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 ایو تحلیل خوشه GISبندی تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل در استان اصفهان با استفاده از روش های پهنه 

 
 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،)نویسنده مسئول( هاجر طاهری سودجانی

 صنعتی اصفهان  دانشگاه آب، دانشکده کشاورزی، مهندسی گروه ، استاد2سید سعید اسالمیان

:پست الكترونیكی: 90531039530 تلفن نویسنده اصلی ،Hajar_taheri2001@yahoo.com  

 

 چكیده 

 استفاده مورد آبیاری ریزیبرنامه و گیاه مصرفی آب برآورد جهت که است هاییپارامتر مهمترین از یکی تعرق و تبخیر

زهکشی،  و آبیاری هایشبکه ظرفیت تعیین و طراحی ، آب منابع اقتصادی ریزی و مدیریتبرنامه در آبی نیاز دقیق تعیین. گیردمی قرار

ارائه آن بندی تبخیر و تعرق مرجع در استان اصفهان و دارد. پژوهش حاضر سعی در ارزیابی و پهنه مهمی نقش گیاهی تولید سازیشبیه

بندی به عنوان ابزار اساسی برای مدیریت آب دارد. همچنین مناطق همگن در این استان از لحاظ تبخیر و تعرق های پهنهدر قالب نقشه

 Ref-ETهمگن ارائه شد. نتایج محاسبه نتایج تبخیر و تعرق بدست آمده از نرم افزار  اطقشناسایی و معادالت محاسبه تبخیر و تعرق من

و تبخیر و تعرق بدست  GISبا نتایج بدست آمده از پهنه بندی تبخیر و تعرق نشان داده که بین تبخیر و تعرق محاسبه شده با نرم افزار 

ای دو منطقه ( وجود دارد. برای استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل خوشه68/0بستگی خوبی )هم Ref-ETآمده از نرم افزار 

 کنند.بستگی باالیی میزان تبخیر و تعرق را برآورد میشد و معادالت ارائه شده برای مناطق همگن با همهمگن تشخیص داده 

 

 ای، پهنه بندی، تحلیل خوشهRef-ET تبخیر و تعرق، :ها كلید واژه
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 مقدمه  -5

 ریزیبرنامه و گیاه مصرفی آب برآورد جهت که است هاییپارامتر مهمترین از یکی تعرق و شناخت آن و تبخیر

 تعیین و طراحی و آب منابع اقتصادی ریزی و مدیریتبرنامه در آبی نیاز دقیق تعیین. گیردمی قرار استفاده مورد آبیاری

(، که به ET0تبخیر و تعرق مرجع ) .[6, 5, 3] دارد مهمی نقش گیاهی تولید سازیزهکشی، شبیه و آبیاری هایشبکه ظرفیت

کند ح فرضی چمن، که به میزان کافی آب در اختیار دارد و به طور فعال رشد میعنوان تبخیر و تعرق پتانسیل از یک سط

های های ورودی مدلبندی آبیاری، مهیا کردن دادههای هیدرولوژیکی در زمانشود، یکی از مهمترین متغییرتعریف می

 دانشمندان از . بسیاری[33] باشدهیدرولوژیکی بیالن آب و محاسبه تبخیر و تعرق واقعی برای برای یک ناحیه یا حوضه می

 یهمه در که گرفتند نتیجه و کردند بررسی را مانتیس پنمن فائو مدل اعتبار( 3880) همکاران و جنسن و( 3868) آلن مانند

 بر مبتنی هایروش( 3368) همکاران و زارع ابیانه نتایج اساس بر .[51, 0] است روش بهترین مانتیس پنمن فائو هااقلیم

 است شده شناخته ET0 برآورد روش بهترین عنوان به اصفهان جمله از مطالعه مورد های ایستگاه درصد 58 در پنمن معادله

تعرق و پایه  و تبخیر میزان در هواشناسی تاثیرگذار پارامترهای بودن بیشتر از ناشی توانمی را پنمن روش مطلوبیت. [4]

  .[35, 33] دانست مدل این تئوری

ی تبخیر و تعرق مرجع در دسترس نیستند، بنابراین های هواشناسی در همه جا برای محاسبهبه این که داده با توجه

 تخمین هایراه از یکی آمار زمین هایروش از استفاده های دیگر برای محاسبه تبخیر و تعرق به کار گرفته شود.باید روش

 همبستگی، گرفتن نظر در دلیل به آمار زمین هایروش امروزه بنابراین. دباشمی ایستگاه فاقد نقاط در پتانسیل تعرق و تبخیر

-های زمین آمار با پهنهروش .[8] هستند برخوردار زیادی اهمیت از مکانی متغیرهای تخمین برای ها،داده آرایش و موقعیت

یابی به دست رونای وسیع به کمک تکنیک درا در پهنه ET0توانند تخمین صحیحی از توزیع مکانی بندی مناسب می

-باشد. مرحله اول، شناخت و مدلسازی که بوسیله واریوگرام بررسی می. تخمین زمین آماری شامل دو مرحله می[38]دهند

های مختلف زمین آمار است که به مشخصات مدل واریوگرام برازش داده روششود و مرحله دوم، تخمین زمین آماری به

هدف اصلی از برقرار کردن واریوگرام این است که بتوان ساختار تغییرپذیری را بخصوص  .رحله اول وابسته استشده در م

 نسبت به فاصله )مکانی یا زمانی( بشناسیم. واریوگرام بصورت زیر تعریف می شود.

 ( )  
 

  ( )
∑ [ (  )   (    )]

  ( )
   (5                    )                                                          

تعداد  N(h)بوده و  xi و xi+hبترتیب مقدار متغیر در نقاط  Z(xi)و  Z(xi+h)واریوگرام،  γ(h)در معادله مذکور 

-ها مناسبباشد. قبل از کاربرد واریوگرام در تخمین، الزم است به آنمی hهای بکار رفته به ازای هر فاصله  جفت نمونه

آمار برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در تحقیقات مختلف از جمله برازش کرد. استفاده از زمین را ترین مدل تئوری

( در حوضه 2002، ساوانو و همکاران )[38]بندی تبخیر و تعرق مرجع در یونان( برای پهنه2005ماردیکیس و همکاران )

 .[4] ( در ایران را اشاره کرد3368، زارع ابیانه و همکاران )[32]آبریز رودخانه مکونگ )ژاپن(

 در تواندمی مربوطه، هایداده وجود صورت در که است متغیره چند آماری هایروش از یکی ایخوشه تحلیل

 در اجرا به مراتبی سلسه روش فرایند این در. گیرد قرار استفاده مورد جدید نگرش یک عنوان به اقلیمی همگن مناطق تعیین

 هاییایستگاه اول مرحله در. گرددمی آغاز مجزا دسته یک عنوان به مشاهدات از یک هر گرفتن نظر در با ابتدا در که آمده

-می قرار دسته یک در (مدل به ورودی متغیرهای بین بیشتری شباهت) باشد نزدیکتر همدیگر به هاآن اقلیمی ویژگی که

 این که این یا و پیونددمی دسته این به باشد داشته دسته این به بیشتری شباهت که ایمشاهده هر بعدی مرحله در گیرند
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 شامل شده ایجاد دسته بزرگترین. یافت خواهد ادامه بدهند، را واحد دسته یک تشکیل مشاهدات از دیگر یکی با مشاهده

 افزایش شباهت میزان به چه هر کلی طور به. داشت نخواهد بندیدسته در ارزشی هیچ عمال که بوده مشاهدات این تمامی

 نام به پلکانی نمودار یک صورت به شده ایجاد هایخوشه بین همبستگی میزان. شودمی کوچکتر هاخوشه شود، داده

 . [3] شود می داده نمایش رندروگرام

بندی تبخیر و تعرق در این استان اصفهان صورت گرفت تا در صورت عدم وجود داده این تحقیق با هدف پهنه

نقطه میزان تبخیر و تعرق در هر قسمت این استان برآورد شود. همچنین مناطق همگن در این تنها با استفاده از مختصات هر 

 استان شناسایی شد و برای هر منطقه معادالت مربوطه ارائه شد.

 

 هاروش و مواد -2

 یهاسینوپتیک استان اصفهان شامل ایستگاه هواشناسی ایستگاه 33های اقلیمی درازمدت در پژوهش حاضر از داده

 موقعیت. شد استفاده آبادکبوتر و گلپایگان ، شهرضا نائین، نطنز، کاشان، خور، اصفهان، شرق اصفهان، داران، اردستان،

 در آن شماتیک نمای که باشدمی شمالی 320 380جغرافیایی عرض و شرقی 530 380 جغرافیایی طول در اصفهان استان

 آمده است. 3های هواشناسی در جدول همچنین مشخصات ایستگاه .است شده آورده 3شکل 

 
 های هواشناسیمشخصات ایستگاه -3جدول 

 
 
 

 

 

 ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا

 اردستان 23/33 23/52 40/3252

 داران 56/32 22/50 00/2280

 اصفهان 32/32 40/53 40/3550

 گلپایگان 26/33 32/50 00/3623

 کاشان 58/33 22/53 30/862

 شهرضا 58/33 50/53 20/3645

 شرق اصفهان 40/32 52/53 00/3543

 نائین 53/32 50/53 00/3548

 نطنز 32/33 54/53 80/3864

 خور 42/33 50/55 00/645

 کبوتر آباد 33/32 53/53 00/3545
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 نمای شماتیک از موقعیت اصفهان -3شکل 

 روش پژوهش

در منطقه از معادله پنمن مانتیس استفاده شد. تحقیقات نشان داده است که معادله پنمن برای محاسبه تبخیر و تعرق 

تواند به عنوان یک روش مرجع برای محاسبه تبخیر و تعرق به کار ها نتایج خوبی داده است و میمانتیس در کلیه اقلیم

 . [30] به صورت زیر است مانتیس پنمن معادله فرم گرفته شود.

    
      (    )  

   

     
  (     )

   (        )
(3                    )                                                                      

 متر بر ژول مگا) گیاه سطح به ورودی خالص تشعشع: Rn ،(روز بر متر میلی) مرجع تعرق و تبخیر :ET0آن:  در که

: U2 ،(سلسیوس درجه) هوا روزانه دمای میانگین: T ،(روز بر مربع متر بر ژول مگا) خاک گرمایی شار: G ،(روز بر مربع

 کیلو) واقعی بخار فشار: ea ،(پاسکال کیلو)اشباع بخار فشار: es ،(ثانیه بر متر) دومتری ارتفاع در با سرعت میانگین

 و ( سلسیوس درجه بر پاسکال کیلو) بخار فشار منحنی شیب : ،(پاسکال کیلو)اشباع بخار فشار کمبود: es- ea ،(پاسکال

: ادامه باشد. درمی (سلسیوس درجه بر پاسکال کیلو) سایکرومتری ضریب ET0 ایستگاه با روش پنمن مانتیس برای 

 دانشگاه در 2003 سال در REF-ET افزار نرم (.3886 همکاران، و آلن) شد محاسبه Ref-ET افزار نرم از استفاده با انتخابی

 هایداده از وسیعی طیف کارگیری به توانایی که شد تهیه( 3886 آلن،) 58 فائو نشریه دستورالعمل اساس بر آیداهو

 و تبخیر پارامتر محاسبه برای .[32] دارد خود در مختلف هایروش به ET0 محاسبه برای ورودی عنوان به را هواشناسی

 رطوبت میانگین آفتابی، ساعت دما، حداقل و حداکثر هایداده Ref-ET افزار نرم با پنمن مانتیث روش از استفاده با تعرق

 اصفهان، داران، اردستان، سینوپتیک هواشناسی ایستگاه 30 جغرافیایی عرض و طول و ارتفاع باد، سرعت میانگین و نسبی

 افزار شد.  نرم وارد گلپایگان و شهرضا نائین، نطنز، خور، اصفهان،کاشان، شرق

 در ایستگاه مشخصات همراه به سال مختلف هایماه در ایستگاه هر هایداده میانگین آمار، زمین هایروش برای

 مختلف هایروش محاسبه توانایی افزار نرم این. گردید بازخوانی ARC-GIS افزار نرم طریق از و شد وارد اکسل محیط

سپس با  .است شده بندی تبخیر و تعرق استفادهبرای پهنه کریجینگ هایروش از پژوهش این در. باشدمی دارا را آمار زمین

بندی به دست آمده و موقعیت ایستگاه کبوترآباد میزان تبخیر و تعرق این ایستگاه با استفاده از مختصات توجه به نقشه پهنه

های ایستگاه کبوتر آباد به مقایسه شد. داده REF-ETافزاربدست آمد و با میزان تبخیر و تعرق بدست آمده با نرمایستگاه 

 بندی شرکت داده نشده بود.منظور ارزیابی مدل و بررسی صحت و دقت مدل در پهنه
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-مشخص شد. سپس با کمک نرمهای هواشناسی مناطق همگن در بین ایستگاه SPSSافزار در ادامه با استفاده از نرم

 ضرایب و تعرق و تبخیر محاسبه در موثر پارامترهای STEPWISEرگرسیون چند متغییره به روش  روش و SPSS  افزار

شد. با وارد کردن اطالعات هواشناسی ایستگاه  مشخص و معادالت مربوطه برای هر منطقه ارائه مربوطه برای مناطق همگن

وطه میزان تبخیر و تعرق با استفاده از این معادالت نیز محاسبه شد و با میزان تبخیر و تعرق بدست کبوترآباد در معادالت مرب

مقایسه شد تا مشخص شود این ایستگاه در کدام منطقه قرار گرفته و کدام معادله به خوبی میزان  REF-ETافزارآمده با نرم

 دهد.تبخیر و تعرق این ایستگاه را بدست می

Rو  RMSE ،MBE ،MAEهای آماری ، به منظور ارزیابی معادالت مورد نظر از شاخصپس از پردازش
استفاده شد  2

 شود.که به کمک روابط زیر محاسبه می

(3      )                                                                                                               
n

OP

RMSE

n

i

ii




 1

2)(

 

(4        )                                                                                                                       
 

n

OP

MBE

n

i

ii




 1 

(5            )                                                                                                                    
n

OP

MAE

n

i

ii




 1 

 (8    )                                                                                                                      
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i

ii

n

i

ii

OP

OP

R

1

2

1

2

2
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)(

1 

 iOگیری شده پارامتر خروجی، مقدار اندازه Oiمقدار برآورد شده خروجی مدل،  Piکه در معادالت باال، 

 تعداد مشاهدات است. nگیری شده پارامتر خروجی و میانگین مقادیر اندازه

 

 گیری بندی و نتیجه جمع -3

 GISبندی تبخیر و تعرق استان اصفهان با پهنه -3-5

تبخیر و تعرق متغیری پیوسته است که به موقعیت جغرافیایی نقاط ایستگاهی وابسته است، لذا دارای پراکنش مکانی 

. بنابراین با توجه به همبستگی باالی تبخیر و [4] کنداست و این موضوع اهمیت مدیریت مکانی تبخیر و تعرق را تایید می

ی نقشه تبخیر و تعرق با دقت مناسب بر اساس ی دیگر، تهیههای اقلیمی هر ناحیه با ناحیهتعرق نسبت به مکان به دلیل تفاوت

 –خرداد(، اوت )مرداد -دی مه )اردیبهشتهای میالهای سال انجام شد. ماهنتایج حاصل از روش کریجینگ برای تمام ماه

های بهار، تابستان، پاییز و زمستان اسفند( را به ترتیب به عنوان نماینده فصل –آذر( و فوریه )بهمن  –شهریور(، نوامبر )آبان 

-های پهنهنقشهنمایش داده شد.  5تا  2های ها در شکلبندی تبخیر و تعرق در آنهای مربوط به پهنهانتخاب شد و نمودار

باشد. اثر متقابل دهد که میزان تبخیر و تعرق در مناطق مختلف استان متفاوت میبندی تبخیر و تعرق گیاه مرجع نشان می

ی غیر گردد تا تبخیر و تعرق به صورت پدیدهعوامل اقلیمی مانند دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، تشعشع و ... سبب می
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با توجه به شکل بیشترین میزان تبخیر و تعرق در شرق اصفهان )خور و بیابانک، انارک و خطی و پیچیده نمایان گردد. 

های شود بیشترین میزان تبخیر و تعرق در نقشهباشد و با حرکت به سمت غرب از میزان تبخیر و تعرق کاسته مینائین( می

( و کمترین میزان آن در فصل زمستان 8روز )شکل  متر درمیلی 20/32بندی نیز در ماه جوالی مشاهده شد که برابر با پهنه

-بندی و موقعیت جغرافیایی هر منطقه می( مشاهده شد. بنابراین با داشتن نقشه پهنه5متر در روز )شکل میلی 06/3به میزان 

 توان میزان تبخیر و تعرق را برای آن منطقه بدست آورد. 

      

 استان اصفهان در ماه آگوست ET0نقشه پهنه بندی  -3شکل           استان اصفهان در ماه مه ET0نقشه پهنه بندی  -2شکل 

          

 استان اصفهان در ماه فوریه ET0نقشه پهنه بندی  -5شکل  استان اصفهان در ماه نوامبر     ET0نقشه پهنه بندی  -4شکل 

26/2-71/2  
71/1-26/2  
35/1-71/1  
89/1-35/1  
35/9-89/1  

 
 
 

98/1-53/1  
33/9-98/1  
7/8-33/9  

33/8-7/8  

56/7-79/7  
33/7-56/7  
18/7-33/7  
75/6-18/7  
61/6-75/6  

 
 
 

75/6-32/7  
37/6-75/6  
81/6-37/6  
33/5-81/6  
87/5-33/5  
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میزان همبستگی تبخیر و تعرق محاسبه شده برای  -2شکل     استان اصفهان در ماه جوالی ET0نقشه پهنه بندی  -8شکل 

افزار و نرم Ref-ETافزار ایستگاه کبوترآباد با استفاده از نرم
GIS

و  GISهای بندی شرکت داده نشد در انتها با استفاده از نقشههای پهنهنقشهبا توجه به این که ایستگاه کبوترآباد در تعیین 

های مختلف بدست آمد تا در ارزیابی این روش استفاده های کبوترآباد میزان تبخیر و تعرق این ایستگاه در ماهمختصات ایستگاه

ایستگاه  بندی تبخیر و تعرقنتایج بدست آمده از پهنهبا  Ref-ETشود.نتایج محاسبه نتایج تبخیر و تعرق بدست آمده از نرم افزار 

-هم Ref-ETو تبخیر و تعرق بدست آمده از نرم افزار  GISنشان داده که بین تبخیر و تعرق محاسبه شده با نرم افزار  کبوترآباد

به دست آمد. با توجه به وسیع  8/0برابر با  MBEو  38/3میانگین مربعات خطا در این روش  ( وجود دارد.68/0بستگی خوبی )

های الیسیمتری، تخمین تبخیر و تعرق در مدیریت آب در کشاورزی امری بودن منطقه مورد مطالعه و محدود بودن ایستگاه

-اط فاقد اندازهتر آن در نقبندی تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه کمک زیادی به تخمین دقیقناپذیر است. بنابراین پهنهاجتناب

 گیری خواهد کرد.

 
 جداسازی مناطق همگن بر پایه تبخیر و تعرق و ارائه معادالت مربوط برای مناطق همگن -3-2

ای در قالب تحلیل مناطق همگن کاربرد نتایج حاصل از شناسایی عوامل موثرتر بر شدت تبخیر و تعرق و ارائه معادالت منطقه

ریزی تواند به برنامهباشند، میدرولوژیکی به خصوص برای مناطقی که با کمبود داده مواجه میهای اقلیمی و هیاز لحاظ ویژگی

بندی های مشخصی دستههای منتخب بر اساس ویژگی تبخیر و تعرق به گروهجهت استفاده بهتر از منابع آبی کمک کند. ایستگاه

شد و معادالت مربوطه برای هر منطقه به دست آمد. ارائه  (. با توجه به این شکل سه منطقه همگن تشخیص داده6شدند )شکل 

تواند برای مناطقی از استان اصفهان که معادالت مربوط به هر منطقه در قالب تحلیل مناطق همگن و شناسایی عوامل موثر بر آن می

ریزی جهت استفاده بهتر از منابع آب کمک کند. با توجه به معادالت مربوطه مهمترین پارامتر با کمبود داده مواجه هستند در برنامه

اثرگذار در مناطق همگن دمای کمینه و بیشینه، سرعت باد و ساعات آفتابی است. در ادامه نتایج نرم افزار و همچنین ضرایب آماری 

69/9-57/1  
62/8-69/9  
63/77-62/8  
66/77-63/77  
67/76-66/77  
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R
2 ،RMSE  وR

2/RMSE ،MBE  وMAE  بدست آمد. معادالت ارائه شده با همبستگی خوبی می (2برای هر معادله )جدول-

 توانند برای محاسبه تبخیر و تعرق در هر منطقه به کار روند.

-( دمای بیشینه و سرعت باد در فصل گرما و همچنین و رطوبت و دمای بیشینه در فصل سرما را مهم3380احمد نژاد و همکاران )

( بیان کردند که 3383. نجفی و همکاران )[3] ر و تعرق در استان اصفهان بیان کردندهای اثرگذار در محاسبه تبخیترین پارامتر

های بیشینه و کمینه دما، رطوبت، سرعت باد و تعداد )شبکه عصبی با ساختار پرسپترون چند الیه( با ورودی MLPکاربرد مدل 

 است 436/0برابر با  RMSEقدار دهد که در این مدل مساعات آفتابی نتیجه خوبی برای تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع ارائه می

[2]. 

 

 نمودار تحلیل خوشه ای -6شکل 

 معادالت استخراجی تبخیر و تعرق برای هر منطقه همگن -2جدول 

منطقه 

 همگن
 n R2 RMSE MBE MAE معادله استخراج شده نام مناطق

3 

اصفهان، نائین، شرق 

اصفهان، نطنز، 

گلپایگان، شهرضا و 

 داران

ET0=-

3.411+0.147Tmax+0.839U+0.197Sunshine+ 

0.07Tmin+0.001E 

 

2709 0.95 1.015 0.87 0.78 

2 

اصفهان، نائین، شرق 

اصفهان، نطنز، گلپایگان 

و شهرضا و داران 

 کاشان، خور و اردستان

ET0=-3.636+0.008H+0.979 

U+0.111Tmax+0.231Sunshine+ 
0.099Tmin+0.0004E 

 

3839 0.946 0.751 -

0.007 
0.553 
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= میانگین دمای tmax میانگین سرعت باد )نات(، =U= میانگین رطوبت نسبی )درصد(،  H ها: تعداد داده nدر معادالت فوق،

= طول جغرافیایی Longitude = ارتفاع از سطح دریا )متر(،E = میانگین دمای مینیمم،tmin = ساعات آفتابی،S ماکزیمم،

 باشد.= عرض جغرافیایی میLatitudeو

 

ای استفاده نشد در انتها با استفاده از معادالت به دست آمده باال میزان با توجه به این که ایستگاه کبوترآباد در تحلیل خوشه

ی با مقایسه تبخیر و تعرق به دست های آمارتبخیر و تعرق این ایستگاه به منظور ارزیابی مدل استفاده شد. برای این منظور شاخص

آمده است. معادله کلی ارائه  8و معادالت استخراج شده به روش رگرسیون محاسبه شد که در جدول  REF-ETآمده از نرم افزار 

Rشده برای منطقه اصفهان به دلیل این که نسبت 
R(، 33تا  8باالتر )شکل  2

2/RMSE  ،بیشترMBE  وMAE ( نسبت 3کمتر )جدول

با   توان با استفاده از معادالت این مناطق میزان تبخیر و تعرق در آن منطقه را محاسبه نمود.تر بوده و میایستگاه کبوترآباد شبیه به

با کاربرد این معادله می توان معادله منطقه دو برای محاسبه میزان تبخیر و تعرق ایستگاه کبوترآباد مناسب بوده و  8توجه به جدول 

توان به همین شیوه عمل نموده و متری میزان تبخیر و تعرق این منطقه را محاسبه کرد. برای مناطق دیگر اصفهان نیز میبا خطای ک

 معادله مناسب را انتخاب نمود.

     

-Refمیزان همبستگی تبخیر و تعرق محاسبه شده  -8شکل 

ET و معادله ارائه شده در منطقه یک 

-Refمیزان همبستگی تبخیر و تعرق محاسبه شده  -30شکل  

ET  و معادله ارائه شده در منطقه دو 
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افزار های آماری به منظور مقایسه تبخیر و تعرق محاسبه شده برای ایستگاه کبوترآباد با استفاده از نرممیزان شاخص -3جدول 

Ref-ET افزار و نرمGIS 

 شاخص های آماری 3ه منطق 2منطقه 

48/0 03/3 RMSE 

880/0 842/0 R
2

 

85/3 833/0 R
2
/RMSE 

32/0- 63/0 MBE 

36/0 66/0 MAE 
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