هاي مختلف روش واليانتزاس

23

44

9

37

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5

ات
ياز

امت
وع 

جم
م

مدل هاي مختلف روش واليانتزاس



 ٦٣                                        (دو فصلنامه) 1401 بهار و تابستان ،116-117، شماره 46دوره  وار،ين     

 

ارائه  4جدول ترين مدل در هر ايستگاه، در بهترين و ضعيف
ها، در پنج ايستگاه مورد شده است. بر اساس مجموع آماره

 2و چهار ايستگاه، مدل واليانتزاس  4مطالعه، مدل واليانتزاس 
 زاسهاي واليانتچنين مدلبهترين عملكرد را ثبت نمودند. هم

در يك  1هر كدام در چهار ايستگاه و واليانتزاس  3و  5
ئو سبت به روش مرجع فارا نترين عملكرد ايستگاه ضعيف

 نشان دادند.

  استان لرستان هايستگاهيدر ا انتزاسيوال روش بر پنج مدل يماهانه مبتن مرجعتعرق -ريتبخ نيروش تخم ن. بهتري4جدول  

   
  گيرينتيجه      4

 سانتزايعملكرد پنج مدل روش والدر اين پژوهش، ارزيابي 
اهانه هاي مبا استفاده از دادهتعرق مرجع -ريتبخ نيجهت تخم
استان لرستان شامل ازنا، الشتر،  يهواشناس نه ايستگاه

 و كوهدشت درود، آباد،بروجرد، پلدختر، خرم گودرز،يال
صورت گرفت. اين ارزيابي بر اساس ميزان نزديكي  نورآباد

 نيانگيجذر مهاي و به كمك آماره FAO-56به روش مرجع 
 يباق بي) و ضر2R(  نييتع بي)، ضرRMSEمربعات خطا (

  انجام شد.) CRMمانده جرم (
روش واليانتزاس در تخمين  بر اساس نتايج، هر پنج مدل

، در هر نه FAO-56تعرق مرجع نسبت به روش مرجع -تبخير
برآوردي بودند. با اين وجود، ايستگاه مورد مطالعه، داراي كم

 اس نزديكيها، نتايج حاصل از روش واليانتزبر اساس آماره
داشتند. بر اساس دو آماره  FAO-56قابل قبولي با روش 

RMSE  وCRM و بر اساس آماره ضريب  2، مدل واليانتزاس
ترين عملكرد را در تخمين دقيق 4تعيين، مدل واليانتزاس 

اه، مدل چنين به تفكيك ايستگتعرق مرجع داشتند. هم-تبخير
ا ب مورد مطالعه، ستگاهياز نه ا ستگاهيا پنجدر  4واليانتزاس 

 نيبهتر، FAO-56ترين نتايج نسبت به روش مرجع نزديك
توان استفاده از مدل ارائه نمود و در نتيجه مي را عملكرد

هاي مورد مطالعه در استان لرستان را در ايستگاه 4واليانتزاس 
 2پيشنهاد كرد. در چهار ايستگاه ديگر نيز مدل واليانتزاس 

چنين در چهار ايستگاه مدل هم داشت. بهترين عملكرد را
و در يك  3، در چهار ايستگاه مدل واليانتزاس 5واليانتزاس 

ترين عملكرد را داشته و ضعيف 1ايستگاه مدل واليانتزاس 
در  د.شونكارگيري در استان لرستان توضيه نميبراي به

توان نتيجه گرفت كه روش واليانتزاس عملكردي مجموع مي
-تواند در مواردي كه استفاده از روشداشته و ميقابل اتكا 

مقدور نيست، به عنوان  FAO-56 هايي چون السيميتر و
ست آمده، دجايگزين به كار گرفته شود. با توجه به نتايج به

هاي هاي مختلف روش واليانتزاس، مدلاز ميان مدل
براي استفاده در استان لرستان در اولويت  2و  4واليانتزاس 

  شند.بامي

  منابع      5
و  ل ي،گودرز .،م ،محمدپورپنچاه .،ا ي،اسكوئ ياسعد

در  WRFعملكرد مدل  يابيارز ،1400،.م ي،شكوه
 يهابرنج بر اساس داده اهيو تعرق گ ريتبخ ينيبشيپ
منابع  حفاظت هينشر ،النيگ يدر جلگه مركز يمتريسيال

، 2يازدهم، شماره ، سال )يپژوهش - ي(علم كآب و خا
  .11تا  1صفحات 

مدل تبخير و  24رزيابي ا ،1398، .. طم، پوزنو  ح، پيري
 ، مجلههاي مختلف ايرانتعرق گياه مرجع در اقليم

 .622تا  611، صفحات 3، شماره 6، دوره اكوهيدرولوژي
برآورد ، 1393، ح.، فر نيو متي فرد،  يوسفي .،پور، ح يجان

 يهاداده يبر مبنا يمحصوالت زراع يو تعرق واقع ريتبخ
، )از استان لرستان ي: بخشي(مطالعه مورد يميو اقل يفيط

 نورآباد  كوهدشت  دورود  خرم آباد  پلدختر زرگوديال  بروجرد    الشتر   ازنا   ستگاهيا  

Val 2 Val 4 Val 4 Val 2 Val 4 Val 2 Val 4 Val 2 Val 4 روش نيبهتر  

Val 3 Val 3 Val 5 Val 3 Val 5 Val 5 Val 3 Val 1 Val 5 روش نتريفيضع  



 : استان لرستان)يمرجع (مطالعه مورد اهيتعرق گ-ريدر برآورد تبخ انتزاسيپنج مدل مختلف روش وال يابيارز             ٦٤
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