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چکیده
مدیریت صحیح آب در مزارع کشاورزی ،تا حد زیادی به برآورد مناسب تبخیر -تعرق بهعنوان جزیی اساسی از چرخه
هیدرولوژیکی ،بستگی دارد .اگرچه روش فایو -پنمن -مانتیث توانایی تخمین تبخیر -تعرق مرجع را با دقت مناسب دارد،
ولی بهدلیل پیچیدگی بیشتر آن ،استفاده از روشهای سادهتر در فرایندهای برنامهریزی و مدلسازی اولویت دارد .در
مطالعه حاضر ،با استفاده از دادههای هواشناسی ایستگاه دشتناز ساری ،قابلیت  14روش برای برآورد مقادیر روزانه،
ماهانه و فصلی تبخیر -تعرق مرجع ارزیابی شد .این روشها شامل ،سه روش دما محور ،چهار روش تابش محور ،سه روش
تبخیر محور و چهار روش ترکیبی بودند .کارایی هر روش با استفاده از آمارههای ضریب تعیین ( ،)R2جذر میانگین
مربعات خطا ( ،)RMSEدرصد خطا ( )PEو انحراف میانگین مطلق ( )MADارزیابی شد .بررسیها نشان داد که معادالت
تابش محور نسبت به سایر روشها کارایی بهتری در برآورد تبخیر -تعرق مرجع داشتند .معادالت فایو 24 -تابشی (با
 R2=0.9و  ،)RMSE=0.31 mm/dayایرماک (با  R2=0.97و  )RMSE=0.15 mm/dayو بالنی -کریدل (با
 R2=0.93و  )RMSE=0.38 mm/dayبهترین روشها بودند .دو روش ایرماک و ریتچی بیشترین دقت را در فصول
پاییز و زمستان داشتند ..در فصل بهار استفاده از معادله فایو 24 -پن با میانگین خطای  0/5میلیمتر (در مقایسه با مدل
فایو -پنمن -مانتیث) و در فصل تابستان معادله روهور با میانگین خطای  6/8میلیمتر توصیه میشود .براساس نتایج،
روشهای ایرماک ،فایو -24 -تابشی ،ریتچی ،پریستلی -تیلور و بالنی -کریدل بهترتیب پنج روش برتر در منطقه مطالعه
بودند.
واژههای کلیدی :چرخه هیدرولوژیکی ،دشت ناز ،مدلسازی ،معادالت تابش محور ،نیاز آبیاری.
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مقدمه
تبخیر -تعرق بخش عمده آب مورد مصرف در
زراعت و همچنین یک جز کلیدی در چرخه هیدرولوژی
است ( ،)Wang et al., 2017در بسیاری از مطالعات از
جمله طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری ،شبیه-
سازی عملکرد محصول و مدیریت منابع آب از اهمیت
باالیی برخوردار است ( .)Tian et al., 2015اغلب
روشهای موجود بهمنظور محاسبه این مولفه بیالن آب،
تبخیر -تعرق مرجع را محاسبه و در ضریب گیاهی
ضرب میکنند .تبخیر -تعرق مرجع بهمقدار تبخیر-
تعرق از سطح وسیعی از زمین با پوشش گیاهی چمن
با ارتفاع یکنواخت  15-8سانتیمتر که فعاالنه در حال
رشد با آب در دسترس مناسب ،گفته میشود (یزدانی و
همکاران .)1388 ،بهدلیل اهمیت نقش تبخیر -تعرق در
مدیریت کشاورزی ،محققان تالشهای زیادی برای
کمی کردن این مولفه مهم کردهاند که ماحصل آن،
معادلههای مختلفی است که امروزه در شرایط متعدد
مورد استفاده قرار میگیرد .از میان روشهای مختلف،
معادله فایو -پنمن -مانتیث بهعنوان روش مناسب برای
تخمین تبخیر -تعرق مرجع در مناطق و اقلیمهای
متفاوت گزارش شده است .با این وجود ،این معادله نیاز
به دادههای اولیه فراوان (دمای هوا ،تابش خورشید،
سرعت باد و رطوبت نسبی) دارد .به همین دلیل،
استفاده از روشهای تجربی سادهتر مانند روش بالنی-
کریدل 1و تورنت -وایت 2توصیه میشود ( Tabari et
 .)al., 2013تحقیقات نشان میدهد دقت روشهای
تخمین تبخیر -تعرق در مناطق مختلف متفاوت است و
استفاده از این معادالت در شرایط اقلیمی مختلف نیاز
به واسنجی و ارزیابی دارد (.)Valipour et al., 2017
طی سالهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه برآورد
. Blaney-Cridde1
White-. Torrent2
Cuenca.3
. Snyder4

تبخیر -تعرق مرجع انجام شد .هریک تعدادی از روشها
را در اقلیم خود مورد بررسی قرار دادند که در ادامه به
تعدادی از این مطالعات اشاره میشود .شاهدی و زارعی
( )1389دقت چهار روش بالنی -کریدل ،هارگریوز،
پنمن و تورنت -وایت در استان مازندران را ارزیابی
کردند و نتیجه گرفتند که روش بالنی -کریدل دقیقتر
از سایر روشهای مذکور بود .یزدانی و همکاران ()1388
با ارزیابی برخی روشهای برآورد تبخیر -تعرق در
منظقه آمل ،دریافتند که بهترتیب روشهای کوئنکا،3
اشنایدر ،4آلن -پروت 5و اورنگ از دقت خوبی برای
تعیین این پارامتر برخوردار بودند .نتایج بررسی سلطانی
و همکاران ( )1390در اقالیم مختلف ایران نشان داد
مدلهای فایو -پنمن -مانتیث ،هارگریوز-سامانی 6و
بالنی -کریدل نسبت به دما حساسیت باالیی داشته و
در مناطق مرطوب از دقت مناسبی برخودار میباشند.
طبری و همکاران ( )Tabari et al., 2013با ارزیابی
 31روش تخمین تبخیر -تعرق (هشت روش تبخیری،
هفت روش دما محور ،چهار روش تابشی ،ده روش انتقال
جرمی و دو روش تابش محور ارتقاء یافته ایرماک،)7
نتیجه گرفتند که بهترین روشها بهترتیب روشهای
تابشمحور ،معادالت دمایی بالنی -کریدل ،هارگریوز-
سامانی و معادله تبخیری اشنایدر بودند .در مطالعات
مشابه ،پاندی و همکاران ( ،)Pandey et al., 2016با
روشهای تخمین تبخیر -تعرق در شمال
بررسی
شرق هند به دنبال شناسایی جایگزین مناسب برای
فایو -پنمن -مانتیث بودند .از بین  18روش دمامحور و
تابشمحور چهار روش برتر شامل؛ تورک ،ایرماک،
بالنی -کریدل و فایو 24-بودند .لیو و همکاران ( Liu
بهجای تعیین دقت روشها در
،)et al., 2017
مقایسه با مدل فایو -پنمن -مانتیث از الیسیمتر استفاده
کردند و نشان دادند که از میان روشهای متعدد مورد
. Allen pruitt5
. Hargreaves-samani6
. Irmak7
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بررسی ،روشهای ترکیبی بهترین شبیهسازی ET0
روزانه را داشتند و به دنبال آنها روشهای تابشمحور
و دمامحور بودند .بررسی تغییرات زمانی و مکانی
تغییرات تبخیر -تعرق (،)Valipour et al., 2017
نشان داد که روش بالنی -کریدل و آبتین بهترتیب
بهترین روشهای تخمین تبخیر -تعرق مرجع در
مناطق خشک و نیمهخشک کشور میباشند و مدل
اصالحشده هارگریوز -سامانی بهترین عملکرد را در
مناطق مدیترانهای و بسیار مرطوب دارد .بررسی پناهی
و همکاران ( )1395نیز نشان داد که در اقلیم سرد و
خشک تبریز ،از بین روشهای تجربی بالنی -کریدل،
جنسن -هیز ،هارگریوز و تورنت -وایت ،روش هارگریوز
نزدیکترین تخمین را به روش ترکیبی فایو پنمن
مانتیث ارایه داد .بنابراین روشهای تابشمحور و دما-
محور بهترین شبیهسازی را در استان مازندران داشتند.
تابشمحور،
طبق این مطالعات ،بهترین روشهای
دمامحور،
ایرماک و ریتچی و در بین روشهای
بالنی -کریدل و هارگریوز بودند .مطالعات پیشین در
زمینه تعیین روشهای مناسب تخمین تبخیر -تعرق
مرجع در استان مازندران محدود به بررسی روشها بر-
اساس یک محوریت (تابشمحور ،تبخیرمحور و غیره)
بود .بررسی معادالت براساس یک محوریت ،مانع از
مقایسه جامع و انتخاب بهترین روشها میشود .در این
مطالعه به تعیین دقت و طبقهبندی کلیه روشها
بهصورت روزانه ،ماهانه و فصلی پرداخته میشود .تعیین
دقت روشها بهصورت روزانه ،ماهانه و فصلی امکان
انتخاب روش مطلوب با توجه به دوره کشت گیاه مورد
نظر و مدیریت مناسب منابع آب را میدهد .بنابراین
مقادیر تبخیر -تعرق محاسبه شده با استفاده از 14روش
مختلف با نتایج روش فایو -پنمن -مانتیث بهصورت
روزانه ،ماهانه و فصلی در ایستگاه دشتناز ساری مقایسه
شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دادههای مورد نیاز این تحقیق از ایستگاه
سینوپتیک دشتناز ساری با عرض و طول جغرافیایی
بهترتیب  36/37درجه شمالی و  53/11درجه شرقی و
ارتفاع  16متر از سطح دریا تهیه شد (شکل  .)1اقلیم
منطقه از نوع نیمه مرطوب با متوسط بارندگی ساالنه و
سال زراعی بهترتیب  657/4و  653/6میلیمتر می-
باشد .از نظر موقعیت جغرافیایی ،این ایستگاه در منطقه
دربردانده یکی از مهمترین شبکههای آبیاری و زهکشی
کشور ،شبکه تجن ،قرار دارد که حدود  40هزار هکتار
از اراضی کشاورزی استان مازندران را تحت پوشش دارد.
عالوه بر این ،شرایط و موقعیت این ایستگاه در این
بهگونهای است که میتوان آن را نماینده
استان
شرایط متوسط دشتهای استان مازندران در نظر
گرفت .پارامترهای هواشناسی مورد استفاده در این
تحقیق شامل حداقل ،متوسط و حداکثر دمای روزانه
هوا (درجه سانتیگراد) ،حداقل ،متوسط و حداکثر
رطوبت نسبی روزانه (درصد) ،ساعات آفتابی روزانه و
بارندگی روزانه (میلیمتر) برای یک دوره  15ساله
( 1380تا  )1395بود .در جدول  1برخی از پارامترهای
مذکور بهمنظور ارزیابی کلی وضعیت اقلیمی منطقه
ارایه شد.
برآورد تبخیر -تعرق مرجع
در این مطالعه از  15روش هارگریوز ،بالنی -کریدل،
پریستلی -تیلور ،هامون ،ایرماک ،ریتچی ،فایو24 -
تابشی ،اشنایدر ،کوئنکا ،فایو 24 -تشت تبخیر ،فایو-
 ،17پنمن ،63 -پنمن -کیمبرلی ،روهور و فایو -پنمـن-
مانتیث برای برآورد تبخیر -تعرق مرجع استفاده شد که
روش آخر بهعنوان مبنای تعیین دقت سایر روشها بود.

232

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره سی و هشتم ،زمستان 1398

معادله فایو -پنمن -مانتیث
معادله فایو -پنمن -مانتیث با اصالحات انجام شده
روی مدل پنمن مانتیث توسط سازمان فایو در سال
( 1998نشریه  )56به عنوان روش استاندارد برآورد
تبخیر -تعرق معرفی شد (رابطه  .)1این معادله تبخیر-

تعرق مرجع را با استفاده از دادههای دما ،تابش ،سرعت
باد و رطوبت برآورد میکند (.)Tabari et al., 2013
900
(0.408∆(R-G)+γ
) )×u2 (es -ea
Ta +273

) ∆+γ(1+0.34×u2

= ET0

()1

شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه
جدول ( :)1مقادیر برخی از پارامترهای اقلیمی ثبتشده در ایستگاه دشت ناز در دوره  15ساله ( 1380تا )1395
دمای هوا (درجه سانتیگراد)
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])ET0 =a+b[P(0.46Ta +8.13

روشهای دما محور

()2

روش بالنی -کریدل در سال  1950توسط بالنی و
کریدل بهصورت معادله ( )2ارایه شد .این روش ،بعدها
توسط فایــــو مورد ارزیابی و واسـنجی قرار گرفت.
ایـن معادله بر اساس بیالن حرارتی پایهگذاری شده و
در آن ،تبخیر -تعرق مرجع با درجه حرارت و مدت زمان
تابش مرتبط میباشد (.)Liu et al., 2017

 ،)1985بهمنظور تخمین تبخیر -تعرق مرجع روزانه در
شرایطی که دادههای ساعات آفتابی ،رطوبت نسبی و
سرعت باد در دسترس نباشد ،با استفاده از متوسط
دمای هوا و همچنین اختالف حداکثر و حداقل درجه
حرارت ،مورد استفاده قرار میگیرد .این معادله بهصورت

معادله هارگریوز ( Hargreaves & Samani,
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رابطه ( )3بیان میشود ( Antonopoulos et al.,

آئرودینامیک معادله حذف و قسمت مربوط به انرژی در
ضریب  1/26ضرب شد (شهابیفر و همکاران.)1389 ،

×))3( ET0 = 0.408 ×0.0023×(Ta +17.8

∆ Rn -G
λ

.)2017

ET0 =1.26 ∆+γ

()7
(Tmax -Tmin )0.424 ×Ra

روش هامون بهعنوان یکی از سادهترین روشهای
تخمین تبخیر -تعرق مرجع شناخته میشود و برای
ارزیابی مقادیر روزانه یا ماهانه تبخیر -تعرق قابل
استفاده است که بهصورت معادله ( )4میباشد
(.)Alkaeed et al., 2006
N 2 4.95exp0.062t
) 25.4
12
100

( ) ( ET0 =0.55

()4
روشهای تابش محور
ایرماک و همکاران ( ،)Irmak et al., 2003به-
منظور تخمین تبخیر -تعرق مرجع ،معادله زیر (معادله
ایرماک) را بر مبنای تابش خورشیدی ارایه نمودند
(سبزیپرور و همکاران.)1387 ،
ET0 =-0.611+0.149×Rs +0.079×Ta

()5
معادله ریتچی ،معادله تابش محوری است که در
سال  1972توسط ریتچی پیشنهاد شد (رابطه  )6و پس
از آن توسط جونز و ریتچی ( )1990توسعه یافت
(کریمی و همکاران.)1391 ،
0.6Tmax +
( ET0 =α1 [3.87×10-3 .Rs
])
0.4Tmin +29

()6
پریستلی و تیلور (،)Priestley & Taylor, 1972
با ایجاد تغییر در معادله فایو 24 -تابشی روش ترکیبی
زیر (معادله پریستلی -تیلور) را بهمنظور تخمین تبخیر-
تعرق مرجع ارایه دادند (رابطه  .)7در این معادله ،قسمت

دورنباس و پروئت ( Doorenbos & Pruitt,

 ،)1977با تصحیح معادله مک کینک ،معادله زیر (فایو-
 24تابشی) را ارایه دادند .این معادله بر مبنای اندازه-
گیری تابش خورشید و دما ارایه شد (شهابیفر و
همکاری.)1389 ،
RS⁄
λ -0.3

∆

ET0 =b ∆+γ

()8
b=1.066-0.0013RH+0.045Ud -0.0002RH.Ud
-0.315×10-4 RH2 -0.0011U2d
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روشهای ترکیبی

روشهای تشت محور
اشنایدر ( ،)Snyder, 1992با اصالح معادله فرورت
( )1983که تابعی از سرعت باد ،رطوبت نسبی و فاصله
از تشت بود؛ از طریق مقایسه با روش آلن و پروت
( ،)1991معادله (( )9معادله اشنایدر) را ارایه نمود
(یزدانی و همکاران.)1388 ،
) Kpan =0.482+[0.24ln(F)]-(3.76×10-4 U2

معادله پنمن ( ،)1963یک معادله ترکیبی است که
با اعمال جنبههای انرژی و آیرودینامیکی ،تبخیر -تعرق
مرجع را بهصورت معادله (( )12معادله پنمن)63 -
محاسبه مینماید (.)Liu et al., 2017
∆
(Rn -G)+
∆+γ

]
aw
γ
) 6.43 γ+∆ (+b u ) (es -ea

[ = ET0

w 2

()12

)+(0.0045RH

() 9

aw =1

معادله کوئنکا نیز با اصالح معادله فرورت ()1983
در سال 1989به صورت معادله ( )10ارایه شد (یزدانی
و همکاران.)1388 ،
0.516
( Kpan =0.475-(0.245×10-3 U2 )+
)
×10-2 RH
) +(0.118×10-2 F)-(0.16×10-4 RH2) (0.101×10-5 F2 )-(0.8×10-8 RH2 U2)(0.1×10-7 RH2 F

()10

bw =0.537

در هفدهمین شماره مقاله فایو ( ،)1979بهمنظور
مدیریت خشکسالی ،با جمعآوری اطالعات تجربی از
مناطق مختلف ،معادله تجربی (( )13معادله فایو)17 -
ارایه شد .این معادله طیف وسیعی از اقلیمهای گوناگون
را پوشش میدهد (.)Liu et al., 2017
∆
γ
(Rn -G)+6.43
∆+γ
∆γ+
[=
]

) (aw +bw u2 )(es -ea

aw =1

℃∆T<12

معادله (( )11معادله فایو 24 -پن) از نشریه فنی
شماره  24آبیاری و زهکشی فایو اقتباس شد (یزدانی و
همکاران.)1388 ،
)Kpan =0.108-0.000331U2 +0.0422ln(Fetch
+0.1434 ln(RHmean ) -0.000631[ln(Fetch)]2
) ln(RHmean

)13( ET0

℃∆T≥12

If

If

)0.35(∆T-12
4

bw =0.54
bw =0.54+

رایت و جنسن ( ،)1972تبخیر -تعرق روزانه را با
استفاده از معادلهی پنمن در سطوح گوناگون احتمال
تهیه کردند .معادله ایشان (معادله پنمن-کیمبرلی)
بهصورت زیر (رابطه  )14میباشد (.)Wright, 1996

()11
]

∆
γ
(Rn -G)+6.43
∆+γ
∆γ+

) (aw +bw u2
) (es -ea

[ = ET0

()14
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J-170 2
( aw =0.3+0.58 exp (-
))
45
J-228 2
))
67

آمارههای ارزیابی
برای ارزیابی دقت روشهای مختلف برآورد تبخیر-

( bw =0.32+0.54 exp (-

روهور ( )1931با انجام آزمایشهایی در ایستگاه
کشاورزی کلرادو ،معادله دالتون را توسعه داد و در
نهایت به رابطه تجربی (( )15معادله روهور) دست یافت
( .)Xu & Singh, 2002البته الزم به ذکر است که
روش روهور یک روش انتقال جرمی است ،ولی به منظور
روشهای
سادگی در ارایه نتایج این روش در بین
ترکیبی ارایه شد.
) ET0 =3.3+((0.891×U2 )×(ea ed

()15

که در آنها؛  ET0تبخیر -تعرق گیاه مرجع بر-
حسب میلیمتر بر روز P ،ضریب مربوط به طول روز یا
درصد ساالنه تابش آفتاب در ماه که بهصورت روزانه
توصیف میشود Ta ،متوسط درجه حرارت روزانه بر-

حسب درجه سانتی گراد a ،و  bضرایب اقلیمی،Ta ،
 Tminو  Tmaxبهترتیب متوسط ،حداقل و حداکثر درجه
حرارت روزانه هوا بر حسب درجه سانتی گراد Ra ،تابش
برون زمینی برحسب میلیمتر آب Rn ،تابش خالص
خورشیدی بر حسب میلی متر آب تبخیرپذیرRs ،
مولفه طول موج کوتاه∆ ،شیب منحنی فشار بخار
اشباع دما Rn ،تابش خالص G ،شار گرمایی γ ،ثابت
سایکرومتری (کیلوپاسکال بر درجه سانتیگراد)λ ،

گرمای تبخیر (مگاژول بر مربع بر روز) es ،و  eaفشار
بخار اشباع برحسب هکتوپاسکال )به جز در معادله
روهور که بر حسب میلیمتر جیوه میباشد( N ،حداکثر
طول روز برحسب ساعت و  U2سرعت باد در ارتفاع 2
متری (متر بر ثانیه) میباشد.

تعرق مرجع از ضریب تعیین (  ،)Rجذر میانگین
2

مربعات خطا ( ،)RMSEدرصد خطا ( )PEو انحراف
معیار ( )MADاستفاده شد (فاتحی و نصیری.)1390 ،
این آمارهها بهصورت زیر تعریف میشوند:
2

)) ̅̅ )(Pi -P
( ∑ni=1 (Oi - O
̅ )2 ∑n (Pi -P̅ )2
(O
-O
i
i=1
i=1

R2 = ∑n

()16

1

RMSE=√n ∑ni=1 (Pi -Oi )2

()17
∑n P - ∑n O
PE= i=1 ∑in Oi=1 i *100
i=1 i
|) ∑ni=1|(Oi -Pi
n

=MAD

()18
()19

که در این معادلهها؛  Oiو  Piبهترتیب مقادیر
مشاهدهای و پیشبینیشده در زمان  n ،tتعداد
مشاهدهها̅ ،
 Oمتوسط مقادیر مشاهدهای و ̅
 Pمتوسط

مقادیر پیشبینیشده در طول دوره زمانی است.

نتایج و بحث
تبخیر -تعرق روزانه
بهمنظور مقایسه مقادیر تبخیر -تعرق مرجع روزانه
روشهای مختلف ،روند تغییرات میانگین پانزده ساله
(1380تا  )1395تبخیر -تعرق روزانه هر روش در
مقایسه با مقادیر متناظر روش فایو -پنمن -مانتیث در
شکل  2ارایه شد .از میان روشهای دمامحور ،معادله-
های هارگریوز و هامون همواره مقدار تبخیر -تعرق
روزانه را کمتر از روش مرجع پیشبینی کردند در
حالیکه روش بالنی -کریدل مقدار آن را از ابتدای سال
تا روز  6( 192مهر) بیشتر و پس از آن تقریبا مشابه
معادله فایو -پنمن -مانتیث برآورد نمود بهطوریکه
میانگین تبخیر -تعرق روزانه در روشهای هارگریوز،
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بالنی کریدل ،هامون و فایو -پنمن -مانتیث بهترتیب
 2 ،3/5 ،2/7و  3/3میلیمتر بود .بر این اساس ،مجموع
تبخیر -تعرق ساالنه روشهای مذکور بهترتیب ،991
 736 ،1303و  1226میلیمتر بود که نشاندهنده
دقت قابل قبول روش بالنی کریدل برای منطقه مطالعه
میباشد .با توجه به این شرایط ،میتوان از این روش به
دلیل سادگی و عدم نیاز به دادههای زیاد در مقایسه با
روش فایو -پنمن -مانتیث ،برای منطقه مطالعه استفاده
کرد .با این وجود نکته قابل تأمل ،افزایش خطای این
روش در بخش اعظم فصل کشت زراعی غالب در منطقه
(از  12اردیبهشت تا  8مرداد) میباشد .در بین روش-
های دما محور ،روش هامون از کمترین دقت برخوردار
بوده و تبخیر -تعرق مرجع را بسیار کمتر از معادله فایو-
پنمن -مانتیث محاسبه نمود .میانگین خطای روش
هامون در طول سال حدود دو برابر ( 1/3میلیمتر بر
روز) میانگین خطای دو روش دیگر دمامحور بود .از
میان روشهای تابش محور ،معادلههای پریستلی تیلور
و فایو 24 -تابشی تقریباً همیشه تبخیر -تعرق مرجع را
بیشتر از روش فایو -پنمن -مانتیث برآورد کردند .دو
روش ریتچی و ایرماک در حدود  200روز ابتدای سال،
مقدار این پارامتر را عموما کمتر از و پس از آن تقریبا
مساوی روش مرجع برآورد کردند .میانگین مقادیر
روزانه تبخیر -تعرق مرجع در روشهای پریستلی تیلور،
ایرماک ،ریتچی ،فایو 24 -تابشی و فایو -پنمن -مانتیث
بهترتیب  3/3 ،2/7 ،3 ،4و  3/3میلیمتر بود که بهترتیب
نشاندهنده اختالف  18 ،11 ،21و ( 0درصد بسیار کم،
 )0/009درصدی چهار روش تابش محور در مقایسه با
روش مرجع میباشد .مجموع تبخیر -تعرق ساالنه
حاصله از معادلههای پریستلی تیلور ،ایرماک ،ریتچی و
فایو 24 -تابشی بهترتیب  1002 ،1090 ،1472و
 1214میلیمتر بود که بهترتیب  224 ،136 ،-246و
 12میلیمتر نسبت به روش فایو -پنمن -مانتیث
اختالف داشتند .بر این اساس در روشهای تابش محور،
روش فایو 24 -تابشی با کمترین و روش پریستلی-

تیلور با بیشترین خطا ،میزان تبخیر -تعرق مرجع ساالنه
را برای منطقه مطالعه ارایه میدهند .مقدار خطا در
روش فایو 24 -تابشی بهطور میانگین  0/03میلیمتر بر
روز بود .با این وجود ،کمترین دقت این روش مربوط به
دوره  15مهر تا  15اسفند و بیشترین آن مربوط به دوره
اول فروردین تا  12مهر بود .دقت روش ریتچی کمتر از
روش ایرماک بوده و میانگین خطای این روش 0/6
میلیمتر بر روز بود .با وجود اختالف دقت در دو روش
پریستلی -تیلور و فایو 24 -تابشی ،این دو روش نتایج
نسبتا مشابهی داشتند .روشهای تبخیرمحور عملکرد
مشابهی ارایه کردند بهطوریکه تا حدود روز  150از
ابتدای سال ،برآوردهایی تقریبا مساوی با روش فایو-
پنمن -مانتیث داشتند و پس از آن ،اختالف این روشها
با روش مرجع روندی نسبتا افزایشی داشت و همواره
کمتر برآورد نمودند .هر سه روش اشنایدر ،کونکا و فایو-
 24پن از روز  10مهر تا  5اسفند بیشترین خطا و
بیشترین دقت را از اولین روز سال تا  31مرداد داشتند
در میان روشهای تبخیر محور روش فائو 24 -پن
کمترین اختالف مجموع ساالنه را با روش فائو -پنمن-
مانتیث (با اختالف  199/4میلیمتر) دارد پس از آن به
ترتیب روشهای اشنایدر (با اختالف  338/2میلیمتر)
و روش کونکا (با اختالف  374/2میلیمتر) قرار دارند.
بهطور کلی ،میانگین ساالنه سه روش اشنایدر ،کونکا و
بهترتیب  2/33 ،2/43و 2/81
فایو 24 -پن
میلیمتر بر روز و میانگین روش مرجع برابر با 3/35
میلیمتر بر روز بود که مقایسه این مقادیر نشان میدهد
روش فائو 24-پن دقیقترین روش و پس از آن دو روش
اشنایدر و کونکا با اختالف اندک دومین و سومین
روشها در بین روشهای تبخیر محور بودند .از میان
روشها ترکیبی ،معادله فایو 17 -مقدار تبخیر -تعرق
مرجع را بیشتر از معادله فایو -پنمن -مانتیث تخمین
زد و از دقت کمی برخوردار بود میانگین خطای این
روش  1/3میلیمتر در روز بود .دقت روش فایو 17 -در
 36روز آخر سال کمتر از سایر روزها ( میانگین خطا در
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این روزها برابر با  1/5میلیمتر بر روز) بود .روش پنمن-
 63دارای میانگین خطای  1/1میلیمتر در روز بود .این
روش بهطور کلی از همبستگی مناسبی با روش فایو-
پنمن -مانتیث برخوردار بود و در کلیه روزهای سال
تخمین مناسبی ارایه داد .میانگین خطای روش روهور
 0/7میلیمتر در روز بود .روش مذکور بیشترین خطا را
از روز  24مهر تا اواخر سال با میانگین  1/1میلیمتر بر
روز داشت .دقت روش پنمن کیمبرلی (با میانگین
خطای  1میلیمتر در روز) کمتر از روش روهور بود و
در اواخر تابستان مقدار خطا آن بهطور قابل توجهی
افزایش یافت .مجموع ساالنه روشهای روهور ،پنمن-
کیمبرلی ،پنمن 63 -و فایو 17 -به ترتیب ،1592 ،959
 1649و  1702میلیمتر میباشند ،مقایسه این مقادیر
با مجموع ساالنه روش مرجع  1226میلیمتر) نشان
میدهد ،کمترین اختالف با روش مرجع متعلق به روش
میلیمتر) و پس از آن
روهور (با اختالف 266
روشهای پنمن -کیمبرلی (با اختالف  366میلیمتر) ،
پنمن( 63 -با اختالف  424میلیمتر) و فایو( 17 -با
میباشند .مقایسه میانگین
اختالف  476میلیمتر)
روزانه روشهای مرجع نشانمیدهد روش روهور با
میانگین  2/6میلیمتر بر روز کمترین اختالف را با روش
مرجع (با میانگین روزانه  3/35میلیمتر بر روز) داشته
و پس از آن روش پنمن -کیمبرلی با میانگین 4/4
میلیمتر بر روز ،روش پنمن 63 -با میانگین  4/5میلی-
متر بر روز و فایو 17 -با میانگین  4/7میلیمتر بر روز
قرار داشتند.
آمارههای ارزیابی حاصله از مقایسه میزان تبخیر-
تعرق روزانه روشهای مختلف با روش فایو -پنمن-
مانتیث در جدول  2ارایه شد .مقایسه این آمارهها نشان
میدهد که به ترتیب روشهای ایرماک ،فایو24 -
تابشی ،پریستلی -تیلور و هارگریوز کمترین RMSE
(کم بودن این آماره به معنی خطای پایین روش می-
باشد) را در بین  14روش داشتند .روشهای هامون،
پنمن 63 -و کونکا بهترتیب بیشترین  RMSEرا

داشتند .روشهای پنمن ،63 -پنمن -کیمبرلی ،روهور،
فایو17 -و هارگریوز بیشترین( R2زیاد بودن این آماره
به معنی همبستگی باالی این روش با روش مرجع می-
باشد) را دارا بودند .مقایسه روشهای دما محور در
جدول  2نشان میدهد که دقیقترین روش دما محور
روش بالنی -کریدل (با RMSE=0.38 ،R2=0.93
MAD=0.76 mm/day، mm/day

و )PE=6.24

بود .طبق مطالعات طبری و همکاران ( Tabari et al.,

 ،)2013در بین روشهای دمامحور در استان گیالن،
روش بالنی -کریدل دقیقتر از روش هارگریوز و هامون
بود .در بین روشهای تابشمحور ،روش فایو 24 -تابشی

(با ،RMSE=0.31 mm/day ،R2=0.90
 MAD=0.71 mm/dayو  )PE=-0.95بیشترین
تطابق را با روش فایو -پنمن -مانتیث داشت .مطالعات
لیو و همکاران ( ،)Liu et al., 2017در یک منطقه
نیمهخشک در چین نشان داد که روش فایو 24 -تابشی
دقیقترین روش بین روشهای تابشمحور بود .از بین

سه روش با مبنای تشتتبخیر ،روش فایو 24 -پن (با
MAD=0.8 ،RMSE=0.45 mm/day ،R2=0.86
 mm/dayو  )PE=-16.18دقیقترین برآورد را داشت.
تحقیقات نامداریان و همکاران ( )1393نشان داد در
شهرستان خرمآباد با اقلیم نیمهخشک سرد ،روش فایو
بیشترین دقت را در مقایسه با روش فایو -پنمن-
مانتیث داشته و پس از آن روش اشنایدر بود .مقایسه
روشهای ترکیبی نیز حاکی از آن است که استفاده از

روش روهور (،RMSE=0.37 mm/day ،R2=0.94
 MAD=0.76 mm/dayو  ،)PE=-21.75دقیقترین
نتایج را حاصل نمود که این نتیجه با نتایج مطالعات
ولیپور و همکاران ( ،)Valipour et al., 2017که
نشان داد در مناطق مرطوب ایران روش روهور کارایی
مناسبی دارد ،تطابق دارد.
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جدول ( :)2آمارههای ارزیابی حاصل از مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر -تعرق مرجع با روش فایو -پنمن -مانتیث

نوع روش

دما محور

آماره ارزیابی

روش
)PE(%

(mm/day) MAD

(mm/day) RMSE

R2

بالنی -کریدل

6/24

0/76

0/38

0/93

هارگریوز

-19/1

0/66

0/36

0/94

هامون

-39/98

1/36

1/06

0/75

ایرماک

-11/03

0/41

0/15

0/97

ریتچی

-18/31

0/62

0/33

0/93

فایو 24 -تابشی

-0/95

0/71

0/31

0/90

پریستلی -تیلور

20/05

0/74

0/35

0/90

اشنایدر

-27/51

0/96

0/61

0/85

کونکا

-30/45

0/91

21/94

0/85

فایو 24 -پن

-16/18

0/8

17/23

0/86

فایو17 -

38/84

1/29

33/47

0/94

پنمن63 -

34/53

1/15

26/04

0/98

تابش محور

تبخیر محور

ترکیبی
روهور

-21/75

0/76

0/37

0/94

پنمن -کیمبرلی

29/84

1/01

0/55

0/98

تبخیر -تعرق ماهانه
برای تعیین مناسبترین روش معرف تبخیر -تعرق
ماهانه ،تغییرات میانگین ماهانه تبخیر -تعرق مرجع
حاصله از روشهای مختلف در شکل  3ارایه شد .در
روشهای دما محور ،دو روش هارگریوز و هامون تخمین
نزدیکتری بهیکدیگر داشته و تخمین این دو روش
کمتر از روش فایو -پنمن -مانتیث بود .روش بالنی-

کریدل در هفت ماه نخست سال ،تبخیر -تعرق مرجع
را بیشتر از روش فایو -پنمن -مانتیث برآورد کرد.
بیشترین اختالف این روش با روش مرجع (57/7
میلیمتر بر ماه) در ماه تیر مشاهده شد .طبق مطالعات
ساالریان و همکاران ( ،)1393در اقلیم معتدل خشک
اصفهان بیشترین اختالف بین مدلهای بالنی -کریدل
و هارگریوز در مقایسه با مدل فایو -پنمن -مانتیث در
ماه تیر مشاهده شد .مقایسه روشهای تابش محور نشان
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میدهد که روش ایرماک در ماههای آبان ،آذر ،دی،
بهمن ،اسفند و فروردین دقت خوبی داشته ولی در سایر
ماهها دقت این روش کاهش یافت .این موضوع در مورد
روش ریتچی نیز صدق میکند چرا که با افزایش ساعات
آفتابی ،میزان خطای این دو روش کاهش یافت .روش
فایو 24 -تابشی بیشترین دقت را در ماههای فروردین،
تیر و مرداد نشان داد و در ماههای آبان تا اسفند ،دقت
آن کاهش یافت .بررسیها نشان داد که با کاهش ساعات
آفتابی ،دقت روش فایو 24 -تابشی افزایش یافت به-
طوریکه میانگین خطا در روزهای با  11/5تا 12/5
ساعت آفتابی 0/9 ،میلیمتر بر روز بیشتر از خطای این
روش در روزهای با  4/5تا  5/5ساعت آفتابی بود.
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که روش فایو-
 24تابشی در فصولی با ساعات آفتابی زیاد از دقت کمی
برخوردار بود ،در حالی که در فصول مرطوب با ساعات
آفتابی کمتر دقت مناسبی داشت ( Tabari et al.,
 .)2013با توجه به تضاد واکنش روش ایرماک و فایو-
 24تابشی به ساعات آفتابی ،میتوان از این دو روش
بهصورت فصلی یا روزانه با توجه به ساعات آفتابی
استفاده نمود .مقدار خطای برآورد تبخیر -تعرق مرجع
با روشهای تبخیرمحور در دو ماه اول سال و از آبان تا
بهمن افزایش یافت .بهنظر میرسد افزایش رطوبت
نسبی در این ماهها ،سبب کاهش دقت این روشها شد.
میانگین رطوبت نسبی در ماههای سال (بهترتیب از
فروردین تا اسفند) برابر با ،73/1 ،69/9 ،76/6 ،76/5
 77/9 ،76/8،78/4 ،76/2 ،73/3 ،74/2 ،71/7و 76/6
درصد بود .بررسیهای نشان میدهد که برای رطوبت
نسبی بین  76تا  79درصد ،دقت روشهای تبخیر محور
کاهش و برای رطوبت بین  70تا  75درصد ،این دقت
افزایش یافت .بر این اساس ،استفاده از این روشها در
ماههای سرد و مرطوب سبب بروز خطای قابل مالحظه
در برآورد تبخیر -تعرق میشود .از بین مدلهای کونکا،
اشنایدر و فایو 24 -پن ،روش اشنایدر از کمترین دقت
برخوردار بود پس از آن روشهای کونکا و فایو 24 -پن

قرار داشتند .روشهای ترکیبی ،بیشترین ضریب
همبستگی را با مدل فایو -پنمن -مانتیث داشتند .به-
طور کلی ،تخمین روشهای ترکیبی بیشتر از مدل فایو-
پنمن -مانتیث بود .روش فایو 17 -بیشترین اختالف
برآورد را در  3ماه اول سال نشان داد و بهطور کلی دقت
این روش از دقت دو روش پنمن -کیمبرلی و پنمن-
 63کمتر بود .مدل پنمن -کیمبرلی ،دقیقترین روش
بین سه روش ترکیبی بود .این مدل تنها در ماههای تیر
و شهریور خطای زیادی داشته و بیشترین تطابق را در
ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت نشان داد .روش
فایو 17 -بهطور میانگین تبخیر -تعرق مرجع را 39
میلیمتر بر ماه بیشتر از مدل فایو -پنمن -مانتیث
محاسبه کرد .این روش بیشترین دقت را در ماه مرداد
و کمترین دقت را در ماههای فروردین ،اردیبهشت و
اسفند داشت.
باتوجه به اهمیت تعیین تبخیر -تعرق مرجع در
ماههای فروردین تا مرداد و مهر تا اردیبهشت بهدلیل
کشت بهاره و پاییزه در مازندران ،دقت این روشها در
ماههای مذکور مورد بررسی قرار گرفت .باتوجه به نیاز
آبیاری در کشت بهاره ،تخمین مناسب تبخیر -تعرق در
این کشت مهمتر از کشت پاییزه میباشد .کشت بهاره
در استان مازندران عموماً شامل شلتوک با مساحت
بیش از  210هزار هکتار ،گندم با  27227هکتار ،کلزا
با  11800هکتار و شبدر با حدود  25هزار هکتار سطح
زیرکشت میباشد (وزارت جهاد کشاورزی.)1396 ،
بهترین روشها (در کشت بهاره ،از فروردین تا
مرداد) در فروردین ماه بهترتیب شامل ایرماک ،فایو-
 24تابشی ،هارگریوز و فایو 24 -پن ،در اردیبهشت ماه
بهترتیب فایو 24 -پن ،ایرماک ،کونکا و اشنایدر ،در
خرداد ماه بهترتیب کونکا ،روهور ،پریستلی -تیلور و
اشنایدر ،در تیر ماه بهترتیب پریستلی -تیلور ،کونکا،
اشنایدر و فایو 24 -تابشی و در مرداد ماه به ترتیب فایو-
 24پن ،روهور ،پریستلی -تیلور و کونکا میباشند.
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مقایسه میانگین خطا در ماههای مذکور نشان می-
دهدکه مناسبترین روشها در کشت بهاره بهترتیب
روشهای فایو 24 -پن ،کونکا ،روهور ،اشنایدر و
پریستلی تیلور میباشند .باتوجه به بارش فراوان و
کاهش تبخیر -تعرق مرجع در کشت پاییزه ،این کشت
عموماً بهصورت دیم انجام میشود.
دقیقترین روشها در مهر ماه بهترتیب روشهای
ایرماک ،ریتچی ،هارگریوز و بالنی -کریدل ،در آبان ماه
ایرماک ،ریتچی و هارگریوز ،در آذر ماه ریتچی ،ایرماک،
هارگریوز و هامون ،در دی ماه ریتچی ،هارگریوز و
ایرماک ،در بهمن ماه ریتچی ،هارگریوز و ایرماک و در
اسفند ماه ایرماک ،هارگریوز ،ریتچی و پریستلی -تیلور
میباشد.

باید توجه شود که در ماههای مهر تا بهمن دقت
کلیه روشها کاهش مییابد و تنها چند روش ،برآورد
مناسبی دارند بههمین دلیل تعداد روشهای توصیهشده
در این ماهها کمتر از دیگر ماهها میباشد .باتوجه به
اینکه محصوالت پاییزه معموالً در ابتدا (مهر ماه) و پایان
فصل زراعی (فروردین و اردیبهشت) نیازمند آبیاری
تکمیلی میباشند ،لذا میتوان تنها از روشهای مناسب
دقیقترین روشها
برای این ماهها استفاده کرد.
در ماههای مذکور بهترتیب شامل ایرماک ،بالنی-
کریدل و هارگریوز میباشد.
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شکل ( :)3روند تغییرات میانگین تبخیر -تعرق ماهانه روشهای مختلف

تبخیر -تعرق فصلی
میانگین فصلی مقادیر تبخیر -تعرق مرجع 15
روش تخمین برای دوره  15ساله ( )1380-1396در
فصول بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان در شکل  4ارایه
شد .دقت روشهای تشت محور در فصل بهار بیشتر از
دیگر روشها بود .همانگونه که ذکر شد افزایش دقت
این روشها در این فصل به دلیل کاهش درصد رطوبت
هوا ( 75-70درصد) بود .مقایسه مجموع تبخیر -تعرق
ساالنه نشان میدهد که روش فایو 24 -تابشی با مقدار
تبخیر -تعرق  1732/5میلیمتـر ،روش کونکا با
تبخیر -تعرق  1556/9میلیمتر و روش اشنایدر با مقدار
 1511/5میلیمتــر شبیهسازی بسیار نزدیکی به روش
فایو -پنمن -مانتیث با تبخیر -تعرق  1723/9میلیمتر
داشتند .دقیقترین روشها در فصل بهار بهترتیب شامل

فایو 24 -پن ،کونکا ،اشنایدر ،ایرماک ،فایو 24 -تابشی،
پریستلی -تیلور ،روهور ،هارگریوز ،ریتچی ،بالنی-
کریدل ،پنمن -کیمبرلی ،هامون و فایو 17 -بودند.
اختالف تبخیر -تعرق بهاره این روشها با روش فایو-
پنمن -مانتیث به ترتیب  0/5میلیمتر 10/4 ،میلیمتر،
 13/3میلیمتر 14/1 ،میلیمتر 15/6 ،میلی متر17/4 ،
میلیمتر 17/8 ،میلیمتر 21 ،میلیمتر 22/8 ،میلیمتر،
میلیمتر 25/9 ،میلیمتر 42/9 ،میلیمتر
25/8
و  44/3میلیمتر بود .همچنین ،روش فایو 24 -تابشی
با مقدار تبخیر -تعرق  1732/5شبیهسازی بسیار
نزدیکی به روش فایو -پنمن -مانتیث با تبخیر -تعرق
داشت.
مقایسه دقت روشهای مختلف در فصل تابستان
حاکی از آن است که دقیقترین روش در این فصل،
روش روهور بوده و پس از آن بهترتیب روشهای
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پریستلی -تیلور ،فایو 24 -تابشی ،کونکا ،اشنایدر،
ایرماک ،بالنی -کریدل ،پنمن ،63 -فایو ،17 -ریتچی،
هارگریوز ،پنمن -کیمبرلی و هامون قرار داشتند .مقدار
خطای روشهای مذکور در مقایسه با روش مرجع به
ترتیب ،30/9 ،26/8 ،17/3 ،13/5 ،13/4 ،8/4 ،6/8
 44/3 ،41/3 ،39/5 ،34/5 ،32/4و  53/7میلیمتر بود.
بهترتیب شامل
دقیقترین روشها در فصل پاییز
ایرماک ،ریتچی ،هارگریوز ،بالنی -کریدل ،فایو،17 -
فایو 24 -تابشی ،پنمن -کیمبرلی ،پریستلی -تیلور،
روهور ،پنمن ،63 -فایو 24 -پن ،کونکا ،هامون و
اشنایدر با خطای بهترتیب ،16/1 ،14/2 ،11/4 ،5/6

،43/9 ،37/8 ،36/1 ،33/3 ،29/1 ،28/5 ،28/2 ،28/1
 46و  46/4میلیمتر بودند .مقایسه روشها در فصل
زمستان نشان داد که در این فصل روشهای تابش محور
بیشترین دقت را داشتند .همانطور که پیشتر اشاره شد
افزایش ساعات آفتابی سبب کاهش دقت روشهای
تابش محور میشود و در فصل زمستان ساعات آفتابی
به حداقل میرسد .بهترین روشها بهترتیب دقت شامل
ریتچی ،ایرماک ،هارگریوز ،بالنی -کریدل ،هامون،
پنمن -کیمبرلی ،فایو 24 -تابشی ،فایو 24 -پن ،روهور،
کونکا ،اشنایدر ،پنمن ،63 -پریستلی -تیلور و فایو17 -
بودند.

شکل ( :)4میانگین فصلی میانگین فصلی مقادیر تبخیر -تعرق حاصله از روشهای مختلف
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نتیجهگیری
مقایسه ماهانه روشهای بالنی -کریدل ،هارگریوز،
هامون ،ایرماک ،ریتچی ،فایو 24 -تابشی ،پریستلی -تیلور،
کونکا ،اشنایدر ،فایو 24 -پن ،فایو ،17 -پنمن 63 -و پنمن-
کیمبرلی با مدل فایو -پنمن -مانتیث در استان مازندران
انجام شد .نتایج نشان داد ،بهترین روشها در بین روش-
های دمامحور بهترتیب روش بالنی-کریدل ،هارگریوز و
هامون ،در بین روشهای تابشمحور بهترتیب فایو24 -
تابشی ،ایرماک ،ریتچی ،و پریستلی -تیلور ،در بین روش-
های تبخیرمحور فایو 24 -پن ،اشنایدر و کوئنکا و در بین
روشهای ترکیبی روهور ،پنمن -کیمبرلی  ،فایو 17 -و

پنمن 63 -میباشد .چهارده روش مذکور براساس دقت،
شامل فایو 24 -تابشی ،ایرماک ،بالنی -کریدل ،هارگریوز،
ریتچی ،روهور ،فایو 24 -پن ،پریستلی -تیلور ،پنمن-
کیمبرلی ،اشنایدر ،کونکا ،فایو ،17 -پنمن 63 -و هامون
میباشند .مقایسه فصلی روشها نشان میدهد سه روش
فایو 24 -پن ،کونکا ،اشنایدر بهترین شبیهسازی را در فصل
بهار ،سه روش روهور ،پریستلی -تیلور و فایو 24 -تابشی
در فصل تابستان ،سه روش ایرماک ،ریتچی و هارگریوز در
فصل پاییز و سه روش ریتچی ،ایرماک و هارگریوز در فصل
زمستان داشتند .بهمنظور تعیین تبخیر -تعرق مرجع
درکشت بهاره استفاده از روشهای فائو 24 -پن ،کونکا،
روهور ،اشنایدر و پریستلی -تیلور و درکشت پاییزه روش-
های ایرماک ،بالنی -کریدل و هارگریوز توصیه میشود.
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Analyzing daily, Monthly and Seasonal Accuracy of Reference
Evapotranspiration Equations in a Humid Region
Amir-Ashkan Malakshahi1, Abdullah Darzi-Naftchali*2, Behrouz mohseni3

Abstract
Proper water management in agricultural fields is largely depends on suitable estimation of
evapotranspiration (ET), as a major component of hydrological cycle. The FAO-Penman- montieth
method has the ability to provide appropriate estimation of ET, however, due its complexity, using
simpler methods is preferred for programming and modeling processes. In this study, using the weather
data of the Dasht-e- Naz station in Sari, the capability of 14 methods for estimation daily, monthly and
seasonal reference ET was evaluated. These methods included three temperature- based methods, four
radiation- based methods, three pan evaporation- based methods and four combined methods. The
performance of each method was assessed using statistics including coefficient of determination (R 2),
root mean square error (RMSE), percent error (PE) and Mean Absolute Deviation (MAD).
Investigations showed that the radiation- based equations were more appropriate for estimating ET than
other methods. The Irmak (with R2=0.87 and RMSE=5.77 mm d-1) and Ritchi (with R2=0.93 and
RMSE=12.59 mm d-1) methods were the best methods with the highest accuracy in the autumn and
winter seasons. In the spring, the use of the FAO-24 Pen (with an average error of 0.5 mm) and Rohwer
(with an average error of 6.8 mm) (equations are recommended for spring and summer. Based on the
results, the Irmak, FAO-24-Radiation, Ritchie, Priestley-Taylor and Blaney-Cridlle methods were five
best methods in the study area.
Key words: Hydrological Cycle, Dasht-e-Naz, Modelling, Radiation based equations, irrigation
requirement.
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