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ABSTRACT
Due to quantity and quality water crises in Yazd province and the necessity of precise determination of crop
water need, sensitivity analysis of reference evapotranspiration to meteorological parameters is essential. For
this purpose in this study, the effects of variations of each meteorological parameter on reference
evapotranspiration (estimated by FAO Penman-Mantith 56) were analyzed in different weather stations of Yazd
province. Meteorological parameters during 2001 to 2020 including temperature, humidity, wind speed, and
sunshine hours were changed in the range of ±20%. Based on the results of this study wind speed, maximum
temperature and sunshine hours were the most important parameters that affect reference evapotranspiration in
three yearly, seasonal, and monthly scales. 20 percent changing of each parameter including wind speed,
maximum temperature, and sunshine hours caused sensitivity coefficients of yearly evapotranspiration to be
(0.32-0.46), (0.27-0.34), and (0.12-0.2) respectively. In general, on a seasonal scale, the most impact of wind
speed parameter on reference evapotranspiration was in summer and the most important impact of maximum
temperature parameter on reference evapotranspiration was in spring and autumn. From November until April
the most sensitivity of reference evapotranspiration was observed for maximum temperature, wind speed, and
sunshine hours. From April until October the most sensitivity of reference evapotranspiration was observed for
wind speed, maximum temperature, and sunshine hours. According to the results of this study, for monthly
scale the sensitivity of reference evapotranspiration to the wind speed is higher for the station with lower
altitude. Also, the altitude variation of meteorological stations has been effective in the sensitivity of reference
evapotranspiration to the wind speed for annual and seasonal scales.
Keywords: Water Requirement, Climate change, Evapotranspiration.
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تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی :ايستگاههای سينوپتيک استان
يزد)
بيتا مروج االحکامی ،*1نياز علی ابراهيمی پاک ،2آرش تافته ،2سيد نرگس حسينی
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 .1بخش تحقيقات خاک و آب ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان يزد ،سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج کشاورزي ،يزد ،ايران.
 .2بخش آبياري و فيزيک خاک ،موسسه تحقيقات خاک و آب ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،کرج ،ايران.
(تاريخ دريافت -1400/11/9 :تاريخ بازنگري -1400/11/29 :تاريخ تصويب)1400/12/14 :

چکيده
به دليل بحران کمي و کيفي آب در استان يزد و لزوم تخمين دقيق نياز آبي گياهان ،تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به پارامترهاي هواشناسي امري ضروري است .به اين منظور در اين مطالعه تأثير تغييرات پارامترهاي هواشناسي بر تغييرات
تبخير-تعرق مرجع (تخميني با استفاده از معادله فائو پنمن مانتيث) در ايستگاههاي هواشناسي متفاوت استان يزد مورد
بررسي قرار گرفت .دادههاي هواشناسي بين سالهاي  1380تا  ،1399شامل دما ،رطوبت ،سرعت باد و مجموع ساعات
آفتابي در محدوده  ±20درصد تغيير داده شدند .بر اساس نتايج اين مطالعه در هر سه مقياس ساالنه ،فصلي و ماهانه
پارامترهاي سرعت باد ،دماي بيشينه و ساعات آفتابي بهعنوان مهمترين پارامترهاي مؤثر بر تبخير-تعرق مرجع هستند.
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع ساالنه نسبت به تغيير  20درصدي هر يک از پارامترهاي سرعت باد ،بيشينه دما و
ساعات آفتابي به ترتيب در محدوده ()0/34-0/27( ،)0/46-0/32و ( )0/2-0/12به دست آمد .بهطورکلي در مقياس فصلي
بيشترين تأثيرگذاري پارامتر سرعت باد بر تبخير-تعرق مرجع در فصل تابستان و بيشترين تأثيرگذاري پارامتر بيشينه دما
بر تبخير-تعرق مرجع در فصل بهار و پاييز بود .در ماههاي آبان تا فروردين بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ترتيب
به پارامترهاي بيشينه دما ،سرعت باد و ساعات آفتابي و در ماههاي ارديبهشت تا مهر به ترتيب به پارامترهاي سرعت باد،
بيشينه دما و ساعات آفتابي بود .بر اساس نتايج اين مطالعه در مقياس ماهانه ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامتر
سرعت باد در ايستگاههاي با ارتفاع کمتر ،بيشتر است .همچنين تغيير ارتفاع ايستگاههاي هواشناسي مورد بررسي در
حساسيت تبخير-تعرق مرجع به سرعت باد در مقياس ساالنه و فصلي مؤثر بوده است.
واژههای کليدی :نياز آبي ،تغيير اقليم ،تبخير-تعرق.

مقدمه
تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع ،نقش مؤثري در شناخت
عوامل تأثيرگذار در نياز آبي گياهان ،برنامهريزي و مديريت آبياري
و در نگاه کلي سياستگذاريهاي کالن کشور خواهد داشت
( .)Dong et al., 2019; Mubialiwo et al., 2020در تحليل
حساسيت ،پارامترهاي ورودي مدل تغييريافته و نتايج اين تغيير
در خروجي مدل موردمطالعه قرار ميگيرد& Sharifi (2012) .
 Dinpashohبا بررسي حساسيت روش فائو پنمن مانتيث در
شهرستانهاي سبزوار و سنندج با اقليم خشک و نيمهخشک به
اين نتيجه رسيدند که بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع در
مقياس ساالنه نسبت به ميانگين دما بود .بر اساس نتايج مطالعه
) Dinpashoh et al., (2019در  36ايستگاه هواشناسي شمال غرب
و غرب ايران (شامل اردبيل ،آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي،
زنجان ،کردستان ،کرمانشاه و همدان) ،در اکثر ايستگاهها
* نويسنده مسول:
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بيشترين تأثير در نوسانات تبخير-تعرق مرجع در هر دو مقياس
ساالنه و ماهانه مربوط به بيشينه و کمينه دما بود .بر اساس نتايج
مطالعه ) Ghiami-Shomami et al., (2019در منطقه کوهستاني
ژاپن در فصول گرم سال ،در مقياس ماهانه و فصلي درجه حرارت
و در فصول سرد سال رطوبت نسبي بيشترين تأثير را در محاسبه
تبخير-تعرق با استفاده از روش فائو پنمن مانتيث نشان دادند .بر
اساس نتايج ) Jerszuki et al., (2019با بررسي حساسيت روش
فائو پنمن-مانتيث در سه اقليم گرمسيري ،نيمهخشک و نيمه-
گرمسيري مرطوب در کشور برزيل ،ضرايب حساسيت
بهدستآمده در هر اقليم متفاوت بود .در اين مطالعه حساسيت
تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه به ترتيب به پارامترهاي
کمبود فشار بخار اشباع ،سرعت باد و تشعشع گزارش شدXie .
) & Wang (2020با آناليز حساسيت تبخير-تعرق مرجع در ده
حوزه چين با اقليمهاي مرطوب ،نيمهخشک و خشک بيان داشتند

(علمی  -پژوهشی)

که سرعت باد و تابش خورشيدي مهمترين فاکتورهاي مؤثر در
اقليم خشک هستند Rahimikhoob et al., (2021) .به بررسي
حساسيت روشهاي پنمن مانتيث ،آيرماک ،کپيس و واليانتزس
در شرايط گلخانه پرداختند که در تمامي روشها ،متغير تشعشع
اثرگذارترين پارامتر در تعين تبخير-تعرق گياه مرجع در اين
شرايط بود .بر اساس مطالعه )Shirmohammadi et al., (2021
در  13ايستگاه استان خراسان رضوي با پنج اقليم نسبتاً خشک،
معتدل و خشک ،معتدل و نيمهخشک ،سرد کوهستاني و معتدل،
در مقياس روزانه تبخير-تعرق مرجع تخميني با روش فائو پنمن
مانتيث بيشترين حساسيت را به کمبود فشار بخار ،درجه حرارت،
تابش خالص خورشيدي ،فشار بخار واقعي و سرعت باد نشان داد.
) Tran (2021در مجارستان با اقليم خشک بيشترين حساسيت
تبخير-تعرق مرجع را در مقياس روزانه به پارامتر درجه حرارت
نسبت داد .مطالعه ) Cheng et al., (2021در شمال غربي چين با
اقليم خشک و نيمهخشک نشان داد که در مقياس ساالنه رطوبت
نسبي ،بيشينه دما ،ساعات آفتابي و ميانگين دما مهمترين
فاکتورهاي مؤثر بر تبخير-تعرق مرجع هستندNdiaye et al., .
) (2021با بررسي حساسيت تبخير-تعرق مرجع در حوزه رودخانه
سنگال با اقليم متغير ،رطوبت نسبي ،بيشينه دما و تابش
خورشيدي را بهعنوان مهمترين فاکتورهاي مؤثر بر تبخير-تعرق
مرجع در مقياس ساالنه و فصلي ارائه کردندFang et al.,(2021) .
با بررسي دادههاي هواشناسي ( )2019-2010در شمال غرب
چين با اقليم خشک بيشترين تغييرات تبخير-تعرق مرجع را در
مقياس ساالنه و فصلي وابسته به تغييرات افزايشي بيشينه دما و
ساعات آفتابي و تغييرات کاهشي رطوبت نسبي دانستندMajozi .
) et al., (2021با بررسي حساسيت تبخير-تعرق مرجع پنمن
مانتيث تخميني با استفاده از تکنيک سنجش از راه دور در جنوب
آفريقا با اقليم نيمهخشک ،تفاوت دماي هوا و دماي سطح زمين
را مؤثرترين عامل تغيير در تبخير-تعرق ارائه کردند.
در استان يزد به دليل بحران کمي و کيفي آب ،تحليل
حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهاي هواشناسي با هدف
تخمين هر چه دقيقتر نياز آبي گياهان ضروري است .بر اساس
مطالعات متفاوت انجام شده حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت
به پارامترهاي هواشناسي بسته به مکان و زمان متغير است ( Fang
 .)Kang et al., 2021; ،Hu et al., 2021; et al.,2021باتوجهبه
اينکه در رابطه با تأثير تغييرات مکاني و زماني پارامترهاي
هواشناسي بر تبخير-تعرق مرجع در ايستگاههاي متفاوت
هواشناسي استان يزد تاکنون مطالعهاي انجام نشده است ،در اين
مطالعه از آمار هواشناسي  10ايستگاه هواشناسي سينوپتيک واقع
در شهرستانهاي متفاوت استان يزد (در دوره آماري -1380
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 )1399بهمنظور تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع در سه
مقياس ساالنه ،ماهانه و فصلي استفاده شد .هدف اصلي اين
مطالعه بررسي تأثير زماني و مکاني تغييرات پارامترهاي
هواشناسي يا به بيان ديگر خطاي حاصل از اندازهگيري هر يک از
پارامترهاي هواشناسي بر تغييرات تبخير-تعرق مرجع در استان
يزد بود.

مواد و روشها
استان يزد با وسعتي معادل  74650کيلومترمربع در قسمت
مرکزي فالت ايران قرار دارد .اين استان در بين عرضهاي
جغرافيايي  29درجه و  3دقيقه تا  35درجه و  7دقيقه عرض
شمالي و طول جغرافيايي  52درجه و  50دقيقه تا  58درجه و
 16دقيقه طول شرقي از نصفالنهار مبدأ قرار گرفته است.
آبوهواي استان يزد به طور عمده تحتتأثير شرايط اقليمي فالت
مرکزي ايران قرار دارد .در بخش وسيعي از استان (حدود 85
درصد) شرايط آبوهوايي بياباني و گرم و خشک حکمفرماست.
تاکنون تقسيمبنديهاي اقليمي متعددي در تفکيک آبوهواي
استان يزد انجامگرفته و هر يک از آنها يک يا چند عامل از عناصر
آبوهوايي را در تقسيمبندي خود دخالت دادهاند .بهعنوانمثال بر
اساس تقسيمبندي اقليمي دومارتن که متوسط بارش و دماي
ساالنه را مدنظر قرار مي دهد ،براي سطح وسيعي از استان يزد،
اقليم منطقه عمدتاً از نوع خشک بوده و در بخشهاي کوچکي از
منطقه شيرکوه واقع در شهرستان تفت ،از نوع نيمهخشک و
مديترانهاي بوده است ( .)Rahimian et al., 2018در اين مطالعه
از بانک اطالعاتي سامانه نياز آب مؤسسه تحقيقات خاک و آب
کشور که بهمنظور بهروزرساني سند ملي آب و تعيين نياز آبي
استاندارد و واقعي گياهان باغي و زراعي طراحي شده است،
استفاده شد ( .)http://niwr.irباتوجهبه اينکه دادههاي اين سامانه
در تعيين نياز آبي گياهان مورد استناد قرار خواهند گرفت،
اطالعات پايه مورداستفاده شامل آمار  20ساله هواشناسي
( )1399-1380ايستگاههاي سينوپتيک استان يزد (شامل دماي
بيشينه ،دماي کمينه ،رطوبت بيشينه ،رطوبت کمينه ،سرعت باد
و ساعات آفتابي) بود .دادههاي هواشناسي مورداستفاده در اين
مطالعه از لحاظ نرمال بودن مورد آزمون قرار گرفتند که با بررسي
آمارههايي شامل چولگي و کشيدگي همه دادههاي مورداستفاده
از توزيع نرمال پيروي ميکنند .بر اساس دادههاي هواشناسي پايه
سامانه نياز آب ،ارقام پايه تبخير-تعرق مرجع در مقياس روزانه
تعيين شده است .مشخصات اين ايستگاهها در جدول ( )1و شکل
( )1ارائه شده است.
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جدول  -1مشخصات ايستگاه های هواشناسی و برخی پارامترهای هواشناسی بلندمدت روزانه (متوسط 20ساله)

شماره

ايستگاه

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ارتفاع (متر)

کمينه دما
()oC

بيشينه
دما
()oC

کمينه رطوبت
()%

بيشينه
رطوبت
()%

سرعت
باد
()m/s

ساعات
آفتابي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ابرکوه
بافق
بهاباد
رباط پشت بادام
تفت
عقدا
مروست
ميبد
مهريز
يزد

53/23
55/42
56/05
55/56
54/1
53/64
54/2
53/98
54/44
54/29

31/12
31/63
31/84
33/01
31/75
32/45
30/4
32/22
31/59
31/9

1524
991/3
1436
1188
1654
1150
1547
1108
1520
1230

11/55
13/66
11/47
13/5
7/3
15/17
9/8
11/86
13/53
14/02

26/45
30/6
26/6
25/8
22/5
27/7
26/9
27/95
26/09
27/9

17
14/8
16/6
20/4
21/56
17/13
16/3
18/83
18/95
15/8

41/47
38/9
42/7
40/9
49/9
36/9
45/22
42/29
39/34
39/5

1/5
1/52
1/6
1/4
1/4
1/6
1/4
1/5
1/51
1/55

8/7
9/4
9/4
8/8
8/8
8/5
8
8/84
9/02
9/4

بهمنظور برآورد تبخير-تعرق مرجع مدلهاي متفاوتي ارائه
شده است که از بين آنها مدل فائو پنمن مانتيث به دليل لحاظ
بيالن انرژي و تئوري آئروديناميکي ،توسط فائو بهمنظور تخمين
تبخير-تعرق مرجع پيشنهاد شده است (.)Allen et al., 1998
بهمنظور تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع از دادههاي
هواشناسي شامل بيشينه دما ،کمينه دما ،بيشينه رطوبت ،کمينه
رطوبت ،سرعت باد و مجموع ساعات آفتابي در هر يک از ايستگاه-
هاي هواشناسي مورد بررسي استفاده شد .شکل کلي معادله
پنمن -مانتيث بهصورت زير است (:)Allen et al., 1998

پارامترهاي هواشناسي از روش ساده ارائه شده بهصورت زير
استفاده شد (:)Zhang et al., 2010
𝑉SC = 𝐸𝑇𝑜/
(رابطه )3
که در اينجا  :SCضريب حساسيت :V ،ميزان تغيير در يک
متغير هواشناسي مشخص و  :EToميزان تغيير در تبخير-تعرق
مرجع ناشي از تغيير پارامتر هواشناسي است.
به دليل يکسان نبودن مقياس پارامترهاي هواشناسي از
شاخص بدون بعد ضريب حساسيت بهصورت زير استفاده شد
(:)Zhang et al., 2010

e  ea
 ( Rn  G )   a c p ( s
)
ra
ET 
(رابطه )1
 rs 
   1  
 ra 
که در اينجا  :Rnتشعشع خالص خورشيدي :G ،جريان

= 𝑆𝐶 

گرمايي خاک :es-ea ،کمبود فشار بخار :a ،متوسط دانسيته هوا
در فشار ثابت :cp ،گرماي ويژه هوا : ،شيب فشار بخار اشباع: ،
ثابت سايکرومتريک :rs ،مقاومت سطح و  :raمقاومت آيروديناميک
است.
در سامانه نياز آب از روش فائو  56بهعنوان روش استاندارد
محاسبه تبخير-تعرق مرجع به شرح زير استفاده شده است
(:)Allen et al., 1998
(رابطه )2
900

0.408 ( Rn  G )  

) u (es  ea
T  273 2
   1  0.34u 2





ETo 

که در اينجا  :u2سرعت باد در ارتفاع دو متري (متر بر ثانيه)
و  :Tمتوسط درجه حرارت روزانه (درجه سانتيگراد) است.
بهمنظور تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع ( )EToبه

(رابطه )4

𝑜𝑇𝐸𝐸𝑇𝑜/
𝑉𝑉/

که در اينجا  :SCضريب حساسيت بيبعد و  EToو  Vبه
ترتيب مقادير پايه تبخير-تعرق مرجع و پارامتر موردنظر براي
تحليل حساسيت قبل از اعمال تغيير ميباشند .در اين مطالعه
مقادير پايه در هرسال بهصورت جداگانه در مقياس روزانه ،ماهانه،
فصلي و ساالنه لحاظ شده است.
متغيرهاي هواشناسي موردمطالعه ( )Vشامل دماي کمينه،
دماي بيشينه ،رطوبت کمينه ،رطوبت بيشينه ،سرعت باد و ساعات
آفتابي در محدوده  ±20درصد تغيير داده شده و مقدار تغيير
تبخير-تعرق مرجع و سپس ضريب حساسيت مورد بررسي قرار
گرفت .براي تحليل حساسيت مذکور در کليه ايستگاههاي
هواشناسي به تفکيک سال و همچنين بهصورت ميانگين درازمدت
در مقياس ماهانه ،فصلي و ساالنه يک برنامه کامپيوتري در محيط
مطلب نوشته شد .در اين برنامه مقادير تبخير-تعرق مرجع با
استفاده از معادله فائو پنمن مانتيث در کليه سالهاي مربوطه
محاسبه گرديد و سپس اثر تغييرات  20±درصدي هر يک از
پارامترهاي هواشناسي (با ثابت نگهداشتن بقيه پارامترها) بر
تغييرات تبخير-تعرق مرجع موردمطالعه قرار گرفت.
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شکل  -1نمايی از موقعيت ايستگاههای هواشناسی مورد بررسی در اين مطالعه

نتايج و بحث
وضعيت اقليمي ايستگاههاي متفاوت در استان يزد با استفاده از
شاخص دومارتن در رابطه زير مورد بررسي قرار گرفت ( Attari
:)& Taheri, 2016
(رابطه )5

𝑃
𝑇+10

=𝐼

که در اينجا  :Iشاخص دومارتن :P ،متوسط بارش ساالنه
(ميليمتر) و  :Tمتوسط درجه حرارت ساالنه (درجه سانتيگراد)
است.
باتوجهبه شاخص دومارتن ،کليه ايستگاههاي مورد بررسي
در اين مطالعه در گروه اقليم خشک قرار دارند؛ لذا بهمنظور بيان
واضح نتايج با استفاده از روش تحليل خوشهاي و با استفاده از
نرمافزار  SPSSگروهبندي ايستگاههاي متفاوت يزد با استفاده از
پارامترهاي دما ،رطوبت نسبي ،سرعت باد ،تبخير-تعرق و بارش
انجام گرفت .همچنين به دليل مؤثر بودن ارتفاع در حساسيت
تبخير-تعرق مرجع نسبت به پارامترهاي هواشناسي ( Yang et
 )al., 2019; Zhang et al., 2020; Kang et al., 2021و تأثير
ارتفاعات در شکلگيري اقليم ايران ( ،)Msaudian, 2003مشابه با
مطالعه ) Cheng et al., (2021پارامتر ارتفاع نيز در گروهبندي
ايستگاههاي متفاوت يزد لحاظ شد .اساس روش تحليل خوشهاي
ايجاد گروهها و طبقاتي است که تنوع در آنها کمتر از پراکنش
بين گروههاست .در اين مطالعه بهمنظور تعيين فاصله خوشهها از
روش وارد 1استفاده شد .در روش وارد از بين تمام خوشهها ،زوجي
با هم ترکيب ميشوند که مجموع مربعات انحرافات اعضاي خوشه

1 Wards method

ادغامي آنها از ميانگين مربوطه کمترين باشد .فرايند خوشهبندي،
تمام مشاهدات را بهتناسب اندازه فاصله آنها گروهبندي ميکند.
به اين صورت که ابتدا مشاهدات نزديک با هم ادغام و در مرحله
بعد خوشههاي نزديکتر بعدي با هم ادغام ميشوند
( .)Alijani,2002دونقطه در صورتي متعلق به يک ناحيه اقليمي
هستند که آبوهواي آنها بهاندازه کافي به يکديگر نزديک باشد؛
بنابراين با اندازهگيري فاصله اقليدسي 2عناصر اقليمي همه نقاط
مکاني و درجه ناهمانندي مکانها با يکديگر سنجيده ميشوند.
بر اساس تحليل خوشهاي انجام شده در اين مطالعه سه
گروه اقليمي در استان يزد ايجاد شد که شامل ايستگاههاي زير
است (شکل :)2
گروه اول :شامل ايستگاههاي ابرکوه ،بهاباد ،مروست و مهريز
(پارامترهاي هواشناسي بلندمدت روزانه (متوسط  20ساله) شامل
دماي کمينه11/6 :درجه سانتيگراد ،دماي بيشينه 26/51 :درجه
سانتيگراد ،کمينه رطوبت17/21 :درصد ،بيشينه رطوبت42/8 :
درصد ،سرعت باد 1/5 :متر بر ثانيه و ساعات آفتابي 88.8/8 :بود.
متوسط ارتفاع 1507 :متر و متوسط بارش ساالنه 69:ميليمتر
بود).
گروه دوم :شامل ايستگاههاي يزد ،ميبد ،عقدا ،رباط و بافق
(پارامترهاي هواشناسي بلندمدت روزانه (متوسط  20ساله) شامل
دماي کمينه 13/6:درجه سانتيگراد ،دماي بيشينه 28 :درجه
سانتيگراد ،کمينه رطوبت 17/4:درصد ،بيشينه رطوبت39/7 :
درصد ،سرعت باد 1/5 :متر بر ثانيه و ساعات آفتابي 9 :بود .متوسط
ارتفاع1133/5 :متر و متوسط بارش ساالنه 66/5 :ميليمتر بود).
2 Squared Euclidean distance
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گروه سوم :شامل ايستگاه تفت (پارامترهاي هواشناسي
بلندمدت روزانه (متوسط  20ساله) شامل دماي کمينه 7/3 :درجه
سانتيگراد ،دماي بيشينه 23/5 :درجه سانتيگراد ،کمينه رطوبت:

21/54درصد ،بيشينه رطوبت 49/9 :درصد ،سرعت باد 1/4 :متر
بر ثانيه و ساعات آفتابي 8/8 :بود .متوسط ارتفاع 1654:متر و
متوسط بارش ساالنه 109/4 :ميليمتر بود).

شکل  -2نمودار درخت خوشهبندی اقليمی ايستگاههای منطقه

ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به هر يک از
پارامترهاي کمينه دما ،بيشينه دما ،کمينه رطوبت ،بيشينه
رطوبت ،سرعت باد و ساعات آفتابي مطابق با معادله ( )4و برنامه
کامپيوتري تهيه شده در مطلب مورد بررسي قرار گرفت که نتايج
اين بررسي در قالب تحليل حساسيت تبخير-تعرق در مقياس
ساالنه ،فصلي و ماهانه براي هر گروه به شرح زير است:
تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه

در شکل ( )3روند تغييرات تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه
بر اساس تغيير  ±20درصد هر يک از پارامترهاي کمينه دما،
بيشينه دما ،کمينه رطوبت ،بيشينه رطوبت ،سرعت باد و ساعات
آفتابي بهعنوانمثال براي گروه اول ارائه شده است .باتوجهبه نتايج
ارائه شده براي گروه اول در مقياس ساالنه ،بيشترين حساسيت
تبخير-تعرق مرجع به ترتيب به پارامترهاي سرعت باد ،بيشينه
دما و ساعات آفتابي بود که نتايج مشابه براي گروههاي دوم و سوم
نيز مشاهده شد.
در جدول ( )2ميانگين ضريب حساسيت تبخير-تعرق
مرجع ساالنه به تغييرات هر يک از پارامترهاي هواشناسي (±20
درصد) براي هر گروه ارائه شده است .باتوجهبه اين جدول
بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ترتيب اولويت به
پارامتر سرعت باد ،بيشينه دما ،ساعات آفتابي ،کمينه دما ،بيشينه
رطوبت و کمينه رطوبت بود .در مقياس ساالنه ،بيشترين ضريب

حساسيت تبخير-تعرق مرجع به سرعت باد در گروه دوم مشاهده
شد .باتوجهبه نتايج تحليل ساالنه و باتوجهبه اينکه بر اساس
طبقهبندي اقليمي دومارتن ايستگاههاي مورد بررسي از نظر
اقليمي مشابه و در گروه خشک طبقهبندي ميشوند ،تفاوت ارتفاع
ايستگاههاي هواشناسي در گروههاي متفاوت ،نقش مؤثري در
حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به سرعت باد داشته است .به
اين مفهوم که در گروه دوم با ارتفاع کمتر نسبت به گروههاي اول
و سوم ،بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع ساالنه به سرعت
باد مشاهده شد.
در مقياس ساالنه ،بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به بيشينه دما نيز مربوط به گروه دوم بود .ولي بين گروههاي
متفاوت در اين مطالعه از نظر حساسيت تبخير-تعرق مرجع به
بيشينه دما تفاوت قابلتوجهي مشاهده نشد (ميانگين ضريب
حساسيت تبخير-تعرق مرجع ساالنه به بيشينه دما در گروه اول،
دوم و سوم به ترتيب  0/29 ،0/29و  0/3بود) .اين نکته بيانگر اين
مطلب است که حساسيت تبخير-تعرق مرجع ساالنه نسبت به
بيشينه دما تأثيرپذيري بيشتري نسبت به شرايط اقليمي داشته و
وابسته به تغييرات ارتفاعي در گروههاي متفاوت نبوده است؛
بنابراين به دليل اقليم مشابه گروههاي مورد بررسي در اين
مطالعه ،در مقياس ساالنه ،تفاوتي بين ضرايب حساسيت تبخير-
تعرق مرجع نسبت به بيشينه دما وجود نداشت.

(علمی  -پژوهشی)

در مقياس ساالنه ،بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به ساعات آفتابي در گروه سوم و سپس گروه اول مشاهده شد .در
مورد حساسيت تبخير-تعرق مرجع ساالنه به ساعات آفتابي نيز
عليرغم تشابه اقليم گروههاي متفاوت ولي به دليل ارتفاع متغير،
اين ضريب در گروههاي متفاوت متغير مشاهده شد .ضريب
حساسيت تبخير-تعرق مرجع ساالنه به ساعات آفتابي در گروه
اول ،دوم و سوم به ترتيب  00.15/15 ،0/17و  0/2بود .الزم به
ذکر است که ارتفاع ايستگاههاي مورد بررسي در گروه سوم بيشتر
از گروههاي اول و دوم بوده است.
بهطورکلي در مقياس ساالنه بيشترين حساسيت تبخير-
تعرق مرجع به پارامترهاي سرعت باد ،بيشينه دما و ساعات آفتابي
بود که بروز خطا در اندازهگيري اين پارامترها يا تغييرات بلندمدت
در اين پارامترهاي هواشناسي ناشي از پديده تغيير اقليم بيشترين
تغيير را در تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه ايجاد خواهد
کرد.
بر اساس مطالعه ) Makari et al., (2015در منطقه بجنورد
با اقليم سرد نيمهخشک در مقياس ساالنه و با کاربرد معادله فائو
پنمن مانتيث بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع به دماي
بيشينه بود .البته در مطالعه حاضر همانطور که ذکر شد بيشترين
حساسيت تبخير-تعرق مرجع به سرعت باد و سپس دماي بيشينه
مشاهده شد که اين به دليل تفاوت اقليمي استان يزد و منطقه
بجنورد است .بر اساس مطالعه )Bakhtiari and Liaghat (2011
حساسيت معادله پنمن مانتيث فائو  56به سرعت باد در اقليم
گرم و نيمهخشک کرمان بيشتر است که علت آن افزايش تبخير-
تعرق ناشي از جايگزيني هواي خشک با هواي مرطوب اطراف
آسمانه گياه در اثر وزش باد گرم و خشک در اقليمهاي خشک و
نيمهخشک ذکر شده است .همچنين )Dinpashoh et al., (2011
افزايش روند تغييرات تبخير-تعرق در شرق ايران را مربوط به
سرعت باد گزارش کردند .الزم به ذکر است بر اساس نتايج مطالعه
حاضر تغيير  20درصدي در هر يک از پارامترهاي سرعت باد،
بيشينه دما و ساعات آفتابي به ترتيب منجر به ضرايب حساسيت
تبخير-تعرق مرجع ساالنه در محدوده (-0/27( ،)0/46-0/32
 )0/34و ( )0/2-0/12شد .محدوده تغييرات ضريب حساسيت
تبخير-تعرق مرجع به سرعت باد در مقياس ساالنه ()0/46-0/32
در اين مطالعه ،با نتايج مطالعه ) Khadempour et al., (2017که
مقدار اين ضريب را بين  0/44-0/21براي اقليم يزد گزارش کرده
بود ،تقريباً مطابقت دارد .بر اساس نتايج مطالعه حاضر کمترين
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامتر رطوبت نسبي
است که با نتايج مطالعه ) Khadempour et al., (2017در اقليم
يزد مطابقت دارد Jiang et al (2019) .نيز ساعات آفتابي ،دماي
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بيشينه ،دماي کمينه و سرعت باد را به ترتيب از عوامل مؤثر بر
تبخير-تعرق مرجع در اقليم موسمي جنوب غربي چين در طول
دوره رشد ارائه کردند .نتايج مطالعه ) Zhang et al., (2020در
حوزه رودخانه شيانگ چين با اقليم خشک تا نيمهخشک نشان
داد که بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه
به ترتيب پارامترهاي رطوبت نسبي ،تابش خالص خورشيدي،
سرعت باد ،بيشينه دما و کمينه دما است.
در مطالعه حاضر ارتفاع ايستگاههاي مورد بررسي به ترتيب
در گروه سوم و اول بيشتر از گروه دوم است و بيشترين حساسيت
تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه نسبت به پارامتر رطوبت به
ترتيب در گروه سوم ،اول و دوم است .نتايج مطالعه Kang et al.,
) (2021در منطقه  Taihangچين با اقليم موسمي نيز بيانگر
بيشتر بودن حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه
نسبت به پارامتر رطوبت در مناطق مرتفعتر است که نتايج مطالعه
حاضر با مطالعه مذکور مطابقت دارد.
تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس فصلی

در شکل( )4تغييرات فصلي ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به هر يک از پارامترهاي کمينه دما ،بيشينه دما ،کمينه رطوبت،
بيشينه رطوبت ،سرعت باد و ساعات آفتابي در گروههاي
موردمطالعه ارائه شده است .بر اساس اين نتايج در فصل تابستان
بيشترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ترتيب به
پارامترهاي سرعت باد ،بيشينه دما و ساعات آفتابي و کمترين
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به کمينه و بيشينه رطوبت
رخداده است .در فصل تابستان تغييرات ضريب حساسيت تبخير-
تعرق مرجع به پارامترهاي کمينه دما ،بيشينه دما ،کمينه رطوبت،
بيشينه رطوبت ،سرعت باد و ساعات آفتابي به ترتيب در محدوده
(،)0/034-0/003( ،)0/012-0/002( ،)0/3-0/25( ،)0/2-0/15
( )0/48-0/39و ( )0/18-0/14بوده است.
در فصل بهار تغييرات ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به پارامترهاي کمينه دما ،بيشينه دما ،کمينه رطوبت ،بيشينه
رطوبت ،سرعت باد و ساعات آفتابي به ترتيب در محدوده (-0/12
،)0/06-0/0007( ،)0/02-0/005( ،)0/32-0/27( ،)0/18
( )0/43-0/34و ( )0/19-0/14رخداده است .در فصل بهار مشابه
با فصل تابستان بيشترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به
ترتيب به پارامترهاي سرعت باد ،بيشينه دما و ساعات آفتابي و
کمترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به کمينه و بيشينه
رطوبت رخداده است.
در فصل پاييز تغييرات ضريب حساسيت تبخير-تعرق
مرجع به پارامترهاي کمينه دما ،بيشينه دما ،کمينه رطوبت،
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بيشينه رطوبت ،سرعت باد و ساعات آفتابي به ترتيب در محدوده
(،)0/14-0/09( ،)0/06-0/04( ،)0/33-0/27( ،)0/1-0/017
( )0/35-0/24و ( )0/22-0/17رخداده است .در فصل پاييز
بيشترين ضريب حساسيت به ترتيب به پارامترهاي بيشينه دما،
سرعت باد و ساعات آفتابي بوده است .در فصل پاييز تفاوت ضرايب

حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهاي سرعت باد و بيشينه
دما نسبت به فصل تابستان و فصل بهار کاهشيافته است.
همچنين کمترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع در اين
فصل مربوط به کمينه رطوبت و کمينه دما بوده است.

تغيير  20درصد افزايشي
پايه
تغيير  20درصد کاهشي
5

4
3.5

2020

2010

2015

2005

3
2000

تبخيرتعرق مرجع  ،ميليمتر ،در روز

4.5

4.5
4
3.5

2020

2010

2015

سال

2005

سال

5

4
3.5

2020

2015

2005

3
2000

کمينه رطوبت

تبخیرتعرق مرجع ،میلیمتر در روز

4.5

4.5
4
3.5

2020

2015

سال

3.5

2020

2015

2005

3
2000

سرعت باد

تبخيرتعرق مرجع ،ميليمتر در روز

4

5
4.5
4
3.5

2020

2015

2010

2005

تبخيرتعرق مرجع ،ميليمتر در روز

5

4.5

2010

2010

2005

3
2000

سال

ساعات آفتابی

سال

5

تبخيرتعرق مرجع  ،ميليمتر در روز

بيشينه رطوبت

2010

3
2000

تبخيرتعرق مرجع ،ميليمتر در روز

کمينه دما

بيشينه دما

5

3
2000

سال

شکل  -3نمايی از روند تغييرات ميانگين تبخير-تعرق مرجع روزانه تحتتأثير تغيير  20درصدی (افزايشی و کاهشی) پارامترهای هواشناسی برای گروه اول
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جدول  -2ميانگين ( )و انحراف معيار ( )ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه به تغييرات پارامترهای هواشناسی ( ±20درصد)
گروه

کمينه دما

بيشينه دما

کمينه رطوبت

بيشينه رطوبت

سرعت باد

ساعات آفتابي

)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

0/12
()0/007
0/108
()0/008
0/12
()0/007
0/15
()0/009

0/29
()0/019
0/31
()0/037
0/29
()0/025
0/28
()0/013

0/02
()0/023
0/02
()0/01
0/02
()0/005
0/02
()0/005

0/05
()0/014
0/05
()0/03
0/05
()0/012
0/04
()0/01

0/37
()0/024
0/37
()0/05
0/38
()0/016
0/37
()0/03

0/17
()0/023
0/17
()0/056
0/17
()0/011
0/17
()0/028

0/15
()0/01
0/14
()0/007
0/15
()0/009
0/15
()0/007

0/27
()0/023
0/3
()0/023
0/34
()0/018
0/27
()0/023

0/018
()0/007
0/01
()0/004
0/02
()0/006
0/02
()0/004

0/035
()0/014
0/023
()0/01
0/06
()0/014
0/04
()0/011

0/4
()0/034
0/4
()0/027
0/46
()0/031
0/36
()0/027

0/15
()0/033
0/16
()0/019
0/12
()0/03
0/18
()0/019

يزد

0/14
()0/009

0/28
()0/018

0/017
()0/004

0/036
()0/008

0/039
()0/025

0/16
()0/011

تفت

0/09
()0/016

0/3
()0/012

0/03
()0/007

0/06
()0/015

0/32
()0/021

0/2
()0/023

ايستگاه
هواشناسي
ابرکوه
مروست

گروه اول
بهاباد
مهريز
عقدا
بافق
گروه دوم

ميبد
رباط پشت بادام

گروه سوم

در فصل زمستان تغييرات ضريب حساسيت تبخير-تعرق
مرجع به پارامترهاي کمينه دما ،بيشينه دما ،کمينه رطوبت،
بيشينه رطوبت ،سرعت باد و ساعات آفتابي به ترتيب در محدوده
(،)0/14-0/09( ،)0/07-0/04( ،)0/3-0/26( ،)0/07-0/02
( )0/3-0/21و ( )0/2-0/17رخداده است .در فصل زمستان
بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع به بيشينه دما و سرعت
باد بوده است و ضرايب حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به
اين دو پارامتر تقريباً يکسان است .در فصل زمستان بعد از پارامتر
بيشينه دما و سرعت باد بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به پارامتر ساعات آفتابي است .همچنين کمترين ضريب حساسيت
تبخير-تعرق مرجع در اين فصل به ترتيب مربوط به کمينه دما و
کمينه رطوبت بوده است.
بهطورکلي در مقياس فصلي و در فصل تابستان و بهار،
اثرگذارترين پارامتر بر تغييرات تبخير-تعرق مرجع ،سرعت باد ،در
فصل پاييز ،بيشينه دما و در فصل زمستان ،بيشينه دما و سرعت
باد بوده است .نتايج مطالعه  )2010( ..Zhang et alدر حوضه
رودخانه شيانگ در چين با اقليم نيمهخشک نشان داد که در
تابستان ،تبخير-تعرق مرجع در مقياس فصلي بيشترين حساسيت
را به انرژي قابل دسترس و در فصل زمستان بيشترين حساسيت
را به سرعت باد دارد )2007( ..Bois et al .با تحليل حساسيت
الگوي پنمن مانتيث در اقليم اقيانوسي جنوب فرانسه نشان دادند

که در طي زمستان سرعت باد ،عامل اصلي تغيير در مقادير تبخير
و تعرق محاسبه شده با الگوي پنمن مانتيث است که نتايج مطالعه
حاضر در اين مورد با مطالعه مذکور مطابقت دارد.
بر اساس مطالعه ) Makari et al., (2015در منطقه بجنورد
با اقليم سرد نيمهخشک در مقياس فصلي و با کاربرد معادله فائو
پنمن مانتيث بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع به دماي
بيشينه وجود داشت و حساسيت معادله فائو پنمن مانتيث به
دماي بيشينه در فصل پاييز بيشتر از فصول ديگر بود که نتايج
مطالعه حاضر در فصل پاييز و زمستان با نتايج مطالعه مذکور
مطابقت دارد .در مطالعه ذکر شده حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به دماي کمينه و سرعت باد در تابستان (به دليل باال بودن دماي
کمينه و سرعت باد در تابستان) بيشتر از بقيه فصول بوده است و
نتايج مطالعه حاضر در خصوص حساسيت تبخير-تعرق مرجع به
پارامتر سرعت باد در فصل تابستان و بهار با نتايج مطالعه مذکور
مطابقت دارد .همچنين در مطالعه حاضر حساسيت تبخير-تعرق
مرجع به ساعات آفتابي در فصول مختلف ،مشابه يکديگر بوده و
حساسيت پارامتر تبخير-تعرق مرجع به کمينه و بيشينه رطوبت
در زمستان و پاييز بيشتر از فصول ديگر بود (به دليل باال بودن
رطوبت نسبي نسبت به فصول ديگر) که با نتايج مطالعه مذکور
مطابقت دارد.
نتايج مطالعه ) Talebi et al., (2010در تحليل حساسيت
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مذکور همخواني دارد.
بر اساس مطالعه ) Gong et al., (2006در حوزه رودخانه
يانگ تسه با اقليم مرطوب و تابستان گرم نيز بيشترين و کمترين
تأثير سرعت باد بر تبخير-تعرق مرجع به ترتيب در فصل تابستان
و در زمستان مشاهده شد که در اين مورد نتايج مطالعه حاضر با
مطالعه مذکور مطابقت دارد.

مدل فائو پنمن مانتيث در سه ايستگاه واقع در يزد ،طبس و
مروست با استفاده از مدل کراپ وات 1نشان داد که تغييرات دو
پارامتر بيشينه دما و سرعت باد بيشترين تأثير را در نوسانات
تبخير-تعرق در هر سه ايستگاه داشته است .ايشان همچنين بيان
داشتند که اولويتبندي عوامل مؤثر در تبخير تعرق در فصول
مختلف متفاوت است .نتايج مطالعه حاضر نيز با نتيجه مطالعه

کمينه رطوبت
ساعات آفتابي
گروه دوم

0.5

گروه اول

0.4

ضريب حساسيت

0.3
0.2

ضريب حساسيت

پاييز

تابستان

بهار

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

بيشينه دما
سرعت باد

کمينه دما
بيشينه رطوبت

0.1
0
پاييز

زمستان

بهار

تابستان

زمستان

0.5

گروه سوم

0.4

0.2

ضريب حساسيت

0.3

0.1
0
پاييز

تابستان

بهار

زمستان

شکل  -4ضرايب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهای هواشناسی در فصول متفاوت

بر اساس نتايج مطالعه
حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به پارامترهاي هواشناسي در
مقياس مکاني ،متفاوت و وابسته به توپوگرافي و تفاوت جغرافيايي
است .در مطالعه حاضر نيز حساسيت تبخير-تعرق به پارامترهاي
هواشناسي در ايستگاههاي متفاوت متغير است (جدول .)3
بررسي تغييرات مکاني حساسيت تبخير-تعرق مرجع به
)Shirmohammadi et al., (2021

1 CROPWAT

پارام تر سرعت باد نشان داد که تغيير فصول در روند اولويت
حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به سرعت باد مؤثر نبوده
است و در کليه فصول بيشترين مقادير ضريب حساسيت به ترتيب
متعلق به گروه دوم ،گروه اول و گروه سوم بوده است .بر اساس
اين نتايج کمترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامتر
سرعت باد مربوط به گروه سوم است که عامل تأثيرگذار
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دراينخصوص ،ارتفاع بيشتر گروه سوم نسبت به گروههاي اول و
دوم است.
بررسي تغييرات مکاني حساسيت تبخير-تعرق مرجع به
پارامتر بيشينه دما نشان داد که در فصول پاييز و زمستان
بيشترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به بيشينه دما به
ترتيب متعلق به گروههاي اول ،دوم و سوم بوده است .کمترين
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به بيشينه دما در اين فصول
مربوط به گروه سوم بوده است .در فصول بهار و تابستان بيشترين
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به بيشينه دما مربوط به
گروههاي سوم ،اول و دوم بوده است که با فصول پاييز و زمستان
متفاوت است.
بررسي تغييرات مکاني حساسيت تبخير-تعرق مرجع در
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مقياس فصلي به ساعات آفتابي نشان داد که بيشترين ضرايب
حساسيت تبخير-تعرق مرجع در کليه فصول متعلق به گروه سوم
است .اين نتيجه مشابه با حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس
ساالنه بود؛ بنابراين به دليل تشابه اقليمي در ايستگاههاي مورد
بررسي در اين مطالعه ،در مقياس فصلي نيز حساسيت تبخير-
تعرق مرجع وابسته به ارتفاع ايستگاهها بوده است.
بهطورکلي با بررسي مکاني حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به پارامترهاي هواشناسي ،گروه سوم شامل ايستگاه تفت نسبت
به ساير ايستگاههاي هواشناسي ضرايب حساسيت متفاوتي داشت
که اين نتيجه به دليل تفاوت ارتفاع گروههاي موردمطالعه عليرغم
اقليم مشابه آنهاست.

جدول  -3ميانگين ( )و انحراف معيار ( )ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهای متفاوت هواشناسی در مقياس فصلی
بيشينه ضريب حساسيت

گروه

پارامتر

گروه اول

کمينه دما
بيشينه دما
کمينه رطوبت
بيشينه رطوبت
سرعت باد
ساعات آفتابي

0/18
0/3125
0/04625
0/1275
0/44
0/19

گروه دوم

کمينه دما
بيشينه دما
کمينه رطوبت
بيشينه رطوبت
سرعت باد
ساعات آفتابي

0/19
0/314
0/0578
0/1204
0/456
0/192

0/006
0/02
0/009
0/016
0/01
0/01

گروه سوم

کمينه دما
بيشينه دما
کمينه رطوبت
بيشينه رطوبت
سرعت باد
ساعات آفتابي

0/15
0/32
0/07
0/16
0/39
0/22

*-

کمينه ضريب حساسيت

فصل رخداد





فصل رخداد





0/012
0/011
0/02
0/008
0/007
0/012

تابستان
پاييز و بهار
زمستان و پاييز
زمستان
تابستان
زمستان و پاييز

0/0375
0/2775
0/0038
0/01325
0/27
0/155

0/015
0/013
0/002
0/003
0/007
0/005

زمستان
تابستان
تابستان و بهار
تابستان
زمستان
تابستان

تابستان
بهار و پاييز
زمستان و پاييز
زمستان و پاييز
تابستان
پاييز و زمستان

0/056
0/266
0/00484
0/00896
0/278
0/152

0/014
0/014
0/0035
0/0066
0/012
0/01

زمستان
تابستان و زمستان
بهار و تابستان
بهار و تابستان
زمستان
تابستان و بهار

تابستان
بهار
زمستان
زمستان
تابستان

0/017
0/26
0/001
0/004
0/21
0/18

-

پاييز
زمستان
تابستان
تابستان
زمستان
تابستان

-

*در گروه سوم انحراف معيار مشخص نشده است چون فقط شامل يک ايستگاه يعنی ايستگاه تفت بوده است.
تحليل حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس ماهانه

باتوجهبه شکل ( )5تبخير-تعرق مرجع در ماههاي آبان تا فروردين
بيشترين حساسيت را به ترتيب به پارامترهاي بيشينه دما ،سرعت
باد و ساعات آفتابي دارد .در ماههاي ارديبهشت تا مهر بيشترين
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ترتيب به پارامترهاي
سرعت باد ،بيشينه دما و ساعات آفتابي است.
کمترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع در کليه ماه-
هاي سال مربوط به کمينه دما ،کمينه رطوبت و بيشينه رطوبت
است .در ماههاي ارديبهشت تا مهر ضريب حساسيت تبخير-تعرق

مرجع نسبت به کمينه رطوبت و بيشينه رطوبت کمتر از ضريب
حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به کمينه دما است .در ماه-
هاي آبان تا فروردين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت
به کمينه دما کمتر از ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت
به کمينه رطوبت و بيشينه رطوبت است .در کل ماههاي سال
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به بيشينه رطوبت بيشتر از
کمينه رطوبت است.
در ماههاي ارديبهشت تا مهر ضريب حساسيت تبخير-تعرق
مرجع نسبت به بيشينه رطوبت در گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب
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در محدوده  0/033-0/01 ،0/05-0/01و  0/05-0/01است .در
ماههاي آبان تا فروردين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع
نسبت به بيشينه رطوبت در گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب در
محدوده  0/17-0/05 ،0/16-0/08و  0/18-0/12است.
در ماههاي ارديبهشت تا مهر ضريب حساسيت تبخير تعرق
مرجع نسبت به کمينه رطوبت در گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب
در محدوده  0/002-0/015 ،0/02-0/002و 0/02-0/0002
است .در ماههاي آبان تا فروردين ضريب حساسيت تبخير-تعرق
مرجع نسبت به کمينه رطوبت در گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب
در محدوده  0/088-0/02 ،0/074-0/03و 0/086-0/05است.
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به کمينه رطوبت در هر سه
گروه تقريباً يکسان است.
باتوجهبه نتايج فوق ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع
به بيشينه و کمينه رطوبت وابسته به ماههاي مورد بررسي است
(ماههاي گرم و سرد) و به ارتفاع وابستگي ندارد بهگونهاي که در
ماههاي گرم مقدار ضريب حساسيت کمتر از ماههاي سرد بوده و
مقادير اين ضريب در ايستگاههاي متفاوت با ارتفاع متفاوت تفاوت
چنداني نداشتند.
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به کمينه دما
در ماه هاي آبان تا فروردين براي گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب
در محدوده  0/14-0/02 ،0/1-0/01و  0/07-0/01است و در
ماههاي ارديبهشت تا مهر براي گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب در
محدوده  0/21-0/14 ،0/17-0/1و  0/18-0/08است .ضريب
حساسيت تبخير تعرق مرجع به کمينه دما در ماههاي ارديبهشت
تا مهر بيشتر از ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به
اين پارامتر در ماههاي آبان تا فروردين است .اين ضريب نهتنها
وابسته به ماههاي مورد بررسي است که به گروهبندي مکاني ناشي
از تغييرات ارتفاع هم وابسته است بهگونهاي که بيشترين ضريب
حساسيت به ترتيب متعلق به گروه دوم ،گروه اول و گروه سوم
است.
ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ساعات آفتابي در
کليه ماههاي سال و براي هر سه گروه تقريباً يکسان است .ضريب
حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ساعات آفتابي در ماههاي
ارديبهشت تا مهر در گروه اول ،دوم و سوم در محدوده -0/15
 0/17-0/14 ،0/18و  0/22-0/18است .مقدار اين ضريب در ماه-
هاي آبان تا فروردين در گروه اول ،دوم و سوم در محدوده -0/17
 0/2-0/17 ،0/2و  0/22-0/2است .بيشترين ضريب حساسيت
تبخير-تعرق مرجع به ترتيب متعلق به گروه سوم ،اول و دوم است
که به دليل تشابه اقليمي ايستگاههاي متفاوت متأثر از ارتفاع

ايستگاههاي هواشناسي بوده است .به اين مفهوم که حساسيت
تبخير-تعرق مرجع به ساعات آفتابي در ايستگاههاي با ارتفاع
بيشتر ،بيشتر بوده است .اين نتايج مشابه با نتايج بهدستآمده در
مقياس فصلي و ساالنه است.
بيشترين ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به سرعت
باد در مقياس ماهانه ،در کليه ماههاي مورد بررسي به ترتيب
متعلق به گروه دوم ،اول و سوم است .ضريب حساسيت تبخير-
تعرق مرجع به سرعت باد در ماههاي گرم (ارديبهشت تا مهر)
براي گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب در محدوده ،0/45-0/39
 0/47-0/39و  0/42-0/3بوده است .مقدار اين ضريب در ماههاي
سرد (آبان تا فروردين) براي گروه اول ،دوم و سوم به ترتيب در
محدوده  0/37-0/23 ،0/34-0/23و  0/29-0/17بود .مقدار اين
ضريب در ماههاي گرم بيشتر از ماههاي سرد سال است .بر اساس
نتايج مطالعه حاضر در مقياس ماهانه ضريب حساسيت تبخير-
تعرق مرجع به پارامتر سرعت باد در ايستگاههاي با ارتفاع کمتر
بيشتر است .نتايج مطالعه ) Yong et al., (2019نيز در منطقه
کوهستاني  Qilianدر شمال غربي چين نشان داد که حتي در
يک حوضه کوچک حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهاي
هواشناسي از ارتفاع کم به ارتفاعات زياد متغير است.
بر اساس مطالعه ) Mosaedi et al., (2016بيشترين
حساسيت تبخير-تعرق مرجع تخميني با روش فائو پنمن مانتيث
براي منطقه شيراز با اقليم نيمه کوهستاني ()semi mountains
در ماههاي خرداد تا آبان به پارامتر سرعت باد بود .مطالعه
) Dinpajooh (2011با بررسي روند تغييرات زماني تبخير-تعرق
پتانسيل گياه مرجع در همدان (پايگاه نوژه) نشان داد که در ماه-
هاي گرم بيشترين حساسيت تبخير تعرق مرجع به پارامترهاي
سرعت باد و دماي بيشينه است که نتايج مطالعه حاضر با نتايج
اين مطالعه همخواني دارد.
بر اساس نتايج مطالعه حاضر بيشترين حساسيت نياز آبي
گياهاني که در فصل سرد کشت ميشوند (آبان تا فروردين) به
پارامتر بيشينه دما است .در اين شرايط تغييرات بيشينه دما ناشي
از خطاي اندازهگيري يا تغيير اقليم بر تبخير-تعرق مرجع و در
نتيجه تخمين نياز آبي گياهان در اين دوره مؤثر خواهد بود .در
خصوص گياهاني که در فصل گرم کشت ميشوند (ارديبهشت تا
مهر) بيشترين حساسيت نياز آبي گياهان به پارامتر سرعت باد
است .در اين شرايط تغييرات سرعت باد ناشي از خطاي
اندازه گيري يا تغيير اقليم بر تبخير-تعرق مرجع و درنتيجه نياز
آبي گياهاني که در اين دوره کشت ميشوند مؤثر خواهد بود.
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جدول  -4ميانگين ( )و انحراف معيار ( )ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهای متفاوت هواشناسی در مقياس ماهانه
گروه

اول

دوم

سوم

پارامتر

کمينه ضريب حساسيت

بيشينه ضريب حساسيت




ماه رخداد





ماه رخداد

کمينه دما
بيشينه دما
کمينه رطوبت
بيشينه رطوبت
سرعت باد
ساعات آفتابي

0/16
0/34
0/075
0/124
0/46
0/2

0/052
0/012
0/01
0/06
0/01
0/007

تير
فروردين و مهر
آذر و دي
آذر و دي
خرداد و تير
آذر دي و بهمن

0/021
0/26
0/0019
0/0056
0/23
0/14

0/02
0/004
0/002
0/006
0/004
0/007

آذر و دي
دي و خرداد
شهريور
شهريور
دي
خرداد و شهريور

کمينه دما
بيشينه دما
کمينه رطوبت
بيشينه رطوبت
سرعت باد
ساعات آفتابي

0/21
0/32
0/086
0/17
0/48
0/2

0/0001
0/016
0/015
0/025
0/01
0/014

تير
فروردين
آذر و دي
آذر و دي
تير
آذر و دي

0/019
0/24
0/002
0/005
0/23
0/13

0/01
0/02
0/0015
0/002
0/023
0/01

دي
خرداد
شهريور
شهريور
دي
خرداد و شهريور

کمينه دما
بيشينه دما
کمينه رطوبت
بيشينه رطوبت
سرعت باد
ساعات آفتابي

0/18
0/34
0/086
0/18
0/42
0/22

-

تير
فروردين
دي
دي
تير
دي

0/011
0/22
0/00026
0/0016
0/17
0/18

-

آبان
دي
خرداد
تير
دي
تير

*در گروه سوم انحراف معيار مشخص نشده است چون فقط شامل يک ايستگاه يعنی ايستگاه تفت بوده است.

نتيجهگيری
انجام آناليز حساسيت معادله فائو پنمن مانتيث بهعنوان کاربردي-
ترين روش تخمين تبخير-تعرق مرجع بهمنظور شناخت
تأثيرپذيري اين پارامتر از تغييرات پارامترهاي مختلف هواشناسي
امري ضروري است .باتوجهبه شاخص دومارتن ،کليه ايستگاههاي
مورد بررسي در اين مطالعه در گروه اقليم خشک قرار دارند؛ لذا
بهمنظور ارائه بيان واضح نتايج با استفاده از روش تحليل خوشهاي
و با استفاده از نرمافزار  SPSSگروهبندي ايستگاههاي متفاوت يزد
با استفاده از پارامترهاي دما ،رطوبت نسبي ،سرعت باد ،تبخير-
تعرق و بارش انجام گرفت .همچنين به دليل مؤثر بودن ارتفاع در
حساسيت تبخير-تعرق مرجع نسبت به پارامترهاي هواشناسي،
پارامتر ارتفاع نيز در گروهبندي ايستگاههاي متفاوت يزد لحاظ
شد .نتايج اين مطالعه با بررسي  10ايستگاه هواشناسي واقع در
استان يزد در دوره آماري ( )1399-1380نشان داد که در هر سه
مقياس ساالنه ،فصلي و ماهانه پارامترهاي سرعت باد ،دماي
بيشينه و ساعات آفتابي بهعنوان مهمترين پارامترهاي مؤثر بر
تبخير-تعرق مرجع هستند .دراينبين رطوبت کمينه و رطوبت
بيشينه کمترين تأثير را در تغييرات تبخير-تعرق مرجع داشتند.
باتوجهبه نتايج اين مطالعه چنانچه سرعت باد ،دماي بيشينه و
ساعات آفتابي در مقاطع زماني خاصي تغيير يابند منجر به تغيير

در تبخير تعرق مرجع ميگردد .همچنين با افزايش خطاي اندازه-
گيري اين پارامترها تغييرات شديد در تبخير-تعرق مرجع و
متعاقب آن نياز آبي گياهان منطقه ايجاد خواهد شد .بهاينترتيب
که ضريب حساسيت تبخير-تعرق مرجع حاصل از تغييرات ±20
درصدي در اندازهگيري هر يک از پارامترهاي سرعت باد و دماي
بيشينه به ترتيب 0/46-0/32و  0/34-0/27در مقياس ساالنه،
 0/47-0/22و  0/34-0/25در مقياس فصلي و  0/49-0/17و
 0/36-0/22در مقياس ماهانه بود .ارتفاع ايستگاههاي مورد
بررسي به ترتيب در گروههاي سوم و اول بيشتر از گروه دوم بوده
و بيشترين حساسيت تبخير-تعرق مرجع در مقياس ساالنه نسبت
به پارامتر رطوبت به ترتيب در گروههاي سوم ،اول و دوم مشاهده
شد .تغيير فصول در روند اولويت حساسيت تبخير-تعرق مرجع
نسبت به سرعت باد مؤثر نبوده است و عامل تأثيرگذار
دراينخصوص تغييرات ارتفاع در گروههاي متفاوت بوده است.
بررسي تغييرات مکاني حساسيت تبخير-تعرق مرجع به ساعات
آفتابي نشان داد که بيشترين ضرايب حساسيت تبخير-تعرق
مرجع در کليه فصول متعلق به گروه سوم است .بهطورکلي با
بررسي مکاني حساسيت تبخير-تعرق مرجع به پارامترهاي
هواشناسي ،گروه سوم شامل ايستگاه تفت نسبت به ساير ايستگاه-
هاي هواشناسي ضرايب حساسيت متفاوتي داشت که اين نتيجه
به دليل تفاوت ارتفاع اين ايستگاه نسبت به ساير ايستگاههاي
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هواشناسي ،عليرغم اقليم مشابه آنهاست .بر اساس نتايج اين
مطالعه پيشنهاد ميشود در صورت کاربرد معادله فائو پنمن
مانتيث در تخمين تبخير-تعرق مرجع صحت دادههاي هواشناسي
بهخصوص سرعت باد ،دماي بيشينه و ساعات آفتابي و دقت آنها

مورد بررسي قرار گيرد .همچنين تحليل حساسيت انجامگرفته در
اين مطالعه ميتواند در خصوص استفاده از معادالت سادهسازي
شده حاصل از روش فائو پنمن مانتيث در استان يزد راهگشا باشد.

کمينه رطوبت

بيشينه دما

کمينه دما

ساعات آفتابي

سرعت باد

بيشينه رطوبت

ارديبهشت

فروردين

0.5

0.2

ضريب حساسيت

0.3

0.4
0.3
0.2
0.1

0.1

0

0
گروه اول
0.5

تير

0.4
0.3

0.2

0.5

خرداد

ضريب حساسيت

گروه سوم

گروه دوم

گروه سوم

گروه دوم

گروه اول

0.4
0.3
0.2

0.1

0.1

0

0

گروه اول

گروه سوم

0.5

0.3
0.2

گروه اول

ضريب حساسيت

0.4

0.4

0.3
0.2

0.1

0.1

0

0
گروه سوم

گروه دوم

گروه اول
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ضريب حساسيت

0.5

گروه سوم

گروه دوم

گروه اول

مرداد

شهريور

گروه دوم

ضریب حساسیت

گروه سوم

گروه دوم

ضريب حساسيت

0.4

0.5
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کمينه دما

بيشينه دما

کمينه رطوبت

بيشينه رطوبت

سرعت باد

ساعات آفتابي

مهر

0.5

آبان

0.5

0.4

ضريب حساسيت

ضريب حساسيت

) پژوهشی- (علمی

0.3
0.2
0.1

0.4
0.3
0.2
0.1

0

0
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه اول

گروه دوم

آذر

ضريب حساسيت

ضریب حساسیت

0.4
0.3
0.2

0.4
0.3
0.2
0.1

0.1
0

0
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه اول

بهمن

0.5

گروه دوم

گروه سوم

اسفند
0.5

0.4

ضريب حساسيت

ضریب حساسیت

دی

0.5

0.5

گروه سوم

0.3
0.2
0.1

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم
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