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Abstract
The Food and Agriculture Organization (FAO) has proposed
the FAO 56 Penman-Monteith model as a standard method for
estimating reference evapotranspiration (ETo). However, using
this model for the high-altitude regions mostly faces
uncertainty due to the lack of meteorological stations,
observation problems, and incomplete meteorological data.
Therefore, in these regions models should be used that require
fewer meteorological variables and can also be considered as a
function of altitude. In the present study, the data from 28
synoptic stations in Iran with an altitude of more than 2000
meters above sea level in the period of 1989-2019 were used
to modify the Hargreaves-Samani model based on the altitude
and also correct the temperature factor coefficients. The
comparison of the results of the FAO 56 Penman-Monteith
model as a standard method, the original Hargreaves-Samani,
and the modified Hargreaves-Samani models showed that the
modified model offers better results than the original model
and is able to estimate the ETo more accurately in the highaltitude regions of Iran. Based on the results of MBE, MAE,
RMSE, PVC, LVC, d, r, and PI statistical indices, the highest
agreement in estimating ETo with modified HargreavesSamani and FAO 56 Penman-Monteith models was observed
at Firuzkuh, Baft, Baladeh, Sisakht, Avaj, Khansar, Abali,
Daran, Fereidunshahr, Borujen, Samirom, Aligudarz,
Farokhshahr, Damavand, Sepidan and Saman stations, which
had an average error reduction of 14% compared to the values
obtained from the original Hargreaves-Samani model.
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چکیده
 را به عنوان56  مانتیث فائو- مدل پنمن،)FAO( سازمان غذا و کشاورزي
.) پیشنهاد کرده استETo( یک روش استاندارد در برآورد تبخیرتعرق مرجع
،با این حال در مناطق مرتفع اغلب به دلیل کمبود ایستگاههاي هواشناسی
 استفاده از این،مشکالت دیدبانی و ناقص بودن دادههاي هواشناسی الزم
 در این مناطق باید از مدلهایی، بنابراین.مدل با عدم قطعیت مواجه است
استفاده شود که به متغیرهاي هواشناسی کمتري نیاز داشته باشند و همچنین
 از این رو در تحقیق حاضر.بتوان آنها را به عنوان تابعی از ارتفاع درنظر گرفت
 متر از سطح3444  ایستگاه سینوپتیک ایران با ارتفاع بیش از31 از دادههاي
- براي تعدیل مدل هارگریوز1313-3413 دریا در بازه زمانی سالهاي
 مقایسه.سامانی بر اساس ارتفاع و تصحیح ضرایب عامل دما استفاده شد
 به عنوان روش استاندارد و56  مانتیث فائو-نتایج حاصل از مدل پنمن
 سامانی تعدیلیافته نشان- سامانی اصلی و هارگریوز-مدلهاي هارگریوز
 نتایج بهتري نسبت به مدل اصلی،داد که مدل تعدیلیافته بر اساس ارتفاع
تعرق مرجع در مناطق مرتفع ایران را با دقت-ارائه میدهد و قادر است تبخیر
 بیشترین نزدیکی در تخمین تبخیرتعرق با مدل.مناسبتري برآورد کند
 بر اساس نتایج56  مانتیث فائو- سامانی تعدیلیافته و مدل پنمن-هارگریوز
 درPI  وr ،d ،LVC ،PVC ،RMSE ،MAE ،MBE شاخصهاي آماري
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مطالعات مختلفی در زمینه اصالح ضرایب مدل هارگریوز و هارگریوز-
سـامانی در ایران و سایر نقاط دنیا انجام شده است .از جمله
) Martinez-Cob& Tejero-Juste (2004در تحقیقات خود بیان
کردند که در مناطق غیر بادناکی یک منطقه نیمه خشک در اسپانیا،
مقدار تبخیر-تعرق مرجع با مدل  14 ،H-Sتا  34درصد بیشتر از مدل
 FAO-PM 56تخمین زده میشود .ایشان ضریب  KHرا از 4/4439
به  4/4434اصالح کردند و نشان دادند کــه براي مناطق بــا بادناکی
زیـاد (سرعت باد بیش از  3متر بر ثانیه) نیازي بــه اصالح ضرایب
نمیباشد Fooladmand et al. (2008) .در تحقیقات خود نشان دادند
که با مدل اصلی  H-Sتنها میتوان در سه ایستگاه از  14ایستگاه
مطالعاتی در جنوب ایران  EToرا با دقت قابل قبولی تخمین
زد Thepadia & Martinez (2012) .با استفاده از دادههاي ماهانه
 33ایستگاه در فلوریدا و واسنجی منطقهاي متغیر تابش خورشیدي
مدل  H-Sبه مقادیر تیخیر-تعرق دقیقتري در مقایسه با نتایج معادله
( Turceاندازهگیري تبخیر-تعرق مرجع براي مناطق با رطوبت نسبی
بیش از  )54%دست یافتند Mohawesh & Talozi (2012) .مقادیر
 EToحاصل از مدل اصالحی  H-Sتوسط  Droogers & Allenرا با
مدل اصلی  ،H-Sمقایسه کردند و بیان کردند که معادله  H-Sاصالح
شده میتواند به جاي مدل استاندارد  FAO-56 PMبراي برآورد دقیق
 EToاستفاده شود Maestre-Valero et al. (2013) .با استفاده از
مدل  ،FAO-56 PMضرایب مدل  H-Sرا براي یک منطقه در جنوب
شرقی اسپانیا واسنجی کرده و افت خطاي نسبی در دورههاي ماهانه
را از  34درصد به  1درصد گزارش دادندMendicino & Senator .
) (2013با استفاده از دادههاي اندازهگیري شده در  191ایستگاه در
جنوب ایتالیا ،با اتخاذ معادالت تصحیح مدل ) HE(Hargreavesو
کالیبره پارامترهاي آن ،به ویژه ضریب تجربی  KHدر مقایسه با مقادیر
حاصل از مدل  ،FAO-56 PMبهبود عملکرد مدل  HEرا به طور
متوسط با  33درصد افزایش گزارش نمودندMarti et al. (2015) .
پس از تجزیه و تحلیل دادههاي مربوط به دورههاي روزانه ،هفتگی و
ماهانه جمعآوري شده از  94ایستگاه در شرق اسپانیا به این نتیجه
رسیدند که مدل با تکیه بر دما ودادههاي جغرافیایی و ترکیب سرعت
باد ،حتی با اطالعات کیفی ساده در مورد باد (به عنوان مثال سرعت
کم در مقابل سرعت باد زیاد) ،به میزان بیشتر بهبود یافت و دقت
برآورد مدل هارگریوز کالیبره شده و غیر کالیبره شده براي مراحل
طوالنیتر (روزانه ،هفتگی ،هر دو هفته ،ماهانه) افزایش مییابد.
) Almorox et al. (2015در تحقیقات خود بیان کردنــد که مدل
 H-Sدر دورههاي ماهانه ،متوسط تبخیرتعرق مرجع را با دقت
مناسبتري در اقلیمهاي خشک ،نیمه خشک ،معتدل و سرد و قطبی
در مقایسه با سایر مدلها تخمین میزند .اما نتایج متفاوتی در سایر
تحقیقات مشابه انجام شده نیز گزارش شده است .از جمله Amatya

 -7مقدمه
برنامهریزي آبیاري یکی از مهمترین روشهاي بهبود مدیریت مصرف
آب در مزرعه است که شامل فرآیندهایی نظیر تعیین زمان و مقدار
آبیاري است و نقش مهمی در چشمانداز آینده کشاورزي ،به ویژه در
کشورهاي در حال توسعه که اغلب با بحران آب مواجه هستند ،ایفا
میکند .برنامهریزي دقیق آبیاري بر مبناي برآورد نیاز آبی گیاه در سطح
منطقه انجام میشود که این امر نقش مهمی در تخصیص و مدیریت
منابع آب ،تولید محصول و همچنین ارزیابیهاي زیست محیطی دارد.
در این راستا یکی از متداولترین روشها براي برآورد نیاز آبی ،تعیین
تبخیر -تعرق گیاه مرجع ( )EToاست که یا از طریق اندازهگیريهاي
مستقیم مانند الیسیمترهاي وزنی دقیق انجام میشود که البته کاربرد
این وسیله هزینهبر بوده و اکثر مناطق کشور با محدودیت استفاده از
آن مواجه هستند و یا اینکه با استفاده از روشهاي غیر مستقیم و
مدلهاي مختلف برآورد میشود .مناسبترین مدل پیشنهادي جهت
تخمین تبخیر-تعرق مرجع ،مدل ترکیبی استاندارد پنمن -مانتیث فائو
 )FAO-56 PM( 56به شرط رعایت شرایط مندرج در نشریه فائو 56
و تعاریف مربوط به سطح مرجع جهت استفاده از این روش میباشد.
) Allen et al. (1998, 2005استفاده از مدل  FAO-56 PMرا به
دلیل اینکه در تخمین  EToدر شرایط آب و هوایی مختلف نتایج قابل
قبولی میدهد ،براي مناطق مختلف دنیا توصیه کردهاند.
براي استفاده از این معادله استخراج دادههاي هواشناسی از
ایستگاههاي هواشناسی کشاورزي با درنظر گرفتن شرایط مرجع و در
صورت عدم وجود این ایستگاهها استفاده از دادههاي ایستگاه
سینوپتیک با قبول عدم قطعیت و خطا ضروري است ( Allen et al.,
 .) 1998اما با توجه به تعداد زیاد پارامترهاي مورد نیاز در این رابطه،
هزینه زیاد تأسیس ایستگاههاي سینوپتیک به ویژه در مناطق
صعبالعبور و مرتفع و سختی دیدبانی در این مناطق و همچنین مشکل
بودن تامین فرضیات اولیه مدل پنمن -مانتیث و امکان خطا در
دادهبرداري ،ضرورت استفاده از یک روش کاربردي که نیاز به دادههاي
هواشناسی کمتري داشته باشد توسط Suleiman & Hoogenboom
) (2009مطرح شد .از آنجا که مدل هارگریوز -سامانی ( )H-Sبر پایه
دادههاي دما استوار بوده و این کمیت براي همه ایستگاهها در دسترس
است ،این مدل میتواند به عنوان مدل جایگزین پنمن -مانتیث در
برآورد تبخیرتعرق در مناطق مرتفع معرفی شود ( & Hargreaves
 ،)Samani, 1998امــا به دلیل اختالف مقادیر برآورد شده با مدل
 H-Sنسبت به  FAO-PM 56میتوان گفت که مدل  H-Sنیازمند
ضرایب اصالحی است؛ زیرا این مدل شامل تمام مؤلفههاي مؤثر در
محاسبه تبخیر-تعرق نیست و به نظر میرسد نیاز به واسنجی و اصالح
با توجه به شرایط منطقه و مدل اولیه  H-Sداشته باشد.
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ارتباط بهتري با تبخیر داشته ،مقادیر دقیقتري از  EToرا برآورد کرده
است .اما براي ماههاي فصل خشک و ایستگاههاي منطقه شرقی دقت
چندانی نداشته است Talebmorad et al. (2020) .نیز با استفاده از
دادههاي اندازهگیري شده در  14ایستگاه در جنوب ایران ،ضرایب مدل
 H-Sرا واسنجی کردند.

)Xu & ،Samani (2000) ،Allen et al. (1998) ،et al. (1995

) Droogers & Allen (2002) ،Singh (2001, 2002و
) Trajkovic (2005بیان کردند که  EToماهانه محاسبه شده در
مناطق مرطوب با مدل  H-Sداراي بیشبرآوردي بوده و در مناطق
خشک و به ویژه بادناکی مقادیر کمتري به دست میدهد .مطالعات
متعددي طی سالهاي  1315-3431در رابطه با واسنجی و تعیین
ضرایب ( KHضریب دما)( eH ،شاخص دما) و ( KTثابت دما) در نقاط
مختلف دنیا انجام شده است که خالصهاي از آنها در جدول  1ارائه
شده است .در پژوهشهاي دیگري )Kisi ،Trajkovic (2005
)Negongpndo et al. (2013) ،Cobaner (2011, 2013) ،(2008
و ) Shiri et al. (2014از روش رگرسیون خطی براي واسنجی
مدلهاي تجربی در برخی از مناطق جغرافیایی استفاده شده
است Almorox & Grieser (2016) .واسنجی ضرایب مدل H-S
براي مناطق مختلف آب و هوایی در سراسر جهان را مطابق با
طبقهبندي آب و هوایی کوپن با استفاده از دادههاي اندازهگیري شده
در  4961ایستگاه در سراسر جهان انجام دادند .آنها پنج نسخه مختلف
از مدل  H-Sرا براي  13منطقه اقلیمی و خرد اقلیمی که بر اساس این
طبقهبندي تعریف شده بودند را واسنجی کرده و نتیجه گرفتند که
بهترین نتایج با واسنجی ضرایب  KHو  eHحاصل شده است.
) Rostami et al. (2017نیز در تحقیــقی که براي واسنجی مدل
 H-Sدر آذربایجان شرقی انجام دادند بیان کردند که بیشینه دقت روش
هارگریوز اصالح شده مربوط به ایستگاه سراب و کمینه دقت آن مربوط
به ایستگاه جلفا به ترتیب با مقادیر ریشه میانگین مربعات خطاي 4/1و
 1/3میلیمتر بر روز میباشد .این امر را میتوان به باال بودن مقادیر
رطوبت نسبی در ایستگاه جلفا و عدم تأثیر این متغیر در رابطه هارگریوز
نسبت داد Feng et al. (2017( ،اصالح مدل  H-Sبا استفاده از
دادههاي هواشناسی  13ایستگاه در جنوب غربی چین را با تئوري بیزي
به دو صورت کلی و محلی انجام دادند و نتایج بدست آمده نشان داد
که اصالح مدل در مقیاس محلی نتایج بهتري را ارائه میدهد.
) Borges-Ferreira et al. (2018با مطالعه دادههاي روزانه 6
ایستگاه هواشناسی در ایالت  Minas Geraisو واسنجی مدل H-S
با روشهاي مختلف بیان کردند که واسنجی همزمان همه ضرایب
مدل  H-Sبهترین گزینه براي اصالح آن استZanneti et al. .
) (2019در مطالعه  54سال داده جهت بررسی عدم قطعیت مدل
 FAO-56 PMو  H-Sبه این نتیجه رسیدند که عدم قطعیت هر دو
مدل در ماههاي گرم بیش از ماههاي سرد است و عدم اطمینان مدل
 FAO-56 PMبیش از  H-Sاست Althoff et al. (2019) .به
بررسی تأثیر واسنجی محلی بر مدل  H-Sبراي بخش میانی حوضه
رودخانه سائو فرانسیسکو در برزیل پرداختند و بیان کردند که براي
ماههاي فصل مرطوب ،مدل  H-Sبه دلیل اینکه میانگین دماي هوا

با بررسیهاي انجام شده چنین برداشت میشود که علیرغم کاهش
تعداد دادهها در مدل  H-Sو سهولت کاربرد ،نتایج حاصل اختالف قابل
توجهی با مقادیر حاصل از مدل استاندارد  FAO-56 PMدارد و
ضروري است که ضرایب مدل براي مناطق مختلف جغرافیایی با
شرایط اقلیمی متفاوت اصالح شود .با توجه به شرایط خاص مناطق
مرتفع به نظر میرسد تعدیل و اصالح مدل  H-Sبا مالحظه اثر ارتفاع،
تأثیر بسزایی در افزایش دقت تخمین  EToبا اطالعات هواشناسی
محدود خواهد داشت .جمعبندي پیشینه تحقیقات نشان داد که شکاف
تحقیقاتی در این زمینه براي بسیاري از ایستگاههاي ایران به ویژه
مناطق مرتفع کشور وجود دارد و بنابراین در این مطالعه سعی شده
است تا با اصالح و تعدیل مدل  H-Sدر مناطق مرتفع بتوان به
برآوردهاي دقیقتري از تبخیر-تعرق مرجع در این مناطق دست یافت.
 -8مواد و روشها
 -7-8منطقه مورد مطالعه

این تحقیق بر روي ایستگاههاي سینوپتیک مرتفع ایران با ارتفاع بیشتر
از  3444متر از سطح دریا انجام شده است .با بررسی فهرست
ایستگاههاي سینوپتیک مندرج در سایت سازمان هواشناسی کشور،
تعداد  94ایستگاه داراي ارتفاع بیش از  3444متر انتخاب شدند .اما با
توجه به اینکه دادههاي ایستگاههاي چادگان و گلتپه به دلیل عدم
کفایت مناسب نبودند ،در نهایت تعداد  31ایستگاه در این مطالعه مورد
توجه قرار گرفت که مشخصات جغرافیایی و اقلیمی این ایستگاههـا در
جدول  3ارائه شده است .از نظر طبقهبندي اقلیمی دومارتن گسترش
یافته ( ،)Khalili, 1993; Rahimi et al., 2013در بین ایستگاههاي
مطالعاتی اقلیمهاي طبقه فراخشک سردسیر ( )A1.1m2تا بسیار
مرطوب (ب) فرا سرد ( )A7m1مشاهده میشود .پراکنش ایستگاههاي
مطالعاتی بر گستره ایران در شکل  1نشان داده شده است .براي
دریافت دادههاي مورد نیاز این تحقیق از اطالعات موجود در سایت
مرکز خدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشور استفاده شد و دادههاي
دماي میانگین ( ،)Tmeanدماي کمینه ( )Tminو دماي بیشینه (،)Tmax
سرعت باد ( ،)Uساعات آفتابی ( )nو رطوبت نسبی ( )RHاین
ایستگاهها طی سالهاي  1313تا  3413گردآوري شد.
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Table 1- The coefficients of the Hargreaves-Samani model according to the various studies during the period
1985-2021

7720-8587  سامانی با توجه به مطالعات مختلف در طول دوره- ضرايب مدل هارگريوز-7 جدول
Year

Authors

KH
(Temperature
coefficient)

eH
(Temperature
index)

KT
(Temperature
constant)

1985

Hargreaves & Samani

0.0023

0.5

17.8

1993

Smith

0.0030

0.4

20.0

2000

Samani

0.0135

0.5

17.8

2001

Xu & Singh

0.0029

0.5

17.8

0.0030

0.4

20.0

2002

Droogers & Allen
0.0025

0.5

16.8

0.0022

0.5

17.8

0.0030

0.5

17.8

2004

Vanderlinden et al.

Study Area
El Salvador & Sri
Lanka
California
El Salvador & Sri
Lanka
North-Eastern
Ontario
World (First
equation)
World (Second
equation)
Southern Spain
(Coastal regions)
Southern Spain
(Interior
regions)

2004

Martinez-Cob &
Tejero-Juste

0.0020

0.5

17.8

Zaragoza

2006

Gavilan

0.0021
0.0027

0.5

17.8

Spain

2007

Trajcovic
Sepaskhah &
Razzaghi
Gocic & Trajcovic

0.0023

0.424

17.8

Western Balkans

0.0026

0.5

17.8

Iran

0.0023

0.424

17.8

Serbia

0.0023
0.0031

0.653
0.5

17.8
17.8

India
Iran (Arid zones)

0.0028

0.5

17.8

0.6957
0.0020
0.0023
Based on
elevation

0.58
0.5
0.5

16.6
17.8
17.8

Iran (Cold
regions)
Jordan
Vento-Italy
India

0.5

36.6

Tabbat-china

2008
2010
2011

Subburayan et al.

2011

Tabari &
Hosseinzadeh
Talaee

2012
2014
2014

Mohawesh & Talozi
Bertiet et al.
Patel et al.

2018

Tang et al.

2019

Zhu et al.

Declining trend
Increasing trend

Declining trend
Increasing trend

17.8

2020

Awal et al.

0.00138

0.685

24.49

2021

Rodrigues & Braga

0.0023

0.424

16.8
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From northwest to
southeast China
Coastal area of
China
West Texas
Hot-Summer
Mediterranean
Climate

 -3-8مدل تركیبی برآورد ETo

براي بررسی همگنی و کیفیت دادهها از آزمون تصادفی بودن دادهها
(ران تست) و آزمون بررسی نقاط پرت استفاده شد ( Allen et al.,
 .)1998به منظور مدلسازي ،دادههاي هواشناسی  94ساله به دو دسته
دادههاي آموزشی ( )1313-3414و دادههاي آزمون ()3411-3413
تقسیم شدند .سپس مدل  H-Sمبتنی بر ارتفاع با استفاده از مجموعه
دادههاي آموزشی توسعه داده شد و با استفاده از دادههاي آزمون مورد
صحتسنجی قرار گرفت.

مدل ترکیبﻰ استاندارد مورد استفاده در این تحقیق،
است .این مدل براي استفاده در بازه زمانی روزانه براي گیاه چمن با
ارتفاع  4/13متر ،مقاومت سطحﻰ ثابت 4/1ثانیه بر متر و ضریب آلبیدو
4/39به صورت معادله  1است (:)Allen et al., 1998
FAO-56 PM

900
) U (e −ea
Tmean+273 2 s

0.408Δ(Rn −G)+γ

= ETO

()1
که در آن  EToتبخیرتعرق سطح مرجع چمن ( es ،)mm d-1و  eaفشار
بخار اشباع و فشار واقعی بخار آب ( T ،)kPaدماي هوا در ارتفاع دو
متري ( U2 ،)°Cسرعـت باد در روز در ارتفاع دو متري از سطح زمین
)  Rn ،(m s-1مقدار تابش خالص در سطح گیاه و  Gشار گرماي خاک
هر دو حسب  Δ ،MJ m-2 d-1شیب منحنی تغییرات فشار بخار اشباع
( )esحسب دما ( )kPa °C-1و  γثابت سایکرومتري ( )kPa °C-1است.
معموالً به دلیل عدم اندازهگیري  Rsدر اکثر ایستگاههاي هواشناسﻰ،
این متغیر از طریق معادالت تجربی نظیر معادله آنگستروم (معادله )3
محاسبه میشود (:)Allen et al., 1998
) Δ+γ(1+0.34U2

 -8-8پیشپردازش دادهها

دادههاي هواشناسﻰمورد بررسﻰ قرارگرفته و هر نوع فرآیند مربوط به
بازسازي دادههاي مفقود یا پرت با استفاده از دستورالعمل نشریه شماره
 56فائو ( )Allen et al., 1998انجام شد .در نشریه ذکر شده راههاي
متفاوتﻰ براي یافتن داده گمشده یک سلول ارائه شده است .یکﻰ از
روشها ،جمع زدن سلولهاي سال قبل و سال بعد همان تاریخ و
گرفتن میانگین آنها است .در غیر این صورت داده گمشده با استفاده
از داده نزدیکترین ایستگاه (حداکثر  154کیلومتر) حاوي اطالعات از
طریق ایجاد همبستگﻰ مشخص مﻰشود .داده پرت با روش نموداري
و یا با استخراج بیشینه و کمینه دادهها قابل شناسایﻰ خواهد بود.

n

R s = (aS + bS N) R a

()3
که در آن  Rsتابش متوسط روزانه دریافتی از خورشید بر سطح افقی
در سطح زمین و  Raتابش متوسط روزانه دریافتی از خورشید بر سطح
افقی در باالي جو ( n ،)MJ m-2 d-1طول متوسط تابش حقیقی آفتاب،
 Nطول حقیقی روز ( )hrو  bs ،asضرایب معادله آنگستروم میباشند.

)Fig. 1 - Locations of the weather stations used in this study (by: Own elaboration

شکل  -7موقعیت ايستگاههای هواشناسی مورد استفاده در اين مطالعه (منبع :نگارندگان)
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Table 2- Geographical and climatological characteristics and average annual temperature (during 1989 to
2019) at the sudy stations

جدول  -8مشخصات جغرافیايی ،اقلیمی و دمای میانگین ساالنه (طی سالهای 7727تا  )8577ايستگاههای مطالعاتی
Climate type based on Extended
De-Martonne classification
)Semi-arid very-cold (A2 m1

Tmean
)(°C
10.60

longitude
)(°E
51.80

latitude
)(°N
36.20

Altitude
)(m
2120.0

Baladeh

)Sub humid very-cold (A4 m1
)Semi-arid cold (A2 m2
)Sub humid very-cold (A4 m1
)Semi-arid very-cold (A2 m1
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Mediterranean cold (A3 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid very-cold (A2 m1
)Semi-arid cold (A2 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Per humid (B) very cold (A7 m1
)Arid cold (A1.2 m2
)Mediterranean cold (A3 m2
)Arid cold (A1.2 m2
)Extra arid cold (A1.1 m2
)Semi-arid cold (A2 m2
)Mediterranean cold (A3 m2
)Arid cold (A1.2 m2
)Arid cold (A1.2 m2
)Extra arid cold (A1.1 m2
)Arid cold (A1.2 m2
)Arid cold (A1.2 m2

5.60
13.30
9.10
8.70
11.80
14.10
13.10
13.60
11.30
11.70
13.70
14.30
11.80
12.70
13.60
10.00
12.40
15.80
15.70
12.80
13.80
15.90
14.90
15.70
16.40
12.20
15.40

52.59
52.05
51.90
46.92
49.22
50.01
49.70
50.32
50.37
50.13
51.55
50.87
50.84
50.93
50.56
50.13
51.30
51.47
52.13
52.62
52.63
50.00
53.16
53.61
54.10
56.83
56.58

35.70
35.73
35.75
36.07
35.57
34.52
33.41
33.23
32.97
32.94
31.42
32.44
32.29
32.30
32.26
32.46
31.98
30.84
31.53
31.20
30.90
30.23
30.59
30.48
31.31
29.52
29.23

2985.7
2051.0
2465.2
2142.6
2034.9
2097.0
2022.1
2300.0
2290.0
2490.0
2459.9
2075.0
2048.9
2085.0
2062.0
2365.0
2260.0
2133.4
2188.0
2030.0
2300.0
2201.0
2251.0
2231.0
2100.0
2775.0
2280.0

Firuzkuh
Damavand
Abali
Zarrineh
Avaj
Ashtiyan
Aligudarz
Khansar
Daran
Fereidunshahr
Samirom
Saman
Shahrekord
Farokhshahr
Farsan
Kuhrang
Borujen
Sisakht
Izadkhast
Abadeh
Eqlid
Sepidan
Safashahr
Bavanat
Gariz
Lalehzar
Baft

( )MJ m-2 d-1و تابعی از روز سال ،عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی
است.

 asکسر تابش فرازمینﻰ ورودي به سطح زمین در روزهاي کامالً ابري
) (n=0و  as + bsکسر تابش فرازمینﻰ ورودي به سطح زمین در
روزهاي صاف ) (n=Nاست .این ضرایب براي ایستگاههاي مطالعاتی
بر اساس مطالعه و واسنجی ) Khalili (1994درنظر گرفته شد.

بسیاري از مطالعات نشان داده است در شرایطی که محدودیت دیدبانی
دادههاي هواشناسی وجود دارد ،این معادله مقداري معقول از
تبخیرتعرق مرجع را به دست میدهد .هر چند ضرایب تجربی این
معادله (ضریب دما= ،4/4439ثابت دما= -11/1و شاخص دما=)4/5
در بسیاري از نقاط دنیا از تحلیل رگرسیون و طی سالیان متفاوت و
طوالنی به دست آمدهاند ،اما الزم است قبل از استفاده در یک منطقه
اصالح و واسنجی شوند .مدل  H-Sشامل یک عملکرد ارتفاع با تجزیه
و تحلیل مؤلفهها است و با توجه به اینکه ارتفاع ایستگاهها ثابت است،
بنابراین میتواند به عنوان یک مولفه براي توسعه مدل  H-Sمورد
استفاده واقع شود (معادله :)4
)ETO (H − SMod ) = 0.408 × f(H) × (Tmean − a
()4

 -6-8مدل هارگريوز -سامانی ()H-S

معادله هارگریوز -سامانﻰ ( ،)1315بــا داشتن دماهاي بیشینه و کمینه
قادر است تبخیر-تعرق را در دورههاي  34ساعته ،هفتگﻰ 14،روزه و
ماهانه با استفاده از رابطه ( )9محاسبه کند ( & Hargreaves
:)Samani, 1985
)ETo (H − S) = 0.408 × 0.0023(Tmean − 17.8
()9

(Tmax − Tmin )0.5 R a
 ETتبخیرتعرق مرجع ( Tmax ،)mm d-1دماي بیشینه روزانه

که در آن
( Tmin ،)°cدماي کمینه روزانه ( Tmean ،)°cدماي میانگین ( )°cو Ra
O

Station

(Tmax − Tmin )0.5 Ra

تابش متوسط روزانه دریافتی از خورشید بر سطح افقی در باالي جو
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Table 3- Angstrom equation coefficients (as, bs) for
the studied stations for estimating solar radiation
)(based on Khalili, 1994

کمترین دماي میانگین  31ایستگاه مورد مطالعه طی دوره آماري 94
ساله ( -31/1در ایستگاه شهرکرد) استفاده شد.

جدول  -3ضرايب معادله آنگستروم ( )as,bsبرای ايستگاههای
مورد مطالعه برای برآورد تابش خورشیدی (بر اساس مطالعه

 -4-8محاسبه تابع ارتفاع

خلیلی)7776 ،
bs
0.4
0.42
0.42
0.42
0.3
0.42
0.4
0.3
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.3
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.64
0.45
0.45

as
0.23
0.28
0.28
0.28
0.39
0.28
0.28
0.39
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.39
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.21
0.28
0.28

با توجه به معادالت  1و  4میتوان تابع ارتفاع را به صورت معادله 5
استخراج کرد:

Station
Baladeh
Firuzkuh
Damavand
Abali
Zarrineh
Avaj
Ashtiyan
Aligudarz
Khansar
Daran
Fereidunshahr
Samirom
Saman
Shahrekord
Farokhshahr
Farsan
Kuhrang
Borujen
Sisakht
Izadkhast
Abadeh
Eqlid
Sepidan
Safashahr
Bavanat
Gariz
Lalehzar
Baft

900
0.408Δ(Rn −G)+γT
) U (e −e
mean+273 2 s a
) Δ+γ(1+0.34U2

()5

(Tmean+21.8)(Tmax −Tmin)0.5 Ra

= )f(H

با بررسی تبخیر-تعرق محاسبه شده روزانه  31ایستگاه طی سالهاي
 1313تا  3414با دو مدل  FAO-56 PMو  H-Sو با فرض این که
) f(Hیک تابع خطی از ارتفاع باشد ،با رگرسیون خطی آن نسبت به
ارتفاع مقدار ) f(Hتعیین شد (شکل  .)9با توجه به جدول آزمون
معنیداري ضریب همبستگی و درجه آزادي  ،df = n − 2ضریب
همبستگی به دست آمده ( )r=0.70در سطح  1%معنیدار شد و این
بدان مفهوم است که بین دو متغیر مورد بررسی به احتمال 33%
همبستگی وجود دارد.
بنابراین میتوان معادله  5را به صورت معادله  6نوشت:
]f(H) = 10 × [(6 × 10−3 × H) + 12
()6
و در نهایت میتوان مدل  H-SModرا به صورت معادله  1نوشت:
()1
−4

)ETo (H − SMod ) = 0.408 × 10−4 × [(6 × 10−3 × H
+ 12](Tmean
+ 21.8)(Tmax − Tmin )0.5 R a

که در آن )  ETO (H − SModتبخیرتعرق مرجع هارگریوز -سامانی
اصالح شده بر مبناي ارتفاع f(H) ،تابع ارتفاع که باید محاسبه شود
و  aثابت دما است که اغلب کمترین مقدار دماي میانگین طی دوره
 94ساله براي مناطق با ارتفاع بیش از  3444متر بوده و براي جلوگیري
از منفی شدن مقادیر تبخیر-تعرق حاصل از مدل  H-Sبه کار گرفته
میشود و نیاز به اصالح و واسنجی دارد.

 -7-8آمارههای ارزيابی مدل

براي مقایسه نتایج حاصل از مدلهاي تبخیر-تعرق ،از شاخصهاي
آماري مختلفی استفاده شد که چگونگی محاسبه هر آماره و دامنه
تعییرات آنها مطابق با معادالت  1تا  16در جدول  4ارائه شده است.
محدوده شاخص آماري توافق ویلموت بین صفر تا یک است که مقادیر
 ،d ≤4/3بیانگر توافق عالی ،4/3 > d ≥ 4/1 ،بیانگر توافق خوب4/1 ،
≥  ،4/1 > dبیانگر توافق متوسط و  ،d > 4/1بیانگر توافق ضعیف بین
مقادیر مشاهده شده و شبیهسازي شده است (.)Willmott, 1981
 RMSEبا فراهم کردن مقایسه جمله به جمله اختالف بین مقادیر
برآورد شده توسط مدل و مقادیر مشاهداتی ،اطالعاتی در مورد عملکرد
کوتاه مدت مدل به دست مﻰدهد .هرچه مقدار این آماره کمتر باشد
نشانگر عملکرد بهتر مدل است .با این حال RMSE ،در مورد کم
برآورد یا بیش برآورد کردن مدل چندان اطالعاتی به دست نمﻰدهد.

 -0-8اصالح ﺛابت دما

فائو براي ثابت دما در مدل  H-Sعدد  -11/1پیشنهاد داده است .در
این صورت براي مناطق مرتفع که اغلب دماي میانگین آنها کمتر از
این عدد است مقدار  EToمنفی میگردد .بنابراین این مدل براي
مناطق مرتفع نیازمند اصالح است و براي اصالح آن در این تحقیق از
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Fig. 3- The regression analysis of altitude function (𝐟(𝐇)) where (n=365×28), (** represents significance at 1
)% level; the standard error =6.1×10-5

شکل  -3تحلیل رگرسیون تابع ارتفاع ))𝐇(𝐟( كه (،)n=340×82

خطاى بایاس میانگین ( )MBEاطالعاتی در رابطه با عملکرد دراز
مدت مدل فراهم مﻰکند .مقدار مثبت/منفﻰ این آماره ،مقدار متوسطﻰ
از بیش برآورد/کم برآورد توسط مدل را به دست مﻰدهد .هرچه ،قدر
مطلق  MBEکوچکتر باشد نشانگر عملکرد بهتر مدل است
( .)Jacovides & Kontoyiannis, 1995از شاخص خطاي مطلق
میانگین ( )MAEنیز براى بیان میزان دقت معادالت پیشنهادى در
این تحقیق استفاده شد LVC .و  PVCبه ترتیب محدوده کرانهاي
پایین و باالي خطا در ماههاي گرم (از ژوئن تا سپتامبر) و ماههاي سرد
(از نوامبر تا فوریه) هستند np .تعداد باالترین مقادیر تبخیر-تعرق
بیشتر از یک سوم میانگین  EToو  nlتعداد باالترین مقادیر تبخیر-
تعرق کمتر از یک سوم میانگین  EToمشاهده شده است که بر اساس
معادالت شماره  14و  15تعریف شده است (.)Valipour et al., 2020
آزمون  tاستیودنت براي بررسی این نکته که میانگین نمونههاي
برداشته شده از یک متغیر تصادفی تا چه حد به مقدار واقعی (که
آزمایشگر نمیداند) نزدیک است ،مورد استفاده قرار میگیرد.

(** معنیداری در سطح 7%؛ خطای استاندارد = (4/7×75-0

مطالعاتی ارائه شده است .با توجه به شکل  a-4دماي بیشینه از
ایستگاههاي شمالی به سمت ایستگاههاي جنوبی افزایش مییابد ،به
طوري که کمترین دماي بیشینه ایستگاهها در شش ایستگاه شمالی با
محدوده ارتفاعی  3316تا  3495متر ،مقدار  4/9تا  13/6درجه
سلسیوس است و بیشترین دماي بیشینه در ایستگاههاي جنوبی در
محدوده ارتفاعی  3144تا  3314متر و در محدوده دماي 13/5تا 19/1
درجه سلسیوس میباشد .تفاوت کران باال و پایین این تغییرات 19/6
درجه سلسیوس است .در شکل  b-4تغییرات دماي کمینه نشان داده
شده است که کمترین این مقدار  -6/4درجه سلسیوس مربوط به
ایستگاه شمال غربی یعنی زرینه با ارتفاع  3149متر و بیشترین مقدار
دماي کمینه  3/1درجه سلسیوس مربوط به ایستگاه جنوب غربی یعنی
سپیدان با ارتفاع  3341متر است .تفاوت کران باال و پایین این تغییرات
 1/1درجه سلسیوس است .در شکل  c -4دماي میانگین و تغییرات
آن در محدوده مطالعاتی نمایش داده شده است .تفاوت کران باال و
پایین تغییرات  14/1درجه سلسیوس که کمترین آن مربوط به ایستگاه
فیروزکوه ( -9/9درجه سلسیوس) با باالترین ارتفاع در بین
ایستگاههاي مطالعاتی یعنی  3316متر در شمال شرقی و بیشترین
مقدار آن مربوط به ایستگاه بوانات در جنوب غربی محدوده با ارتفاع
 3391از سطح دریا  6/1درجه سلسیوس میباشند .در شکل  d-4تابش
خورشیدي در منطقه مطالعاتی نشان داده شده که محدوده این تغییرات
 19/5مگاژول بر متر مربع است و کمترین مقدار آن مربوط به ایستگاه

 -3نتايج و بحث
 -7-3نتايج حاصل از پهنهبندی

مدل هارگریوز -سامانی براي محاسبه تبخیر-تعرق نیاز به متغیرهاي
دما (دماي بیشینه ،دماي کمینه ،دماي میانگین) و تابش ورودي
خورشید دارد که در شکل  4توزیع مکانی این متغیرها در محدوده
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Table 4- The statistical indices, and their range and optimum value

جدول  -6شاخصهای آماری ،دامنه و مقدار بهینه آنها
Equation
1
|MAE= n ∑ni=0 |Pi – Oi

Optimum value
0

Range
∞0 to +

Reference
)Willmott, Matsuura (2005

0

∞0 to +

Jacovides & Kontoyiannis
)(1995

)(9

0

∞0 to +

)Barnston (1992

)(10

1

0 to 1

)Willmott (1981

)(11

1

0 to 1

)Acton (1966

)(12

)0.66-0.75 (good
)0.76-0.85 (verygood
)>0.85 (great
0

∞-∞ to +

)Camargo & Sentelhas (1997

)(13

PI=d×r

∞0 to +

)Valipour et al. (2020

)(14

4

0

∞0 to +

)Valipour et al. (2020

)(15

---

---

)Gosset (1908

)(16

)(8

1

) MBE= n ∑ni=0 (Pi – Oi
2

n

1

)RMSE=√ n ∑ (Pi – Oi
i=0

∑(𝑃𝑖 – 𝑂𝑖)2
]
̅ |+|Oi – O
)| ̅
i–O

d = 1-[∑ (|P

)̅
∑ (Pi - P)(Oi – O
̅ )2
√∑(Pi-P̅ )2 ∑(Oi – O

np

√∑i=1(Pi – Oi)2pi
√∑np
pi2
i=1

=r

=PVC

4

2
√∑nl
i=1 (Pi – Oi) pi
2
√∑nl
i=1 pi

=LVC

= 𝑡𝑆=Student’s t test
)̅
(P̅ - O

2

2

n
n
̅
̅
)√∑i=1 (pi-P) + ∑i=1 (Oi-O
)n(n-1

 MAEخطاي مطلق میانگین ( MBE ،)mm d-1خطاي بایاس میانگین ( RMSE ،)mm d-1ریشه میانگین مربعات خطا ( d ،)mm d-1شاخص توافق ویلموت r ،ضریب
همبستگی PI ،شاخص عملکرد (Peak Value Criteria) PVC ،و  (Low Value Criteria) LVCبه ترتیب محدوده کران باال و کران پایین ( St ،)mm d-1شاخص
tاستیودنت Pi ،مقدار برآورد شده  EToتوسط مدل ( Oi ،)mm d-1مقدار  EToمشاهداتی یا استاندارد ( P̅ ،)mm d-1میانگین مقادیر برآورد شده  EToتوسط مدل (̅ ،)mm d-1
O
میانگین مقادیر  EToمشاهدهاي ( )mm d-1و  nتعداد دادهها است.

این مدل توانسته است با دقت مناسبتري مقدار تبخیر-تعرق را در
مناطق مرتفع برآورد کند .در شکل  5براي تمام ایستگاهها عملکرد دو
مدل  H-Sو  H-SModو چگونگی تطابق کامل آنها با مدل  PMنشان
داده شده است .نقاط آبی رنگ نشان دهنده نتایج مدل H-SMod
میباشند که بسیار نزدیک به خط نیمساز ( )1:1در تمامی ایستگاههاي
مطالعاتی است.

سیسخت با ارتفاع  3199متر از سطح دریا  6/3مگاژول بر متر مربع
و بیشترین مقدار آن مربوط به ایستگاه بافت با ارتفاع  3314متر از
سطح دریا  31/3مگاژول بر متر مربع میباشد .به طور کلی به نظر
میرسد که دما و تابش در ایستگاههاي شمالی کمترین مقدار و
ایستگاههاي جنوبی بیشترین مقدار را دارند.
 -8-3نتايج عملکرد مدل هارگريوز -سامــانی تعديليافته
( )H-SModدر برآورد روزانه تبخیرتعرق

 -3-3نتايج عملکرد مدل هارگريوز -سامانی تعديليافته (H-

در جدول  5مقادیر میانگین تبخیرتعرق روزانه برآورد شده با مدل
استاندارد پنمن -مانتیث و مدل هارگریوز -سامانی نشان داده شده
است .با توجه به مقادیر جدول تفاوت قابل مالحظهاي بین نتایج دو
مدل مشاهده میشود و موید این مطلب است که براي استفاده از
مدل  ،H-Sاصالح ضرایب و واسنجی آن ضروري است و مقایسه
مقادیر حاصل از مدل توسعه یافته ( )H-SModدر مقایسه با مدل
استاندارد و نسبت بدست آمده (نزدیک به عدد  )1نشان میدهد که

 )SModدر برآورد ماهانه تبخیر-تعرق

 EToماهانه نیز با استفاده از دو مدل  H-Sو  H-SModبر اساس
دادههاي دوره آزمون محاسبه شد .سپس از نتایج مدل FAO-56 PM
به عنوان مقادیر استاندارد براي ارزیابی این دو مدل بهره گرفته شد
(جدول  .)6براساس این جدول براي تطابق کامل مدل  H-SModبا
مدل  FAO-56 PMالزم است نسبت مقادیر حاصل از این دو مدل
عدد  1باشد .این مقادیر براي ایستگاههاي فریدونشهر و سمیرم به
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میلیمتر بر ماه و مربوط به ایستگاه صفاشهر میباشد .همچنین از
بررسی شکل  h-6 ،g-6و  i-6مربوط به فصل تابستان چنین برمیآید
که کمترین مقدار تبخیر-تعرق  33/3میلیمتر بر ماه مربوط به ایستگاه
دماوند در قسمت شمالشرقی محدوده مطالعاتی و ارتفاع  3451متر
میباشد و بیشترین مقدار آن برابر با  139/4میلیمتر بر ماه مربوط به
ایستگاه صفاشهر میباشد.

ترتیب با ارتفاع  3434و  3464متر ،برابر 1و براي سایر ایستگاهها
نزدیک به مقدار  1به دست آمد که گویاي عملکرد مناسب مدل اصالح
شده است.
در شــکل  6تــوزیع مکانی مقادیر تبخیرتعرق مرجع ماهانه با مدل
 H-SModدر محدوده مطالعاتی و براي هر ماه نشان داده شده است .با
توجه به شکل  b-6 ،a-6و  c-6در فصل زمستان کمترین مقدار
تبخیرتعرق  16/1میلیمتر بر ماه مربوط به ایستگاه سیسخت در
قسمت غرب محدوده مطالعاتی و ارتفاع  3199متر میباشد و بیشترین
مقدار آن برابر با  63/1میلیمتر بر ماه و مربوط به ایستگاه صفاشهر با
ارتفاع  3351متر میباشد .با توجه به شکل  e-6 ،d-6و  f-6در فصل
بهار نیز مانند فصل زمستان کمترین مقدار تبخیر-تعرق  39/1میلیمتر
بر ماه مربوط به ایستگاه سیسخت و بیشترین مقدار آن برابر با 113/4

در شکل  k-6 ،j-6و  l-6که مربوط به ماههاي فصل پاییز است،
کمترین مقدار تبخیرتعرق  34/5میلیمتر بر ماه مربوط به ایستگاه
سیسخت و بیشترین مقدار آن برابر با  31/1میلیمتر بر ماه و مربوط
به ایستگاه صفاشهر قابل مشاهده است .با یک بررسی کلی چنین به
نظر میرسد که تغییرات تبخیرتعرق از کمترین به بیشترین مقدار در
ایستگاههاي شمال شرقی و غرب به سمت جنوب شرق در حال افزایش

Fig. 4- Spatial distribution of H-S model variables in the study area (a: maximum temperature, b: minimum
)temperature, c: average temperature, d: solar radiation

شکل  -6توزيع مکانی متغیرهای مدل  H-Sدر محدوده مطالعاتی ( :aدمای بیشینه :b ،دمای كمینه :c ،دمای میانگین :d ،تابش
خورشیدی)
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Table 5- Average daily values of ETo calculated using the standard Penman-Monteith (PM), Hargreaves
Samani (H-S) and Modified Hargreaves-Samani (H-SMod) models (mm d-1) at the study stations and ratio of
values of the two models compared to the standard model

جدول  -0مقادير متوسط روزانه تبخیر-تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل استاندارد  ، FAO-56 PMهارگريوز -سامانی ()H-S
و هارگريوز سامانی تعديل شده ( )H-SModحسب میلیمتر بر روز در ايستگاههای مطالعاتی و نسبت مقادير دو مدل نسبت به مدل
استاندارد
ETo
][H-SMod/ FAO-56 PM
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
1.2
0.8
1.1
0.9
1.2
1.1
1.0
0.8
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
1.0

ETo
][H-S/ FAO-56 PM
1.0
0.7
1.1
0.9
1.0
1.0
0.8
0.9
0.8
1.0
0.9
1.0
0.8
1.2
0.7
1.1
0.7
1.1
0.9
1.0
0.7
1.0
0.8
1.0
0.7
0.8
0.8
0.8

ETo
)(H-SMod
3.5
2.7
3.5
2.9
3.5
3.5
3.5
3.9
3.7
3.9
3.9
4.5
4.1
4.5
4.4
4.3
3.7
3.9
3.2
4.1
4.2
4.3
3.8
4.8
4.5
4.6
4.5
4.2

است و با پیشروي به سمت ماههاي گرم سال ،مقدار  EToنیز افزایش
مییابد .کم بودن  EToدر ایستگاههاي غرب احتماال بــه دلیل شدت
تابش خـورشید است کــه در غرب داراي مقدارکمتري است (شکل
 .)d-4با توجه به شکلهاي  4و  6و همچنین با توجه به تأثیر عرض
جغرافیایی و ارتفاع ایستگاهها بر مقادیر دما و تابش و در پی آن بر
مقدار تبخیر-تعرق ،چنین برداشت میشود که کمترین مقدار
تبخیرتعرق در ایستگاههاي شمالی و غرب و بیشترین آن در
ایستگاههاي جنوب شرقی است .با بررسی مقادیر ماهانه تبخیر-تعرق
(شکل  )6نتیجه میشود که کمترین مقدار تبخیر-تعرق در ماه فوریه
( )b-6و بیشترین آن در ماه ژوئیه ( )g-6است.

ETo
)(H-S
3.1
2.0
3.2
2.5
3.1
3.3
3.2
3.6
3.3
3.4
3.2
3.8
3.8
4.1
4.0
3.9
3.2
3.4
3.0
3.7
3.9
3.8
3.4
4.3
3.1
2.0
3.2
2.5

ETo
)(FAO-56 PM
3.1
2.8
3.0
2.9
3.2
3.3
3.9
4.2
4.0
3.3
3.4
3.8
4.5
3.5
5.7
3.6
4.4
3.0
3.1
3.7
5.9
3.9
4.1
4.2
5.5
5.0
4.4
4.5

Station
Baladeh
Firuzkuh
Damavand
Abali
Zarrineh
Avaj
Ashtiyan
Aligudarz
Khansar
Daran
Fereidunshahr
Samirom
Saman
Shahrekord
Farokhshahr
Farsan
Kuhrang
Borujen
Sisakht
Izadkhast
Abadeh
Eqlid
Sepidan
Safashahr
Bavanat
Gariz
Lalehzar
Baft

تشکیلدهنده مدل ( )Tmean, Ra, Tmax, Tminو نقشه مدل رقومی
ارتفاع ) (DEMدر محیط نرمافزاري  Arc GIS ver. 10.5و استفاده
از محیط معادلهنویسی نرمافزار ،براي دوازده ماه سال ارائه شده است.
در شکل  1نیز همانند شکل  ،6کمترین مقادیر  EToدر نواحی شمال
شرقی و غرب محدوده مطالعاتی بوده که کمترین مقدار آن مربوط به
ماه ژانویه (شکل  )a-1و بیشترین آن مربوط به ماه ژوئیه میباشد
(شکل .)g-1همچنین بیشترین نوسانات مقادیر تبخیر-تعرق نیز
مربوط به ماه ژوئیه (شکل )g-1است .دقت زیاد مدل  H-SModدر
تخمین تبخیر-تعرق مناطق مرتفع در ماه دسامبر (به عنوان نمونه) بر
اساس مدل رقومی ارتفاع ( )DEMدر شکل  1نشان داده شده است.

در شکل  ،1توزیع مکانی مقادیر ماهانه تبخیرتعرق حاصل از مدل
هارگریوز -سامانی توسعه یافته بر اساس نقشه حاصل از متغیرهاي
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اما در هر صورت مقادیر خطاي مدل  H-SModکمتر است .در مورد
شاخص  MAEنیز مقادیر مدل  H-SModبه طور میانگین به میزان
 9/1میلیمتر بر مـاه کمتر از مدل  H-Sاست .مقادیر  RMSEمدل
 H-SModنیز به طور میانگین به میزان  9/3میلیمتر بر ماه کمتر از
مدل  H-Sمیباشد .در مدل  ،H-Sمیانگین مقادیر  rو  dبه ترتیب
4/14و  4/15و در مدل  H-SModاین مقادیر به ترتیب 4/31و 4/35
بدست آمده است که به عدد بهینه  1نزدیک است.

 -6-3نتايج آمارههای ارزيابی

در جدول  3نتایج محاسبه شاخصهاي آماري تخمین تبخیر-تعرق
مرجع ماهانه با دو مدل  H-Sو  H-SModدر مقایسه با مدل استاندارد
 FAO-56 PMارائه شده است .در مورد شاخص  MBEمقادیر مدل
 H-SModبه طور میانگین به مقدار 1میلیمتر بر ماه کمتر از مدل H-
 Sاست .بیشترین اختالف در ایستگاه سمیرم  19/1میلیمتر بر ماه و
کمترین اختالف در ایستگاه سیسخت  3/1میلیمتر بر ماه میباشد.

Fig. 5- Daily Evapotranspiration calculated with the H-S and H-SMod models compared to the values
)obtained from the FAO-56 PM standard model based on the testing data sets (2010-2019

شکل  -0تبخیر-تعرق روزانه محاسبه شده با مدلهای  H-Sو  H-SModدر مقايسه با مقادير حاصل از مدل استاندارد
بر اساس دادههای دوره آزمون ()8577-8575
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FAO-56 PM

Table 6- Average monthly values of ETo calculated using the FAO-56 PM standard model, HargreavesSamani (H-S) and Modified Hargreaves-Samani (H-SMod) models (mm month-1) at the study stations and
ratio of values of the two models compared to the standard model

جدول  -4مقادير متوسط ماهانه تبخیر-تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل استاندارد  ، FAO-56 PMهارگريوز-
سامانی ( )H-Sو هارگريوز -سامانی تعديل شده ( )H-SModحسب میلیمتر بر ماه در ايستگاههای مطالعاتی و نسبت
مقادير دو مدل نسبت به مدل استاندارد
ETo
][H-SMod/ FAO-56 PM
1.0
0.8
1.1
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8
0.9
1.1
1.1
1.1
0.8
1.2
1.1
1.1
0.7
1.3
1.0
1.1
0.8
1.1
0.9
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9

ETo
][H-S/ FAO-56 PM
0.8
0.5
1.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
1.0
0.9
0.9
0.7
1.1
1.0
1.0
0.6
1.2
0.8
0.9
0.7
0.9
0.7
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7

ETo
)(H-SMod
59.9
47.1
26.0
50.5
59.1
61.1
62.4
71.4
69.6
64.0
67.0
88.6
78.5
80.0
80.0
82.0
70.4
65.0
29.3
80.4
82.3
87.6
76.2
96.6
90.0
89.6
93.5
87.6

ETo
)(H-S
48.9
31.0
24.5
40.0
47.9
51.3
52.0
60.5
55.2
57.7
55.0
67.4
65.8
71.5
70.9
68.7
54.9
59.7
24.1
65.8
70.0
69.4
62.3
77.7
73.0
74.8
66.3
70.1

ETo
)(FAO-56 PM
62.5
59.3
24.0
52.5
57.1
62.1
77.3
88.3
81.1
59.8
63.3
78.7
98.7
65.0
73.1
72.2
96.4
50.1
30.6
70.7
105.5
79.8
88.2
91.1
90.1
99.3
102
100.7

Station
Baladeh
Firuzkuh
Damavand
Abali
Zarrineh
Avaj
Ashtiyan
Aligudarz
Khansar
Daran
Fereidunshahr
Samirom
Saman
Shahrekord
Farokhshahr
Farsan
Kuhrang
Borujen
Sisakht
Izadkhast
Abadeh
Eqlid
Sepidan
Safashahr
Bavanat
Gariz
Lalehzar
Baft

از طرفی مقدار  PIبه طور میانگین از مقدار  4/63درمدل  H-Sبه
 4/39در مدل  H-SModافزایش یافته است که با توجه به جدول  4در
طبقه عالی است.

 PMنشان میدهد ،در نتیجه هرچه اختالف عدد بدست آمده از قدر
مطلق اعداد جدول  Stبیشتر باشد ،اختالف مدلهاي  H-Sو H-SMod
از مدل استاندارد بیشتر میشود.

مقادیر  PVCیعنی کران باالي خطا براي ماههاي سرد سال (از نوامبر
تا فوریه) و  LVCیعنی کران پایین خطا براي ماههاي گرم سال (از
ژوئن تا سپتامبر) افزایش یافته در هر دو مدل نزدیک صفر بدست آمده
است و به طور کلی در مدل  H-SModمقادیر خطا کاهش یافته است.
در مورد شاخص  tاستیودنت ( )Stمقادیر مدل  H-SModبه طور میانگین
به میزان  34/3کمتر از مدل  H-Sاست .بیشترین اختالف در
مرتفعترین ایستگاهها شامل فیروزکوه و اللهزار به ترتیب به مقدار
 44/1و  53/5است .با توجه به اینکه شاخص  Stمیزان معنیداري
اختالف میانگینهاي دو مدل را نسبت به مدل استاندارد FAO-56

از مقایسه اعداد  Stجدول  3با جدول مقادیر بحرانی  tچنین نتیجه
میشود که اختالف بین مقادیر حاصل از دو مدل نسبت به مدل
استاندارد معنیدار است .از طرفی با توجه به کاهش مقادیر  Stمدل
 H-SModنسبت به مدل  ،H-Sاختالف بین مقادیر حاصل از مدل H-
 SModنسبت به مدل استاندارد  FAO-56 PMکاهش یافته است.
کمترین مقدار  Stدر مدل  H-SModمربوط به ایستگاه دماوند و برابر
 4/43است.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

364

اولیه  H-Sکمتر شده و درنتیجه دقت مدل براي برآورد تبخیر-تعرق
افزایش یافته است.

بـا توجه به کاهش قابل توجه خطا در مدل  H-SModنسبت به مدل
 H-Sچنین برداشت میشود که اختالف مقادیر تخمینزده شده با مدل
 H-SModنسبت به مدل استاندارد  FAO-56 PMدر مقایسه با مدل

Fig. 6- Spatial distribution of monthly ETo values based on the Modified Hargreaves-Samani (H-SMod) model

شکل  -4توزيع مکانی مقادير ماهانه  EToبر اساس مدل هارگريوز -سامانی تعديليافته ()H-SMod
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Fig. 7- Spatial distribution of monthly ETo values based on the Modified Hargreaves-Samani (H-SMod) model
)using digital elevation model (DEM

شکل  -7توزيع مکانی مقادير ماهانه  EToبر اساس مدل هارگريوز -سامانی تعديليافته ) (H-SModبا استفاده از مدل رقومی
ارتفاع )(DEM

بیشترین تطابق مدل  H-SModو مدل  FAO-56 PMدر ایستگاههاي
فیروزکوه ،بافت ،بلده ،سیسخت ،آوج ،خوانسار ،آبعلی ،داران،
فریدونشهر ،بروجن ،سمیرم ،الیگودرز ،فرخشهر ،دماوند ،سپیدان و
سامان است که نسبت به مقادیر حاصل از مدل  H-Sبه طور میانگین

با بررسی مقادیر جدول  3و مقایسه دو مدل ،نسبت به مدل استاندارد
FAO-56 PMچنین نتیجهگیري میشود که مقدار کاهش خطاي
مدل  H-SModنسبت به مدل  H-Sداراي بیشترین ( )13/4%و کمترین
( )5/9%مقادیر به ترتیب در ایستگاههاي فیروزکوه و اللهزار میباشد.
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به طوري که کمترین مقادیر تبخیر-تعرق مربوط به مناطق شمال و
غرب محدوده مطالعاتی و بیشترین مقدار آن مربوط به نواحی جنوب
شرقی است .از نظر زمانی نیز کمترین مقدار تبخیر-تعرق در ماه ژانویه
و بیشترین آن مربوط به ماه ژوئیه است .توزیع مکانی خطاي برآورد
تبخیر-تعرق با مدل  H-SModنیز کمترین مقادیر خطا را در ایستگاه-
هاي مطالعاتی با ارتفاع بیش از  3444متر نشان داد .با توجه به توزیع
مکانی مقادیر تبخیر-تعرق با استفاده از روش کوکریجینگ و نقشههاي
رقومی ارتفاع ،برآورد تبخیر-تعرق بر اساس مقدار خطاي مدل H-
 SModمورد تأیید قرار گرفت .مدل  H-SModنه تنها از وقوع مقادیر
منفی در برآورد  EToجلوگیري کرده بلکه موجب افزایش دقت
محاسبه  EToبا درنظر گرفتن تابع ارتفاع شد .هر چه مقیاس زمانی
بزرگتر باشد مدل  H-SModمقادیر تبخیر-تعرق را با دقت بیشتر برآورد
میکند .با این حال در این تحقیق از دادههاي موجود ایستگاههاي
مرتفع با ارتفاع بیش از  3444متر استفاده شد و با توجه به اینکه در
مناطق مرتفع امکان اندازهگیري و دسترسی به همه دادههاي
هواشناسی جهت برآورد تبخیرتعرق مقدور نیست ،استفاده از مدل
هارگریوز -سامانی تعدیلیافته بر اساس ارتفاع تنها در این مناطق
توصیه میشود .پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده تأثیر ارتفاع در
محدوده وسیعتري از ایستگاهها با ارتفاعات متفاوت جهت تعدیل مدل
هارگریوز -سامانی مدنظر قرارگیرد.

 14درصد کاهش خطا نشان داد .به طور کلی مدل  H-SModبه طور
میانگین  3/5%کاهش خطا نسبت به مدل  H-Sبراي کلیه ایستگاههاي
مطالعاتی داشته است.
 -6نتیجهگیری
در این مطالعه دو ضریب معادله هارگریوز -سامانی ( )H-Sشامل
ضریب دما و ثابت دما براي مناطق مرتفع ایران اصالح گردید .مقدار
ضریب دما به صورت تابعی از ارتفاع تعریف شد و با اصالح هر دو
ضریب ،برآورد دقیقتري از تبخیر-تعرق در مناطق مرتفع ارائه گردید.
براي تأیید این ضرایب و در پی آن مدل  H-SModاز شاخصهاي
ارزیابی  RMSE ،MAEو  MBEاستفاده شد و نتایج بدست آمده
نشان داد که مدل  ،H-SModتوانست تبخیر-تعرق مرجع در مناطق
مرتفع را با دقت بیشتري نسبت به مدل  H-Sبرآورد کند .آمارههاي d
و  rدر مدل  H-SModمقادیر نزدیکتري به عدد  1داشتند .در مورد
شاخص  PIمدل  H-Sطبقه خیلیخوب و مدل  ،H-SModطبقه عالی
را به خود اختصاص داد .از طرفی با توجه به مقادیر  tاستیودنت ،اختالف
مقادیر حاصل از مدل  H-SModنسبت به مدل  H-Sدر مقایسه با مدل
استاندارد  FAO-56 PMکمتر و داراي دقت بیشتري است .توزیع
مکانی مقادیر تبخیر-تعرق ماهانه نیز نشان داد که کمترین مقدار
تبخیر-تعرق متأثر از دما ،ارتفاع ،عرض جغرافیایی و شدت تابش است.

Fig. 8- Spatial error distribution of standard monthly ETo values based on the Modified Hargreaves-Samani
)(H-SMod) model using digital elevation model (DEM

شکل  -2توزيع مکانی خطای استاندارد مقادير ماهانه  EToبر اساس مدل هارگريوز-سامانی تعديليافته ) (H-SModبا استفاده از
مدل رقومی ارتفاع

)(DEM
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[ استیودنتt  شاخصSt ،)mm month-1(  به ترتیب محدوده كرانهای باال و پايین خطاLVC  وPVC ، شاخص عملکردPI ، ضريب همبستگیr ،شاخص توافق ويلموت

Table 9- The values of the statistical indices for the H-S and H-SMod models compared with the FAO-56 PM standard model [MBE (mm month-1), MAE
(mm month-1), RMSE (mm month-1), d (Willmott’s index of agreement), r (correlation coefficient), PI (performance index), PVC, LVC, peak and low
errors, respectively (mm month-1), St (Student t index)]
d ،RMSE (mm month-1) ،MAE (mm month-1) ،MBE (mm month-1) ] FAO-56 PM  در مقايسه با مدل استانداردH-SMod  وH-S  مقادير شاخصهای آماری برای مدلهای-7 جدول
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