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چکیده

Abstract
Online evaluation of potential evaporation can be useful in water resources management. In this research, the
use of software for smartphones to estimate the potential
evaporation from free water surface and ground surface
and also to estimate the possibility of reducing evaporation due to the installation of photovoltaic panels on water
bodies is considered. The data used is extracted from the
NASA-POWER cloud network database and the software
intelligently detects the selected point in relation to two
states of dry area or water area and performs the relevant
calculations. The proposed relation for the evaluation of
potential evaporation was analyzed by considering 10 year
average data of Doosti dam (2008–2017) and its error rate
and some experimental relation of potential evaporation
and evaporation from the free water surface with the rate
of evaporation from the evaporation pan located at the site
were determined. The results indicated that the proposed
relation yielded a smaller error compared with all the
other relations. In order to evaluate the efficiency of the
proposed relation and the data extracted from the NASA
POWER database, the evaluations done by the software
were compared against the values from the evaporation
pans in the synoptic stations in six cities. This revealed the
validity of the software outputs to be within 8–16%.
Keywords: Estimation of Potential Evaporation, Smart

برآورد تبخیر پتانسیل به صورت برخط میتواند در مدیریت منابع
 در این تحقیق استفاده از یک نرمافزار برای.آبی پر کاربرد باشد
گوشیهای هوشمند جهت برآورد تبخیر پتانسيل از سطوح آزاد
 برآورد امكان کاهش تبخیر ناشی از،آب و سطح زمین و همچنني
.نصب صفحات فتوولتاییک بر روی پهنههای آبی مد نظر میباشد
NASA- دادههای مورد استفاده از پایگاه داده شبکه ابری
 استخراج میشود و نرمافزار به صورت هوشمند نقطهPOWER
انتخابی را نسبت به دو حالت خشکی یا پهنۀ آبی تشخیص داده
 رابطه پیشنهادی تحقیق.و محاسبات مربوطه را انجام میدهد
برای برآورد تبخیر پتانسیل با در نظر گرفنت دادههای میانگین ده
) مورد بررسی قرار2017  الی2008 ساله سد دوستی (سالهای
گرفت و میزان خطای آن و برخی روابط تجربی تبخیر پتانسیل
و تبخیر از سطح آزاد آب با میزان تبخیر صورت گرفته از تشت
 این رابطه،تبخیر مستقر در محل تعیین گردید که نتایج نشان داد
.نسبت به متامی روابط مورد بررسی دارای خطای کمرتی است
به منظور ارزیابی کارایی رابطه پیشنهادی و دادههای دریافتی از
 مقدار تبخیر خروجی نرمافزار با مقادیر،NASA-POWER پایگاه
دادههای تشت تبخیر در ایستگاههای سینوپتیک برای شش شهر
16  الی8  در بازه،مقایسه شده و صحت مقادیر خروجی نرمافزار
.درصد برآورد گردید
، نرمافزار هوشمند، برآورد تبخیر پتانسیل:واژههای کلیدی
. صفحات فتوولتائیک، مدیریت منابع آب،کاهش تبخیر

Software, Evaporation Reduction, Water Resources Management, Photovoltaic Panels.
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مقدمه

تخمین تبخیر بسیاری از روشهای تجربی طی  50سال گذشته بیان
شد ه و بر اساس پارامرتهای هواشناسی ،روابط تجربی مختلفی
ارائه شده است ( Asmaniو همکاران .)2020 ،در سالهای
اخیر امکان محاسبه تبخیر به صورت بر خط فراهم گردیده
که این امر مدیریت منابع آبی را بهینه میمناید ( Adhikariو
همکاران .)2017 ،یکی از مزایای بزرگ استفاده از برنامههای
گوشیهای هوشمند در دسرتس بودن و برخط بودن آن است که
کمک بزرگی برای تصمیمگیریهای این حوزه میباشد .محققان
کشاورزی و متخصصان آبشناسی از این برنامهها برای مصارف
گوناگونی از تعیین آفات تا جدول زمانی آبیاری استفاده میکنند
( Vellidisو همکاران. )2016 ،بر همین اساس ،چندین برنامه
جهت گوشیهای همراه ایجاد شده است .به طور مثال Vellidis
و همکاران ( )2015برای جدول زمانبندی آبیاری کتان نرمافزاری
ایجاد منودند .با این وجود ،تاکنون در مجالت علمیهیچ مقالهای
در مورد نرمافزارهای گوشیهای هوشمند به منظور محاسبه
تبخیر و کاهش میزان تبخیر بر اثر نیروگاههای شناور صفحات
فتوولتاییک به صورت خودکار و بر اساس دادههای شبکههای
ابری هواشناسی از نقاط مختلف جغرافیایی منترش نشده است.
محدودیت اصلی توسعه چنین امری در مقیاس گسرتده ،دادههای
ورودی آب و هوایی است که اکرثاً از ایستگاههای زمینی خودکار
جمعآوری میشود .دادههای شبکهای نظیر NASA-POWER
که براساس دریافت دادهها از ایستگاههای زمینی و ماهواریهای
فعالیت میمنایند ،میتواند چنین محاسباتی را به صورت هوشمند
و برخط برای هر نقطه از دنیا عملی سازد.

براساس مقادیر محاسبه شدۀ متوسط جهانی ،استفاده از آب
در مصارف کشاورزی به تنهایی  70درصد از آب موجود در
رودخانهها و منابع آب زیرزمینی را شامل میشود ( Siebertو
همکاران .)2013 ،کل مساحت زیر کشت جهان برابر با 307/6
میلیون هکتار بوده که کشورهای چین و هند با مجموع 70
میلیون هکتار به ترتیب مقامهای اول و دوم سطح زیر کشت
را دارند ( .)2016 ،FAOدر کشورهای در حال توسعه%90 ،
مرصف آب ،رصف کشاورزی شده و آب نقش اساسی در امنیت
و تولیدات غذایی دارد ( Siebertو همکاران .)2013 ،به عنوان
مثال ،در برزیل  %67/2منابع آب رصف کشاورزی میشود که
این میزان متوسط ساالنه برابر با  969 m3/sمیباشد ( Anو
همکاران .)2017 ،آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی ایران در
بخشهای زراعت ،باغبانی ،دام ،طیور ،آبخیزداری ،بیابان زدایی،
شیالت ،آبزیپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی برابر با  %92منابع
آبی کشور است .استفاده خارج از کنرتل آب در نهایت منجر
به نابودی منابع آب میشود ( Silvaو همکاران .)2016 ،بر
همین اساس ،طی ده سال گذشته تالشهای فراوانی به منظور
حفظ منابع آب و مدیریت آن صورت پذیرفته است ( Siebertو
همکاران.)2013 ،
سنجش میزان تبخیر از پهنههای آبی یک پارامرت مهم در مطالعات
هواشناسی ،آبشناسی و مدیریت منابع آبی میباشد (Allen
و همکاران2011 ،؛  de Sousa Limaو همکاران .)2013 ،برای

میآید که  1APIمورد نظر در نرمافزار مورد استفاده قرار
گرفته تا بتوان دادههای مورد نیاز در محاسبات نرمافزار را
دریافت منود .دسرتيس به اين دادهها از طريق وبگاه اينرتنتي
به نشانی  https://power.larc.nasa.gov/امكانپذير است.

مواد و روشها
• دادههای هواشناسی
سیستم برخط دادههای هواشناسی ( )2020 ،NASAبه منظور
تأمین اطالعات هواشناسی برای استفاده مستقیم در کشاورزی،
تولید برق و هواشناسی کاربردی ،ایجاد شده است (Stackhouse
و همکاران.)2015 ،
از این پایگاه داده در مقاالت معترب متعددی استفاده شده
است که این امر موید صحت دادههای آن میباشد (Júnior
و همکاران .)2019 ،این سیستم ،اطالعات را به صورت
مستقیم از منابع داده و از سیستمهای دادههای شبکهای
مختلف جمعآوری میکند .برای مثال ،دادههای روزانه برخط
برای دمای هوا و رطوبت نسبی از مدل جهانی  GEOS-4و
دادههای بارشی ایستگاههای سینوپتیک ،جمعآوری میشود.
دادههای مورد نیاز از پایگاه داده  NASA-Powerبا استفاده
از پروتکل  httpقابل استخراج است .برای این منظور الزم
نرشیه آب و توسعه پایدار

• روابط تجربی تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطوح آزاد آب
برخی روابط تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطوح آزاد آب که کاربرد
بیشرتی دارند ،در جدول ( )1ارائه شدهاند .از این روابط در این
پژوهش مطابق جدول ( )2استفاده گردیده است.
در معادالت این جدول T ،میانگین دمای هوا برحسب درجه
سانتیگراد es ،فشار بخار اشباع آب در هوا برحسب میلیمرت
جیوه ea ،فشار واقعی بخار آب در هوا برحسب میلیمرت
جیوه U2 ،رسعت باد در ارتفاع  2مرتی برحسب مرت بر ثانیه،
 RHمیانگین رطوبت نسبی هوا برحسب درصد C ،رضیب
ثابت برای دریاچههای عمیق برابر با  3/5و برای دریاچههای
کمعمق  0/5و  Dساعات روشنایی روز میباشد.
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جدول  -1روابط تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطح آزاد
معادله
نام روش
پارامرت مورد
ارزیابی
2
(E = 0.0018(T+25) (100-RH
ایوانف
تبخیر از
سطح آزاد
(E = 0.028U2 (es-ea
هنفر
(E = 0.(0.116+0.017U2)(es-ea
شاهتین
(E = 0.03U2(es-ea
مارسیانو
(E = 0.883 (4.57 T + 43.3
دفرت عمران امریکا
(E = (1+U2/16) C(es-ea
مایر
(E = 0.03523RS(0.014T–0.37
هامون
تبخیر
2
((7.5 T)/( T +273
پتانسیل
E = 0.63D 10
جنسن-هیز

تابش بر حسب وات بر مرتمربع است و تبخیر بر حسب
میلیمرت در روز محاسبه میشود .رابطه ( )1با در نظر گرفنت
دادههای میانگین ده ساله سد دوستی (سالهای  2008الی
 )2017مورد بررسی قرار گرفت و میزان خطای رابطه فوق و
برخی روابط تجربی تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطح آزاد آب
(جدول  )1با میزان تبخیر صورت گرفته از تشت تبخیر مستقر
در محل تعیین گردید که مطابق جدول ( ،)2این رابطه نسبت
به متامی روابط مورد بررسی دارای خطای کمرتی است .میزان
تبخیر از سطح دریاچه پشت سد دوستی ،بر اساس تبخیر تشت
با رضیب اصالحشده  0/7در جدول ( )2به عنوان شاهد درج
گردیده است .همچنین میزان خطای هر روش نسبت به تبخیر
محاسبهشده از تشت تبخیر ،از رابطه ( )2محاسبه شده است.
بر این اساس چنانچه تبخیر پتانسیل مد نظر باشد از رابطه ()1
استفاده میگردد و در صورت پوشیدهشدن پهنههای آبی با
صفحات فتوولتائیک میتوان به میزان زیادی از تبخیر جلوگیری
منود و چنانچه پهنه آبی با صفحات فتوولتائیک پوشیده گردد
برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با در نظر گرفنت میزان پوشش
از روابط ( )3الی ( )6انجام میشود .الزم به ذکر است که در
صورت پوشش  %100به دلیل ساختار سازههای مورد استفاده
و وجود باد در فاصله مابین صفحات فتوولتاییک و سطح آب،
تبخیر تا میزان حدود  %70کاهش خواهد یافت ( Asmaniو
همکاران.)2020 ،

• معرفی و بکارگیری رابطۀ پیشنهادی برآورد تبخیر اسمنی-
بشیرنژاد -شهابی
در سال  1399در آزمایشگاه انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مشهد با استفاده از آزمایشهای متعدد در دستگاه شبیهساز تبخیر،
رابطه ( )1استخراج شده و با استفاده از سه پارامرت دمای متوسط،
شدت تابش و رسعت باد ،تبخیر از سطوح آزاد آب /تبخیر پتانسیل
را برآورد میکند ( Asmaniو همکاران.)2020 ،
()1
(E=1.16 (0.278 Ta + 2.697 W – 0.023 RS
در این رابطه Ta ،بهعنوان دمای میانگین روزانه برحسب
سلسیوس W ،رسعت باد بر حسب مرت بر ثانیه و  RSنیز شدت

ایوانف

2

2925
%26

جدول  -2مقایسه خطای رابطه ( )1و روابط تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطح آزاد با تبخیر حاصل از
تشت ،بر اساس دادههای میانگین ده ساله سد دوستی (سالهای  2008تا )2017
تبخیر پتانسیل (میلیمرت در سال)
تبخیر از سطح آزاد (میلیمرت در سال)
8
7
سالهای
هنفر 3شاهتین 4مارسیانو 5دفرت عمران مایر هامون جنسن -رابطه 1تبخیر اصالحشده
9
6
تشت کالس  Aموردمطالعه
هیز
امریکا
2017-2007
2314
2363
3004
2856 2447
1731
201
633
188
 %2میزان خطا در مقایسه با تبخیر تشت
%30
%23
%6
%25
%91
%73
%92

( )2درصد خطای تبخیر در هر روش=مقدار تبخیر تشت ( × 100/مقدار برآوردی تبخیر از روشهای مختلف – مقدار تبخیر تشت)
		
		
با پوشش  25درصد
		
()3
E25% =0.2693 Ta + 2.6171 W – 0.0226 RS
					
با پوشش  50درصد
		
()4
E50% =0.2571 Ta + 2.4006 W – 0.0207 RS
					
با پوشش  75درصد
		
()5
E75% =0.1826 Ta + 1.7748 W – 0.0153 RS
با پوشش  100درصد			
		
()6
E100% =0.0998 Ta + 0.97 W – 0.0084 RS
برای بکارگیری رابطه ( )1در برآورد تبخیر پتانسیل ،با استفاده از
دادههای موجود در پایگاه داده NASA-POWER؛ شش شهر
مشهد ،اندیمشک ،میناب ،دمشق ،مببئی و فرانکفورت انتخاب
شد که دادههای مورد استناد و محاسبه تبخیر مطابق جدول
طراحی نرمافزار برآورد تبخیر پتانسیل با قابلیت اتصال به پایگاه داده  NASA-Powerو ...

( )3میباشد .دادههای سه شهر مشهد ،اندیمشک و میناب با
گسرتدگی نقاط مختلف ایران از وبگاه دادههای هواشناسی
صورت گرفت .سه شهر دمشق ،مببئی و فرانکفورت نیز که
امکان دریافت دادههای هواشناسی و مقایسه آنها از پایگاه

10
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اسمنی ،م .و همکاران

داده  meteoblue11امکانپذیر بود ،انتخاب گردیدند و سعی
گردید گسرتدگی وسیعی در انتخاب شهرها در نظر گرفته شود.
از پایگاههای داده مذکور دادههای مربوط به تبخیر انتخاب و
بر اساس خروجی مورد نیاز به نرم افزار اکسل منتقل و پس از
آن در محاسبات مقایسهای از آن ها استفاده شد.
به دلیل در دسرتس نبودن دادههای کامل موقعیتهای
جغرافیایی ،از دادههای موجود بصورت میانگین ساالنه در
سالهای  2018و  2019استفاده گردید که اطالعات موردنظر
از پایگاه دادههای مرتبط بصورت میانگین ساالنه قابل استخراج
میباشد .در بررسیهای متعدد به وضوح دیده میشود که

میزان تبخیر بصورت ماهانه یا ساالنه قابل استفاده میباشد
و در صورت نیاز به دادههای روزانه میزان تبخیر میتوان
مقادیر ماهانه تقسیم بر تعداد روز در ماه را در نظر گرفت.
دادههای تشت در مقادیر روزانه دارای خطاهای معناداری
بوده که در ایستگاههای سینوپتیک نیز دادههای تشت تبخیر
معموالً به صورت ماهانه مورد استفاده قرار میگیرد .در جدول
( )3مشاهده میشود که خطای رابطه ( )1بر مبنای دادههای
هواشناسی نسبت به تشت تبخیر ،در بازه  8تا  16درصد میباشد
که با توجه به فراگیری دادههای دریافتی از پایگاه NASA-
 POWERمیتوان آن را قابل قبول در نظر گرفت.

شهر

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

سال

کمینه

بیشینه

فرانکفورت 50.08

8.63

متوسط

مببئی

18.86

73.8

کمینه

دمشق

33.38

36.43

• توسعه نرمافزار گوشی هوشمند مبتنی بر اندروید
اصول طراحی در این نرمافزار که با عنوان Evap-
( Softقابل ارائه در گوگل پلی و دیگر پایگاههای دادۀ
نرمافزارها) شناخته میشود ،این بوده که بتوان با آن برای
کاربر ،برای مکان مورد تقاضای او برآوردی از تبخیر بر
اساس رابطه اسمنی-بشیرنژاد-شهابی ارائه منود .از آنجا که
استفاده از نیروگاههای فتوولتاییک شناور به دلیل کاهش
میزان تبخیر منابع آبی ،رو به افزایش میباشد ،این نرمافزار
عالوه بر محاسبه میزان تبخیر پتانسیل ،پیشبینی میزان
کاهش تبخیر بر اثر وجود صفحات فتوولتاییک را نیز میرس
میسازد .این نرمافزار در صورت انتخاب پهنههای آبی قادر
نرشیه آب و توسعه پایدار

بیشینه

میناب

27.15

57.11

شدت تابش
(وات بر مرت مربع)
متوسط

اندیمشک

32.46

47.93

متوسط ماهانه
تبخیرتشت (میلیمرت)

مشهد

36.23

59.42

2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

1.06
1.09
1.04
1.09
0.62
0.65
0.87
0.83
1.36
1.31
1.29
1.30

4.67
4.63
4.10
4.11
5.19
5.12
4.52
4.49
4.47
4.56
3.85
3.96

2.87
2.86
2.57
2.60
2.91
2.89
2.70
2.66
2.92
2.94
2.57
2.63

5.95
5.82
19.98
18.88
21.64
20.87
11.68
10.92
18.76
19.22
6.53
6.05

20.33
19.66
33.96
32.73
34.81
33.47
25.41
24.7
30.94
30.89
16.09
15.41

12.46
12.07
26.44
25.24
27.52
26.54
17.87
17.11
24.15
24.37
11.17
10.61

290
291
353
343
358
363
314
307
386
392
311
309

187
176
186
189
218
219
201
197
226
233
117
115

درصد میزان خطا
در برآورد تبخیر
متوسط ماهانه تبخیر
از رابطه(( )1میلیمرت)

جدول  -3مقایسه میزان تبخیر از رابطه ( )1براساس پارامرتهای مرتبط و تبخیر روزانه تشت
رسعت باد (مرتبرثانیه) دما (درجه سانتیگراد)

158
159
215
214
253
237
175
173
198
198
101
102

16
14
15
13
16
8
13
12
12
15
14
11

به شناسایی آن بوده و میزان کاهش تبخیر را نیز براساس
پوشش صفحات فتوولتاییک بیان میدارد .کاربر در این
نرمافزار ابتدا نقطه مورد نظر خود را بر روی نقشه گرافیکی
انتخاب منوده و دادههای پایگاه داده NASA-Power
دریافت و محاسبات براساس رابطه برآورد تبخري (رابطه )1
انجام میگردد و كاربر ،نتيجه را بر حسب ميلیمرت بر روز
مشاهده میمناید .چنانچه سیستم موقعیتیاب جغرافیایی
گوشی فعال باشد ،کاربر قادر به مشاهده موقعیت برخط
خود نيز میباشد.
برنامه گوشی هوشمند برای دستگاههای با سیستم عامل
اندروید تدارک دیده شده است و با زبان برنامهنویسی
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 Javaبه کمک  Android Studio 4.0.1ارائه شده است.
این برنامه از توابع برنامهنویسی موجود در  Volleyمیتواند
بهصورت همزمان دادهها را با استفاده از پروتکل http
دریافت و محاسبات الزم را انجام دهد ( .)2017 ،Incاز
دیگر توابع کتابخانهای استفاده شده در این برنامه میتوان

به  MPAndroidChartا( Shangaviو همکاران )2018 ،و
Android Sliding Up Panelا( )2018 ،Umanoاشاره کرد.
با دریافت دادهها از پایگاه  ،NASA-POWERبراساس متغیرهای
جدول ( ،)4محاسبات صورت میپذیرد ( .)2020 ،NASAفلوچارت
استفاده از نرمافزار نیز مطابق شکل ( )1میباشد.

جدول  -4متغیرهای مورد استفاده از پایگاه NASA-POWER
رشح
داده هواشناسی پایگاه داده
T2M_MAX
T2M_MIN
WS2M_MAX
WS2M_MIN
RH2M
ALLSKY_SFC_LW_DWN

دمای هوای ماکزیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
دمای هوای مینیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
رسعت باد ماکزیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
رسعت باد مینیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
رطوبت نسبی در ارتفاع  2مرتی
شار تابشی مادون قرمز (شدت تابش)*

واحد
°C
°C
m/s
m/s
%
MJ/m2/day

* از آنجا که در رابطه ( )1مقدار شدت تابش دارای واحد  W/m2میباشد ،جهت تبدیل مقدار موجود
در پایگاه داده کافیست آنرا در  11/6رضب مناییم (.)2020 ،Service N.R.C
ﺷﺮوع

درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺧﯿﺮ

NASA-POWER

ﺑﻠﯽ

آﯾﺎ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ اﺳﺖ؟

)T2M_MAX(°C
)T2M_MIN(°C
)WS2M_MAX(m/s
)WS2M_MIN(m/s
)RH2M(%
_ALLSKY_SFC_LW
DWN
)(MJ/m^-2/day

آﯾﺎ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ؟

ﺑﻠﯽ
ﺧﯿﺮ
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  25درﺻﺪ

E=0.322 Ta + 3.129 W – 0.027 RS

E25% =0.2693 Ta + 2.6171 W – 0.0226 RS

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  50درﺻﺪ
E50% =0.2571 Ta + 2.4006 W – 0.0207 RS

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  75درﺻﺪ
E75% =0.1826 Ta + 1.7748 W – 0.0153 RS

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  100درﺻﺪ
E100% =0.0998 Ta + 0.97 W – 0.0084 RS
ﭘﺎﯾﺎن

شکل  -1فلوچارت عملکرد نرمافزار
طراحی نرمافزار برآورد تبخیر پتانسیل با قابلیت اتصال به پایگاه داده  NASA-Powerو ...

51

اسمنی ،م .و همکاران

نتایج
با استفاده از نرمافزار ایجاد شده مطابق شکلهای ( )2و (،)3
ابتدا نقطه مورد نظر بر روی نقشه انتخاب میشود .سپس،
متغیرهای مورد استفاده از پایگاه  NASA-POWERبرای نقطه
مورد نظر قابل مشاهده و محاسبات مربوط به تبخیر پتانسیل
برای پهنه آبی در نقطه مورد نظر انجام و با واحد میلیمرت در روز
ارائه میشود .الزم به ذکر است محاسبات با استفاده از دادههای
برخط صورت میپذیرد .در صورتی که نقطه مورد نظر سطح
زمین باشد در کادر قرمز رنگ و در صورت انتخاب سطح آزاد
آب دارای کادر آبی میباشد .همچنین مقادیر استخراج شده و
موقعیت جغرافیایی نقطه مورد نظر در بخش پایین کادر سنجش

تبخیر ارائه میشود.
مطابق این شکلها ،چنانچه نقطه مورد نظر در یک پهنه آبی
قرار داشته باشد ،میزان تبخیر در کادر رنگ آبی و در غیر این
صورت در کادر رنگ قرمز ارائه میشود .الزم به ذکر است که
دادههای خروجی نرمافزار با دادههای تشت تبخیر ایستگاههای
سینوپتیک مقایسه شده و مطابقت نسبی داشته است .به
عنوان مثال در ایستگاه سینوپتیک فرودگاه بندرعباس در تاریخ
اول آذرماه  1399میزان تبخیر تشت مقدار  8/2میلیمرت ثبت
شده که با در نظر گرفنت رضیب  ،0/7مقدار تبخیر برآورد شده
برابر  5/74میلیمرت خواهد بود که در مقایسه با مقدار 6/06
میلیمرت خروجی از نرمافزار ،خطای حدود  5درصد را نشان
میدهد.

شکل  –2انتخاب موقعیت جهت محاسبه تبخیر پتانسیل
(فرودگاه بندرعباس -تاریخ )1399/09/01

شکل  -3انتخاب موقعیت جهت محاسبه تبخیر در پهنه
آبی (دریاچه چیتگر تهران -تاریخ )1399/09/01
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. وجود دارد،محاسبه منود

 یک نرمافزار گوشی هوشمند برای سیستم عاملEvap-Soft
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