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ABSTRACT
Estimating actual evapotranspiration in river basins is necessary to use water resources optimally and to
improve river basin management. SWAT hydrologic model and SEBAL remote sensing algorithm are among
the known methods which have addressed this issue. In the present study, in the first step, the actual
evapotranspiration of Karkheh river basin was estimated in dry, normal, and wet years (2008, 2012, and 2015,
respectively), using the SWAT model calibrated based on runoff and crop yield and SEBAL algorithm. SWAT
model was calibrated and validated using six hydrometric stations for the periods of 1993-2009 and 2010-2013,
respectively, in which the 𝑅2 , NS and RMSE values were obtained between 0.45 to 0.7, 0.52 to 0.67 and 12.64
to 25.02 (m3/s) for the calibration period and between 0.4 to 0.6, 0.3 to 0.56 and 11.08 to 23.17 (m3/s) for the
validation period, respectively. Further, the average observed and simulated yield of the strategic crop (wheat)
in the basin were equal to 4.70 and 5.01 (ton/ha), respectively. In addition, the results of SEBAL algorithm and
SWAT model were compared together based on the water year status, which the correlations between the results
of those methods were equal to 0.74, 0.60, and 0.52 for normal, dry, and wet years, respectively. In the second
step, based on the ground data and MODIS, which has a suitable temporal resolution, and OLI which has a
suitable spatial resolution, the results of SEBAL algorithm and the variation ranges of main parameters are
presented for Pole-dokhtar and Ravansar plains. Ravansar plain has more cultivation areas and lower
topography changes compared to Pole-dokhtar plain. The simulation of crop yield by SWAT gave a better
result in Pole-dokhtar plain. Based on the results of this study, the values of evapotranspiration obtained from
SEBAL algorithm and SWAT model can be reliable and close to the actual values of evapotranspiration in the
river basin.
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برآورد مقادير تبخيروتعرق در مقياس حوضه آبريز با استفاده از مدل  SWATو الگوريتم SEBAL
1

ناديا بابائی ،1مجتبی شوريان ،*1علی مريدی

 .1دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/18 :تاریخ بازنگری -1399/10/8 :تاریخ تصویب)1399/10/9 :

چکيده
برآورد تبخیروتعرق واقعی در حوضههای آبریز به منظور استفاده بهینه از منابع آب و بهبود مدیریت حوضهها ،امری ضروری
است .از جمله روشهای شناختهشدهای که به این مساله میپردازند ،مدل هیدرولوژیکی  SWATو الگوریتم سنجش از دور
 SEBALهستند .در این مطالعه ،در گام اول ،مقادیر تبخیروتعرق حوضه آبریز کرخه ،در سه سال خشک ،نرمال و تر (به
ترتیب 2012 ،2008 :و  ،)2015با استفاده از مدل  SWATواسنجی شده براساس رواناب و عملکرد محصول و الگوریتم
 SEBALبهدست آمده است .مدل  SWATبا استفاده از  6ایستگاه هیدرومتری برای دورههای  1993-2009و -2013
 ،2010به ترتیب واسنجی و اعتبارسنجی شد که برای دوره واسنجی ،مقادیر ضریب تبیین ( )R2بین  0/45تا  ،0/70ضریب
نش-ساتکلیف ( )NSبین  0/52تا  0/67و ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEبین  12/64تا ) 25/02 (m3/sو برای دوره
اعتبارسنجی ،مقادیر  R2بین  0/4تا  NS ،0/60بین  0/30تا  0/56و  RMSEبین  11/08تا ) 23/17 (m3/sبوده است.
همچنین متوسط عملکرد مشاهداتی و شبیهسازیشده محصول استراتژیک حوضه که گندم است ،به ترتیب برابر با 4/70
و  5/01تن در هکتار بوده است .در ادامه ،نتایج الگوریتم  SEBALو مدل  SWATبراساس وضعیت سال آبی ،با یکدیگر
مورد مقایسه قرار گرفتند که همبستگی میان نتایج این دو روش ،برای سه سال نرمال ،خشک و تر به ترتیب برابر با ،0/74
 0/60و  0/52بوده است .در گام دوم از این مطالعه ،با توجه به دادههای زمینی و با استفاده از تصاویر سنجنده  MODISاز
ماهواره  Terraکه دارای قدرت تفکیک زمانی مناسب است و سنجنده  OLIاز ماهواره  Landsat8که دارای قدرت تفکیک
مکانی مناسب است ،نتایج الگوریتم  SEBALو محدوده تغییرات پارامترهای اصلی این الگوریتم در دشتهای پلدختر و
روانسر ،ارائه شد .دشت روانسر دارای سطح زیرکشت باالتر و تغییرات توپوگرافی کمتر است .شبیهسازی عملکرد محصول
توسط نرمافزار  ،SWATدر دشت پلدختر نتیجه بهتری بهدست داده است .با توجه به یافتههای این تحقیق ،مقادیر
تبخیروتعرق مستخرج از الگوریتم  SEBALو مدل  SWATمیتوانند نزدیک به مقادیر واقعی تبخیروتعرق در حوضه باشند.
واژههای کليدی ،SEBAL ،SWAT :تبخیروتعرق ،رواناب ،عملکرد محصول.Landsat ،MODIS ،

مقدمه
بررسی تبخیروتعرق واقعی در حوضههای آبریز به منظور استفاده
بهینه از منابع آب ،از عمده مسائل مهم مدیریت منابع آب کشور
محسوب میشود .یکی از دالیلی که مدیریت منابع آبی کشور را
با مشکل مواجه ساخته است ،کمبود تجهیزات و ایستگاههای
اندازهگیری در تعداد کافی و دوره آماری مناسب است که در جهت
رفع این معضل ،شبیهسازیهای کامپیوتری برای مدیریت حوضه-
های آبریز ،مورد استفاده واقع شده است .بنابراین ،در سطح حوضه
آبریز عالوه بر استفاده از روشهای سنجش از دور ،مدلی که بتواند
حجم وسیع دادهها از جمله دما ،بارش ،شرایط توپوگرافی،
خصوصیات خاک ،کاربری اراضی ،الگوی کشت و غیره را بکار
گیرد ،مورد نیاز است .بنابراین استفاده از روشها و مدلهای جامع
در این رابطه ،امری مهم تلقی میگردد.
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در تحقیقات پیشین ،چندین روش جهت برآورد
تبخیروتعرق در سطح حوضه آبریز ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای
معرفی شده و مشکالت اصلی الگوریتمهای موجود برای استفاده،
تبیین و راهکارهای رفع و یا کاهش آنها مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است ( Mobasheri and Khavarian, 2004; Mobasheri
;et al., 2005; Sanei Nejad et al., 2011; Karimi et al., 2012

 .)Ganjizadeh et al., 2013در اکثر این تحقیقات ،تبخیروتعرق
واقعی با استفاده از تصاویر  )Ruhoff et al., 2012( MODISیا
 )Wei et al., 2012( Landsatو به کمک الگوریتم SEBAL
( ;Bastiaanssen et al., 1998a; Bastiaanssen et al., 1998b
 ،)Walters et al., 2002برآورد و نتیجه با روش استاندارد ،FAO
مقادیر الیسیمتر ،دستگاه همبستگی پیچکی ،مدلهای پنمن-
مانتیث ،هارگریوز سامانی ،الگوی مصرف آب کشاورزی ،مقادیر

بابائی و همکاران :برآورد مقادير تبخيروتعرق در مقياس حوضه آبريز ...

تشتک تبخیر و غیره مقایسه شده است

( ;Allen et al., 2003

تبخیروتعرق صحه گذاردند
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( Beven, 2001; Diwakar et

Trezza and Allen, 2003; Mir Yaeghub Zadeh, 2014; Yang
 .)et al., 2012طبق مطالعات ذکر شده ،سنجنده  MODISبه

al.,2015; Jayakrishnan et al., 2005; Abbaspour et al.,
 .)2007بهطور مثال ،از  SWATبرای شبیهسازی رواناب سطحی

دلیل دوره مطلوب تکرار روزانه ،مناسب برآورد تبخیروتعرق در
مقیاس منطقهای و مزارع کشاورزی ،میباشد و تصاویر لندست 8
هم اگرچه قدرت تفکیک زمانی  16روزه دارند ،اما با قدرت تفکیک
مکانی  30متر در باندهای طیفی و  60متر در باندهای حرارتی،
به جهت تفکیک بهتر مزارع کشاورزی ،مناسب خواهند بود
( Nosrati et al., 2014; Hong et al., 2009; Tasumi et al.,
.)2008
از طرفی ،معمولترین روش مستقیم ،تعیین تبخیروتعرق
با استفاده از اصل بیالن جرمی در یک حجم کنترل شده از خاک
(الیسیمتر( میباشد ،که نصب الیسیمتر مشکل و پرهزینه می-
باشد ،این روش عمومیت ندارد و جهت برآورد تبخیروتعرق از
روشهای غیرمستقیم (محاسباتی) استفاده میشود که از بین این
روشها ،روش پنمن -مانتیث -فائو ،معتبرترین روش غیرمستقیم،
میباشد .تحقیقات انجام گرفته در نقاط مختلف جهان مبین این
نکته است که دقت مقادیر تبخیروتعرق برآورد شده با رابطه
پنمن-مانتیث -فائو ،در مقایسه با مقادیر اندازهگیری شده
الیسیمتر از دیگر روابط ،بهتر میباشد و در شرایطی که دادههای
الیسیمتری در دسترس نباشند ،به عنوان یک رابطه استاندارد
توصیه شده است ).(Abedi et al., 2008; Allen et al., 1998
مدلهای هیدرولوژیکی مورد استفاده در شبیهسازی
حوضههای آبریز نیز به دو گروه یکپارچه و توزیعی تقسیم میشوند
که مدلهای توزیعی غالبا به دلیل امکان اتصال به سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISمیتوانند تغییرات مکانی را در شبیهسازی
لحاظ کنند ،اما اجرای آنها بخصوص در حوضههای وسیع بسیار
زمانبر است .اولین مدل هیدرولوژیکی مدل استنفورد
( )Standfordمیباشد که توسط سینگ توسعه داده شده است
) .(Singh, 1995در سالهای اخیر ،مدلهایی با ماهیت نیمه
توزیعی نیز بکار گرفته شدهاند که در شبیهسازی حوضههای وسیع
موفق عمل کردهاند .یکی از آنها که در نقاط مختلف جهان مورد
استفاده واقع شده ،مدل هیدرولوژیکی Soil and Water ( SWAT
 )Assessment Toolsمیباشد .مدل  SWATاولین بار در سال
 1990توسط جف آرنولد و همکارانش در موسسه تحقیقات
کشاورزی آمریکا ،طراحی و پایهگذاری شد ( Arnold et al.,
.)1990
محققان متعددی در نقاط مختلف دنیا و تحت شرایط
اقلیمی و هیدرولوژیکی متفاوت به بررسی کارایی مدل  SWATو
توانایی آن در شبیهسازی رواناب ،کیفیت آب ،رسوب و

در حوضه آندرا پرادش هند استفاده و نتایج مثبتی از عملکرد آن
گزارش شده است .تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم ،تغییر
کاربری اراضی و تغییر الگوی کشت توسط این مدل ،بر روی منابع
آب مورد ارزیابی قرار داده شده است ( Li et al., 2007; Yan et
;al., 2006; Kamali et al., 2017; Bastiaanssen et al., 2005
 .)Faramarzi et al., 2009; Singh et al., 2009شبیهسازی

عملکرد و تبخیروتعرق واقعی از سه محصول نیشکر ،سورگوم و
ازن در حوضه رودخانه آپربیما ،انجام شده است ( Immerzeel et
 .)al., 2008عملکرد زراعی گندم و بهرهوری آب کشاورزی آن در
ایران با مدل  SWATبررسی شده است ( Faramarzi et al.,
 .)2010تغییرات تبخیروتعرق پتانسیل و همچنین بهرهوری آب
گیاهی براساس سناریوهای مختلف مدیریتی ،شبیهسازی شده
است (.)Gosain et al., 2005; Jeimar et al., 2011
همچنین در مطالعات پیشین ،مشخص کردن اجزای
معادله بیالن آب با مقایسه نتایج مدل  SWATدر برآورد پارامتر
تبخیروتعرق با الگوریتم توازن انرژی ( Mir Yaeghub Zadeh,
;Yavari et al., 2014; 2014; Immerzeel and Droogers, 2008
; )Mianabadi et al., 2016; Immerzeel et al., 2006و یا با

استفاده از ابزارهایی نظیر پکیج نرمافزاری بهینهسازی غیرخطی
 )Moazenzadeh et al., 2016( PESTو غیره ،به منظور صحت-
سنجی ،انجام شده است.
الزم به ذکر است که در بیشتر تحقیقات انجام گرفته ،بر
کارایی الگوریتم  SEBALو مدل  SWATدر برآورد تبخیروتعرق،
تاکید شده است اما تحقیقات محدودی به بررسی توام عملکرد
این دو روش در برآورد تبخیروتعرق پرداختهاند .در تحقیق حاضر،
مدل  SWATبراساس رواناب و عملکرد محصول که ارتباط
مستقیم با تبخیروتعرق دارد ،کالیبره شده و الگوریتم SEBAL
هم با استفاده از تصاویر دو سنجنده متفاوت ،توسعه داده شده و
نتایج آنها ،مورد مقایسه ،قرار گرفته است ،که این مسائل از نقاط
قوت تحقیق حاضر به شمار میروند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،حوضه آبریز کرخه است.
حوضه آبریز رودخانه کرخه در محدوده مختصات جغرافیایی 46
درجه و  23دقیقه تا  49درجه و  12دقیقه طول شرقی و 33
درجه و  40دقیقه تا  35درجه طول شمالی قرار گرفته و از لحاظ
تقسیمات کشوری عمدتا دربرگیرنده استانهای همدان،
کرمانشاه ،ایالم ،لرستان و خوزستان بوده که بخشهایی از دو
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استان مرکزی و کردستان هم در این حوضه واقع شدهاند .مساحت
این حوضه مهم 51000 ،کیلومترمربع است .در پایین دست
حوضه ،تاالب مهم بینالمللی هورالعظیم قرار گرفته است .رودخانه

مهم حوضه ،رودخانه کرخه است که از بهم پیوستن دو رود مهم
سیمره و کشکان تشکیل میشود .موقعیت حوضه و رودخانههای
آن ،مطابق با مستندات موجود ،در شکل ( ،)1قابل مشاهده است.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه

در این تحقیق ،جهت تولید شبکه آبراههها و زیرحوضهها
در مدل  SWATاز الیه رقومی ارتفاع ( 30 )DEMمتری استفاده
شده است .به منظور وارد کردن نقشه کاربری اراضی و طبقهبندی
خاک به این مدل هم ،از نقشه  GLCCو نقشه جهانی خاک FAO
استفاده شده است .دادههای موردنیاز هواشناسی جهت استفاده
در مدل  SWATاز  16ایستگاه سینوپتیک و برای دوره زمانی
 ،2017-1990دادههای ماهانه رواناب نیز از  6ایستگاه
هیدرومتری و برای دوره زمانی  ،2013-1990تامین شدهاند.
موقعیت ایستگاهها در شکل ( )2آورده شده است.
در این تحقیق ،جهت اجرای الگوریتم  ،SEBALمجموعه
دادههای ماهوارهای ،رقوم ارتفاعی منطقه و دادههای هواشناسی،

مورد نیاز است .در گام اول ،برای استخراج دادههای ماهوارهای از
دادههای سنجنده  MODISکه بر روی ماهواره  Terraقرار دارد،
استفاده شده است .تصاویر سنجنده  MODISبه عنوان محصوالت
 MODISدر دو سطح مختلف در دسترس هستند .دادههای سطح
اول ،دادههای خام ماهوارهای هستند و دادههای سطح دوم این
محصوالت هم دادههای استخراج شده از تصاویر ماهوارهای مانند
 NDVI ،LSTو  ...هستند .همچنین ،برای تهیه رقوم ارتفاعی
موردنیاز در الگوریتم  ،SEBALاز دادههای ،Aster GDEM
استفاده میشود .در جدول ( ،)1محصوالت مورد نیاز از سنجنده
 MODISو شاخصهای قابل استخراج از آنها برای اجرای مدل
 ،SEBALآورده شده است.

جدول  -1محصوالت و تصاوير ماهوارهای استفادهشده جهت اجرای مدل SEBAL

شاخص قابل استخراج مستقیم

ردیف

عنوان

1

( MOD021KMدادههای خام با قدرت تفکیک یک کیلومتر)

Emissivity

2
3
4

( MOD03دادههای جئولوکیشن تصاویر ماهوارهای)

Sun Zenith Angle

MOD11

H

Aster GDEM

DEM

،Radiance ،Reflectance

شاخص قابل استخراج غیر مستقیم
،LAI ،SAVI ،NDVI ،LST
Albedo

-
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شکل  -2موقعيت ايستگاههای هواشناسی و هيدرومتری

دادههای سنجنده  1MODISکل حوضه کرخه ،با انتخاب
نوع محصول ،دوره زمانی و موقعیت مدنظر ،دادهها استخراج می-
شوند و دادههای ماهواره 2 Aster GDEMهم با قدرت تفکیک
مکانی  30متر ،پس از انتخاب منطقه مورد مطالعه و انجام
تنظیمات مربوطه ،قابل دسترس هستند .دادههای ماهوارهای تهیه
شده ،پس از استخراج و انجام تصحیحات الزم ،مورد استفاده قرار
میگیرند .در این مرحله ،برای هر دوازده ماه از هر سه سال مدنظر،
تصاویر مربوط به روزی که در آن تبخیر ثبت شده در میان داده-
های ایستگاههای هواشناسی ،بیشترین بوده (در مجموع برابر با

 ،)36دانلود و با اجرای الگوریتم Bastiaanssen et ( SEBAL
 ،)al., 1998a; Walters et al., 2002مقادیر تبخیروتعرق
محاسبه شدند .الزم به ذکر است که دادههای هواشناسی موردنیاز
از  42ایستگاه و برای سه سال نرمال ،خشک و تر مدنظر ،تامین
شده است .در گام دوم ،از تصاویر سنجنده  OLIاز ماهواره لندست
 38در دشت روانسر برای تاریخ  2015/05/06و سنجنده MODIS
از ماهواره  4Terraدر دشت پلدختر برای تاریخ 2012/05/11
استفاده شده است .دادههای زمینی مورد نیاز در این مرحله ،به-
صورت جدول ( )2است.

جدول  -2دادههای زمينی مورداستفاده در گام دوم

داده

نوع تصویر

تاریخ موردنظر

لندست 8

2015/05/06

23

مادیس

2012/05/11

33

دما (درجه سانتیگراد)

سرعت باد

میانگین ارتفاعی (متر)

3

1391

5

700

روش پنمن -مانتيث فائو

روش پنمن -مونیث فائو ،با تعریف گیاه مرجع به عنوان یک گیاه
فرضی با ارتفاع  0/12متر و مقاومت سطحی  70ثانیه بر متر و
ضریب بازتابش (آلبیدو)  0/23که تبخیر آن شباهت بسیاری به
1 ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov
2 https://gdex.cr.usgs.gov/gdex

تبخیر از سطح وسیع چمن سبز با ارتفاع یکنواخت ،رشد فعال و
با دسترسی به آب کافی ،دارد ،توسعه یافت .این روش کاستیهای
پیشین را رفع و مقادیر آب مصرفی گیاهان را به دادههای اندازه
گیریشده در سطح جهان نزدیکتر کرد .تبخیروتعرق مرجع با
3 http://earthexplorer.usgs.gov/
4 http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi
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روش پنمن -مونیث فائو به صورت رابطه ( )1برآورد میشود:
900
) 𝑒𝑢 (𝑒 −
𝑎 𝑠 𝑇+273 2

(رابطه )1

𝛾0.408∆(𝑅𝑛−𝐺)+

) ∆+𝛾(1+0.34𝑢2

= 𝐸𝑇0

که در آن :𝐸𝑇0 ،تبخیروتعرق مرجع (میلیمتر بر روز) :𝑅𝑛 ،تابش
خالص ورودی به سطح گیاه (مگاژول بر مترمربع بر روز) :G ،شار
گرمای خاک (مگاژول بر مترمربع بر روز) :T ،میانگین روزانه دمای
هوا در ارتفاع  2متری (درجه سلسیوس) :𝑢2 ،میانگین روزانه
سرعت باد در ارتفاع  2متری (متر بر ثانیه) :𝑒𝑠 ،فشار بخار اشباع
(کیلو پاسکال) :𝑒𝑎 ،فشار بخار واقعی (کیلو پاسکال)،𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 ،
کمبود فشار بخار اشباع (کیلو پاسکال) :∆ ،شیب منحنی فشار
بخار (کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس) و 𝛾 :ضریب ثابت
سایکرومتری (کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس) میباشد.
ساختار مدل SWAT

مدل  SWATیک مدل نیمه توزیعی و مفهومی است .در این مدل
با معرفی توپوگرافی حوضه و نقشههای کاربری اراضی و خاک،
واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی یا  HRUها ساخته شده و شبیه-
سازی رواناب و عملکرد محصول انجام خواهد شد .مدل SWAT
در شبیهسازی چرخه هیدرولوژیکی از معادله توازن هیدرولوژیک
زیر (رابطه ( ،))2استفاده میکند:
(رابطه )2
 E W
) Q
a
seep
gw

surf

Q

SW  i 1 ( R
t

day

که در آن:
 = SWآب ذخیره شده در خاک (میلیمتر)،
 = Rبارش روزانه (میلیمتر)،

day
surf

a

Q

E

seep

= رواناب سطحی (میلیمتر)،

= تبخیروتعرق واقعی (میلیمتر)،
W

= آبی که از پروفیل خاک به منطقه غیر اشباع وارد

میشود( .میلیمتر) و
 = Qجریان آب زیرزمینی خروجی به رودخانه (میلیمتر).
gw

حوضه آبریز مورد مطالعه ،شامل  18زیرحوضه و  HRU 147است.
حجم رواناب سطحی ناشی از بارندگی ،یکی از متغیرهای
اصلی جریان رودخانه است و مدل  SWATاز روش  ،SCSبراساس
وضعیت بارش ،توپوگرافی زمین ،نوع کاربری اراضی ،خاک و
رطوبت پیشین خاک ،برای شبیهسازی آن ،استفاده میکند.
همچنین از معادالت بیالن برای تعیین میزان مشارکت آب
1. Erosion Productivity Impact Calculator

زیرزمینی و روابط تجربی برای برآورد ذوب برف ،استفاده و میزان
کل رواناب را محاسبه میکند ( .)Hooghoudt, 1940مراحل
شبیهسازی و واسنجی رواناب در مدل  SWATدر شکل ( )3در
دو بخش قابل مشاهده هستند.
شبیهسازی تبخیروتعرق پتانسیل در مدل  ،SWATمطابق
روش هارگریوز سامانی انجام خواهد شد .تبخیروتعرق واقعی هم
ارتباط مستقیمی با عملکرد محصول داشته و اساس و مراحل
شبیهسازی و محاسبه آن ،براساس حالت سادهشده از مدل رشد
گیاهی  1EPICو پس از تنظیم تقویم زراعی و پارامترهای موثر،
مطابق با مستندات موجود ،انجام میگیرد که در آن ،رشد گیاه
براساس گرمای روزانه تجمعی دریافتی ،شبیهسازی میشود
( .)Easterling et al., 1992در  ،EPICTپتانسیل مقدار ماده
تولیدی براساس روش مانتیث ،محاسبه شده و شاخص برداشت
هم برای محصول ،محاسبه میشود .در این مدل ،رشد گیاه
براساس کمبود دما ،آب و کود ،محدود میشود SWAT .در شبیه-
سازی عملکرد محصول ،تاثیر طیف گستردهای از عواملی مانند
متغیرهای هواشناسی ،گیاهی وکشاورزی را در نظر میگیرد .برای
شبیهسازی تبخیروتعرق واقعی هم ،مراحل رشد محصول به مدل،
معرفی میشوند و مدل قبل از برآورد تبخیر از خاک و تعرق از
گیاه ،میزان تبخیر از آب ذخیره شده در پوشش گیاهی را براساس
شاخص سطح برگ ( )LAIکه تابعی از گرمای رسیده به محصول
در طی دوره رشد آن است ،محاسبه میکند و مقدار تبخیروتعرق
براساس بخش اول از شکل ( ،)4بهدست میآید ( Neitsch et al.,
 .)2011از آنجاییکه فرآیند کاملی جهت محاسبه متغیرهای
هیدرولوژیکی و گیاهی در مدل  SWATانجام میپذیرد ،سعی
شده تا در قالب نمودار بهطور خالصه ،به آنها پرداخته شود.
ساختار و ترتیب مراحل محاسبه تبخیروتعرق ،شبیهسازی و
واسنجی تبخیروتعرق و عملکرد محصول در مدل  SWATبه-
صورت جداگانه ،در شکل ( )4قابل مشاهده است.
به دلیل وابستگی متغیرهای گیاهی ،عملکرد و
تبخیروتعرق ،شبیهسازی و واسنجی آنها ،به طور همزمان و
مطابق با حلقه بخش سوم از شکل ( )4انجام میشود .این حلقه
تا زمانی تکرار میشود که مقادیر شبیهسازیشده تبخیروتعرق و
عملکرد محصول با مقادیر مشاهداتی آنها (ارقام موجود در سند
ملی آب،گزارشات وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ،در شرایط نبود
تنش آبی) ،همخوانی مطلوب داشته باشد.
در حوضه آبریز کرخه ،گندم محصول استراتژیک حوضه است
که برای شبیهسازی عملکرد این محصول ،اطالعات مندرج در

بابائی و همکاران :برآورد مقادير تبخيروتعرق در مقياس حوضه آبريز ...

مستندات موجود بصورت جدول ( )3به  SWATاعمال میشود.

شکل  -3مراحل شبيهسازی و واسنجی رواناب در مدل SWAT
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شکل  -4مراحل شبيهسازی و واسنجی تبخيروتعرق و عملکرد محصول در SWAT

بابائی و همکاران :برآورد مقادير تبخيروتعرق در مقياس حوضه آبريز ...

183

جدول  -3اطالعات زراعی در محدودههای مورد مطالعه

محدوده

سطح زیرکشت (هکتار)

تاریخ کشت

تاریخ برداشت

پل دختر
تویسرکان
شیروان
اسالم آباد
چرداول
روانسر سنجابی
الشتر
خرم آباد
کنگاور
دره شهر
اسدآباد
شیراوند
حسن آباد -قلعه شیان
صحنه
کامیاران
رومشکان
دیناور
کرمانشاه

11519
43821
75437
51861
25215
58082
8167
6175
30643
1540
33620
46427
10227
5086
3326
63971
158098
6502

 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  15آذر
 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  30آبان
 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  30آبان
 1آبان تا  15آذر
 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  30آبان
 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  15آذر
 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  30آبان
 15مهر تا  30آبان
 15مهر تا  30آبان
 1آبان تا  15آذر
 15مهر تا  30آبان
 15مهر تا  30آبان

 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15خرداد تا  30تیر
 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15تیر تا  15مرداد
 15تیر تا  15مرداد
 15خرداد تا  30تیر
 15تیر تا  15مرداد
 15تیر تا  15مرداد

نحوه انجام آناليز حساسيت ،واسنجی و صحت سنجی مدل

(رابطه )4

SWAT

عمل واسنجی شامل تصحیح پارامترهای حساس در مدل به -
شکلی است که نتایج خروجی به دادههای مشاهداتی نزدیک شود
که این امر از طریق تغییر مکرر پارامترها حاصل میشود .اما از
آنجائی که این عمل بسیار زمانبر است ،نیاز به یک برنامه واسط
ضروری است .بدین منظور ،برنامه  SWAT_CUPتوسعه داده
شده است .در این مطالعه ،از روش  SUFI_2در برنامه
 SWAT_CUPاستفاده شده که این روش ،تمام عدم قطعیتها
شامل عدم قطعیت ورودیها ،مدل مفهومی ،پارامترها و دادههای
اندازهگیری شده در مدلسازی را در نظر میگیرد
( .)Abbaspour, 2011پس از واسنجی مدل ،نوبت به صحت-
سنجی آن میرسد .در صحتسنجی ،دادههای شبیهسازی شده
بعد از واسنجی ،در بازه زمانی متفاوتی با دادههای مشاهداتی
مقایسه میشوند تا قابلیت اطمینان و اعتمادپذیری به مدل
مشخص گردد.برای تعیین دقت مدل در مراحل واسنجی و
اعتبارسنجی از شاخصهای آماری مختلفی همچون  R2 ،NSو
 RMSEاستفاده شده است (روابط ( )4( ،)3و (Abbaspour, ( ))5
.)2011
(رابطه )3

2
𝑛∑
] 𝑖⌋ 𝑠𝑄 𝑖=1[⌊𝑄𝑚 −
2

̅̅̅̅̅
𝑛∑
) 𝑚𝑄𝑖=1(𝑄𝑚,𝑖 −

– NS = 1

(رابطه )5

میزان کود مصرفی ساالنه ()kg/ha
ازته

فسفاته

150
200
150
200
150
200
150
150
200
150
200
150
200
200
200
150
200
200

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅ 2
𝑛∑[
]) 𝑠𝑄𝑖=1(𝑄𝑚,𝑖 −𝑄𝑚 )(𝑄𝑠,𝑖 −
𝑛 2
2
𝑛
̅̅̅̅̅
)̅𝑠̅̅̅
𝑄∑𝑖=1(𝑄𝑚,𝑖 −𝑄𝑚 ) ∑𝑖=1(𝑄𝑠,𝑖 −

∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑚 − 𝑄𝑠 )2
𝑛

= R2

√=RMSE

که در این روابط n ،تعداد مشاهدات Qm ،و  Qsبه ترتیب مقادیر
̅̅̅̅̅به ترتیب میانگین
̅̅̅̅̅و 𝑠Q
رواناب اندازهگیری و برآورد شدهQ𝑚 ،
مقادیر رواناب اندازهگیری و برآورد شده هستند.
الگوريتم SEBAL

در الگوریتم  ،SEBALشار گرمای نهان که به مصرف تبخیروتعرق
میرسد ،براساس مقدار باقیمانده انرژی تعیین میشود .معادله
بیالن انرژی را میتوان بصورت رابطه  ،6بیان کرد.

 ET  R n  G  H

(رابطه )6
که در آن = R n :شار تابشی کل ( = G ،)w/m2شار گرمای
خاک ( = H ،)w/m2شار گرمای محسوس هوا (= ET ،)w/m2
شار گرمای نهان تبخیر ( )w/m2هستند .شار تابشی کل از توازن
چهار شار تابشی در سطح زمین بدست میآید که عبارتند از تابش
طول موج کوتاه ورودی ،بازتابش طول موج کوتاه خروجی،
تشعشعات طول موج بلند ورودی از اتمسفر ،تشعشعات طول موج
بلند گسیل شده از سطح .شار گرمای خاک هم از روابط تجربی
که تابعی از شاخص پوشش گیاهی ،آلبیدوی سطح و دمای سطح
میباشند ،محاسبه میشود .شار گرمای محسوس هوا با استفاده
از سرعت باد ،ضریب زبری و اختالف دمای سطح و هوا ،بهدست
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میآید و در نهایت ،شار گرمای نهان تبخیر هم از معادله توازن
انرژی ،قابل محاسبه است .جزئیات نحوه محاسبه پارامترها در
راهنمای  SEBALآمده است که پس از تهیه دادههای موردنیاز
الگوریتم  SEBALو استفاده از روابط موجود در راهنمای
 ،SEBALدر نرمافزار  Erdasو  ،Enviمیزان تبخیروتعرق ،محاسبه
شده است.

نتايج و بحث
بازه زمانی شبیهسازی مدل  SWATاز سال  1993تا  2013در
نظر گرفته شده است .از سال  1990تا سال  1993به عنوان دوره
گرم شدن ( )WarmUpمدل در نظر گرفته شده است و پس از
اجرا ،خروجی مدل برای سالهای  1993تا  2013ذخیره شده تا
برای انجام عملیات واسنجی و اعتبارسنجی به نرمافزار SWAT-
 CUPانتقال داده شود و با استفاده از الگوریتم  ،SUFI-2مقادیر
پارامترها ،بدست آید .در ابتدا ،مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی
شده دبی برای سالهای  1993تا  2009و پارامترهای مؤثر بر
دبی به نرمافزار ،معرفی و محدوده تغییرات استاندارد برای هر
کدام تعیین میشوند .پس از اجرای مدل ،مقادیر مطلوب
پارامترهای آماری بهدستآمده و مدل واسنجی شده است .در
مرحله اعتبارسنجی از مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده دبی

برای سالهای  2010تا  2013به منظور تعیین صحت کارایی
مدل استفاده شده است .پس از واسنجی رواناب ،مقادیر مشاهداتی
و شبیهسازیشده عملکرد محصول ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پارامترهای موثر بر عملکرد محصول ،به نرمافزار معرفی و محدوده
تغییرات استاندارد برای هر کدام تعیین شده است .بعد از اجرای
مدل ،بازه پارامترهای مؤثر بر دبی بدون تغییر بوده و فقط محدوده
پارامترهای مؤثر بر عملکرد محصول ،کوچکتر شد تا محدوده و
مقدار واسنجی شده این پارامترها به دست آید .در واقع ،در این
مرحله از تحقیق ،با توجه به مطالعات گذشته که بر روی مدل
 SWATانجام شده (از جملهAbbaspour, 2011; Beven, :
2001; Memarian et al., 2019; Hadria et al., 2006; Ziaei and
 ،)Sepaskhah, 2003پارامترهایی که بر رواناب و عملکرد محصول

تأثیر بیشتری داشتند ،انتخاب شدهاند .پس از آنالیز حساسیت،
پارامترهایی که حساسیت بیشتری نشان دادند ،در جدول شماره
( 4و  )5به ترتیب حساسیت آورده شدهاند .میزان تاثیر این
پارامترهای مهم دخیل در شبیهسازیها ،با مقدار  p-valueو t-
 statمشخص شده است .هر پارامتری که قدر مطلق  t-statبیشتر
و  p-valueکمتری داشته باشد ،از موثرترین پارامترها به شمار
میرود .تغییرات سری زمانی رواناب مشاهداتی و شبیهسازی شده
توسط مدل  SWATدر ایستگاههای هیدرومتری هم به صورت
شکل ( )5است.

جدول  -4پارامترهای مؤثر بر رواناب

نام پارامتر

مفهوم پارامتر

P-Value t-Stat

محدوده نهایی و مقادیر
واسنجیشده

SOL_AWC1.sol

ظرفیت آب قابل دسترس خاک در الیه سطحی (میلیمتر در متر)

2/08

0/17

-0/55-0/55

SLSUBBSN.hru

متوسط طول شیب (متر)
مقدار ضریب مانینگ برای جریان سطحی
نرخ ریزش بارش (میلیمتر بر کیلومتر)
بازه زمانی جریان جانبی (روز)

1/50
1/27

0/27
0/33

1/03
0/98

0/43
0/44

14-52
3/80-22
-219-60/02
-2/61-107/85

متوسط شیب (متر بر متر)
ضریب پاسخ جریان پایه برای آب زیرزمینی (بر روز)
هدایت هیدرولیکی موثر در رودخانه اصلی (میلیمتر در ساعت)

0/88
0/77
0/73

0/46
0/52
0/53

0/29-0/78
0/24-0/79
1/46-7/17

0/64

0/58

139/78

0/61
0/50

0/60
0/66

1826-2042
69/45

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در الیه سطحی (میلیمتر در ساعت)
چگالی ظاهری خاک در الیه سطحی (گرم در سانتیمترمکعب)
ضریب جبران تبخیر خاک (بی بعد)
ضریب مانینگ رودخانه اصلی (بی بعد)

0/43
0/41

0/70
0/71

0/31
0/30

0/78
0/79

-1/19-0/33
0/28
0/37-1/06
0/01-0/1

کسر نفوذ آبخوان عمیق
زمان تأخیر نفوذ آب به سطح ایستابی (روز)

0/24
0/01

0/83
0/90

0/10-0/52
20/88

OV_N.hru
PLAPS.sub
LAT_TTIME.hru
HRU_SLP.hru
ALPHA_BF.gw
CH_K2.rte

 REVAPMN.gwعمق آستانه آب در آبخوان کم عمق برای پوشش یا نفود به آبخوان عمیق (میلیمتر)
حداقل ارتفاع سطح ایستابی الزم برای خروج آب زیرزمینی (میلیمتر)
GWQMN.gw
شماره منحنی نفوذ در شرایط متوسط رطوبتی (بی بعد)
CN2.mgt
SOL_K1.sol
SOL_BD1.sol
ESCO.hru
CH_N2.rte
RCHRG_DP.gw
GW_DELAY.gw
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جدول  -5پارامترهای مؤثر بر عملکرد محصول

نام پارامتر
BLAI.plant.dat
HVSTI.plant.dat
DLAI.plant.dat
FRGRW1.plant.dat
LAIMX1.plant.dat
FRGRW2.plant.dat
LAIMX2.plant.dat
T_BASE.plant.dat
T_OPT.plant.dat
EXT_COEF.plant.dat
BIO_E.plant.dat
GSI.plant.dat
VPDFR.plant.dat
BIO_LEAF.plant.dat

مفهوم پارامتر

t-Stat

P-Value

حداکثر شاخص سطح برگ پتانسیل در طول دوره رشد گیاه (مترمربع بر
مترمربع)
شاخص برداشت (بی بعد)
کسری از دوره رشد که در آن روند رو به کاهش شاخص سطح برگ شروع
میشود (بی بعد)
نسبتی از طول دوره رشد گیاه که مربوط به نقطه اول در منحنی رشد
شاخص سطح برگ است (بی بعد)
در منحنی رشد شاخص سطح برگ شاخص سطح برگ متناظر با
( FRGRW1مترمربع بر مترمربع)
نسبتی از طول دوره رشد گیاه که مربوط به نقطه دوم در منحنی رشد
شاخص سطح برگ است (بی بعد)
در منحنی رشد شاخص سطح برگ شاخص سطح برگ متناظر با
( FRGRW2مترمربع بر مترمربع)
حداقل دمای الزم برای رشد گیاهان مختلف (سانتیگراد)
دمای بهینه برای رشد گیاهان مختلف (سانتیگراد)
ضریب جذب نور برای گیاهان مختلف (بی بعد)
راندمان استفاده گیاه از تابش خورشیدی ((کیلوگرم بر هکتار) بر (مگاژول بر
مترمربع)
حداکثر هدایت روزنهای در تابش باالی خورشید و کمبود فشار بخار (متر بر
ثانیه)
کمبود فشار بخار مرتبط با دومین نقطه روی منحنی هدایت روزنهای
(کیلوپاسکال)
کسری تبدیلشده از زیستتوده تجمعی در هر سال به باقیمانده در زمان
نهفتگی

-4/26

0/001

-4/02
2/76

0/006
0/09

1/70

0/13

-1/51

0/14

-1/47

0/16

1/36

0/18

1/31
-1/22
-1/20
-1/07

0/22
0/27
0/30
0/34

1/01

0/38

0/72

0/67

0/52

0/71

مقادیر واسنجیشده
9
1
1
0/10
0/10
0/45
0/95
3
22
3
75
5
4
0/90

جدول  -6مقادير شاخصهای ارزيابی مدل در مرحله واسنجی و صحتسنجی

مقادیر بهدست آمده در هر ایستگاه
نوع مرحله

عنوان شاخص

R2

واسنجی

NS
)(m3/s

صحتسنجی

RMSE

R2
NS
)RMSE (m3/s

پلچهر
(رودخانه
گاماسیاب)

قورباغستان
(رودخانه قره
سو)

دوآب ویسان
(رودخانه
کشکان)

سیمره
(رودخانه
سیمره)

پل دختر
(رودخانه
کشکان)

پای پل
(رودخانه
کرخه)

0/60
0/60
17/32
0/54
0/54
12/64

0/55
0/52
12/64
0/52
0/50
12/64

0/54
0/54
12/64
0/50
0/48
11/08

0/68
0/67
31/46
0/52
0/47
13/15

0/70
0/66
16/12
0/60
0/56
15/57

0/45
0/53
25/02
0/40
0/30
23/17

بررسی نمودارها و مقادیر ارائه شده شاخصها ،نشان می
دهد که مدل مقادیر رواناب را به خوبی شبیهسازی نموده است.
دقت مدل در برآورد عملکرد محصول نیز در جدول ( )7ارائه شده
است .مشابه هر شبیهسازیای که انجام میشود ،بین مقادیر

مشاهداتی و شبیهسازی شده ،اختالفاتی وجود دارد اما نکته مهم
اینست که انحراف به سمت خاصی رخ ندهد ( )unbiasedو
معیارهای آماری ،بر درستی نتایج ،صحه بگذارند .بررسی نتایج
جدول ( ،)7حاکی از کارایی خوب مدل است.
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شکل  -5رواناب مشاهداتی و شبيهسازی شده ايستگاههای هيدرومتری (مقادیر شاخصهای ارزیابی مدل در مراحل واسنجی و صحتسنجی رواناب ،در جدول ( )6آمده است)
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جدول  -7مقادير مشاهداتی و شبيهسازی شده عملکرد محصول

نام محدوده

مقادیر مشاهداتی
(تن در هکتار)

مقادیر شبیهسازی شده
(تن در هکتار)

نام محدوده

مقادیر مشاهداتی
(تن در هکتار)

مقادیر شبیهسازی
شده (تن در هکتار)

پل دختر
تویسرکان
شیروان
اسالم آباد
چرداول
روانسر سنجابی
الشتر
خرم آباد
کنگاور

4/60
3/96
3/15
5/10
3/15
5/72
4/78
2/36
9/48

4/77
3/42
3/46
5/73
3/87
5/20
3/47
3/56
11/38

دره شهر
اسد آباد
شیراوند
حسن آباد -قلعه شیان
صحنه
کامیاران
رومیشکان
دیناور
کرمانشاه

3/86
4/17
3/38
5/10
4/83
3/23
4/30
7/73
5/70

2/08
5/76
4/19
6/69
3/91
4/09
6/60
9
3

متوسط عملکرد
شبیهسازی شده (تن در هکتار)5/01 :

مشاهداتی (تن در هکتار)4/70 :

همبستگی نتایج حاصل از دو روش در این دشت ،برابر با 0/77
میباشد که همخوانی مطلوب نتایج دو روش با یکدیگر را نشان
میدهد.

برای مقایسه نتایج تبخیروتعرق واقعی برآورد شده توسط
الگوریتم  SEBALو مدل  ،SWATمقادیر بدست آمده ماههای
مختلف از سه سال مدنظر با یکدیگر ،مقایسه شده است .یک نمونه
از این روند برای دشت ایالم در شکل ( )6قابل مشاهده است.

120
100

SEBAL

y = -5.7658x + 68.803
R² = 0.3454

SWAT

60

)Linear (SEBAL

40

)Linear (SWAT

y = -12.848x + 102.1
R² = 0.6762

تبخيروتعرق (ميلی متر)

80

20
0

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ماه
شکل  -6مقايسه مقادير تبخيروتعرق حاصل از مدل  SWATو الگوريتم  SEBALدر دشت ايالم (سال نرمال آبی)

در گام بعدی از این تحقیق ،چهار دشت که در شمال غربی
(کرمانشاه) ،شرق (خرم آباد) ،شمال شرقی (مالیر) و جنوب حوضه
(دشت آزادگان) واقع شدهاند ،انتخاب و مقادیر تبخیروتعرق آنها

که از روشهای  SEBALو  SWATبدست آمده ،براساس دشت
و وضعیت سال آبی ،در شکل ( )7با یکدیگر مقایسه شده است.
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1.2

1

0.8
خرم آباد

0.6

کرمانشاه
مالير

0.4

دشت آزادگان
0.2

0
سال خشک

سال نرمال

سال تر

شکل  -7مقايسه همبستگی مقادير تبخيروتعرق حاصل از مدل  SWATو الگوريتم  SEBALدر دشتهای حوضه آبريز

با توجه به شکل ( ،)7همبستگی میان نتایج حاصل از مدل
 SWATو الگوریتم  ،SEBALبراساس وضعیت سال آبی ،در سال-
های نرمال ،تر و خشک ،به ترتیب 0/52 ،0/74 ،و  0/60میباشد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که نتایج مدل  SWATو الگوریتم
 SEBALدر سال نرمال آبی ،نسبت به سال تر و خشک ،به یکدیگر
نزدیکتر بوده و میتوانند ،نزدیک به مقدار واقعی ،باشند.
در مرحله پایانی این پژوهش ،پس از مقایسه نتایج
بهدستآمده در بخش قبل ،دقت نتایج الگوریتم  ،SEBALبا به-
کارگیری تصاویر سنجنده  OLIاز ماهواره لندست  18در دشت
روانسر برای تاریخ ( 2015/05/06شکل  )8و سنجنده MODIS
از ماهواره  2Terraدر دشت پلدختر برای تاریخ 2012/05/11
(شکل  ،)9بررسی شده است .تصاویر مادیس ،به دلیل قدرت
تفکیک زمانی مناسب روزانه ،برای بررسی وضعیت تبخیروتعرق
روزانه مزارع کشاورزی مناسب میباشند و تصاویر  Landsat 8هم
اگرچه قدرت تفکیک زمانی  16روزه دارند ،اما با قدرت تفکیک
مکانی مناسب  30متر در باندهای طیفی و  60متر در باندهای
حرارتی ،به جهت تفکیک بهتر مزارع کشاورزی ،مناسب خواهند
بود .دشت روانسر دارای سطح زیر کشت باالتر و تغییرات
توپوگرافی کمتر است و شبیهسازی عملکرد محصول توسط نرم-
افزار  ،SWATدر دشت پلدختر هم نتیجه بهتری بهدست داده
است .همچنین ،دلیل انتخاب زمانهای فوقالذکر ،عدم وجود ابر
در تصاویر ،رشد حداکثر محصول و همچنین وجود دادههای
زمینی از منطقه مورد مطالعه در تاریخهای موردنظر میباشد.
1 http://earthexplorer.usgs.gov/
2 http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi

برای انجام عملیات مربوط به رابطه  ،SEBALپارامترهای
مختلفی استفاده میشود .در ادامه ،به ارائه نقشههای مربوط به
پارامترهای اصلی در معادله  ،SEBALپرداخته شده است .روابط
مربوط به پارامترها هم در راهنمای فوقالذکر ،آورده شده است.
محاسبه شار تابشی کل ()Rn

اختالف تابش ورودی و بازتابی از سطح زمین ،شار تابشی
کل نامیده میشود و میزان آن ،به عوامل زیادی بستگی دارد .در
ادامه ،نقشه آن ،آورده شده است.
دامنه تغییرات شار خالص تابش سطحی ،بین  200تا
 1000مگاوات متغیر است .مقادیر منفی ایجادشده در شکل (،)10
به دلیل خطای مدل در برخی از پیکسلهای تصویر است که این
خطا در زمینهای کشاورزی دیده نمیشود.
شار گرمای خاک ()G

بخشی از انرژی رسیده به سطح زمین ،بازتاب داده نمیشود و
سبب گرم شدن عوارض سطح زمین میشود .این گرما ،متأثر از
پوشش گیاهی سطح زمین و رطوبت سطح خاک است .شار گرمای
خاک که درواقع بیانگر هدایت مولکولی حرارت به داخل زمین
است ،در مزارع زراعی ،دارای مقدار کمتر از مناطق بدون پوشش
گیاهی است .شار گرمای خاک براساس راهنمای الگوریتم
 SEBALبه دست میآید.
با توجه به شکل ( ،)11مقادیر بیشینه شار گرمای خاک در
تصویر لندست و مادیس به ترتیب  86/71و  68/971است.
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شکل  -8تصوير لندست استفادهشده در تاريخ 2015/05/06

شکل  -09تصوير ماديس استفادهشده در تاريخ 2012/05/11

شکل  10شار تابش خالص سطحی تصوير ماديس تاريخ ( 2012/05/11سمت راست) و لندست تاريخ ( 2015/05/06سمت چپ)

شکل  -11شار گرمای خاک تصوير ماديس تاريخ ( 2012/05/11سمت راست) و لندست تاريخ ( 2015/05/06سمت چپ)
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شار گرمای محسوس ()H

تفاوت دمای سطح اجسام و هوای محیط از طریق سه حالت
هدایت ،همرفت و تابش ،جابجا شده و شار گرمای محسوس را
ایجاد میکند .میزان گرمای محسوس به سرعت هوا و میزان زبری
اجسام بستگی دارد .یکی از مراحل مهم و اساسی در محاسبه شار
گرمای محسوس انتخاب پیکسل سرد و گرم است .مبنای صحت
انجام محاسبات و نتایج به انتخاب صحیح این دو عامل وابسته
است .در این تحقیق ،مبنای انتخاب پیکسل سرد و گرم ،دمای
سطحی و میزان شاخص  NDVIقرار داده شده است .بر این

اساس ،پیکسل سرد دارای دمای سطحی پایین و پوشش گیاهی
باال است و پیکسل گرم دارای دمای باال و پوشش گیاهی پایین
است .با انتخاب پیکسل سرد و گرم ،شار گرمای محسوس،
براساس راهنمای الگوریتم  SEBALمحاسبه میشود .این
محاسبات تا زمانی که تغییرات مقاومت آئرودینامیکی ثابت شود،
ادامه خواهد یافت و درصورتیکه نتیجه مناسب حاصل نشود ،باید
پیکسل سرد و گرم را تغییر داد .در جدول ( ،)8مشخصات
پیکسلهای سرد و گرم انتخابشده در این مرحله ،آورده شده
است.

جدول  -8مشخصات پيکسلهای سرد و گرم انتخابشده
Landsat

پیکسل گرم

پیکسل سرد

 =84/82شار گرمای خاک ) (W/m2

 =34/49شار گرمای خاک ) (W/m2

 =449/25شار گرمای نهان ) (W/m2

 =514/41شار گرمای نهان ) (W/m2

( =312/09درجه کلوین) LST

( =294/97درجه کلوین) LST
NDVI=0/8

NDVI=0/15

x=46 39 89.29

x=46 31 52.27

y=34 39 19.15

y=34 44 36.23
MODIS

پیکسل گرم

پیکسل سرد

 =67/53شار گرمای خاک ) (W/m2

 =64/96شار گرمای خاک ) (W/m2

=309/16شار گرمای نهان ) (W/m2

=354/58شار گرمای نهان ) (W/m2

( =306/12درجه کلوین) LST

( =301/623درجه کلوین) LST

NDVI=0/14

NDVI=0/198

x=47 43 53.83

x=47 39 86.21

y=33 5 53.83

y=33 10 44.64

شکل  -12شار گرمای محسوس تصوير ماديس تاريخ ( 2012/05/11سمت راست) و لندست تاريخ ( 2015/05/06سمت چپ)

مقادیر شار گرمای محسوس در مناطق دارای پوشش
گیاهی به رنگ سبز و با مقادیری باالتر در شکل ( )12مشاهده
میشود.

تبخيروتعرق واقعی

تبخیروتعرق واقعی لحظهای ( ،)ETinstپس از محاسبه مقادیر
مجهول در معادله توازن انرژی ،محاسبه میشود .همانطور که در

بابائی و همکاران :برآورد مقادير تبخيروتعرق در مقياس حوضه آبريز ...

مراحل قبل توضیح داده شد ،مقادیر مجهول در معادله
تبخیروتعرق ،شار تابش خالص (  ،)R nشار تابش محسوس ( )Hو
شار گرمای خاک ( ،)Gمقدار شار گرمای نهان تبخیر لحظهای
میباشند .در ادامه ،تبخیروتعرق ساعتی و روزانه محاسبه شده
است.
بر اساس شکل ( ،)13تبخیروتعرق ساعتی بهدستآمده در
دشت روانسر و پلدختر تقریباً نزدیک به هم میباشند .مقادیر
کمینه و بیشینه تبخیروتعرق ساعتی در دشت روانسر براساس
تصویر لندست ،به ترتیب  -0/64و  1/412بوده که این مقدار
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برای دشت پلدختر و تصویر مادیس به ترتیب  -0/38و 1/21
میباشد .براساس الگوریتم  ،SEBALمقادیر منفی به دلیل خطای
مدل در برخی از پیکسلهای تصویر بوده و مقادیر باالتر از 1
میتوانند مربوط به محصوالت ذرت یا یونجه باشند.
براساس شکل ( ،)14میزان بیشینه تبخیروتعرق  24ساعته
(روزانه) در دشت روانسر و تصویر لندست  13/54و در دشت
پلدختر و تصویر مادیس  2/29میلیمتر میباشد .در محاسبات،
تبخیروتعرق روزانه نسبت به تبخیروتعرق لحظهای ،کاربرد
بیشتری دارد.

شکل  -13تبخيروتعرق ساعتی تصوير ماديس تاريخ ( 2012/05/11سمت راست) و لندست تاريخ ( 2015/05/06سمت چپ)

شکل  -14تبخيروتعرق  24ساعته تصوير ماديس تاريخ ( 2012/05/11سمت راست) و لندست تاريخ ( 2015/05/06سمت چپ)

نتيجهگيری
در این تحقیق تالش شد تا توسط الگوریتم  SEBALو مدل

 ،SWATمقادیر تبخیروتعرق واقعی حوضه آبریز کرخه محاسبه
شود .الگوریتم  SEBALدر اکثر نقاط دنیا به منظور برآورد
تبخیروتعرق در سطح ،با استفاده از دادههای سنجش از دور (،)RS

1400  فروردين،1  شماره،52  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

. استفاده شوند،برای اقدامات مدیریتی در سطح حوضههای آبریز
 بهویژه در شرایط نرمال،همانطور که نشان داده شد نتایج دو روش
 نزدیک به هم هستند و لذا میتوان اینگونه استنباط نمود که،آبی
.نتایج آنها میتواند صحیح و نزدیک به واقعیت باشد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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 به عنوانSWAT  مدل، همچنین.مورد استفاده قرار گرفته است
یک مدل جامع در زمینه مطالعات مربوط به منابع آبی معرفی شده
 در قالب، به طور کلی نتایج حاصل از اجرای دو روش نامبرده.است
 نشاندهنده،نمودارها و شاخصهای بدست آمده در این تحقیق
دقت و عملکرد خوب مدلها در شبیهسازی مقدار تبخیروتعرق
حوضه آبریز مدنظر است و با توجه به قابلیتهای آنها میتوانند
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