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مقايسة تبخير تعرق واقعی حاصل از دادههای اليسيمتری و الگوريتم  SEBALدر دشت کرمان ،با استفاده از
تصاوير سنجندۀ MODIS
4

سعيد دلگرم ،*1مرتضی رحيمپور ،2بهرام بختياری ،3نسرين سياری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،دانشکدۀ کشاورزی ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 .3استادیار بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .4استادیار بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت1393/9/4 :ـ تاریخ تصویب)1394/1/22 :

چکيده
در این مقاله ،در ایستگاه مورد مطالعهای واقع در مزرعۀ دانشگاه شهید باهنر کرمان ،با عرض جغرافیایی ´ 30°15شمالی و
طول جغرافیایی  ،56°58که به الیسیمتر وزنی الکترونیکی و دستگاههای اندازهگیری پارامترهای هواشناسی مجهز بود ،با
استفاده از  15تصویر منتخب سنجندۀ  ،MODISکه مربوط به بهار و تابستان  1386است ،مقدار تبخیرـ تعرق واقعی در
منطقۀ مطالعاتی برآورد و نتایج حاصله با دادههای زمینی حاصل از الیسیمترهای موجود در منطقه مقایسه شد .نتایج
قابلقبول  RMSEبرابر با  NOF ،0/62419برابر با  0/09079و  EFبرابر با  0/87636بهدست آمد .همچنین ،ضریب
تبیین  0/71بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی نشان داد که این الگوریتم در برآورد تبخیرـ تعرق واقعی دقت باالیی
دارد  .پس از برآورد پارامترهای دمای سطح زمین ،آلبیدو ،شاخصهای پوشش گیاهی ،گسیلندگی سطح و تابش خالص با
توجه به تفکیک پیکسل الیسیمتر در منطقه ،نقشۀ توزیع مکانی تبخیرـ تعرق روزانه در سطح منطقه ترسیم شد.
کليدواژگان :تبخیرـ تعرق واقعی ،سنجشازدور ،الیسیمتر.SEBAL ،MODIS ،

مقدمه

*
1

تبخیرـ تعرق یکی از عوامل مهم در چرخۀ هیدرولوژی و از
عوامل تعیینکنندۀ معادالت انرژی در سطح زمین و توازن آب
است و برآورد آن در زمینههای مختلفی نظیر هیدرولوژی،
کشاورزی ،مدیریت جنگل ،مرتع و مدیریت منابع آب مورد نیاز
است ( .)Sanayinezhad et al., 2011تخمین میزان تبخیرـ
تعرق برمبنای روابط تجربی ،همواره مورد توجه بوده است .مبنای
بیشتر روشهای ارائهشده بر پایۀ روابط بین پارامترهای
هواشناسی است که کمبود یا نقصان این دادهها ،استفاده از این
روشها را با محدودیت روبهرو میکند ( .)Farshi et al., 2011از
طرفی ،این اطالعات ،نقطهای و به ایستگاههای هواشناسی مربوط
است و برآورد خاص خود را دارند

(et al., 2003

.)Allen

سنجشازدور این قابلیت را دارد که مقدار تبخیرـ تعرق را
تخمین بزند و توزیع مکانی و زمانی آن را بررسی کند ،زیرا تنها
روشی است که میتواند پارامترهای معروفی نظیر دمای سطحی،

ضریب آلبیدو و شاخص پوشش گیاهی را بهصورت منطبق یا
سازگار با محیط فراهم کند و همچنین از لحاظ اقتصادی
مقرونبهصرفه باشد .بنابراین ،در سطوح بسیار وسیع ،مانند
حوضهها ،الزم است از روشها و مدلهای مختلف سنجشازدور
استفاده شود .الگوریتم  2SEBALاز الگوریتمهای بیالن انرژی
روی سطح است که برای محاسبۀ شار گرمای نهان بهمنزلۀ
باقیماندۀ معادلۀ بیالن انرژی استفاده میشودBastiaanssen & .
 )1989) Menentiاین الگوریتم را نخستینبار برای برآورد تبخیر
از سفرههای کمعمق آب زیرزمینی استفاده کردندBastiaanssen .
 (2002) & Menentiاین الگوریتم را توسعه دادند و بهمنظور
اعتبارسنجی آن از اندازهگیریهای وسیع میدانی در کشورهای
چین ،هند ،اسپانیا و پاکستان استفاده کردند .نتایج نشان داد که
در 85درصد موارد پارامترهای بهدستآمده از سبال با
اندازهگیریهای مزرعهای بدون هیچگونه واسنجی مطابقت
داشتند .تحقیقات وسیع و گوناگونی در زمینۀ استفاده از این
الگوریتم در زمینۀ محاسبات میدانی و در موضوعات مختلف در
سطح جهان انجام گرفته است .در تحقیقی دیگر ،در ایاالت

* نویسندۀ مسئولDelgarm.s@Gmail.com :
1. Evapotranspiration

2. Surface Energy Balance Algorithm for Land
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متحده در درۀ رودخانۀ بیر (2002) Allen et al. ،با به کار بردن
 SEBALبه مقایسۀ نتایج با مقادیر الیسیمتری پرداختند .مقادیر
 1ETماهانه 16درصد و فصلی 4/3درصد با مقادیر الیسیمتری
تفاوت داشتند .این محققان مقادیر  2Kcرا در طول فصل رشد
توسط  3ETrو با استفاده از دادههای زمینی محاسبه کردند.
 SEBAL (2011) Sun et al.را با استفاده از تصاویر Landsat
برای برآورد تبخیرـ تعرق واقعی بهمنظور کاربریهای مختلف و
برای حوضۀ دریاچۀ نانسی در چین اجرا و نتایج مثبتی را از آن
گزارش کردند .نتایج نشاندهندۀ مقادیر پایین خطا  RMSEبرابر
با  0/38میلیمتر در روز برای این مدل بود .همچنین )(2013
 George et al.در مطالعۀ موردی در یکی از مزارع تکزاس
آمریکا مؤتلفۀ آیرودینامیکی مربوط به محاسبۀ دمای سطحی
خاک را در شرایط شفافیت اتمسفری باال ،برای دو پیکسل سرد
و گرم در دو نوع پوشش گیاهی با کشت و بافت متفاوت
اندازهگیری و باهم مقایسه کردند .آنها در ادامه ،تبخیر واقعی
محاسبهشده از سوی الگوریتم سبال را با دادههای الیسیمتری
موجود مقایسه کردند و به  RMSEمساوی با  0/13و  R2برابر با
 0/75دست یافتند Bagheri et al. (2012) .با استفاده از
دادههای اندازهگیریشدۀ الیسیمتری برای  6گذر سنجندۀ
 MODISدر مزرعۀ کشاورزی دانشگاه تبریز ،دقت مدل را
حدود80درصد در سطح مزرعۀ کشاورزی برآورد کردند.
همچنین ،در این تحقیق ،مدل  SEBALبا سایر مدلهای
سنجشازدور مطرح نظیر  METRICو  TSEBمقایسه و ارزیابی
شد و درنهایت مدلی مناسب برای بهکارگیری در سطح مزارع
کوچک و در سطح مقیاسهای بزرگتر گزارش شد .همچنین،
) Mbasheri et al. (2005مقادیر تبخیرـ تعرق واقعی را با
استفاده از روش سبال و تصاویر مودیس در مزرعۀ نمونۀ ارتش،
واقع در دشت گرگان ،برآورد کردند .آنها با مقایسۀ نتایج
حاصل از تصاویر ماهوارهای و مقادیر ارائهشده در منابع ،بیان
کردند که استفاده از تصاویر مودیس و الگوریتم سبال میتواند
برآورد خوبی از تبخیرـ تعرق در مناطق هموار ارائه کند .هدف از
تحقیق حاضر ،تخمین میزان تبخیرـ تعرق واقعی در دشت مورد
نظر با استفاده از معادلۀ توازن انرژی بهصورت مکانی ،مقایسۀ آن
با دادههای اندازهگیریشدۀ الیسیمتری ،محاسبۀ ضریب گیاهی،
برای پوشش حوضۀ مربوطه و درنهایت تهیۀ نقشۀ توزیع تبخیرـ
تعرق واقعی در سرتاسر حوضه براساس محاسبات شبکۀ سلولی
است.

بهمنظور اجرای این تحقیق ،از  15تصویر ماهوارۀ Terraسنجندۀ
 ،MODISکه از طریق وبسایت سازمان ملی هوانوردی و فضایی
آمریکا 4تهیه و زمین مرجع شدند ،استفاده شد .این تصاویر ،به
بهار و تابستان  1386مربوط است و تاریخ و مشخصات تصاویر
استفادهشده در جدول  1آمده است .تصحیحات رادیومتریکی
شامل اعمال هیستوگرامها جهت بهبود کنتراست تصاویر و
اعمال فیلترها جهت حذف ابرناکی برخی تصاویر فروردینماه
انجام شد .پراکنش اتمسفریک نیز با استفاده از تکنیک رفلکس
پیکسل سیاه شناسایی و برطرف شد .کلیۀ عملیات پردازش و
تجمیع تصاویر ماهوارهای با استفاده از نرمافزار  ENVIانجام
گرفت ،سپس فلوچارت مربوط به الگوریتم  SEBALدر محیط
 IDLکدنویسی شد .این دیاگرام در شکل 4آمده است.

1. Evapotranspiration
2. Crop Coefficient
3. Reference Evapotranspiration

)4.(http://lance-modis.eosdis.nasa.gov

مواد و روشها
منطقة مطالعهشده

ایستگاه مطالعهشده در مزرعۀ دانشگاه شهید باهنر کرمان با
عرض جغرافیایی ´ 30°15شمالی و طول جغرافیایی ´56°58
شرقی و متوسط ارتفاع  1753/8متر از سطح دریا واقع شده
است .میانگین بارندگی ساالنۀ منطقه براساس آمار  40ساله
(1974ـ )2013ایستگاه سینوپتیک کرمان164/1 ،میلیمتر به
دست آمده است .همچنین ،میانگین دمای هوا در منطقه 18/1
درجۀ سانتیگراد ،متوسط دما در سردترین ماه برابر  4/6درجۀ
سانتیگراد و متوسط دما در گرمترین ماه سال  35/7درجۀ
سانتیگراد بوده است .این ایستگاه به الیسیمتر وزنی الکترونیکی
و دستگاههای اندازهگیری پارامترهای هواشناسی مجهز است و
اطراف آن را زمینهای کشاورزی و تحت آبیاری دربرگرفته است.
شایان ذکر است کشت غالب منطقۀ مطالعاتی ،که در قسمت
غربی دشت کرمان واقع شدهاند ،پسته است.
اطالعات اليسيمتر

در محدودۀ مطالعهشده یک الیسیمتر وزنی الکترونیکی ،که
نمایی از آن در شکلهای  2و  3آمده است ،به شعاع  2متر و به
عمق  5متر احداث شده است .این الیسمیتر در مرکز زمینی به
مساحت 400متر مربع مقادیر تبخیرـ تعرق گندم و گیاه مرجع
چمن را اندازهگیری میکند .دادهبرداریهای الیسیمتری از
تاریخ  1مهرماه  1384آغاز شد و بهصورت روزانه تا تاریخ 29
اسفند  1387ادامه یافت.
تصاوير ماهوارهای
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شکل  .1محدودۀ منطقة مطالعاتی

شکل .2نمايی از اليسيمتر وزنی الکترونيکی

شکل .3نمايی از اتاق کنترل و سنسورهای اليسيمتر

جدول .1تاريخ تصاوير ماهوارهای استفادهشده در برآورد تبخيرـ تعرق به روش سبال

شمارۀ
روز جولیوسی
تصویر

شمارۀ
تصویر

تاریخ تصویربرداری
(شمسی)

1
2
3
4
5
6
7

 13فروردین 1386
 25فروردین 1386
 5اردیبهشت 1386
 14اردیبهشت 1386
 17اردیبهشت 1386
 6خرداد 1386
 22خرداد 1386

92
104
115
124
127
147
163

8

 31خرداد 1386

172

الگوريتم توازن انرژی سطح برای خشکی ()SEBAL

مدل سبال ،مقدار تبخیرـ تعرق واقعی را با استفاده از تصاویر
ماهوارهای و حداقل دادههای زمین مورد نیاز و براساس معادلۀ
توازن انرژی محاسبه میکند .شار تبخیرـ تعرق برای هر پیکسل
تصویر ،بهصورت باقیماندۀ رابطۀ توازن انرژی سطح محاسبه
میشود.

9
10
11
12
13
14
15

تاریخ تصویربرداری
(شمسی)

روز جولیوسی

 7تیر 1386
 19تیر 1386
 26تیر 1386
 1مرداد 1386
 17مرداد 1386
 20مرداد 1386
 2شهریور 1386

179
191
198
204
220
223
236
λET = Rn - G - H

(رابطۀ )1
که در آن :ET ،تبخیرـ تعرق ( :λ ،)mm/dayگرمای نهان تبخیر
( :ETλ ،)W/m2معرف شار گرمای نهان ( : Rn ،)W/m2تابش
خالص خورشید ( :H ،)W/m2شار گرمای محسوس ( )W/m2و
 :Gشار گرمای خاک ( )W/m2است.

 376تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،46شمارۀ  ،2تابستان 1394

تابش خالص

مقدار تابش خالص از توازن چهار شار تابشی در سطح زمین
بهدست میآید که عبارتاند از تابش طول موج کوتاه ورودی
(  ) Rs که بخشی از این انرژی تابشی توسط سطوح مختلف
منعکس میشود ) RL ( .تابش طول موج بلند ورودی از اتمسفر
(  ) RS و تابش طول موج بلند گسیلشده از سطح ( .) RL
بنابراین ،تابش خالص لحظهای در واحد سطح با استفاده از
رابطۀ  2بهدست میآید.
(رابطۀ Rn  1    RS   RL  RL  1  0  RL )2
که در آن  آلبیدوی سطحی RS  ،تابش موج کوتاه
ورودی ( 0/3تا  3میکرومتر) ( RL ،)W/m2تابش موج بلند
ورودی ( 3تا  100میکرومتر) ( RL ،)w/m2تابش موج بلند

( )Kو  rahمقاومت آیرودینامیکی برای انتقال گرماست (.)s/m
برای تعیین پیکسلهای سرد و گرم در انتخاب پیکسلهای
شاخص از دو فاکتور دما و شاخص سطح برگ  1LAIاستفاده
شد .بدینصورت که پیکسل سرد باید دمای پایین و  LAIباال و
پیکسل گرم هم باید دمای باال و  LAIپایین داشته باشد .در
انتخاب پیکسل گرم ،از انتخاب مقادیر حداکثر دما اجتناب شد.
بدین دلیل که معموالً بیابانها و مناطق مسکونی دمای باالتری
نسبت به اراضی خشک بایر کشاورزی دارند و بالطبع اگر این
مناطق بهمنزلۀ پیکسل گرم انتخاب شوند ،برای اراضی خشک
با دمای پایینتر ،تبخیرـ تعرق مقداری مثبت میشود .در
جدول 2مشخصات مربوط به پیکسلهای گرم و سرد انتخابی در
این پژوهش آمده است.

خروجی ( )w/m2و  0گسیلمندی سطحی عریض باند است .به
دلیل محدودبودن صفحات مقاله ،تشریح کامل طریقۀ محاسبات
تابش خالص خورشیدی در فلوچارت شکل  4آمده است.

طول جغرافیایی

شار گرمای خاک ()G

عرض جغرافیایی

E
30ͦ24 ' 9/56'' N

30ͦ 24 ' 4/71'' N

در روش سبال ،ابتدا نسبت  G/Rnدر نیمهروز ،با استفاده از
معادلۀ تجربی ارائهشده از سوی باستیانسن ( ،)2000بهصورت
رابطۀ  3محاسبه میشود.
(رابطۀ )3

دمای سطح خاک

290

325

شاخص سطح برگ

1/5423

0/214781

T
G
 s  0.0032    0.0062   2   1  0.978  NDVI 4 
Rn


که در آن Ts ،دمای سطحی ( )Cو  آلبیدوی سطحی و
 NDVIشاخص تفاضل نرمالشدۀ پوشش گیاهی که در ادامه
نحوۀ محاسبۀ آن بیان شده است .و درنهایت ،مقدار  Gبا ضرب
کردن نسبت فوق در  Rnبهدست میآید.
شار گرمای محسوس ()H

در روش سبال برای برآورد شار گرمای محسوس ،ابتدا دو
پیکسل آستانه انتخاب میشوند .یکی از این پیکسلها ،که
پیکسل سرد نامیده میشود ،مربوط به منطقهای کامل پوشیده
از گیاه و آبیاریشده است .دمای سطح زمین در این پیکسل
نزدیک به دمای هواست و تبخیرـ تعرقی معادل تبخیرـ تعرق
مرجع دارد .پیکسل دوم ،که پیکسل گرم نام دارد ،زمین
کشاورزی بدون پوشش گیاهی و خشک است .بنابراین ،مقدار
شار گرمای نهان تبخیر باید از روشهای تکراری حل شود و
گرما محسوس است.

air  C p  dT

پیکسل سرد

پیکسل گرم

''57 ͦ12 ' 34/43

57 ͦ14 ' 35/23'' E

پس از آنکه مقدار شار گرمای محسوس براساس شرایط
جوی تصحیح شد ،مقدار لحظهای شار گرمای نهان تبخیر
مطابق با رابطۀ  1برای هر پیکسل محاسبه و سپس با استفاده از
رابطۀ  5مقدار لحظهای تبخیرـ تعرق واقعی برآورد شد.
 ET
ET inst  3600 

(رابطۀ )5
 ETinstتبخیرـ تعرق لحظهای (  ،)mm/hrگرمای نهان
بخار آب یا میزان گرمای جذبشده هنگامیکه یک کیلوگرم آب
بخار میشود ( )J/kgو عدد  3600برای تبدیل زمان ثانیه به
ساعت است .در شکل  ،4فلوچارت مراحل الگوریتم سبال با دقت
درخور توجهی آورده شده است.
صحتسنجی

برای برآورد تبخیرـ تعرق روزانه از تبخیرـ تعرق لحظهای،
میتوان از مفهوم تبخیرـ تعرق گیاه مرجع استفاده کرد .به این
منظور ،تبخیرـ تعرق گیاه مرجع در مقیاس ساعتی در لحظۀ
گذر ماهواره ( )ETr-instو همچنین میزان آن در مقیاس روزانه
( )ETr24برای ایستگاه هواشناسی معرف منطقه محاسبه شد.

H

(رابطۀ )4
که در آن  airچگالی هوا ( ،)kg/m
 Cpگرمای ویژۀ هوا ( dT ،)J/kg/Kاختالف دمای بین دو ارتفاع
3

rah

جدول .2مشخصات پيکسلهای گرم و سرد منتخب در اين تحقيق

1. Leaf Area Index
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فلوچارت مربوط به الگوريتم SEBAL

SEBAL

 λET = Rn - GH
 air .C p .dT
rah



Rn  1   RS   RL  RL  1   0 RL

H



 

 0.0032    0.0062   2  1  0.978  NDVI 4
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شکل .4فلوچارت کلی محاسبة مدل سبال و محاسبة ( rahمقاومت آيروديناميکی)

سپس نسبت تبخیرـ تعرق لحظهای محاسبهشده از مدل
سبال به تبخیرـ تعرق گیاه مرجع در مقیاس ساعتی در لحظۀ
گذر ماهواره تعیین و حاصلضرب این نسبت در تبخیرـ تعرق
روزانۀ گیاه مرجع ،میزان تبخیرـ تعرق واقعی روزانه ()ETact-24
بهدست آمد .برای محاسبههای تبخیرـ تعرق گیاه مرجع در
مقیاس زمانی روزانه از روش پنمنـ مانتیث گزارش شمارۀ 56
فائو استفاده شد که در رابطۀ  6به آن اشاره شده است.
(رابطۀ)6

ET inst
ET r inst

ET act 24  ET r 24

بهمنظور ارزیابی مقادیر تبخیرـ تعرق محاسباتی
بهدستآمده به وسیلۀ الگوریتم  SEBALو مقایسه با مقادیر
مشاهداتی (الیسیمتر) ،از دو آزمون نکویی برازش  11NOFو
 2EFاستفاده شد که مقادیر آنها بهترتیب با استفاده از
معادلههای  7و  8محاسبه میشود.
1 n
(رابطۀ (ETobs ,i  ET sim ,i )2 )7
n i 1

1
ETobs

NOF 

1. Normalized Objective Function
2. Modeling Efficiency
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2

(رابطۀ )8

 ET sim ,i 

2

 ET obs 

  ET
EF  1 
  ET
n

obs ,i
obs ,i

i 1
n

i 1

در این معادلهها ETobs,i ،تبخیرـ تعرق مشاهداتی،

ETsim,i

تبخیرـ تعرق محاسباتی ETobs ،میانگین تبخیرـ تعرق مشاهداتی
و  nتعداد دادههای مشاهداتی یا محاسباتی است .شایان ذکر
است درصورتیکه مقادیر  NOFو  EFبه ترتیب صفر و یک
باشد ،تبخیرـ تعرق مشاهداتی و محاسباتی باهم برابرند .در
جدول ،3مقادیر محاسباتی و مشاهداتی تبخیرـ تعرق در روزهای
مربوطه انتخابی نشان داده شده است.

نتايج و بحث
محاسبات و اندازهگيریهای مربوط به اليسيمتر

اندازهگیریها در شش ماه گرم سال به شکل روزانه و ساعتی
انجام گرفت ،ولی به دلیل محدودبودن صفحات مقاله برای مثال
در شکل 5سری زمانی تبخیرـ تعرق واقعی گیاه چمن در
مقیاس روزانه در خرداد  1386آورده شده است.
همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،سینوسیبودن
نمودار ،تغییرات شبانهروزی دادههای الیسیمتری را بهخوبی
نشان میدهد .بیشترین مقادیر تبخیرـ تعرق مرجع در مقیاس
ساعتی  1/1میلیمتر در ظهر روز  29خرداد و کمترین مقدار آن
 0/83میلیمتر در ظهر روز  11خرداد  1386برآورد شده است.
همچنین ،میزان مجموع تبخیرـ تعرق واقعی در روز  31خرداد

( 172جولیوسی)  7/54میلیمتر تخمین زده شد.
در شکل ،6برای نمونه ،مقایسۀ نتایج تبخیرـ تعرق حاصل
از الیسیمتر منطقه و روش فائو  56در تیر  1386آورده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،بین نتایج ،همبستگی قابل
قبولی با ضریب  R2برابر با  0/58برقرار است .این مقایسه برای
دیگر ماههای گرم سال  1386نیز صورت گرفت و نشان از دقت
قابل قبول دادههای الیسیمتری در منطقه داشت.
مدلسازی برای  15تصویر منتخب بهطور یکسان و با
روابط مشابه اعمال شد ،اما به دلیل حجم باالی خروجیها،
نتایج مربوط به تصویر روز  31خرداد  1386ارائه شده است.
برای محاسبۀ ضریب ( Lفاکتور تصحیح اثر بازتابندگی خاک)
تصاویر با قدرت تفکیک مکانی  1000متر انتخاب شد.
پیکسلهای سرد و گرم براساس در اختیار داشتن زمینهای با
پوشش گیاهی مناسب و بایر ،با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر
رطوبت موجود ،انتخاب شدند .نتایج نشان میدهد که توزیع
شاخص  DNVIدر محدودۀ  0/01تا  0/49در حال تغییر است.
مقادیر دمای سطح زمین نیز از  290تا  325درجۀ کلوین در
نوسان بودند .پایینبودن مقادیر شاخص  NDVIو همچنین
باالبودن دمای سطح زمین به ضعیفبودن پوشش گیاهی منطقه
مربوط میشود .بنابراین ،نتایج بهدستآمده در این قسمت با
واقعیتهای موجود در منطقۀ مطالعاتی همخوانی قابل قبولی
دارد .شکلهای  7و  8بهترتیب توزیع پراکندگی شاخص NDVI
و دمای سطح زمین ( )LSTرا در تاریخ  31خرداد  1386نشان
میدهد.

شکل .5تبخيرـ تعرق واقعی محاسبهشده بهوسيلة اليسيمتر در مقياس ساعتی در خرداد 1386

شکل .6مقايسة تبخيرـ تعرق روزانه حاصل از دادههای اليسيمتر و روش  FAO-56در تير 1386
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در طی اجرای مراحل ،مقدار شاخص تفاضل نرمالشدۀ
گیاهی ) (NDVIنیز با استفاده از تصاویر ماهوارهای محاسبه شد.
به این صورت که این شاخص برای روزهای تصویربرداری (در هر
ماه سه نوبت) در کل منطقۀ مطالعاتی محاسبه و پس از
میانگیری بهمنزلۀ نمایندۀ ماه مورد نظر معرفی شده است .روند
تغییرات آن طی این دوره در شکل 9ارائه شده است .همانطور
که مالحظه میشود ،مقدار این شاخص طی دورۀ رشد با افزایش
پوشش گیاهی سبز افزایش مییابد و مقدار آن در مرداد ،1386
که گیاه (پسته) به بیشترین رشد خود رسیده ،حداکثر است.
همانطور که در جدول 3مشخص است ،مقدار تبخیرـ
تعرق در روز جولیوسی  ،191که مربوط به  19تیر  1386است،
به بیشترین مقدار خود ،یعنی  8/82میلیمتر در روز ،رسیده و در

شکل .7نقشة شاخص  NDVIدر  31خرداد 1386

مقابل در روز جولیوسی  ،92یعنی  13فروردین  ،1386به
کمترین مقدار خود ،یعنی  3/85میلیمتر در روز ،رسیده است.
علت کاهش تبخیرـ تعرق در اوایل فروردین مربوط به عدم
رویش کامل گیاهان و درنتیجه کاهش شاخص پوشش گیاهی و
همچنین سردی هواست .عامل گرمی هوا در تیرماه نیز باعث
افزایش تبخیرـ تعرق شده است .شایان ذکر است مقادیر
مشاهداتی محاسبهشدۀ الیسیمتر در مقابل مقادیر تبخیرـ تعرق
مرجع محاسبهشده از سوی روش پنمن مانتیت FAO 56
1
مقداری تفاوت دارد که این اختالف به ضریب خرد اقلیم ()Kmc
برای تنظیم  ،ETضریب پوشش گیاهی ( )Krو ضریب تراکم
( )Kdبرای تنظیم تبخیرـ تعرق و تراکم بوته مرتبط است.

شکل .8نقشة  LSTدر  31خرداد 1386

شکل .9نمودار مقادير شاخص تفاضل نرمالشدۀ گياهی در منطقه در شش ماه گرم سال 1386
1. Microclimate
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برآورد تبخيرـ تعرق روزانه
جدول .3نتايج تبخيرـ تعرق واقعی حاصل از مدل  ،SEBALاليسيمتر و روشFAO 56

( FAO 56میلیمتر بر روز)
3/81
6/07
5/84
5/93
6/76
5/98
6/75
6/55
7/38
7/32
7/87
6/14
6/34
6/32
6/68

( SEBALمیلیمتر بر روز)
3/77
5/65
6/03
7/21
5/83
6/91
7/41
7/25
7/61
7/92
8/50
7/52
5/74
6/76
7/32

الیسیمتر (میلیمتر بر روز)
3/85
5/42
5/37
6/59
6/58
7/72
6/83
7/54
8/14
8/82
7/96
6/73
6/71
7/23
7/64

روز جولیوسی
92
104
115
124
127
147
163
172
179
191
198
204
220
223
236

جدول .4نتايج مقايسة تبخيرـ تعرق واقعی حاصل از الگوريتم  SEBALبا Lهای متفاوت در مقابل اليسيمتر
L=1
3/77
5/65
6/03
7/21
5/83
6/91
7/41
7/25
7/61
7/92
8/50
7/52
5/74
6/76
7/32
0/09079
0/87636
0/62419

L=0/8

L=0/6

SEBAL
L=0/5

L=0/4

L=0/2

L=0

الیسیمتر

تاریخ دریافت تصویر

mm/day

MODIS

3/71
5/6
5/97
7/23
5/79
6/89
7/39
7/23
7/59
7/91
8/48
7/5
5/72
6/75
7/31
0/091
0/87579
0/62563

3/68
5/58
5/96
7/17
5/78
6/87
7/37
7/22
7/57
7/9
8/46
7/49
5/71
6/73
7/29
0/09107
0/8756
0/62611

3/62
5/53
5/94
7/15
5/75
6/85
7/36
7/2
7/56
7/87
8/43
7/47
5/68
6/7
7/25
0/09253
0/87157
0/63618

3/5
5/51
5/91
7/12
5/73
6/82
7/34
7/19
7/53
7/84
8/41
7/44
5/65
6/68
7/22
0/09381
0/86799
0/64499

3/52
5/48
5/9
6/95
5/71
6/79
7/31
7/17
7/5
7/81
8/37
7/42
5/62
6/65
7/18
0/09451
0/86601
0/64980

3/47
5/47
5/87
6/91
5/69
6/77
7/28
7/14
7/47
7/78
8/35
7/4
5/57
6/61
7/14
0/09672
0/85967
0/66499

3/85
5/42
5/37
6/59
6/58
7/72
6/83
7/54
8/14
8/82
7/96
6/73
6/71
7/23
7/64

2/4/2007
14/4/2007
25/4/2007
4/5/2007
7/5/2007
27/5/2007
12/6/2007
21/6/2007
28/6/2007
10/7/2007
17/7/2007
23/7/2007
8/8/2007
11/8/2007
24/8/2007

همانطور که در جدول 4مشخص است ،هرچه مقدار  Lبه
سمت یک نزدیکتر میشود ،انحراف معیار کمتر و نتایج دقیقتر
است .بدینمعنا که در  Lهای کوچکتر ،تأثیرات خاک و پوشش
گیاهی متفاوت ،خود را بیشتر نشان میدهد .درنتیجه ،با توجه
به اقلیم نیمهخشک و سرد منطقه ،مقادیر بهینۀ  Lدر حد یک
برآورد شد .مقدار کمترین  RMSEبرای  Lبرابر با یک به میزان
 0/62419و بیشترین آن به میزان  0/66499برای  Lبرابر با صفر
بوده است .همچنین ،براساس آمار جدول ،4شاخص  ،NOFکه
نزدیکبودن آن به صفر بیانگر همبستگی باالی بین دادههای

NOF
EF
RMSE

مشاهداتی و محاسباتی است ،در  Lمساوی با یک کمترین مقدار
یعنی  0/09079را به خود اختصاص داده است .شاخص  EFنیز،
که در عدد یک نشاندهندۀ منطبقبودن دادههای محاسباتی و
میدانی بر روی هم است ،در  Lبرابر با یک بیشترین مقدار یعنی
 0/87636را دارد که این عدد نمایانگر همبستگی باالی دادههای
محاسباتی حاصل از الگوریتم سبال و دادههای میدانی حاصل از
الیسیمتر منطقه است .همچنین ،آمار درجشده در جدول 4
بیانگر این است که با زیاد شدن  Lشاخص  ،SAVIکه در شکل
 10آمده است ،کاهش مییابد؛ بهنحویکه در  Lهای بزرگ و در

دلگرم و همکاران :مقايسه تبخير تعرق واقعی حاصل از دادههای...

خاکهای تیره یا پوششهای گیاهی بسیار اندک LAI ،منفی
میشود ،که در محاسبات صفر منظور میشود .نتایج حاصل از
الگوریتم سبال ،مقادیر تبخیرـ تعرق پتانسیل برآوردی از روش
سبال با مقادیر محاسبهشده بهوسیلۀ الیسیمتر منطقه در
روزهای تصویربرداری مقایسه شد .همانطور که در شکل 11
مشاهده میشود ،مقدار ضریب همبستگی  0/71نشاندهندۀ
دقت قابلقبول روش سبال در برآورد تبخیرـ تعرق است.

شکل  .10نقشة درصد پوشش گياهی تهيهشده براساس شاخص SAVI

شکل  .11مقايسة مقادير تبخيرـ تعرق بهدستآمده از دو روش سبال و

381

روند تغییرات تبخیرـ تعرق در روزهای منتخب
تصویربرداری به دو روش محاسباتی سبال و الیسیمتر در
شکل 12نشان داده شده است .نوآوری این پژوهش این بود که
عملیات مربوط به شناسایی پیکسل مربوط به مختصات
الیسیمتر در نرمافزار  ENVIانجام شد و تبخیرـ تعرق این
پیکسل براساس کاربری منطقه در سال  1386با احتساب درصد
زمینهای بایر ،آسفالت و گونههای گیاهی دیگر محاسبه شد.
این کاربری در شکل  13نشان داده شده است .با توجه به
مساحت تحت پوشش گیاهی و غیرگیاهی هر کاربری در این
پیکسل 500 × 500 ،متر تبخیرـ تعرق واقعی با ابزار کراسینگ
و درونیابی کریجینگ تعیین شد .همانطور که در شکل12
مشاهده میشود ،محاسبات مربوط به پیکسل سبال برآوردی
نزدیکتر به محاسبات الیسیمتری داشته است.
درنهایت ،خروجی اصلی مدل سبال ،یعنی نقشۀ تبخیرـ
تعرق واقعی دشت کرمان ،ترسیم شد .شکل  14نقشۀ پهنهبندی
تبخیرـ تعرق واقعی دشت کرمان در روز  31خرداد  1386است.
همانطور که مشخص است ،تبخیرـ تعرق واقعی در چهار
کاربری بیابان ،شهری ،کشاورزی و کوهستان در محدودۀ صفر تا
 8/51میلیمتر بر روز قرار گرفته است .در این شکل ،بهطور
واضح ،دیده میشود که مدل سبال در محیطهای کوهستانی
دچار خطای نسبتاً زیادی نشده است و در سایهها و مناطق
شیبدار با توجه به ورودیهایی همچون نقشههای کاربری
اراضی ،شیب و اسپکت تبخیرـ تعرق را بهطور تقریباً صحیحی
برآورد کرده است .بیشترین تبخیرـ تعرق متعلق به زمینهای
کشاورزی واقع در غرب و جنوب غربی شهرستان است و
کمترین تبخیر به مناطق کویری و پست منطقۀ شهداد مربوط
میشود.

اليسيمتر

شکل .12روند تغييرات تبخيرـ تعرق در روزهای منتخب تصويربرداری به دو روش محاسباتی سبال و اليسيمتر و همچنين تفکيک پيکسل مربوط به اليسيمتر
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شکل  .13کاربری اراضی مربوط به پيکسل  500 × 500شامل اليسيمتر

نتيجهگيری
در این پژوهش ،با بهکارگیری الگوریتم  SEBALو با استفاده از
تصاویر سنجندۀ  MODISبرای  15تصویر منتخب بدون ابر
مربوط به بهار و تابستان  1386تبخیرـ تعرق واقعی بهصورت
روزانه محاسبه و با دادههای مشاهداتی حاصل از الیسیمتر وزنی
الکترونیکی ،که در منطقه در اختیار بود ،مقایسه شد .ضریب
تبیین  0/71بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی نشان داد که
این الگوریتم در برآورد تبخیرـ تعرق واقعی دقت باالیی دارد .در
این مطالعه RMSE ،برابر با  NOF ،0/62419برابر با 0/09079
و  EFبرابر با  0/87636به دست آمد .نتایج این بخش با نتایج
حاصل از تحقیق  ،)2013( George et alکه مقادیر تبخیرـ تعرق
واقعی حاصل از الگوریتم را در مقایسه با مقادیر الیسیمتری
ارزیابی کرده بودند ،مطابقت دارد .همچنین میزان شاخص
 NDVIمحاسبهشده از روش سنجشازدور ،که بیانگر پوشش سبز
منطقه است ،مطابقت خوبی با روند توسعه یا کاهش سطح زیر
کشت داشته است و نتایج تبخیرـ تعرق نیز نشان از هماهنگی آن
با نتایج پوشش گیاهی داشت؛ بهنحویکه بیشترین میزان تبخیر
تعرق مربوط به اواسط تابستان و کمترین آن مربوط به اوایل بهار
بوده است .در مناطق کویری و دشت شهداد ،مدل دچار خطای
نسبی شده است که دلیل آن را میتوان به بافت خاک و ضریب
آلبیدوی باالی این مناطق نسبت داد .در اجرای مراحل الگوریتم

شکل  .14نقشة تبخيرـ تعرق واقعی دشت کرمان در روز  31خرداد 1386

سبال انتخاب پیکسل سرد و گرم از حساسیت باالیی برخوردار
است و نتایج نشان داد که انتخاب اشتباه این پیکسلها مراحل
بعدی الگوریتم را بهشدت تحتتأثیر خود قرار میدهد .بنابراین،
برای مشخص کردن این دو پیکسل باید اطالعات دقیقی از
منطقه داشت .در پایان ،نقشۀ پهنهبندی تبخیرـ تعرق منطقه
براساس کاربریهای مورد نظر ترسیم شد .این نقشۀ وسیع
امکان مدیریت مکانی آب ،صرفهجویی و تخصیص بهینۀ آب را
امکانپذیر میکند .همچنین ،پیشنهادهایی درخصوص
انجامدادن پژوهشهای آتی در این زمینه ارائه میشود.
 .1امکاناتی همچون برجهای اندازهگیری شارهای سطحی،
به منظور ارزیابی روشهای موجود برآورد تبخیرـ تعرق واقعی
مبتنی بر تکنیک سنجش از دور در منطقه ایجاد شود؛  .2روش
 SEBALاز مبنای فیزیکی مطلوبی برخوردار است ،اما وجود
برخی روابط تجربی در طول مراحل برآورد تبخیرـ تعرق سبب
میشود در محاسبات ،بهخصوص در تعیین نیاز آبی گیاه،
خطاهایی به وجود آید .بنابراین توصیه میشود ضرایب این
روابط برای هر منطقه تصحیح شود؛  .3از الگوریتمهای دومنبعی
استفاده شود که عالوه بر اطالعات هواشناسی و ماهوارهای به
اطالعاتی از قبیل بافت ،ساختمان و رطوبت خاک نیز نیازمندند
که با کسب این اطالعات میتوان برآوردی بسیار دقیق از تبخیرـ
تعرق منطقه ارائه کرد.
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