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Abstract 
In this paper, the paper entitled “Evaluation and Comparison 

of Different Methods of Reference Evapotranspiration Based 

on Mass Transmission Methods in Iran and Its Zoning by 
Using GIS” by  H. Ghamarnia and Z. Niazi, Iran-Water 

Resources Research (Fall 2018, Vol. 14, No. 3, Pages 318 to 

338), is discussed. After a brief introduction about the 

importance of the topic, the advantages and disadvantages of 
the issue are discussed.  
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 مقدمه  -0

جع تعرق مر-های مختلف برآورد تبخیرارزیابی و مقایسه روش»مقاله 
بندی آن با استفاده از پهنههای انتقال جرم در ایران و بر اساس روش

GIS» تعرق -به یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه تبخیر
پردازد و از این حیث قابل توجه و دارای اهمیت بسیار است. این می

ر بمقاله توسط یکی از استادان برجسته کشور نگاشته شده که عالوه
در  انیهای فراوتعرق، دارای پژوهش-آشنایی با مباحث نوین تبخیر

باشد. این امر بر حساسیت و اهمیت تعرق نیز می-زمینه تبخیر
 موضوعی مقاله مزبور افزوده است.

 
اطالع از نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی از ملزومات هر طرح آبیاری 

تعرق مرجع است. در -نیاز آن محاسبه تبخیرباشد که پیشمی
یری گای اندازهطههای آبی، نیاز آبی گیاهان اغلب به صورت نقکشت

ر ها دریزیکه بیشتر مطالعات و برنامهشود. در حالیو یا برآورد می
پذیرد؛ لذا، این اطالعات باید از حالت ای صورت میمقیاس منطقه

(. از Baladi et al., 2017ای تبدیل شود )ای به حالت منطقهنقطه
یازمند ن ای به یک سطح وسیعتعرق نقطه-رو تعمیم میزان تبخیراین

 بندی آن است.های میانیابی و پهنهاستفاده از روش
 

تعرق -برآورد تبخیر»بنابراین، روشن کردن زوایای گوناگون موضوع 
که چندی است در قلمرو مباحث مدیریت « بندی آنگیاه مرجع و پهنه

تواند پرده از بسیاری از ابهامات بگشاید و راه منابع آب عنوان شده، می
توان به های هدفمند بعدی هموار سازد. از این رو نمیقیقرا برای تح

برآورد  تواند منبع مناسبی برایسادگی از کنار مقاالتی که نتایج آنها می
و رتعرق پتانسیل در مناطق مختلف کشور که با کمبود داده روبه-تبخیر

 هستند، گذشت.
 

 تحلیل مقاله -0

ای به خالصه مقاله و مفاد مقاله، نخست اشاره در تحلیل و بررسی
سپس تحلیل امتیازها و بیان نقاط قوت آن و همچنین به تحلیل 

 شود تا درنهایت راه برای تحلیلها و نقاط ضعف آن پرداخته میکاستی
 بندی هموار گردد.نهایی و جمع

 
، Dalton (1802) ،Trabert (1896)در مقاله اصلی از معادالت 

Meyer (1926) ،Rohwer (1931) ،Penman (1984) ،
Albrecht (1950) ،Romanenko (1961) ،Brockamp & 

Wenner (1963) ،WMO (1966) وMahringer (1970)   که
-های مبتنی بر انتقال جرم هستند، برای برآورد تبخیرهمگی روش

این  یاند. نتایج همهتعرق مرجع در کل ایران مورد ارزیابی قرار گرفته

مقایسه شده است. سپس،  56مانتیث فائو  -نها با نتایج روش پنمروش
ترین معادله معرفی شده است. برای هر اقلیم بهترین و نامناسب

نیمه خشک به عنوان  همچنین از مطالعات الیسیمتری برای اقلیم
یید نتایج حاصله از این پژوهش استفاده شده است. سپس نمونه برای تأ

و و مانتیث فائ -نمنتعرق مرجع )براساس روش پ-بندی تبخیرپهنه
وش رحاصله از  جینتاتنی بر انتقال جرم( بر اساس بهترین روش مب

 ر،مزبو مقاله اىمحتو به قیقد نگاهى باکریجینگ صورت گرفته است. 
 نست:دا اردمو ینا شامل انتومىآن را  ىهازمتیاا

یاه تعرق گ-برآورد تبخیر»اهمیت موضوع: اگر بپذیریم که بحث  -1
یکی از شاه کلیدهای مباحث مدیریت منابع « بندی آنمرجع و پهنه

آب است، در آن صورت انتخاب این موضوع و طرح مسائل مربوط به 
 آن در مقاله مزبور، یکی از مهمترین امتیازات آن خواهد بود.

، بحث انتخاب موضوعی بکر: جدای از اهمیت و حساسیت موضوع -2
ای بوده و هنوز ابعاد و زوای له بسیار فراخحوزه تحقیق پیرامون این مسأ

رو گزینش چنین فراوانی از آن، مبهم و درخور پژوهش است. از این
 ای برایدرآمد و مقدمهتواند پیشای به خوبی میموضوع بکر و تازه

مختلف برآورد  هایروش سهیو مقا یابیارز»وزه ــپژوهش در ح
 قرار گیرد.« تعرق مرجع-ریتبخ

های مقاله های کلی: از مهمترین ویژگینظم منطقی در عنوان -3
 های کلی آن است.مزبور، وجود نظم منطقی و ترتیب و توالی عنوان

های ارائه روش و حرکت بر مدار آن: نویسنده در تمامی بخش -4
بندی معین، روش خاص خود را در مقاله، به صورت مشخص و طبقه

سیر م تبیین کند. این روشنگری در فهم وطرح کلی مقاله بیان می
ثر است و خواننده را در ارزیابی نوع حرکت فکری نویسنده بسیار مؤ

 کند.روشی که مقاله طی کرده، دچار ابهام و سردرگمی نمی
ارجاع و استناد به منابع معتبر: منابعی که نویسندگان محترم در  -5

پایان مقاله به آنها ارجاع داده است، همگی از مراجع معتبر و کم و 
 مطرح هستند.بیش 

در پژوهش مذکور از میانگین متغیرهای اقلیمی طی دوره آماری  -6
( استفاده شده، که یک دوره طوالنی مدت 2913-1009ساله ) 15
رق پتانسیل در تع-باشد. بنابراین تاثیر تغییر اقلیم بر میزان تبخیرمی

 این پژوهش نسبتاً ناچیز است.
خذ شده از ایستگاه هواشناسی استفاده از پارامترهای هواشناسی ا -7

 دقت شیموجب افزامتری ایستگاه الیسیمتری  199واقع در فاصله 
  .شده استکرمانشاه  ستگاهیا جینتا
له تعرق پتانسیل به وسی-ای تبخیرهای نقطهدر پژوهش مذکور داده -1

عرق پتانسیل ت-گر زمین آماری کریجینگ تبدیل به نقشه تبخیرتخمین
تعرق -آمار جهت مدیریت مکانی تبخیراز علم زمین شدند. به عبارتی

 استفاده شده است.
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ر ییدی بمانشاه مهر تأهای الیسیمتری در شهر کراستفاده از داده -0
نی تعرق مبت-های مختلف برآورد تبخیرنتایج حاصل از ارزیابی روش

شک خمانتیث فائو در اقلیم نیمه -بر انتقال جرم و همچنین روش پنمن
 . باشدمی

 
یده هایی نیز درغم ارائه نتایج ارزشمند، کاستیدر پژوهش مذکور علی

 شود:شود که در زیر به آنها اشاره میمی
در پژوهش مذکور در بخش مطالعات الیسیمتری سنسورهای  -1

سانتیمتری  69و  49،29( فقط در سه عمق TDRگیری رطوبت )اندازه
برداشت شده از این سه عمق  هایاند و تعمیم دادهاز خاک قرار گرفته

ه وجود آمدن مقداری خطا در نتایج ــبه کل حجم خاک موجب ب
 شود. تعرق برآوردی حاصل از الیسیمتر می-تبخیر

های مورد در پژوهش مذکور پس از تعیین خأل آماری ایستگاه -2
گیری نسبت به موقعیت مطالعه، بازسازی آماری آنها با رگرسیون

 رمنظو بهر انجام شده است. در حالی که بهتر است های مجاوایستگاه
 مختلف یهااز روش ه،نشد ثبت شناسیاهو یهاداده زیسازباو  دیجاا

های گمشده استفاده شود و نیز دقت این ها و تخمین دادهبازسازی داده
ها مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با مقادیر به دست آمده از روش

 تعرق مرجع استفاده شود. -خیربهترین روش برای محاسبه تب
ده استفای میاقل یرهایمتغمیانگین  هایداده در پژوهش مذکور از -3

درصد  59 ح احتمال وقوعسطشده است. بنابراین نتایج ارائه شده برای 
 شود معادالت مبتنی بر انتقال جرم برایقابل قبول است و پیشنهاد می

 وقوع متفاوت در کشورتعرق مرجع با سطوح احتمال -ریبرآورد تبخ
 مورد ارزیابی قرار گیرند.

 استفاده شدهی میاقل یرهایمتغروزانه  هایداده در پژوهش مذکور از -4
وزانه تعرق مرجع ر-است. بنابراین نتایج ارائه شده برای برآورد تبخیر

تگی، هفهای )ساعتی، ثیر بازهشود تأقابل قبول است و پیشنهاد می
تعرق -امترهای هواشناسی در برآورد تبخیرماهانه و ساالنه( پار

 مورد ارزیابی قرار گیرد. های مختلفروش
 ایبرتعرق مرجع -ریمعادله برآورد تبخ نیبهتردر پژوهش مذکور  -5

و اقلیم در مقیاس ساالنه تعیین شده است در حالی که  ستگاهیهر ا
 ردبرآورم برای ــر انتقال جــبهتر است ارزیابی معادالت مبتنی ب

 در مقیاس ماهانه انجام شود.  تعرق مرجع-ریتبخ
 ایبرتعرق مرجع -ریمعادله برآورد تبخ نیبهتردر پژوهش مذکور  -6

عادالت مو اقلیم تعیین شده است در حالی که بهتر است  ستگاهیهر ا
 تگاهسیهر ا ایبر انتقال جرم هایتعرق ارائه شده براساس روش-ریتبخ

 تعرق مرجع اصالح و واسنجی-و اقلیم به منظور برآورد دقیقتر تبخیر
 شوند.

 ایبرتعرق مرجع -ریمعادله برآورد تبخ نیبهتردر پژوهش مذکور  -7
با  هاروش بهتر است بهتریناقلیم تعیین شده است در حالی که هر 

ئو مانتیث فا -به روش پنمن یخط ونیمعادله رگرس کیاستفاده از 
 تبدیل شوند.

مانتیث فائو را به عنوان روش  -اگرچه سازمان فائو مدل پنمن -1
تعرق مرجع پیشنهاد نموده است و مطالعات زیادی -استاندارد تبخیر

نشان از برتری این معادله نسبت به سایر معادالت در مقایسه با 
 Kardavani and Qalehe, 2013های الیسیمتری دارد )داده

Lopez-Urrea et al., 2006; ولی )baladi et al. (2017)  گزارش
با  مانتیث فائو در مقایسه -کردند که در استان خوزستان معادله پنمن

های الیسیمتری خطای نسبتاً زیادی از خود نشان داده است و داده
های معادله بالنی کریدل را بهترین معادله در مقایسه با داده

استان خوزستان معرفی کردند. بنابراین، ضروری الیسیمتری برای 
ا ب مبتنی بر انتقال جرم هایروشنیز  اهمیاقل ریسا یبراکه  است
 مورد ارزیابی قرار گیرند. یمتریسیال هایداده

 
تعرق مرجع )براساس روش -بندی تبخیردر پژوهش مذکور به پهنه

 جینتااساس  برپنمن مانتیث فائو و بهترین روش مبتنی بر انتقال جرم( 
روش کریجینگ پرداخته شده است. در حالی که بهتر است حاصله از 
ل تعرق پتانسی-آمار برای برآورد تبخیرهای مختلف زمینابتدا روش

ا تعرق مرجع ب-بندی تبخیرمورد ارزیابی قرار گیرند و سپس پهنه
بهترین روش زمین آماری صورت گیرد؛ زیرا محققین معتقدند که 

های میانیابی بستگی زیادی به طبیعت متغیرهای اقلیمی، وشعملکرد ر
ها و تراکم آنها، مقیاس زمانی و مکانی نحوه پراکنش مکانی ایستگاه

 Nalderهای میانیابی دارد )مورد مطالعه و فرضیات حاکم بر روش

and Wein, 1998 Goovaerts, 1997; Mardikis et al., 2005;.) 
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