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چکیده
تخمین دقیق تبخیر-تعرق مرجع یکی از مسائل مهم در مهندسی کشاورزی ،برنامهریزی آبیاری ،مدیریت منابع آب
و غیره میباشد .امروزه مدل فیزیکی فائو-پنمن -مانتیث بهعنوان یک مدل استاندارد برای تعیین تبخیر-تعرق مرجع ) (ET0و
نیز واسنجی سایر مدلها بکار گرفته میشود .با این وجود ،نیاز به طیف وسیعی از دادههای هیدروکلیماتولوژی ،کاربرد این
مدل را بویژه در مناطق فاقد دادههای هواشناسی کافی محدود میسازد .تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل مدلهای دما پایه و
تابش پایه در تعیین  ET0در مناطق مرطوب پرداخته و در ادامه ،مدل جنگل تصادفی نیز با متغیرهای ورودی مشابه مورد
استفاده قرار گرفته است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدل جنگل تصادفی نسبت به مدلهای تجربی واسنجی نشده
و واسنجی شده با متغیرهای ورودی مشابه دقت بیشتری با میانگین قدر مطلق خطای برابر با  ۰/۴میلیمتر بر روز و شاخص
پراکندگی  ۰/۰۰۸ارائه داد .همچنین واسنجی مدلهای تجربی در برخی موارد نه تنها در بهبود دقت مدلها مؤثر واقع نشده بلکه
سبب کاهش دقت مدل های تجربی نیز شد.

واژههای کلیدی :تبخیر-تعرق مرجع ،جنگل تصادفی ،مدلهای تجربی
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Abstract
Accurate estimation of reference evapotranspiration (ETo) is an important issue in agricultural
engineering, irrigation scheduling, water resources management, etc. Nowadays, the physics-based
Penman-FAO-Monteith model is a standard method for determining ETo as well as calibrating other ETo
equations. However, the need for large amount of hydro climatologic data has restricted its application,
especially in regions without sufficient necessary weather data. The present study aimed at assessing the
performance accuracy of empirical temperature/radiation-based ETo models in humid regions and
comparing the results with random forest (RF)-based models relying on the same input variables. The
obtained results showed that the RF models gave the most accurate results when compared to the
commonly used original and calibrated empirical equations (with similar input variables) with global
MAE and SI values of 0.4 mm day-1and 0.008. Nonetheless, the calibration procedure could not improve
the performance accuracy of the equations in some cases.
Keywords: Empirical models, Random Forest, Reference evapotranspiration

آب در یک سطح گیاهی کنترل شده فراهم میآورد (آلن و

مقدمه

 به منظور صرفهجویی در هزینههای مربوط.)199۸ همکاران

 تعرق به فرآیندی اطالق میشود که در آن آب از-تبخیر

 میتوان از مدلهای ریاضی استفاده،به روشهای یاد شده

سطح خاک و گیاه به اتمسفر منتقل میشود که این امر از

 بهعنوان،نمود که از متغیرهای هواشناسی اندازهگیری شده

تأثیر توأم تبخیر از سطح خاک و تعرق از روزنههای گیاه

 مدلهای ریاضی یاد شده.متغیرهای مستقل استفاده میکنند

 تعرق گیاه یک مؤلفه- تعیین مقدار تبخیر.صورت میپذیرد

مشتمل بر مدلهای تجربی و فیزیکی میباشند که مدلهای

 از.مهم در تعیین بیالن آب و برنامهریزی آبیاری میباشد

 تعرق-تجربی بر مبنای توابع آماری تقریب بین مقادیر تبخیر

طریق مستقیم و با استفاده از روشهای پرهزینه هواشناسی

و متغیرهای هواشناسی استوار هستند (هارگریوز و

-که بر پایه بیالن انرژی و نیز انتقال جریان جرم بخار می

 مدلهای فیزیکی نیز اصول فیزیکی موجود و.)19۸5سامانی

باشند (روش آیرودینامیک و نسبت باون) میتوان نیاز آبی

 تعرق را بهکار-مربوط به سه عامل مهم تأثیرگذار در تبخیر

 بکارگیری الیسیمتر امکان تعییین تبخیر.گیاه را محاسبه نمود

 مقدار انرژی الزم برای-1 :میگیرند که این عوامل عبارتند از

 تعرق را بر اساس اندازهگیری برخی از مؤلفه های بیالن-
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گرمای نهان تبخیر -2 ،جریان بخار آب در خارج از سطح

ادامه ،با معرفی فاکتور مقاومت شبیهساز مقاومت

تبخیر و  -3تأمین بخار آب در سطح تبخیر .پنمن ()19۴۸

آیرودینامیکی ،امکان استفاده از این معادله برای تعیین

روشهای توازن انرژی و انتقال جرم را ترکیب نموده و به

تبخیر-تعرق از سطح گیاه فراهم شد (آلن و همکاران .)199۸

معادلهای برای تخمین تبخیر از سطح آزاد آب دست یافت .در
در ادامه ،مفهوم تبخیر -تعرق مرجع توسط محققان

وجود دادههای الیسیمتری در یک منطقه ،مدل فائو-پنمن-

بسط و توسعه داده شد .طبق تعریف ،شدت تبخیر -تعرق

مونتیت (آلن و همکاران  )199۸بهعنوان مدل استاندارد

از یک سطح مرجع ،که با هیچگونه تنش آبی مواجه نباشد،

برای محاسبه میزان تبخیر -تعرق گیاه مرجع و نیز

بهعنوان تبخیر -تعرق گیاه مرجع یا تبخیر -تعرق مرجع

واسنجی سایر مدلهای تجربی بهکار گرفته میشود

نامیده شده و با عالمت اختصاری  ET0نشان داده میشود

(ایرماک و همکاران  ،2۰۰3شیری و همکاران .)2014 a, b

(آلن و همکاران  .)199۸سطح مرجع یاد شده یک سطح گیاه

مدل یاد شده دارای دو مزیت عمده میباشد (لندراس و

فرضی (با ارتفاع  ۰/12متر ،ضریب آلبدو  ۰/23و مقاومت

همکاران  )1 :)2۰۰۸از آنجا که این معادله اساس فیزیکی

ثابت سطح سایه انداز معادل  7۰ثانیه بر متر) میباشد

دارد لذا میتوان از آن در شرایط مختلف اقلیمی و

(دروگرز و آلن .)2۰۰2در این مفهوم ،فرض بر آناست که

اکولوژیکی (و بدون نیاز به واسنجی منطقهای) استفاده

مقاومت یاد شده تابعی از زیست -محیط غالب بر گیاه

نمود )2 .دقت و اعتبار نتایج حاصل از این معادله در

نبوده و در شرایط اقلیمی متفاوت ،مقدار ثابتی دارد .تنها

شرایط مختلف اقلیمی با استفاده از آزمایشهای الیسی-

مؤلفههای مؤثر بر تبخیر -تعرق مرجع ،پارامترهای

متری به اثبات رسیده است .از سوی دیگر از جمله مهم-

هواشناسی میباشد و لذا میتوان اظهار داشت که تبخیر-

ترین معایب این مدل ،نیاز به دادههای اقلیمی وسیع (شامل

تعرق مرجع برآیندی از پارامترهای اقلیمی بوده و با معلوم

دمای هوا ،رطوبت ،سرعت باد و تابش خورشیدی) می-

بودن آمار و اطالعات هواشناسی ،میتوان مقدار آن را

باشد (شیری و همکاران .)2016 ،بنابراین ،استفاده از مدل-

محاسبه نمود .تبخیر -تعرق مرجع چمن ( )ET0بهطور

هایی که نیاز به دادههای اقلیمی کمتری دارد میتواند یک

گستردهای در تخمین تبخیر-تعرق گیاهان با استفاده از

راهکار برای حل چنین مشکلی باشد .البته بایستی بهاین

ضرایب گیاهی مناسب ( )KCمورد استفاده قرار میگیرد.

نکته نیز توجه نمود که هرچند برخی مدلها به دادههای

وجود اطالعات دقیق درباره  ET0در موارد متعددی نظیر

اقلیمی کمتری نیاز دارند ،ولی حذف برخی پارامترهای

طراحی سامانههای آبیاری و مدیریت منابع آب بسیار

اساسی هواشناسی در چنین مدلهایی ،سبب نادیده گرفته

ضروری بهشمار میرود .در دهههای اخیر ،مدلهای

شدن سهم آن پارامترها در تبخیر -تعرق گشته و لذا از

مختلفی برای تخمین  ET0ارائه شده است که صرفنظر از

دقت نهایی مدل خواهد کاست .هدف از تحقیق حاضر

گستردگی آنها ،انتخاب یک مدل مناسب برای تخمین دقیق

بررسی توانایی مدل جنگل

این مؤلفه در یک منطقه امری بسیار دشوار محسوب می-
شود (کریمی و همکاران  .)2۰13امروزه در صورت عدم

4

نشریه دانش آب و خاک  /جلد 31شماره  / 2سال 1400

شیری ،کاظمی و. . .

جدول -1مشخصات کلی ایستگاههای مورد مطالعه.
ارتفاع از سطح دریا )(m

طول جغرافیایی ) (oE

عرض جغرافیایی ) (oN

ایستگاه

13/3

5۴/16

36/51

گرگان

۸/6

۴9/39

37/12

رشت

23

53

36/33

ساری

تصادفی و برخی مدلهای تجربی متداول در تعیین تبخیر-

واقعی (کیلو پاسکال) میباشد .مقدار چگالی شار حرارتی

تعرق مرجع در مناطق شمالی مرطوب ایران میباشد.

خاک برای دورههای روزانه برابر با صفر در نظر گرفته
میشود (بر اساس طبیعت سامانه اقلیمی).

مواد و روش ها
دادهها و ایستگاههای مورد مطالعه

مدل هارگریوز -سامانی

در این تحقیق دادههای مربوط به سه ایستگاه هواشناسی
در شمال ایران (شامل ایستگاههای گرگان ،ساری و رشت)
از سازمان هواشناسی کشور دریافت و بهکار گرفته شد.
دادههای هواشناسی موجود شامل پارامترهای دمای

مدل تجربی هارگریوز -سامانی از جمله سادهترین
مدلهای تعیین میزان تبخیر  -تعرق گیاه مرجع با استفاده
از دادههای مربوط به دمای هوا و تابش فرازمینی (بهعنوان

بیشینه هوا ،دمای کمینه هوا ،تابش فرازمینی ،تابش کل

نمایهای از کل تابش خورشیدی دریافت شده توسط زمین)

خورشیدی و سرعت باد در مقیاس روزانه میباشد .طول

میباشد .مدل هارگریوز -سامانی به فرم رابطه زیر قابل

دوره آماری دادههای موجود شامل ده سال [از اول ژانویه

بیان است (هارگریوز و سامانی :)19۸5

 2۰۰۸میالدی تا  31دسامبر  2۰17میالدی] میباشد .جدول

Ra  Tmax + Tmin

+ 17.8  Tmax − Tmin

 
2


مدل استاندارد فائو -پنمن -مونتیث ()FAO56-PM

[]2

 1مشخصات کلی ایستگاهها را نشان میدهد.

ET0 = 0.0023

فرم اصالح شده مدل پنمن -مونتیث که توسط فائو ارائه

در رابطه اخیر Ra ،تابش فرا زمینی (مگاژول بر متر مربع

گردیده است بهصورت زیر میباشد (آلن و همکاران

در روز) بوده و سایر مؤلفهها قبالً معرفی شدهاند .بر

:)199۸

اساس پیشنهاد آلن و همکاران ( )199۸در شرایطی که آمار

900
) U 2 (eS − ea
Tmean + 273
)  +  (1 + 0.34U 2

هواشناسی موجود در ایستگاهها محدود به مقادیر اندازه

0.408( Rn − G) + 
= ET0

گیریشده دمای هوا باشد ،استفاده از این مدل برای تخمین

در

تبخیر  -تعرق گیاه مرجع مفید خواهد بود .دقت این مدل در

رابطه اخیر ET0 ،تبخیر -تعرق گیاه مرجع (میلیمتر بر

نواحی مختلف بستگی به شرایط اقلیمی آن منطقه دارد و

روز)  ،شیب تابع فشار بخار اشباع (کیلو پاسکال بر

در حالت کلی ،نتایج حاصل از این مدل در مناطق مرطوب،

(درجه سلسیوس) U 2 ،متوسط سرعت باد در یک شبانه

بهصورت بیش برآورد و در نواحی خشک بهصورت کم

روز در ارتفاع دو متری از سطح زمین (متر بر ثانیه)e S ،

برآورد میباشد (شیری .)2۰1۴

[]1

فشار بخار اشباع (کیلو پاسکال) و  e aنیز فشار بخار
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در رابطه اخیر  RHنشانگر رطوبت نسبی بوده و سایر

مدل پریستلی -تیلور
این مدل بر این فرض استوار است که تأثیر تالطم هوا

مؤلفهها قبالً معرفی شدهاند.

در پدیده تبخیر  -تعرق کمتر از تأثیر تابش بوده و میتوان
از این مدل در مناطقی با وسعتهای زیاد و یا کم و پوشش

روش جنگل تصادفی

گیاهی مناسب و نیز با پوششهای ناهمگن (با وسعت حدود

در الگوریتم جنگل تصادفی ( )RFبرای تشکیل هر

چند کیلومتر مربع) بهره برد (پریستلی و تیلور .)1972

درخت ،دسته متفاوتی از الگوهای موجود با در نظر

بنابراین با حذف مؤلفه آیرودینامیکی مدل پنمن ،مؤلفه

بیالن انرژی در یک ضریب ثابت (  ) ضرب میشود که
حاصل امر ،معادله ریاضی زیر خواهد بود:
.Rn
(  +  )

[]3

ET0 = 

در شرایطی که ضریب ثابت  برابر با یک در نظر گرفته
شود مقدار تبخیر  -تعرق محاسبه شده توسط مدل برابر
با تبخیر  -تعرق حالت تعادل (شرایطی که مقدار فشار بخار

گرفتن جایگزینی دوبارهی هر الگوی منتخب ،انتخاب می
شوند .اندازه این دسته انتخابشده ،برابر تعداد کل
الگوهای موجود خواهد بود .الگوریتم جنگل تصادفی
توسط برایمن ( )2۰۰1بهعنوان یک روشی از توسعه
جدید درختهای تصمیمگیری ،ارائه شد که پیشبینی
چندین الگوریتم منفرد را باهم و با استفاده از قوانین
مبتنی ترکیب میکند .اصول کلی فنهای آموزش گروهی
بر پایه این فرض است که دقت آنها از دیگر
الگوریتمهای آموزشی باالتر است .درخت رگرسیونی

واقعی بسیار نزدیک به مقدار فشار بخار اشباع باشد)

) (RTمجموعهای از شرایط یا محدودیتها را بیان می

خواهد بود که البته در شرایط واقعی حصول چنین امری

کند که بهصورت سلسله مراتبی سازمانیافتهاند و به

نادر است و لذا همواره تفاضل فشار بخار هرچند به مقدار

حالت متوالی از گره ریشه به سمت پایین رشد میکنند

اندک وجود خواهد داشت (شیری  .)2۰1۴مقدار ضریب

و به گرههای پایانی یا گرههای برگ میرسند (کریمی

ثابت یاد شده در مطالعات در حالت اولیه عموماً برابر با

2۰19؛ برایمن و همکاران .)19۸۴

 1/26در نظر گرفته میشود.

روش تحقیق
دادههای موجود در این مطالعه به سه قسمت شامل

مدل تورک
مدل تورک (تورک )1961یکی از مدلهای دقیق در تخمین
تبخیر -تعرق مرجع در مناطق مرطوب بهشمار میرود و
بهصورت رابطه ریاضی زیر قابل بیان است:
Tmean 23 .8856 RS + 50
Tmean + 15


اعتبارسنجی نهایی ( 2/5سال انتهایی دوره) تقسیم شدند.
مدلهای تجربی یاد شده ابتدا بهصورت واسنجی نشده مورد
ارزیابی قرار گرفته و در ادامه توسط رابطه خطی زیر مورد

ET0 = aT 0.013

واسنجی قرار گرفتند (شیری و همکاران :)2۰15
[]۴

RH  50 → aT = 1
50 − RH
70

دادههای آموزش ( 5سال اول) ،آزمون ( 2/5سال میانی) و

RH < 50 → aT = 1 +

ETot arg et = aETomod el + b
مدلهای جنگل تصادفی نیز با استفاده از سه ترکیب ورودی
به شرح زیر و در مشابهت با پارامترهای ورودی مدلهای
تجربی بهکاربسته شده در این تحقیق ،بسط و مورد ارزیابی
قرار گرفتند:
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شیری ،کاظمی و. . .

جدول -2ترکیبهای ورودی بکاربسته شده در این تحقیق.

پارامترهای ورودی

مدل

Tmax, Tmin, Ra
Tmax, Tmin, RS
Tmax, Tmin, U2

RF1
RF2
RF3

تحلیل آماری

نتایج و بحث

در تحقیق حاضر از شاخصهای آماری نمایه پراکندگی
( ،)SIمیانگین قدرمطلق خطا ( )MAEو ضریب نش-
ساتکلیف ( )NSبرای تحلیل عملکرد مدلهای بهکار بسته شده
استفاده بهعمل آمد:

شکل 1مقادیر  SIمربوط به مدلهای تجربی و
نسخههای واسنجی شده آنها را در دورههای
آزمون و اعتبارسنجی نشان میدهند .با توجه به
شکل مشخص میشود که در دوره آزمون (بین سال

 .1میانگین مطلق خطاها:

 2۰13تا

− ETi PM

M

i

i =1

n

[]5

نشده کمترین مقدار  SIرا نشان داده و مدلهای

n

 ET

اواسط سال  )2۰15مدل تورک واسنجی

= MAE

هارگریوز و پریستلی تیلور نیز از این نظر در ردههای
دوم و سوم قرار میگیرند .لیکن در دوره اعتبارسنجی
(اواسط سال  2۰15تا آخر سال  ،)2۰17بیشترین دقت در

 .2نمایه پراکندگی:

بین مدلهای واسنجی نشده به ترتیب مربوط به مدل

RMSE
ET0 mean

][6

= SI

هارگریوز ،تورک و پریستیلی تیلور میباشد .در مورد
مدلهای واسنجی شده ،مدل هارگریوز در هر دو دوره
آزمون و اعتبارسنجی بیشترین دقت را به خود
اختصاص داده و مدلهای تورک و پریستیلی تیلور

 .3ضریب نش-ساتکلیف

واسنجی نشده نیز در دوره های دوم و سوم قرار می-
n

− ETiot arg et ) 2

 ( ET

− ET

 ( ET

mod el
io

][7
t arg et 2
o

)

گیرند .بررسی مقادیر کلی ( r-MAEمتوسط سه ایستگاه

t arg et
io

در روابط اخیر ETi PM ،و ETi M

i =1
n

NS = 1 −

i =1

بهترتیب مقادیر تبخیر-

تعرق مرجع (در گام زمانی  iام) مربوط به مدل فائو -پنمن-
مونتیث و سایر مدلهای بکار گرفته شده بوده و  nنیز تعداد
گامهای زمانی است.

مورد مطالعه) نیز نشان داد که بیشترین بهبود در دقت
مدلهای تجربی مربوط به مدل هارگریوز و کمترین
بهبود دقت نیز مربوط به مدل پریستیلی تیلور میباشد.
تحلیل مقادیر شاخص یاد شده در هر ایستگاه (شکل)1
نیز مؤید این امر است بهنحویکه مقدار  r-MAEدر
ایستگاه رشت ،منفی بوده و این امر حاکی از تأثیر
معکوس واسنجی بر دقت مدل و افزایش خطای مدل شده
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است .چنین حالتی در مطالعات قبل (شیری و همکاران،

تصادفی دارای متغییر های ورودی مشابه به مدلهای

 )2۰15نیز مورد بررسی و تایید قرارگرفته و لذا نمیتوان

تجربی بکار گرفته شده در تحقیق حاضر هستند (آن گونه

واسنجی مدل تجربی را بهعنوان یک فرایند کامالً قابل

که در بخش مواد و روش ها بیان شد) ،میتوان مقایسه

قبول برای افزایش دقت مدلها عنوان نمود .با این وجود،

منطقی و معقولی بین عملکرد این دو دسته از مدلها به

مقدار ( r-MAEشکل  )2مدل پریستیلی تیلور در ایستگاه

عمل آورد و لذا با توجه به مقادیر شاخص های آماری

گرگان بیشتر از مقادیر این شاخص در دو ایستگاه رشت

مندرج در جدول مذکور ،مدلهای جنگل تصادفی در تمام

و ساری و نیز بیشتر از مقادیر شاخص برای دو مدل

حالتها از دقت باالتری نسبت به مدلهای تجربی

تورک و هارگریوز می¬باشد .در مورد مدل هارگریوز

برخوردارند.

نیز کمترین تأثیر واسنجی ،در ایستگاه گرگان و بیشترین

دوم اینکه ،در بین مدلهای جنگل تصادفی ،مدل مبتنی بر

آن در رشت بوده است .برخالف این حالت ،در مورد

ترکیب ورودی سوم ) (RF3که متشکل از متغیرهای هوا

مدل تورک ،کمترین تأثیر واسنجی در ایستگاه رشت و

و تابش خورشیدی میباشد؛ مقدار خطای کمتری نسبت

بیشترین تاثیر در گرگان به چشم می¬خورد .البته باید

به دو ترکیب ورودی دیگر ) (RF1, RF2از خود نشان

توجه داشت که تحلیل انجام شده مبتنی بر شاخص r-

میدهد .با این وجود ،تفاوت بین دقت عملکرد در بین سه

 ،MAEتنها نشانگر میزان تأثیر واسنجی بر مدل (افزایش

مدل جنگل تصادفی در ایستگاه ها تقریباً اندک بوده و لذا

یا کاهش دقت مدل) میباشد و نمیتوان از آن بهعنوان

میتوان اظهار داشت که مدل جنگل تصادفی عموماً قادر

معیاری برای قضاوت کمی بین مدلها و تعیین بهترین

به شبیه سازی مقادیر  ET0با دقت باالیی میباشد .اهمیت

مدل یا بهترین ایستگاه استفاده نمود؛ بلکه باید از

این امر زمانی بیشتر مشخص میشود که توجه شود

شاخص¬های آماری دیگر (نظیر آنچه در بخش قبلی

مدل  RF1مبتنی بر دمای هوا ،تنها از دو متغییرهای

معرفی شدند) برای این منظور استفاده نمود.

دمای هوای کمینه و بیشینه برای تخمین  ET0استفاده به

جدول  2مقادیر شاخصهای آماری مربوط به مدلهای

عمل میآورد که این مساله میتواند گام مهمی در تعیین

تجربی و جنگل تصادفی را به تفکیک ایستگاهها در دوره

مقادیر  ET0در ایستگاههای فاقد آماری یا دارای نقصان

اعتبارسنجی ارائه میدهد .با بررسی مقادیر شاخصهای

آمار پارامترهای ضروری هواشناسی باشد .سوم اینکه

آماری مندرج در جدول  2چندین نکته به شرح زیر قابل

مدل پریستلی تیلور و نسخه واسنجی شده آن در تمام

طرح است .اول اینکه در هر سه ایستگاه ،مدلهای جنگل

ایستگاههای دارای دقت کمتر نسبت به مدلهای

تصادفی دقت بیشتری (با مقدار خطای کمتر و شاخص

هارگریوز و تورک میباشد .این امر در وهله اول ممکن

نش-ساتکلیف بیشتر) نسبت به مدلهای تجربی

است در تناقض با برخی مطالعات قبل (نظیر شیری و

نظیر(نسخههای واسنجی شده و واسنجی نشده) نشان

همکاران  )2۰15باشد؛

میدهند .به بیان دیگر ،با توجه به اینکه مدلهای جنگل
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آزمون
1
0/8

SI

0/6
0/4
0/2
0
CTurc

Turc

CPT

CTurc

Turc

Sari

PT
Rasht

HR

CHR

Gorgan

اعتبار سنجی
1
0/8
0/6

SI
0/4
0/2
0
CPT
Sari

PT
Rasht

HR

CHR

Gorgan

شکل  -1مقادیر شاخص  SIدر دوره آزمون و اعتبارسنجی نهایی.
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4

0/2

0/1
0
Turc

HR

PT

-0/1
-0/2
Sari

Rasht

Gorgan

شکل -2مقادیر  r-MAEمدلهای واسنجی شده.

r-MAE

0/3
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جدول  -2شاخصهای کلی مدلهای مورد استفاده در اعتبارسنجی.

ساری
NS

گرگان

رشت

SI

مدل
HR

SI

NS
0.7829

MAE
)(mm d-1
0.9199

SI

NS
-0.0634

MAE
)(mm d-1
1.2686

-0.1539

MAE
)(mm d-1
1.2945

0.3356

0.8778

0.7590

2.6459

0.9248

PT

0.9388

0.8243

-0.5043

0.1499

1.0550

0.7272

0.0893

0.8353

Turc

0.6736

-0.1954

2.2267

0.4331

0.7722

0.5995

0.4240

0.6743

CHR

0.8599

0.8775

0.3159

0.9446

0.5357

0.3861

0.9242

0.5053

0.5392

0.8727

0.3193

CPT

0.9381

0.5809

0.4082

0.8508

1.0583

0.7566

0.8568

0.3325

CTurc

0.9411

0.5603

0.3981

0.9273

0.5320

0.5279

0.8448

0.9341

RF1

0.7435

0.4879

0.0135

0.7682

0.4314

0.0137

0.8891

0.6708

0.0084

0.7656

0.4653

0.0129

0.7599

0.4277

0.0140

0.8939

0.6519

0.0082

RF2

0.8514

0.3314

0.0103

0.8465

0.3694

0.0112

0.9347

0.5074

0.0064

RF3

جدول -3ردهبندی نهایی مدلها.

R2

MAE

SI

Mean

Min

Max

Mean

Min

Max

Mean

Min

Max

Model

0.8288

0.7474

0.9131

0.6575

0.3356

0.8778

1.1610

0.9199

1.2945

HR

1

0.7955

0.6919

0.9094

0.8254

0.7272

0.9248

1.5466

0.9388

2.6459

PT

2

0.8240

0.7512

0.8963

0.7028

0.5995

0.8353

1.2244

0.6743

2.2267

Turc

3

0.8117

0.7740

0.9172

0.4137

0.3159

0.5392

0.6395

0.5053

0.8775

CHR

4

0.7866

0.7161

0.9155

0.4947

0.3193

0.7566

0.8373

0.5809

1.0583

CPT

5

0.8064

0.7281

0.9052

0.4195

0.3325

0.5279

0.6755

0.5320

0.9341

CTurc

6

0.8083

0.7505

0.8918

0.0119

0.0084

0.0137

0.5300

0.4314

0.6708

RF1

7

0.8333

0.7707

0.8958

0.0111

0.0082

0.0140

0.5300

0.4277

0.6519

RF2

8

0.9032

0.8582

0.9385

0.0088

0.0112

0.0064

0.4027

0.3314

0.5074

RF3
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لیکن توجه به اقلیم منطقه که عموماً مرطوب و دارای

نقاط به همراه مدل هارگریوز مبتنی بر دمای هوا

بارشهای فراوان میباشد مشخص مینماید که مدل

باشد.

تورک (که برای اقلیم های مرطوب توسعه داده شده

جدول  3ردهبندی کلی مدلهای مورد استفاده در این

است) میتوان گزینه مناسبی در تعیین  ET0در این

تحقیق را بر اساس آمارهای دوره اعتبارسنجی و با

1400  سال/ 2  شماره31 جلد/ نشریه دانش آب و خاک

. . . کاظمی و،شیری
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دادههای اقلیمی سه ایستگاه مرطوب کشورمورد بررسی

 بر.توجه به مقادیر شاخصهای آماری نشان میدهد

 نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میتوان.قرار گرفت

 که مشتمل بر متغییرهای دمایRF3 این اساس مدل

 تعرق-از این روش محاسباتی در تخمین میزان تبخیر

هوا و تابش خورشیدی میباشد دارای بیشترین دقت

 که در آن از پارامترهای اقلیمیRF3  مدل.استفاده نمود

 در ردههایRF1  وRF2 بوده و پس از آن مدل های

دمای هوا و سرعت باد به عنوان ورودیهای مدل

 در ادامه نیز مدلهای واسنجی.بعدی قرار میگیرند

 در هر دو ایستگاه از باالترین دقت در،استفاده میشود

 پریستیلی تیلور، تورک،شده( شامل هارگریوز

 تعرق محاسبه شده توسط- تخمین میزان تبخیر

-واسنجی شده) و مدلهای واسنجی نشده قرار می

 (معادله مرجع) برخوردار است کهFAO56-PMمعادله

.گیرند

این امر نشان از غلبه تأثیر سرعت باد بر مؤلفه توازن
.انرژی در این ایستگاهها دارد

نتیجه گیری کلی
در تحقیق حاضر توانایی روش جنگل تصادفی در
 تعرق گیاه مرجع با استفاده از-تخمین میزان تبخیر
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