فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

09

سال ششم • شماره بیست و چهارم• تابستان 9315

مقايسه تبخیرتعرق حاصل از برخی معادالت تشت تبخیر با مدل
پنمن-مانتیث استاندارد  ASCEدر يک اقلیم خشک
سعید اصطهباناتی ،9بهرام بختیاری

2

تاريخ دريافت9313/60/93 :
تاريخ پذيرش9315/62/22 :

چكیده
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی چهار مدل مختلف برآورد ضریب تشت ) (Kpبه منظور محاسبه تبخيرتعرق گياه مرجع
یونجه میباشد .به این منظور مقادیر ضریب تشت حاصل از چهار معادله کوئنکا ،آلن و پروت ،اشنایدر و اورنگ در اقليم
خشك کرمان محاسبه گردید و با استفاده از دادههای روزانه تبخير از تشت در بازه زمانی پنج ماهه (امرداد تا آذر سال
 )2931در مزرعه دانشگاه شهيد باهنر کرمان مقادیر تبخيرتعرق گياه مرجع یونجه ) (EToمحاسبه گردید .با استفاده از
دادههای جوی روزانه بدست آمده از ایستگاه هواشناسی خودکار واقع در این مزرعه (در بازه زمانی مطالعاتی) ETo ،از
روش پنمن-مانتيث استاندارد  ASCEمحاسبه گردید و به عنوان شاخصی برای ارزیابی تبخيرتعرق گياه مرجع بدست
آمده از چهار مدل مذکور مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که روش آلن و پروت شاخص توافق نزدیكتری به
یك داشته ( )d-index=0/39و مقدار خطاها نسبت به روشهای دیگر کمتر ( MAE=2/221و )RMSE=2/706بوده
است .در نتيجه از بين چهار مدل مورد مطالعه روش آلن و پروت به منظور برآورد تبخيرتعرق با استفاده از تشت تبخير
برای این منطقه پيشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :پنمن-مانتیث  ،ASCEتبخیرتعرق ،تشت تبخیر ،کرمان ،يونجه.
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مقدمه
تبخيرتعرق گياه مرجع ) (EToمنطبق بر استاندارد
سازمان خوار و بار جهانی (فائو) بيانگر مقدار آب
مصرف شده در یك مزرعه پوشيده از گياه مرجع
همچون چمن یا یونجه در بازه زمانی معين است ،به
نحوی که گياهان مزرعه مورد نظر در طول دوره رشد
دچار کمبود آب نگردند ( .)Allen et al., 1991در اغلب
روشهایی که برای تعيين تبخيرتعرق گياه )(ETc
ارائه شده است ،ابتدا مقدار  EToبرآورد شده و سپس
با استفاده از آن تبخيرتعرق گياه مورد نظر محاسبه
میشود .روشهای مختلفی برای محاسبه تبخيرتعرق
وجود دارد .استفاده از الیسيمتر یك روش مستقيم و
دقيق برای اندازهگيری  ETcاست ،اما به علت هزینه
باالی آن و عدم وجود آن در هر منطقه ،روشهای
تجربی و یا فيزیکی مورد استفاده قرار میگيرند
(عليزاده .)2961 ،معادالت برآورد تبخيرتعرق از جمله
هارگریوز ،جنسن ،تورک ،بالنی-کریدل ،پنمن و
پنمن-مانتيث ( )P.M.از جمله این مدلها هستند .از
ميان مدلهای فوق ،پنمن-مانتيث  ASCEتوسط
انجمن مهندسين عمران آمریکا برای برآورد  EToو نيز
ارزیابی سایر روشها ارائه شده است ( ASCE-EWRE,
 .)2005البته عالوه بر معادالت تجربی روشهای
غيرمستقيم دیگری نظير استفاده از تشت تبخير ()Ep
و معادالت ضریب تشت ( )Kpبرای برآورد ETo
پيشنهاد گردیده است.
مطالعات متعددی برای تجزیه و تحليل  Epو
 EToدر نقاط مختلف جهان انجام پذیرفته است.
 Gundekar et al., 2008در یك اقليم نيمهخشك با
استفاده از برآورد  Epو  Kpحاصل از روشهای کوئنکا،
اشنایدر ،پریيرا و همکاران ،روگوانشی و ولندر و اورنگ
اقدام به برآورد  EToنمودند و مقادر حاصل را با ETo
حاصل از مدل پنمن-مانتيث فائو  17مقایسه نمودند.
نتایج روش اشنایدر را مناسبترین روش برای مناطق
نيمهخشك نشان  Aschonitis et al., 2012.اقدام به
محاسبه تبخيرتعرق از طریق حاصلضرب تبخير
برآورد شده از تشت تبخير کالس  Aو  Kpبدست
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آمده از شش معادله و مقایسه آنها با روش پنمن-
مانتيث  ASCEدر یك منطقه با اقليم مدیترانهای
نمودند .نتيجه آنها نزدیکی بيشتر روش کوئنکا را
نسبت به سایر روشها نشان دادCobaner (2013) .
مدل راندمان رگرسيون موج ) (WRبرای برآورد ETo
بر اساس تشت تبخير کالس  Aرا در ایستگاههای
فرزنو و بيکرزفيلد در ایالت کاليفرنيا مورد بررسی قرار
داد .نتایج حاصل از این مدل را با مقادیر بدست آمده
از سه معادله مبتنی بر تشت (فائو ،12-اشنایدر و قره)
مقایسه نمود و برای اینکار از مدل پنمن-مانتيث فائو
 17بهره برد .نتایج نشان داد که مدل  WRدقت
پيشبينی مشابه  EToبدست آمده از تشت تبخير را
دارا میباشد .بختياری و همکاران ( )2937در اقليم
خشك کرمان با استفاده از دادههای بدست آمده از
سایت الیسيمتری مزرعه دانشگاه شهيد باهنر اقدام به
برآورد تبخيرتعرق گياه مرجع در گام زمانی ساعتی و
مقایسه آن با روش پنمن-مانتيث  ASCEو پنمن-
مانتيث فائو  17نمودند که نتایج حاصل نشاندهنده
بيشبرآورد تبخيرتعرق حاصل از این دو معادله به ویژه
معادله پنمن-مانتيث  ASCEبا دادههای الیسيمتری
بود .اميری و همکاران ( )2936در اصفهان روشهای
دورنبوس و پروت ،کوئنکا ،اشنایدر ،پریيرا و همکاران و
فائو  17را در تعيين مقدار  Kpمورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان دادند که بهترین روش  Kpدر تخمين
تبخيرتعرق روزانه به ترتيب معادله پریيرا و همکاران
( )2331و دورنبوس و پروت ( )2366می باشد.
شيرمحمدی و همکاران ( )2930در منطقه فریمان
اقدام به مقایسه مقادیر تخمينی دو روش برآورد ETo
چمن یعنی مدلهای پنمن-مانتيث  ASCEو پنمن
مانتيث فائو  17در بازه زمانی یك ساعته نمودند .نتایج
حاصل نشان داد که برای مواردی که نياز به استفاده از
دادههای یك ساعته و یا روزانه برای تمام طول دوره
میباشد ،برای استفاده از دادههای تبخيرتعرق یك
ساعته و روزانه ،مدل پنمن مانتيث فائو  17توصيه
میگردد .اکبری نودهی ( )2933از چهار روش آلن-
پروت ،اشنایدر ،کوئنکا و اورنگ برای اندازهگيری
ضریب تشت در ایستگاه سينوپتيك ساری استفاده
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کرد .سپس تبخيرتعرق بدست آمده با تبخيرتعرق
الیسيمتری مقایسه گردید و نتایج نشان داد که برای
محاسبه مقادیر  EToروزانه و ماهانه در این منطقه
روش اورنگ مناسب میباشد .کابوسی ( )2930در
ایستگاه سينوپتيك گرگان اقدام به محاسبه  Kpبا
استفاده از دادههای جوی از  6روش Allen et al.,
 ،Orang, 1998 ،Snyder et al., 1995 ،2008پریيرا و
همکاران ( ،Snyder, 1992 ،)2331اشنایدر اصالح
شده ( )2331و  Cuenca, 1989پرداخت .نتایج نشان
داد که به دليل خطای زیاد در قرائت و ثبت ،مقادیر
روزانه تبخير از تشت  Kpبيشتر از یك میباشد .این
در حالی است که مقدار این ضریب برای شرایط
مختلف بين  0/91تا  0/31گزارش شده است و 6
روش مورد استفاده نيز مقدار  Kpرا در ایستگاه مورد
بررسی بين  0/21تا  0/31برآورد میکنند .همچنين
هر چه دوره زمانی محاسبات بزرگتر باشد Kp
منطقیتر به دست آمده و برآورد  EToبه روش تشت
دقيقتر خواهد بود .کيخا و صالحيان ( )2931در دشت
سيستان مقادیر ضریب تشت را با استفاده از معادالت
فرورت و همکاران ،آلن و پروت ،اورنگ و اشنایدر،
بدست آورد و آنها را با مقادیر بدست آمده ازمعادله
پنمن-مانتيث مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد
که ،معادله اورنگ بيشترین ضریب همبستگی را با
معادله پنمن-مانتيث داشته و مناسبترین معادله
جهت محاسبه  EToماهانه در منطقه سيستان
میباشد .اصطهباناتی و همکاران ( )2931به محاسبه
چند معادله تجربی تبخيرتعرق در بازه زمانی روزانه در
اقليم خشك کرمان پرداختند .معادالت هارگریوز،
هارگریوز-سامانی ،تورک ،جنسن-هيز ،جنسن-هيز
اصالح شده و تبخير از تشت تبخيرکالس  Aرا با
معادله استاندارد پنمن-مانتيث  ASCEمقایسه کردند.
نتایج نشان داد که برای محاسبه تبخيرتعرق گياه
مرجع یونجه در این منطقه ،روش هارگریوز
مناسبترین روش بوده است و روشهای جنسن-هيز
اصالح شده و تشت تبخيرکالس  Aدر رتبههای بعد
قرار گرفتند .با توجه به تحقيقات انجام گرفته در ایران
مشاهده میگردد که تاکنون در اقليم خشك کرمان
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انجام این مطالعه کمتر مورد توجه بوده است .به
خصوص در مورد گياه یونجه و استفاده از تشت تبخير
با فچ تعيين شده ،این تحقيق کمتر صورت گرفته
است .ضرورت مییابد که مقادیر تبخيرتعرق
اندازهگيری شده با تشت تبخير در فچ مورد نظر با
روشهای استانداردی نظير پنمن-مانتيث ASCE
مورد مقایسه قرار گيرد .این پژوهش به منظور ارزیابی
دقت برآورد  EToاز طریق بهکارگيری چهار معادله
Kpو تبخير بدست آمده از تشت کالس  Aواقع در
مزرعه یونجه دانشگاه شهيد باهنر کرمان و مقایسه
آنها با معادله پنمن-مانتيث  ASCEانجام گرفته
است.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی
ایستگاه مورد مطالعه در مزرعه دانشگاه شهيد باهنر
کرمان با عرض جغرافيایی  90درجه و  22دقيقه
شمالی و طول جغرافيایی  16درجه و  06دقيقه شرقی
و ارتفاع  2660متر از سطح دریا قرار گرفته است .در
تقسيمبندی اقليمی دومارتن ،نوع اقليم کرمان نيمه
خشك است .بر اساس دوره آماری  90ساله  2972تا
 ،2932ميانگين بارش ساالنه منطقه  212/2ميلیمتر،
متوسط دمای هوا  ،26/2متوسط دما در گرمترین ماه
سال  ،92/6متوسط دما در سردترین ماه سال 2/7
درجه سانتيگراد ،ميانگين ساالنه رطوبت نسبی  %91و
ميانگين ساالنه سرعت باد در ارتفاع دو متری  1/9متر
بر ثانيه تعيين شده است .باد غالب در مزرعه مطالعاتی
در جهت غربی به دست آمد .همچنين اطراف ایستگاه
را اراضی کشاورزی و تحت آبياری در برگرفته است.
تشت تبخير کالس  Aدر یك مزرعه یونجه با ابعاد
 200×210متر و در فچ  11متری نصب شده است
(شکل  .)2جانمایی تشت تبخير و ایستگاه هواشناسی
در مزرعه مطالعاتی در شکل  1نشان داده شده است.
دادههای روزانه تبخير از تشت طی  1ماه امرداد تا آذر
سال  2931از مزرعه یونجه برداشت گردید .همچنين
دادههای هواشناسی روزانه به منظور استفاده در
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معادالت ،از ایستگاه هواشناسی خودکار واقع در مزرعه
طی دوره مطالعاتی استخراج شد .نمونهای از اطالعات

09
ثبت شده در جدول  2ارائه شده است.

شكل ( :)9تشت تبخیر کالس  Aواقع در مزرعه يونجه دانشگاه شهید باهنر کرمان
جدول ( :)9نمونهای از داده های هواشناسی برداشت شده از مزرعه دو هكتاری يونجه واقع در دانشگاه شهیدباهنر کرمان

شكل ( :)2جانمايی تشت تبخیر در محل انجام تحقیق
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روشهای مورد استفاده جهت محاسبه

با محيط و شرایط اطراف آن است (به عنوان مثال
رطوبت نسبی ،سرعت باد و مسافت جانبی بادگير
محصول سبز یا آیش خشك ( .) )Fetchارتباط بين

موسسه منابع آب و محيطزیست ) (EWRIو
انجمن مهندسان عمران آمریکا ) (ASCEدر سال
 1001دو محصول مرجع را پيشنهاد کردهاند،
محصول کوتاهی شبيه به چمن کوتاه ( 0/21متر
ارتفاع) و محصولی بلند شبيه به یك پوشش کامل
یونجه ( 0/1متر ارتفاع) .با توجه به دو محصول مرجع،
کميته  ASCE-EWRIمعادله پنمن-مانتيث فائو 17را
مورد تجدید نظر و بهبود قرار داد و روش جدید
پنمن-مانتيث  ASCEرا ارائه کرده است .معادله
پنمن-مانتيث  ASCEبا گام زمانی روزانه برای گياه
مرجع یونجه به صورت معادله شماره  2است
(.)ASCE-EWRE, 2005

 EToو  ،Epتوسط معادله  1نشان داده شده است

ETo
معادله پنمن-مانتیث ()ASCE

()2

0.408  Rn  G   

1600
u 2 es  ea 
T  273
   1  0.38u 2 

ETo 

که در آن  EToتبخيرتعرق گياه مرجع (،)mmd-1
شيب منحنی فشار بخار ) Rn ،(kpa °C-1تابش
ورودی خالص در سطح زمين) G ،(MJm-2d-1چگالی
شار حرارتی در سطح خاک ) γ ،(MJm-2d-1ثابت
سایکرومتری ) T ،(kpa°C-1متوسط دمای روزانه
( u2 ،)°Cمتوسط روزانه سرعت باد در ارتفاع دو متری
( es ،)ms-1متوسط فشار بخار واقعی در ارتفاع دو
متری) (kpaو  eaمتوسط فشار بخار اشباع در ارتفاع دو
متری ) (kpaاست .محاسبه  Rnl ،ea ،esو  Gتوسط
معادالت مختلفی که در کتب کالسيك موجود است بر
اساس گام زمانی روزانه انجام شده است
(Allen et al., 1998؛ .)ASCE-EWRE, 2005

روش تشت تبخیر
یکی از روشهای معمول برای برآورد غير
مستقيم  ،EToاندازه گيری  Epو ضرایب  Kpمنطبق

(.)Allen et al.,1991
() 1

ETo  K P  E P

که در آن  Epتبخير از تشت ) (mmd-1و Kp
ضریب تشت است.
بر اساس بررسی متون ،محدوده مقادیر  KPبين
 0/9و 2/2را پوشش میدهد که با رطوبتنسبی
متناسب و با سرعت باد نسبت عکس دارد
(Allen et al., 2008؛ Cuenca, 1989؛ .)Orang, 1998
تالشهای قابل توجهی جهت برآورد غيرمستقيم  KPاز
معادالت انجام شده ،که با استفاده از دادههای
هواشناسی و ویژگیهای محيط اطراف انجام گرفته
است .معادالت ،Snyder, 1992 ، Cuenca, 1989
 Allen et al., 2008و  Orang, 1998برای برآورد ETo
گياه مرجع یونجه به ترتيب معادالت شمارههای  9تا 7
ارائه شده است.
K P  0.475  0.00024U  0.00516 RH  0.00118 F  1.6  10 5 ( RH ) 2
 1.01  10 6 F 2  8  10 9 RH  U  1 10 8 ( RH ) 2 F

() 9
K P  0.482  0.024 Ln ( F )  0.000376U  0.0045 RH

()2

) K P  0.108  0.000331U  0.0422 Ln( F )  0.1434 Ln( RH
)  0.000631[ Ln( F )]2 Ln( RH

()1

) K P  0.512062  0.000321U  0.002889 RH  0.031886 Ln( F
)  0.000107 RH  Ln( F

()7
که در آنها  kpضریب تشت تبخير U ،متوسط
سرعت روزانه باد در ارتفاع  1متری

)RH ،(kmd-1

متوسط رطوبت نسبی روزانه) (%و  Fفاصله سبزینگی
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ازنقطه شروع مزرعه در مسير باد غالب تا تشت
تبخير) (mاست.
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 Ei ) 2

() 3

 (O

i

RMSE 

i 1

n

تحلیل های آماری

n

در این مطالعه مقادیر روزانه  ΕΤoاز روش پنمن-
مانتيث  ASCEبه عنوان مرجعی برای مقایسه بين
روشهای ارائه شده استفاده شده است .مطابق
معادالت  6تا  3آزمونهای آماری ضریب تبيين )،(R2
ميانگين مطلق خطا ( ،)MAEجذر ميانگين مربع خطا
( )RMSEو شاخص توافق ( )d-indexبرای تجزیه و
تحليل و مقایسه مورد استفاده قرار گرفته است .هر
کدام از این شاخص ها یك دامنه قابل قبول برای
تایيد صحت کارکرد مدل دارند R2 .بيانگر ميزان
احتمال همبستگی ميان دادههای مشاهداتی و
محاسباتی در مدلسازی میباشد .مقدار حداقل این
آماره صفر و بهترین مقدار آن برابر با  2است .این
ضریب درواقع نتایج تقریبی پارامتر موردنظر در آینده
را براساس مدل ریاضی تعریف شده که منطبق بر
دادههای موجود است ،بيان میدارد RMSE .تفاوت
ميان مقدار پيشبينی شده توسط مدل و مقدار واقعی
مییاشد RMSE .یك آماره مناسب برای مقایسه
خطاهای پيشبينی توسط یك مجموعه دادهاست .هر
چه مقدار این اماره کمتر باشد (نزدیك به صفر) مدل
تطابق بهتری نسبت به دادههای مشاهداتی دارد .اگر
 RMSEنرمال حاصل از یك صفت کمتر از % 20
باشد کارکرد مدل عالی ،بين 20تا  %10خوب  ،بين
 10تا  %90متوسط و بيشتر از  %90ضعيف ارزیابی
میگردد ( d-index .)Jamieson et al., 1991شاخص
توافق ویلموت بوده که نزدیك بودن آن به یك نيز
بيانگر نزدیکی مقادیر شبيهسازی شده به مشاهده
شده و در حقيقت کارکرد بهتر مدل است
(.)Willmott, 1982
() 6

n

1 n
 Oi  Ei
n i 1

MAE 

( )3

2

)  (O  E
i

0  d 1

,



2

i

i 1

 O  Oi  O

 E
n

i

d index  1 

i 1

که در آنها  Oiتبخيرتعرق مرجع از روش پنمن-
مانتيث  Ei ،ASCEتبخيرتعرق مرجع از روشهای
محاسباتی Ō ،ميانگين تبخيرتعرق مرجع از روش
پنمن-مانتيث  ASCEو  nتعداد کل دادهها است.
مقایسه بين روش های مورد استفاده توسط آزمون t
جفت نشده با نرم افزار  spss 17در سطح احتمال %1
انجام شد.

نتايج و بحث
اندازهگيری

Epan

روزانه از تشت تبخير کالس ،A

در فچ  11متر به مدت  211روز (امرداد تا آذر) از
محصول در حال رشد صورت پذیرفت (شکل  .)9بر
اساس دادههای موجود در شکل  ،9حداکثر تبخير از
تشت در نيمه اول امرداد ماه با عنایت به گرمای هوا و
تابش مستقيم آفتاب در فصل تابستان اتفاق افتاده
است و حداقل این مقدار در روزهای پایانی آبان و ماه
آذر همزمان با کاهش دما رخ داده است.
ارزیابی تبخيرتعرق حاصل از معادالت انتخاب شده
( KPمعادالت  9تا  )7با استفاده از مدل استاندارد
پنمن-مانتيث  ASCEبه عنوان مرجع انجام گرفت .به
این منظور برای هر یك از روش های یاد شده و روش
مرجع مقادیر تبخيرتعرق روزانه در طول دوره محاسبه
گردید .سپس مقادیر  ΕΤoروزانه بدست آمده از هر
یك از چهار مدل مذکور در مقابل مقادیر متناظر ΕΤo
روزانه استاندارد همان روز رسم گردید (شکل  .)2با
رگرسيونگيری بين مقادیر موجود در هر نمودار نتایج
موجود در جدول شماره  1حاصل شد که بيانگر شيب
و فاصله از خط  2:2تقریبا مشابه در هر چهار روش
است.
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شكل ( :)3میانگین روزانه تبخیر از تشت ) (Epدر مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان طی چند روز مختلف از سال 9319

جدول ( :)2مقادير عرض از مبداء ( )bو شیب ()mخط رگرسیون در معادله ( )ETo-Pan = m ETo-ASCE + bبا توجه به فچ  25متر
روش

m

b

اورنگ
اشنایدر
کوئنکا
آلن و پروت

0/313
0/327
0/332
0/319

-2/113
-0/333
-2/091
-2/210

از معيارهای آماری  RMSE ،R2و  MAEبرای
تجزیه و تحليل و مقایسه ميان معادالت مختلف
استفاده شد ،که نتایج حاصل از نظر دقت پيشبينی
در جدول شماره  9آمده است .نتایج بدست آمده
KP

نشان دهنده آن است که برای منطقه مورد مطالعه
روش آلن و پروت بيشترین نزدیکی را با روش مرجع
داشته است و روش کوئنکا نامناسبترین روش در
ميان سایر روشها است.
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شكل ( :)4مقايسه تبخیرتعرق مرجع ) (EToبدست آمده از روش الف)آلن و پروت ،ب)کوئنكا ،ج)اشنايدر و د)اورنگ در فچ 25
متر نسبت به تبخیرتعرق مرجع استاندارد پنمن-مانتیث ASCE

البته نزدیکی ضرایب تبيين و مقادیر خطا در سه
روش اورنگ ،اشنایدر و آلن و پروت نشان دهنده آن
است که میتوان از دو مدل دیگر نيز به عنوان
روشهایی قابل قبول برای محاسبه  KPجهت برآورد
 ΕΤoیونجه از تبخير بدست آمده از تشت کالس  Aدر
منطقه استفاده نمود .در برنامهریزی آبياری معموال
دوره آبياری گياهان زراعی کمتر از  20روز نيست .بر
همين مبنا مقادیر  20روزه ( ΕΤoجمع 20روز متوالی)
میتواند بعنوان معياری مناسب در برنامهریزی آبياری

مورد توجه و ارزیابی قرار گيرد .در شکل  1مقادیر
20 ΕΤoروزه برآورد شده از معادالت  KPدر مقابل
مقادیر  ΕΤoروش مرجع قرار گرفته است .معادالت
رگرسيون حاصل از نمودارهای شکل  1در جدول 2
آمده است .نتایج حاصل نماینگر آن است که شيب
خط برازش شده در روش اورنگ به  2نزدیكتر است.
همچنين در هر چهار روش خط رگرسيون فاصله
مشابهی تا خط  2:2دارا میباشند.
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جدول ( : )3آمارههای ضريب تبیین ( ،)R2شاخص توافق ( ،)d-indexمیانگین قدرمطلق خطا ( )MAEو مجذور میانگین
مربعات خطا ( )RMSEجهت مقايسه  ΕΤoمحاسبه شده حاصل از تشت با استفاده از مدلهای مختلف ضريب تشت و مدل
استاندارد پنمن-مانتیثASCE

معادله

R2

d-index

MAE

RMSE

اورنگ
اشنایدر
کوئنکا
آلن و پروت

0/31
0/30
0/32
0/30

0/31
0/32
0/61
0/39

2/2626
2/2792
2/7266
2/2211

2/727
2/726
2/321
2/707

شكل ( :)5مقايسه تبخیرتعرق مرجع ) (EToدوره  96روزه بدست آمده از روش الف)آلن و پروت ،ب)کوئنكا ،ج)اشنايدر و
د)اورنگ در فچ  25متر نسبت به تبخیرتعرق مرجع استاندارد پنمن-مانتیثASCE

جدول ( :)4مقادير عرض از مبداء ( )bو شیب ()mخط رگرسیون ( )ETo-Pan = m ETo-ASCE + bدر مقیاس  96روزه
روش
اورنگ
اشنایدر
کوئنکا
آلن و پروت

m
2/093
0/336
0/311
2/097

b
-27/199
-29/393
-29/362
-21/162
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جدول ( : )5آماره های محاسبه شده جهت مقايسه  ΕΤoحاصل از معادالت تشت تبخیر و مدل استاندارد پنمن-مانتیث
 ASCEدر بازه زمانی  96روزه
معادله

R2

d-index

MAE

RMSE

اورنگ
اشنایدر
کوئنکا
آلن و پروت

0/37
0/37
0/36
0/37

0/326
0/737
0/272
0/979

22/162
22/231
22/361
22/113

22/617
22/132
27/722
22/093

مورد آزمایش توسط آزمون  tجفت نشده در تعيين
تبخيرتعرق گياه مرجع با ضرایب مختلف تشت نشان
داد که بين تمام روش های مورد بررسی اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %2مشاهده میشود
(جدول .)7

نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحليل آماری
برای دورههای  20روزه در جدول شماره  1آمده است
که نشان دهنده مناسبتر بودن روش اورنگ برای
دوره  20روزه در منطقه مورد مطالعه بوده است.
همچنين نتایج حاصله از مقایسه آماری بين روشهای

جدول ( : )0نتايج آزمون  tبه منظور مقايسه روش های مورد بررسی در تعیین تبخیرتعرق گیاه مرجع
آزمون  tاستيودنت

روشهای مورد آزمون

درجه
آزادی

 tمحاسبه شده

پنمن-مانتيث و آلن و پروت
پنمن-مانتيث و کوئنکا
پنمن-مانتيث و اشنایدر
پنمن-مانتيث و اورنگ

210
210
210
210

23/12
12/61
10/7
12/7

نتیجهگیری
تبخيرتعرق گياه مرجع یونجه در شرایط مزرعه و
در بازه زمانه روزانه با استفاده از اطالعات ثبت شده در
 1ماه توسط روش استاندارد پنمن-مانتيث  ASCEو
چهار روش برآورد ضریب تشت تبخير محاسبه گردید.
به این منظور از ایستگاه خودکار هواشناسی مجاور یك
مزرعه یونجه واقع در دانشگاه شهيد باهنر کرمان در
مدت  1ماه (اول مرداد لغایت پایان آذر )2932
استفاده شد .مدل استاندارد پنمن-مانتيث  ASCEبه
عنوان روش مرجع برای ارزیابی عملکرد روشهای
دیگر در نظر گرفته شد و از این طریق روشهای
کوئنکا ،اشنایدر ،آلن و پروت و اورنگ مورد ارزیابی
قرار گرفتند .باتوجه به این که در روش آلن و پروت
شاخص توافق ( )d-index=0/319نزدیکی بيشتری به
یك داشت و مقدار خطاها نسبت به روشهای دیگر

حدود اعتماد  31درصد
حد پایين

حد باال

نتيجه آزمون
مقدارP

2/12
2/10
2/13
2/90

2/23
2/67
2/11
2/17

0/000
0/000
0/000
0/000

ضریب تبيين
0/30
0/32
0/30
0/31

حداقل ( )MAE=2/221و ( )RMSE=2/706به دست
آمده است .در نتيجه از ميان چهار مدل مورد مطالعه
برای این منطقه مناسبتر میباشد .همچنين خطا و
شاخص توافق بدست آمده از ارزیابی روش کوئنکا که
در جدول  2ارائه شده است ،نمایانگر آن است که
روش فوق نامناسبترین روش در ميان سایر روشها
است .البته نزدیکی ضرایب تبيين ،شاخص توافق و
مقدار خطاها در سه روش اورنگ ،اشنایدر و آلن و
پروت نشان دهنده آن است که می توان از دو روش
دیگر نيز به عنوان روشهایی قابل قبول برای محاسبه
 KPجهت برآورد  ΕΤoیونجه از تبخير بدست آمده از
تشت کالس  Aدر منطقه مورد مطالعه نام برد .در
بررسی دورههای  20روزه روش اورنگ بيشترین مقدار
ضریب تبيين ( ،)R2=0/372نزدیكترین شاخص
توافق را به  )d-index=0/319( 2و مقدار خطاها
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نسبت به روشهای دیگر مقادیر قابل قبولی
( )MAE=22/162و ( )RMSE=22/617را دارا
میباشد .در تحقيق مشابهی که توسط کيخا و
همکاران ( )2931در دشت سيستان در یك اقليم
مشابه برای ارزیابی  ΕΤoماهانه انجام پذیرفت .روش
اورنگ بعنوان بهترین روش معرفی گردید .قابل ذکر
است که در تحقيق حاضر نيز هنگامی که بازه زمانی از
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روزانه به  20روزه تغيير یافت ،روش اورنگ نتایج
بهتری را نسبت به روش آلن و پروت از خود نشان داد.
در تحقيقات مشابه بعدی پيشنهاد میشود که مقادیر
الیسيمتری در این منطقه در بازه زمانی روزانه برای
ارزیابی روشهای مختلف تجربی و فيزیکی برای گياه
مرجع یونجه مورد استفاده قرار گيرد.
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Comparing evapotranspiration obtained from some of pan evaporation
equations using ASCE Standard Penman-Monteith model in an arid
climate
Saeed Estahbanati1,Bahram Bakhtiari*2

Abstract
The present study aimed at investigating four different models to estimate pan evaporation
coefficient (Kp) to measure alfalfa-reference evapotranspiration. To this end the values of pan
coefficient obtained from Cuenca, Allen and Priutt, Snyder and Orang equations in Kerman
with arid climate were calculated. Then, the values of alfalfa-reference evapotranspiration (ET0)
were measured using pan evaporation daily data in a period of five months (from 23/07/2013 to
21/12/2013) on experimental farm of Shahid Bahonar University of Kerman. Based on the daily
weather data provided by the automatic weather station in this farm ( during the study), ET 0 was
calculated using ASCE standard Penman-Monteith model and was used as an index to measure
alfalfa-reference evapotranspiration obtained from the four stated models. The results indicated
that d-index in Allen and Priutt model was closer to 1 (0.823) with fewer errors compared to
those of the other models (RMSE=1.607 and MAE=1.412). Accordingly, among the four
models under investigation, Allen and Priutt is suggested to estimate evapotranspiration using
pan evaporation in such a climate.
Keywords: ASCE Penman-Monteith, evapotranspiration, pan evaporation, Kerman,
alfalfa.
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