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ABSTRACT
Estimation of actual evapotranspiration over large areas with appropriate time intervals is important in the
optimal management of water resources. The constant need for evapotranspiration data has led to the
development of several methods for estimating it. In recent years, the use of remote sensing method to estimate
the rate of evapotranspiration in large areas with the desired spatial and temporal resolution has been proposed.
In this study, the automatic calibration efficiency of two common mono-source evapotranspiration algorithms
estimated from PYSEBAL and METRIC were compared with the results of a drainage lysimeter planted with
grass in the Qazvin plain. In this regard, 15 images TM, 22 images ETM+ and 24 images MODIS without cloud
and snow during the years 2000 to 2003 were used, which in total 122 outputs were obtained from both
algorithms. The results of this study showed that the METRIC algorithm in all three sensors with RMSE (0.42,
0.42 and 1.05 mm / day) respectively had better performance than the PYSEBAL model. Also, the studies
performed from the three sensors showed that the MODIS sensor with standard error value (0.15 mm / day)
and correlation coefficient (0.98) compared to the two ETM and TM sensors with correlation coefficient values
(0.97 and 0.92), standard error (0.17 and 0.59 mm/day) have been able to produce better results. The executive
applications of this study can be used to determine the exact amount of evapotranspiration in irrigated lands for
water allocation planning, optimization of crop production, irrigation management and assessment of land use
change on water effieiency.
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تخمين تبخير-تعرق واقعی با استفاده از کاليبراسيون خودکار در الگوريتمهای  PYSEBALو  METRICدر
دشت قزوين
محدثه السادات فخار ،1عباس کاويانی

*1

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین،
(تاریخ دریافت -1400/8/21 :تاریخ بازنگری -1400/11/16 :تاریخ تصویب)1400/11/20 :

ایران.

چکيده
برآورد تبخیر  -تعرق واقعی در پهنههای وسیع و با فاصله زمانی مناسب ،امری مهم در مدیریت بهینه منابع آب است .نیاز
مداوم به دادههای تبخیر  -تعرق ،موجب ابداع روشهای متعددی برای برآورد آن شده است .در سالهای اخیر استفاده از
روش سنجشازدور بهمنظور برآورد میزان تبخیر  -تعرق در نواحی وسیع و باقدرت تفکیک مکانی و زمانی مطلوب ارائهشده
است .در این پژوهش کارایی کالیبراسیون خودکار دو الگوریتم رایج تبخیر  -تعرق تک منبعی برآورد شده از PYSEBAL
و  METRICبا نتایج یک الیسیمتر زهکشدار کشتشده با چمن در محدوده دشت قزوین مورد مقایسه قرار گرفتند .در
همین راستا از  15تصویر  22 ،TMتصویر  ETM+و  24تصویر  MODISبدون ابر و برف در طی سالهای  1379تا 1382
استفاده شد که در مجموع از هر دو الگوریتم  122خروجی حاصل شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که
الگوریتم  METRICدر هر سه سنجنده به ترتیب با مقدار  0/42 ،0/42( RMSEو  1/05میلیمتر بر روز) عملکرد بهتری
را نسبت به مدل  PYSEBALداشته است .همچنین بررسیهای صورتگرفته از سه سنجنده مورد بررسی نشان داد که
سنجنــــده  MODIبا مقدار خطای استاندارد ( 0/15میلیمتر بر روز) و ضریب همبستگی ( )0/98در مقایسه با دو
سنجنده  ETM+و  TMبا مقدار ضریب همبستگی به ترتیب ( 0/97و  ،)0/92خطای استاندارد ( 0/17و  0/59میلیمتر بر
روز) توانسته است نتایج بهتری را ایجاد کند .از کاربرد اجرایی این پژوهش میتوان به برآورد مقدار دقیق تبخیر  -تعرق در
اراضی تحت آبیاری برای برنامهریزی تخصیص آب ،بهینه سازی تولید محصول ،مدیریت آبیاری و ارزیابی اثر تغییر کاربری
روی راندمان آب اشاره نمود.
واژههای کليدی :الیسیمتر زهکشدار ،سنجشازدور ،تبخیر  -تعرق روزانه Landsat-5 ،MODIS ،و .Landsat-7

مقدمه
تبخیر و تعرق مفهومی است که از آن برای بیان مقدار آب انتقال
یافته از سطح زمین به اتمسفر در اثر تبخیر از سطح آبهای آزاد،
سطح خاک ،سطح گیاه و بهطورکلی هر سطحی که دارای رطوبت
باشد ،استفاده میشود ) .(Li et al., 2009تبخیر و تعرق یکی از
مؤلفههای اصلی بیالن آبی هر منطقه و از مهمترین عوامل کلیدی
برای برنامهریزی درست و مناسب آبیاری است .برای بهبود
راندمان آب مصرفی و برآورد آنیکی از گامهای اصلی بهبود
مصرف و کنترل تلفات در بخش کشاورزی و همچنین مطالعات
مربوط به بیالن آبی و زیستمحیطی در یک منطقه است
) .(Khoshkhoo et al., 2018برآورد دقیق و بهموقع تبخیر  -تعرق
تأثیر به سزا و حیاتی در حفظ منابع آب و کشاورزی و هیدرولوژی
داشته که از این امر در تخمین آب موردنیاز محصوالت ،بهمنظور
برنامهریزی آبیاری و مدیریت خشکسالی استفاده میشود
) .(Raziei & Pereira, 2013روشهای متعددی نیز بر مبنای
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فیزیک جو و هیدرولوژی برای محاسبه تبخیر  -تعرق توسعهیافته
است که مقایسه و ارزیابی آنها در تحقیقات مختلف ارائهشده
است ) .(Kustas & Norman, 1996; Lee et al., 2004مبنای
اکثر روشهای ارائهشده بر پایه روابط بین پارامترهای هواشناسی
میباشد که باتوجهبه کمبود و یا نقصان دادههای هواشناسی
استفاده از این روشها در عمل با محدودیت مواجه است
) .(Ayenew, 2003وجود چنین محدودیتی باعث ایجاد انگیزه در
استفاده از فناوری سنجشازدور و بهکارگیری تصاویر ماهوارهای
برای برآورد تبخیر  -تعرق مرجع در مقیاسهای منطقهای گردیده
است ) .(Firouzi Nezamabadi & Kaviani 2015استفاده از
روشهای سنجشازدور و تصاویر ماهوارهای یکی از روشهای
جدید در تعیین نیاز آبی گیاهان میباشد (.)Zhang et al., 2016
باتوجهبه اینکه اندازهگیریهای تبخیر و تعرق فقط در مقیاس
نقطهای و مکانی کوچک در دسترس است ،دادههای سنجشازدور
میتواند یکی از بهترین روشها برای برآورد دقیق تبخیر و تعرق
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در مناطق بزرگ باشد ).(Kazamias & Sapountzis, 2017
باتوجهبه اینکه اکثر مطالعات در مقیاس منطقهای صورت می
گیرند تعمیم این اطالعات از حالت نقطهای به منطقهای از
ضرورت باالیی برخوردار است .در این راستا ،استفاده از دادههای
ماهوارهای دارای مزایایی ازجمله پایینتر بودن هزینه جمعآوری
دادهها ،امکان برداشت دادههای بهنگام از تمام سطح منطقه،
مرتفع کردن مشکل دسترسی به محل و حضور فیزیکی در آن،
نیاز به نیروی انسانی کم و عملیات زمینی بسیار محدود میباشد
) .(Khoshkhoo & Nikmehr, 2021سالیان اخیر الگوریتمهای
متعددی برای برآورد تبخیر-تعرق با استفاده از سنجشازدور
ارائهشده است .این مدلها که بر رابطهی بیالن انرژی استوار
هستند ،روشهای توازن انرژی سطحی ،نام دارند ازجمله آنها
میتوان به الگوریتمهایی همچون  SEBAL2 ،SEBS1و
 METRIC3و  PYSEBALاشاره کرد که هرکدام نرخ تبخیر -
تعرق را با دقتهای مختلفی محاسبه میکند .مدلهای بیالن
انرژی عمدتاً به دمای سطح زمین بستگی دارد .این مدلها
اطالعاتی درزمینه جریان انرژی در مناطق را ارائه میدهد
) .(Gowda et al., 2008درحالیکه اندازهگیری مستقیم تبخیر -
تعرق با استفاده از الیسیمترها و یا روشهای آئرودینامیکی
(همچون نسبت بوون 4و ادیکوواریانس )5امکانپذیر است ،نوع
مکانی-زمانی تبخیر  -تعرق زمین در مقیاس منطقهای را میتوان
از طریق مدلهای مبتنی بر سنجشازدور و با استفاده از سنسور-
های حرارتی ماهوارهها ،برآورد کرد ).(Yilmaz et al., 2014
برآورد سری زمانی تبخیر  -تعرق در مقیاس منطقهای بهمنظور
مدلسازی در پایداری منابع آب زیرزمینی و اکوسیستمهای
آبیاری شده ضروری است ) .(Senay et al., 2016تاکنون پژوهش-
های مختلفی در سرتاسر جهان درزمینه الگوریتمهای بیالن
انرژی روی سطح انجامشده است .بهطوریکه در مطالعهای به
بررسی الگوریتم  SEBALبهوسیله تصاویر  Landsat7-ETM+و
با استفاده از شاخصهای آماری به مقایسه آن با دادههای
الیسیمتری مزرعه تحقیقاتی در کشور هند پرداخت (Bala et al.,
) .2016نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوریتم
 SEBALبا مقدار  RMSE=0/56میلیمتر بر روز از دقت خوبی
برخوردار است همچنین طبق بررسی شاخص  R-RMSEنشان
داد که میتوان از الگوریتم  SEBALبرای برآورد تبخیر  -تعرق
در اراضی با وسعت باال استفاده کرد .در پژوهشی دیگر به بررسی
الگوهای مکانی-زمانی بیالن انرژی و تبخیر  -تعرق در طول
خشکسالی شدید برای مناطق خشک در برزیل با استفاده از

تصاویر  MODISپرداختند ) .(dos Santos et al., 2020نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که مدل  SEBALبهطور دقیق
جریان آب را در فصل مرطوب نشان میدهد اما نه فصل خشک،
که علت آن محدوده باریکبین پیکسلهای سرد و گرم در یک
تصویر بود .زیرا الگوریتم برای پارامترهای ورودی و بهویژه در فصل
خشک ،به این محدوده باریک متکی بود .الگوریتم  SEBALعلی-
رغم موفقیت باالیی که محاسبه تبخیر  -تعرق داشته است متکی
به فردی متخصص برای انتخاب پیکسل سرد و گرم بوده است و
قابلاستفاده برای کاربرانی کمتجربه نخواهد بود.
PYSEBALنسخهای از الگوریتم  SEBALاست که در محیط
پایتون توسعهیافته است ) .(Hessels et al., 2017ازجمله ویژگی-
های این مدل انتخاب تمامخودکار پیکسلهای سرد و گرم در
میان بسیاری از ویژگیهای دیگر همچون جداسازی تبخیر از
تعرق و برآورد نقشههای خروجی از مقدار رطوبت خاک و غیره
ازجمله ویژگیهای ارزشمند این الگوریتم محسوب میشود
باتوجهبهدقت باالی این الگوریتم در برآورد تبخیر  -تعرق،
پژوهشهای مختلفی در همین راستا در کشورهای مختلف به
انجام رسیده است بهطوریکه در پژوهشی به بررسی عملکرد
تبخیر  -تعرق در حوضه آبریز  Makanyaواقع در کشور آفریقا با
استفاده از الگوریتم  PYSEBALو توسط تصاویر  Landsat 8و
 Sentinel-2بررسی شد .نتایج  PYSEBALباتوجهبه اطالعات
محلی در مورد عملکرد محصول ،تخصیص آب و شیوههای
مدیریت کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی و اکولوژیکی در
حوضه آبریز مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان
داد عملکرد شبیهسازیشده با عملکرد محصول گزارششده
مطابقت دارد ) .(Nyolei et al., 2019در پژوهشی بر روی منطقه
 Bekka Valleyدر لبنان از اطالعات سالهای  1984تا 2017
تصاویر  Landsatو روشهای  METRICو PYSEBAL
استفادهشده است .برآورد میانگین سالیانه  ETدر دوره کشت در
این  34سال  652 ± 53میلیمتر بود که این نتیجه مشترکا از
دو روش  METRICو  PYSEBALبهدستآمده است .بیشترین
میزان  ETبرابر با  %64از تبخیر از سطح آبوخاک در فصل خشک
(ماههای می و اکتبر) بهدستآمده است و  ETدر فصل مرطوب
بیش از 70درصد بارش در  Bekaa Valleyاست و روش
 15 ،METRICدرصد برآورد بیشتری را نسبت به PYSEBAL
برای زمینهای غیر کشاورزی در تابستان نشان میدهد (Jaafar
) .& Ahmad, 2020در پژوهشی به بررسی میزان تبخیر  -تعرق
در منطقهی  Burkina Fasoبه وسعت  1200هکتار پرداخته شد.

1Surface Energy Balance System
2 Surface Energy Balance Algorithm for Land
3 Mapping Evapotranspiration at high Resolution with Internalized

Calibration
4 Bowen ratio
5 Eddy covarianec
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار تبخیر  -تعرق در
طول فصل رشد بهطور متوسط با مقادیر روزانهی ( 7/7تا)4/09
میلیمتر بر روز توانسته است رضایتبخش باشد و استفاده از مدل
 PYSEBALدر محیطهای نیمهخشک میتواند بهعنوان پایهای
برای توسعه استراتژیها برای بهبود مدیریت آب آبیاری در کشور-
هایی با اقلیم خشک باشد (Sawadogo, Gundogdu, et al.,
) .2020در پژوهشی در آدانا ترکیه به برآورد تبخیر  -تعرق واقعی
با مدل  PYSEBALو مقایسه آن با تبخیر  -تعرق واقعی اندازه-
گیری شده بهوسیله الیسیمتر پرداختند .در این پژوهش از پنج
تصویر  Landsat5-TMاستفاده کردند .نتایج نشان داد که رابطه
خوبی بین تبخیر  -تعرق برآورد شده و مقدار اندازهگیری شده
توسط الیسیمتر مشاهدهشده است .بهطوریکه ضریب همبستگی
 0/73و  RMSE=0/51میلیمتر بر روز شد .درنتیجه تبخیر -
تعرق واقعی محصول سویا را میتوان با دقت باال در آنادا ترکیه
تخمین زد ) .(Sawadogo, Hessels, et al., 2020همچنین در
پژوهشی در لبنان باتوجهبه تغییرات آبوهوایی به بررسی تبخیر
 تعرق فصلی در فصلهای بهار و تابستان با استفاده از الگوریتم PYSEBALو مقایسه مقادیر محاسبهشده با استفاده از روش
 FAO-56پرداختند که مقدار ) )RMSEدر فصل بهار و تابستان
به ترتیب برابر با  0/38و  1/93میلیمتر در روز شد .همچنین
مقدار  MAEبرآورد شده بین الگوریتم و روش  FAO-56به ترتیب
 0/33و  1/64میلیمتر در روز برآورد شد (Caiserman & Faour,
) .2021الگوریتم  METRICتوسط )(Allen et al., 2007
ارائهشده است .فرآیند محاسبات تبخیر  -تعرق در مدل
 METRICمشابه با مدل  SEBALمیباشد و در موارد بسیار
محدودی دارای اختالفات جزئی هستند .اختالف مدل METRIC
با مدل  SEBALیکی در برآورد مقدار شار تابش خالص و دیگری
در برآورد مقدار شار گرمای خاک است .پایه و اساس این روش را
ارتباط بین تشعشعات دریافتی توسط ماهوارهها از سطح زمین در
باندهای مرئی و مادونقرمز حرارتی و همچنین تفاوت
هیدرولوژیکی سطوح زمین را تشکیل میدهد .آلبیدوی سطح،
دمای سطح و شاخص پوشش گیاهی مؤلفههای کلیدی در این
الگوریتم هستند که بهوسیله دادههای ماهوارهای چند طیفی قابل
برآورد هستند .این مدل به استفاده از روابط تئوری و فیزیکی تکیه
دارد و نیازی به نقشه کاربری اراضی ندارد .تاکنون مطالعات
گوناگونی در سطح جهانی و داخلی در خصوص بهکارگیری
الگوریتم  METRICصورتگرفته است بهطوریکه (Allen et al.,
) 2007در پژوهشی با معرفی و کاربرد الگوریتم  METRICمیزان
تبخیر  -تعرق ماهانه و فصلی را در حوضه رودخانه  Bearو دشت
شرقی رودخانه  Snakeدر ایاالتمتحده محاسبه نمودند ،نتایج
حاصل از الگوریتم با نتایج بهدستآمده از الیسیمتر مقایسه شد،

که نشان از دقت باالی مدل در محاسبه تبخیر -تعرق دارد .در
پژوهشی دیگر محققان با بهکارگیری الگوریتم METRIC
بهمنظور برآورد تبخیر  -تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره
 Landsatدر چهار منطقه مطالعاتی مختلف در شمال شرقی آسیا،
پارامترهای معادله بیالن انرژی شامل تابش خالص ،شار گرمای
خاک و شار گرمای محسوس را برای تمام مناطق مطالعاتی مورد
بررسی و ارزیابی قراردادند و نتیجه گرفتند که میزان خطای ناشی
از بهکارگیری این مدل بهمنظور برآورد پارامترهای مذکور بسیار
کم است .در ادامه نتایج تحلیل حساسیت مدل نشان داد که
انتخاب پیکسل سرد و گرم تأثیر بسزایی بر میزان دقت الگوریتم
 METRICبهمنظور برآورد تبخیر  -تعرق دارد (Liaqat & Choi,
) .2015در پژوهشی دیگر مقدار تبخیر  -تعرق حاصل از سه
روش  METRIC ،SSEBو  VI-TSدر حوضه رودخانه Heihe
دومین رودخانه بزرگ در شمال غرب کشور چین مورد ارزیابی
قرار گرفت و درنهایت نتایج حاصل از آن نشان داد که الگوریتم
 METRICنسبت به دو روش دیگر دقت باالتری در برآورد تبخیر
 تعرق دارد .ایشان دقت نتایج حاصل از الگوریتم  METRICراوابسته به انتخاب دقیق پیکسلهای گرم و سرد دانستند (Lian
).& Huang, 2016
مدلهای  SEBALو  METRICعلیرغم اینکه گسترش و
موفقیت باالیی در برآورد تبخیر  -تعرق داشته است بهمنظور
برآورد مقادیر ،همواره نیاز به فردی متخصص و آشنا با منطقه
خواهد داشت .به همین منظور در پژوهشی بهمنظور تعیین
پیکسلهای سرد و گرم ،فیلترهایی را بر روی تصاویر موردنظر
اعمال نمودند و سپس با استفاده از روشهای آماری ،پیکسلهای
سرد و گرم را انتخاب کردند این روش بهصورت نیمه اتوماتیک
بوده و از میانگین دمای پیکسلهای سرد و گرم منتخب برای
انتخاب پیکسلهای سرد و گرم استفاده کردند که این امر منجر
به ایجاد خطا و از دست رفتن خصوصیات واقعی هر پیکسل خواهد
شد و به همین منظور نمیتوان این مورد را بهعنوان معیاری
مناسب برای انتخاب پیکسلهای سرد و گرم در نظر گرفت Allen
ال اتوماتیک
) .et al., 2013در پژوهشی در سال  2017روشی کام ً
برای تعیین پیکسلهای سرد و گرم ارائه شد که برخالف روشهای
قبلی دیگر نیازی به انتخاب پیکسلهای سرد و گرم توسط کاربر
نخواهد داشت ) .(Bhattarai et al., 2017در تحقیقی دیگر در
قسمت غربی حوضه دریاچه ارومیه ) ،(Tasumi, 2019به بررسی
تبخیر  -تعرق با استفاده از الگوریتم  METRICدر بازه زمانی
سالهای  2014تا  2016میالدی و با استفاده از تصاویر ماهوارهای
پرداخت .الگوریتم برآورد شده بهمنظور ارزیابی دقت با روش
 FAO-56مقایسه شد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان از
همبستگی باال بین مقادیر مقایسه شده داشت و برآورد تبخیر -
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تعرق توسط الگوریتم  METRICدر اراضی بدون پوشش گیاهی
با بیشبرآورد همراه بوده است .با جمعبندی مطالب فوق میتوان
چنین نتیجهگیری کرد که این امکان وجود دارد که کالیبراسیون
خودکار پیکسلهای سرد و گرم الگوریتم تأثیر بسزایی در برآورد
صورتگرفته خواهد داشت .بر این اساس هدف از پژوهش حاضر
ارزیابی کالیبراسیون خودکار الگوریتم  PYSEBALو METRIC
با استفاده از تصاویر  Landsat-5-TM ، MODISو Landsat-7-
 ETM+در طول سالهای  1379تا  1382و مقایسه آن با استفاده
از دادههای الیسمتری منطقه بهمنظور ارزیابی الگوریتمها و
مقایسه خروجیهای حاصل از تصاویر ماهوارهای میباشد.

مواد و روشها
منطقه مطالعه و دادههای تحقيق

منطقه موردمطالعه دشت قزوین با عرض جغرافیایی
 36°23'46.8"Nو طول جغرافیایی
 35°43'6.0"Nتا
 49°25'10.0"Eتا  50°38'11.4"Eدر دامنه جنوبی رشتهکوههای
البرز واقعشده است .این دشت با مساحت  506218هکتار
محدودة مرکزی و شرق استان را تشکیل میدهد که شیب آن از
شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد .مطابق با نقشه DEM
) (SRTMپایینترین و باالترین نقاط ارتفاعی استان به ترتیب
برابر با  245و  4119متر میباشد که میانگین ارتفاع از سطح دریا
برابر با  1290متر در نظر گرفته میشود .ازنظر آبوهوایی منطقه
موردمطالعه در اقلیم سرد و نیمهخشک قرار میگیرد که متوسط
بارش سالیانه در منطقه تقریباً  310میلیمتر است ( Hedayati
) .and Kakavand, 2012در شکل ( )1موقعیت جغرافیایی

117

محدوده مطالعاتی ارائهشده است .دشت قزوین یکی از مهمترین
دشتهای کشاورزی در کشور محسوب میشود به همین دلیل
برای هدف این پژوهش انتخابشده است.
دادههای هواشناسی و مشخصات اليسيمتر

انجام مطالعات مبتنی بر سنجشازدور مستلزم استفاده از دادههای
ایستگاههای هواشناسی است .در این مطالعه از دادههای ثبتشده
توسط ایستگاه سینوپتیک قزوین در سالهای  1379تا 1382
استفادهشده است که این دادهها عبارتاند از دمای هوا (برحسب
سانتیگراد) بهصورت دمای کمینه و بیشینه و دمای متوسط
روزانه ،سرعت باد در ارتفاع ده متری (برحسب متر بر ثانیه) که
در محاسبات به ارتفاع  2متری تبدیل میگردد و رطوبت نسبی
(برحسب درصد) .الیسیمتر یکی از معتبرترین روشهای اندازه-
گیری مستقیم تبخیر  -تعرق است .دادههای مرتبط با تبخیر -
تعرق توسط الیسیمتر زهکشدار در منطقهای واقع در ایستگاه
تحقیقاتی آبوخاک اسماعیلآباد قزوین با ابعاد 1×2و به عمق
 1/5متر مـساحتی برابـر بـا  2مترمربع را میپوشاند .باتوجهبه
اینکه ابعاد الیسیمتر برابر با  2مترمربع میباشد بهمنظور ایجاد
یکنواختی پوشش گیاهی عالوه بر کشت داخل الیسیمتر ،در
اطراف آن به ابعاد  50×50متر ( 2500مترمربع) کشت انجام
گرفت و از تاریخ کاشت تا پایان دوره مورد بررسی ،مراتب الزم از
قبیل کوتاهکردن بهموقع ،آبیاری مداوم و منظم باتوجهبه اندازه-
گیری ،صورت گرفت؛ بنابراین تمام شرایط مزرعه با شرایط
الیسیمتر یکسان بود ).(Ebrahimi pak, 2000

شکل  -1موقعيت جغرافيايی دشت قزوين
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و  Landsat-7-ETM+استفاده شد که جزئیات آن در جدول ()1
نشاندادهشده است.

دادههای ماهوارهای
در این مطالعه از تصاویر سه سنجنده Landsat-5-TM ،MODIS

جدول  -1دادههای سنجندههای ورودی به همراه مشخصات هر يک از آنها بهمنظور اجرای الگوريتم
تصاویر استفادهشده

نام سنجنده

قدرت تفکیک مکانی (متر)

قدرت تفکیک زمانی

نقشه رقومی ارتفاعی ()DEM

SRTM

30

-

دمای سطح زمین ()LST

MOD11A1

شاخص پوشش گیاهی ()NDVI

MOD13Q1

باندهای  1الی  5و 7
باندهای  1الی 7

MODIS

بازتاب سطحی ()Albedo

MOD09GA

LANDSAT-TM
LANDSAT-ETM+

در این پژوهش عالوه بر دو سنجنده  LANDSAT_TMو
 ،LANDSAT_ETM+از برخی از محصوالت سنجنده MODIS
استفاده شد که بر روی دو ماهواره  Aquaو  Terraنصبشده است.
این دو ماهواره در تاریخهای  18دسامبر  1999توسط سازمان
ملی هوا و فضای آمریکا ( 1)NASAدر مدار زمین قرار گرفتهاند.
آنها در دو مسیر مخالف ،هر روز دو نوبت بهدور زمین میگردند
و محصوالت متنوعی برای کاربردهای مختلف زمینی ،اقیانوسی و
جوی را تولید و عرضه میکنند ).(Khoshkhoo et al., 2018
ماهواره  Terraاز سمت شمال به جنوب حرکت میکند .زمانهای
عبور این ماهواره از استوا حدود  10:30صبح و  22:30بهوقت
گرینویچ است .این سنجنده در ارتفاع  705کیلومتری از سطح
زمین و با عرض پوشش  2330کیلومتر بازتابهای دریافت شده
از پدیدههای مختلف سطح زمین را در  36باند طیفی (از  0/4تا
 14/4میکرومتر) متشکل از  11باند در طیف مرئی 5 ،باند در
طیف مادونقرمز نزدیک 14 ،باند در طیف مادونقرمز کوتاه و
میانی و  6باند در طیف مادونقرمز بلند تهیه میکند .باتوجهبه
اینکه تفکیک مکانی آن از  250متر تا  1000متر متغیر است.
عامل محدودکننده در چنین اندازههایی وجود ابرناکی است که
باعث میشود بازتابهای زمینی به سنجنده نرسد .و اندازهگیری
انجام نشود .در این پژوهش از محصول دمای سطح زمین )(LST
با کد  ، MOD11A1شاخص پوشش گیاهی ( ،)NDVIبا کد
( )MOD13Q1و همچنین از محصول  MOD09GAبهمنظور
استخراج مناطق ابری و دارای گردوغبار استفاده گردید که تفکیک
مکانی و زمانی تمامی سنجندهها در جدول ( )1اشارهشده است.
باتوجهبه اینکه تفکیک مکانی تصاویر  MODISبا یکدیگر یکسان
نیست در این پژوهش از فرآیند تلفیق کردن در سطح و واحد
1 National Aeronautics and Space Administration

500

روزانه

1000

روزانه

250

 16روز

30
30

 15روز
 15روز

پیکسل استفاده شد و مشخصات ظاهری تصاویر با یکدیگر ترکیب
شده است که این امر موجب افزایش دقت مکانی و زمانی در
سنجنده  MODISمیشود.
روش تحقيق
الگوريتم PYSEBAL

 PYSEBALدر محیط پایتون توسعه پیداکرده است که الگوریتم
 SEBALرا با پردازش نیمهخودکار تصاویر ماهوارهای اجرا می-
کند . PYSEBALانتقال انرژی از تابش خورشید به انتقال آب به
اتمسفر را تخمین میزند .این مدل پیکسلهای سرد و گرم را
بهصورت خودکار محاسبه کرده بهطوری که باتوجهبه کدهای
نوشته شده در محیط پایتون و ایجاد یکسری فاکتورها و شرایط
از پیش تعیین شده برای انتخاب پیکسل این امکان به صورت
خودکار انجام میشود .در الگوریتم  SEBALخود شخص به
صورت دستی این کار را انجام میداد ولی امروزه با استفاده از
نرمافزار پایتون امکان کد نویسی برای این حالت وجود دارد.
ازجمله ویژگیهای این مدل میتوان به تخمین زیستتوده و
رطوبت خاک نیز اشاره کرد .اساس این مدل استفاده از معادله
بیالن انرژی و محاسبه مقدار شار گرمای نهان تبخیر بهعنوان
باقیمانده این معادله برای هر پیکسل میباشد.

ET  R n G  H

(رابطه )1
در این معادله  λETشار گرمای نهان تبخیر (Rn ،)W/m2
میزان تابش خالص خورشیدی ( G)W/m2شار گرمای خاک
( )W/m2و  Hشار گرمای محسوس ( )W/m2میباشد .انتخاب
پیکسلهای سرد و گرم ،شامل تعیین یک معیار از پیشتعیینشده
است .معیارهای ازپیشتعیینشده شامل دمای سطح (،)Ts
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شاخص پوشش گیاهی ( ،)NDVIطول زبری برای انتقال مومنتوم
( )Zomو آلبیدو سطح ( )αاست .مقدار  Rnبا کسر تمام جریانهای
تابشی خروجی از همة شارهای تابشی ورودی بهصورت زیر
محاسبه میشود.
R n  (1   )R s    0 R L    0T s 4

(رابطه )2
که در این معادله  RSطول موج کوتاه ورودی (RL ،)W/m2
طول موج بلند ورودی (  0 ،)W/m2انتشار سطحی  ،ثابت

استفان بولتزمن ( ) 5.67 108 W/m2/K4و  Tsدمای سطح
زمین (برحسب کلوین) است G .بهعنوان کسری از  Rnمحاسبه
می شود و  PYSEBALاز معادله تجربی  Gتوسعه دادهشده توسط
باستیانسن استفاده میکند ).(Bastiaanssen, 1995
(رابطه )3
G  T s ,datum (0.0038  0.007 )(1  0.98NDV I 4 )  Rn

TS datumدمای تصحیحشده از سطح زمین است و  Tsبر
اساس  Demمنطقه موردنظر و با درنظرگرفتن شیب به دست
میآید .یک کالیبراسیون داخلی  Hدر  PYSEBALاعمال میشود
بنابراین نیازی به تصحیح اتمسفری  TSنخواهد بود H .در
مدل PYSEBALبا استفاده از مقاومت آئرودینامیکی مطابق
معادله ( )4محاسبه میشود.
 C P  dT
(رابطه )4
H 
rah
که در آن  ρچگالی هوا ( Cp ،)Kg/m3گرمای ویژه در فشار
معین ] rah ،[1004 J kg-1 k-1مقاومت آئرودینامیکی در برابر انتقال
حرارت بین  z1و  )m/s( z2است .پارامتر  dTاختالف دما بین دو
ارتفاع نزدیک به سطح است ) z1 = 0.1 mو  (z2 = 2 mباالی الیه
کنوپی ( ،)Kکه بهعنوان یک تابع خطی از دمای سطحی
اصالحشده  ،Ts datumتخمین زده میشود (معادله  .)5ضرایب ()a
و ) (bدر معادله ( )5برای پیکسلهای سرد و گرم بهصورت
تکراری تعیین میشود؛ بنابراین برای هر تصویر ماهوارهای یا
منطقه خاص مقداری متفاوت است.
dT  a  b T s ,datum
(رابطه )5
dT hot dt cold
(رابطه )6
a
T s ,datum ,hot  dT s ,datum ,cold
dT hot  a
(رابطه )7
b
T s ,datum ,hot
الگوريتم

METRIC

الگوریتم  METRICهمانند الگوریتم  SEBALبهمنظور برآورد
نرخ تبخیر  -تعرق واقعی ،از دو پیکسل سرد و گرم برای تعیین
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حدود باال و پایین بیالن انرژی در سطح استفاده میکند .پارامتر-
هایی نظیر  Cp ،dT ،H ،Rn ،Gو  ρتماماً همان پارامترهایی هستند
که در الگوریتم  PYSEBALمعرفی شدهاند .الگوریتم METRIC
همانند الگوریتم  PYSEBALدر محیط پایتون انجام میشود
ولی با این تفاوت که عالوه بر شاخصهایی که در الگوریتم
 PYSEBALبه کار گرفته شده شاخص  LAIو  Zomنیز استفاده
شده به عبارتی تعداد فاکتورهایی که بهمنظور انتخاب پیکسلهای
سرد و گرم بهکارگرفتهشدهاند در الگوریتم  METRICبیشتر بوده،
انتخاب این پیکسلها تأثیر عمدهای بر دقت محاسبات
صورتگرفته خواهد داشت بهطوریکه یکی از اساسیترین بخش-
های اجرای این مدلها ،انتخاب پیکسل سرد و گرم میباشد .روش
محاسبه  Hلحظهای در الگوریتم  METRICمشابه الگوریتم
 PYSEBALاست .در هر دو الگوریتم یک رابطه خطی بین Ts
و  dtفرض میشود و بااینحال تفاوت قابلمالحظهای بین این دو
الگوریتم وجود دارد .بهطوریکه اختالف الگوریتم  METRICبا
الگوریتم  PYSEBALیکی در برآورد مقدار شار تابش خالص و
دیگری در برآورد مقدار شار گرمای خاک است .بهعنوانمثال در
الگوریتم  )Hcold=0( METRICنخواهد بود .در پیکسلهای گرم
فرض میشود که نرخ تبخیر  -تعرق واقعی برابر صفر است؛
بنابراین با استفاده از رابطه  1و  4مقدار  dTدر پیکسل گرم
( )dThotمحاسبه میشود .مقدار  Hو  dtدر پیکسلهای سرد نیز
به ترتیب مطابق روابط  8و  9قابلمحاسبه میباشد.
(رابطه )8
H cold  Rn  G  1.05 ET ref
(رابطه )9

H cold  rahcold
cold  c p

dt cold 

در فرمول (  ET ref ،)8شار گرمای نهان در پیکسل سرد
برابر با  1/05 ×ETrدر نظر گرفته میشود ،زیرا تبخیر  -تعرق گیاه
مرجع در مناطقی با پوشش گیاهی باال ،حدود ًا  5درصد بیشتر از
سایر مناطق است) .(Tasumi et al., 2005بهمنظور محاسبه شار
گرمای خاک در مدل  (Tasumi, 2003) ،METRICمعادله ()10
را پیشنهاد داد که در این تحقیق نیز از آنها استفادهشده است.
(رابطه )10
G  [0.05  0.18e 0.521LAI ]  Rn

G  [1.8(T sdatum  273.15)Rn  0.084]R n

در الگوریتم  METRICمقدار تابش خالص همانند رابطه
( ) 2محاسبه خواهد شد و تنها اختالف در برآورد مقدار تابش
خالص در مقدار ضریب شفافیت اتمسفر (  )  swاست که سبب
ایجاد اختالف در مقادیر خروجی تابش طول موج کوتاه ورودی (
 ،) R s تابش طول موج بلند ورودی از اتمسفر (  ) R L و درنتیجه
مقادیر تابش خالص (  ) Rnمیشود .از معادالت ( )11و ( )12به
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ترتیب بهمنظور محاسبه (  )  swدر الگوریتم  PYSEBALو
 METRICاستفاده میشود.
(رابطه )11
 sw  0.75  2 105  Z

(رابطه )12
 0.00146 p


( 0.75
)0.4 
k
cos

cos

hor
hor
 t


 sw  0.35  0.627  exp 

در این پژوهش ،محاسبه نرخ محاسبه تبخیر  -تعرق واقعی
در الگوریتم  METRICهمانند الگوریتم  PYSEBALدر محیط
پایتون انجام شده است که همچون الگوریتم  ،PYSEBALقابلیت
اجرا در سیستمعاملهای مختلف را دارد .الگوریتمهای PY-
 SEBALو  METRICدر قالب نزدیک به  3100خط کد
نوشتهشده است که در شکل  2نمایی از مراحل کلی اجرای

الگوریتم  PYSEBALو  METRICو دادههای ورودی در آنها
نشاندادهشده است .ورودیهای این الگوریتم به  4دسته کلی
تقسیمبندی میشود که دسته اول شامل ورود تصاویر و مشخص-
کردن محل خروجی هر یک از آنها ،دسته دوم شامل ورود داده-
های ایستگاه هواشناسی همچون :سرعت باد ،دمای هوا ،ساعت
آفتابی و رطوبت نسبی است .دسته سوم معرفی نقشه طبقات
ارتفاعی و اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری باتوجهبه تعداد
باندها بهویژه باند مادونقرمز و حرارتی و نوع سنجنده معرفیشده
در الگوریتمها خواهد بود و نهایت دسته چهارم فرآیند اجرایی
مدل شامل معرفی خودکار پیکسلهایی که شرایط انتخاب
بهعنوان پیکسلهای سرد و گرم ،را دارا بوده معرفی میکند و
درنهایت کالیبراسیون خودکار مقدار شار حرارتی محسوس
بهمنظور برآورد تبخیر  -تعرق در منطقه موردمطالعه خواهد بود.

شکل  -2نمای کلی از کاليبراسيون خودکار الگوريتم  PYSEBALو  METRICبا استفاده از تصاوير  MODISو LANDSAT

ازجمله مزایای الگوریتم  PYSEBALو  METRICنسبت
به سایر مدلهای موجود ،کالیبراسیون کامالً خودکار الگوریتم و
انتخاب پیکسلهای سرد و گرم بهصورت خودکار میباشد.
بهطوریکه در مدلهای قبلی این کار بهصورت دستی و توسط
کاربر انجام میشد و در صورت نداشتن شناخت کافی نسبت به
منطقه ،به سبب تراکم و ناهمگنی پوشش کاربری اراضی در دشت
و همچنین تغییر در دمای متوسط برای مجموعه پیکسلهای

حدی ،میتوانست سبب ایجاد خطای قابلتوجه در برآورد تبخیر
 تعرق شود.مهمترین عوامل بهبودیافته در الگوریتم  PYSEBALو
METRICشامل ،بهبود در انتخاب خودکار پیکسلهای سرد و
گرم ،امکان اعمال محدوده خاص در مجاورت ایستگاه هواشناسی
بهمنظور انتخاب پیکسلهای حدی ،امکان انتخاب پیکسلهای
سرد بر روی پهنههای آبی و یا مزارعی که بهخوبی آبیاری شده و

فخار و کاويانی :تخمين تبخير-تعرق واقعی با استفاده از کاليبراسيون ...

(علمی  -پژوهشی)

هیچگونه تنشی بر آنها وارد نشده است ،امکان انتخاب پیکسل
گرم بر روی مناطق بایر و یا مناطق با پوشش گیاهی فقیر و
درنهایت امکان تغییر آستانههای شاخصهای پوشش گیاهی برای
انتخاب پیکسلهای حدی میباشد .که تمامی موارد مطرح شده
ازجمله تفاوتهای این دو الگوریتم نسبت به مدلهای قبلتر خود
دارا میباشد.
در مدل  PYSEBALو  METRICپیکسلهای سرد بر
اساس پراکندگی پیکسلهای دمای سطح و با استفاده از نقشه

121

طبقات ارتفاعی ) SRTM (30 mاصالحشدهاند و همچنین
پیکسلهایی که دارای حداکثر مقدار  NDVIهستند ،به دست
میآید .در مدل  METRICعالوه بر  ،NDVIاز شاخص سطح برگ
( )LAIنیز استفادهشده درحالیکه پیکسلهای گرم در هر دو
الگوریتم بر اساس پراکندگی  NDVIو همچنین پیکسلهایی که
در آنها دمای سطح باتوجهبه پوشش گیاهی دارای حداکثر مقدار
باشند ،انتخاب میشوند .در جدول ( )3خصوصیاتی از پیکسلهایی
که بهعنوان سرد و گرم انتخاب میشوند ،اشارهشده است

جدول  -3شرايط انتخاب پيکسل سرد و گرم در مدل  PYSEBALو METRIC

PYSEBAL

پیکسلهای سرد

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

)Ts (K

296-278
0/65 -0/9
0/1 -0/3
2177-1133

)Ts (K

303- 320
0 - 0/4
0/01 -0/3
2177-1133

NDVI
albedo

تغییرات ارتفاعی()m
)Ts (K
NDVI
METRIC

پیکسلهای سرد

albedo
LAI

تغییرات ارتفاعی()m
Zom

296-278
0/65 -0/9
0/1 -0/3
6-3
2177-1133
0/03 -0/08

الگوریتم  PYSEBALو  METRICبهمنظور برآوردهای
نسبتاً صحیحتر تبخیر  -تعرق در مقایسه با سایر الگوریتمها و
محاسبه نمودن اثرات حرکت افقی توده هوای منطقهای ایجاد
شده است .به همین منظور در این پژوهش برای محاسبه تبخیر
 تعرق واقعی در منطقه موردمطالعه از سه نوع سنجنده LANDSAT-TM ،MODISو  LANDSAT-ETM+استفاده
شد .به دلیل آنکه قدرت تفکیک مکانی سنجنده  MODISبرابر با
) 1(Kmاست پیداکردن چنین پیکسل سردی در اکثر مناطق
امری مشکل خواهد بود به همین منظور)(Allen et al., 2007
پیشنهاد کردند در زمان خارج از فصل رشد گیاه و یا در صورت
استفاده از سنجندههایی همچون  MODISبهجای استفاده از
ضریب  1/05برای برآورد تبخیر  -تعرق واقعی ،میتوان نسبت
تبخیر  -تعرق پیکسل سرد به تبخیر  -تعرق مرجع را تابعی از
شاخص  NDVIدر نظر گرفت .در این پژوهش اندازهگیری تبخیر
 تعرق در شش ماه نخست (بازه زمانی فروردین تا شهریورماه)سالهای موردمطالعه صورت گرفت که دلیل نوسانات موجود در
تبخیر  -تعرق برآورد شده ،مقادیر متفاوت آن در طی سالهای
مختلف است .باتوجهبه تفکیک زمانی و مکانی سنجندههای
 LANDSAT-ETM+ ،LANDSAT-TMو  MODISو همچنین
وجود ابر و برف بر روی تصاویر در برخی از ماههای سال ،در این
پژوهش از  15تصویر  22 ،TMتصویر  ETM+و  24تصویر

پیکسلهای گرم

NDVI
albedo

تغییرات ارتفاعی ()m
)Ts (K

320-303
0 -0/4
0/01 -0/3
>3
2177-1133
>0/005

NDVI

پیکسلهای گرم

albedo
LAI

تغییرات ارتفاعی()m
Zom

 MODISبدون ابر و برف استفادهشده است که درمجموع در هر
دو الگوریتم  122خروجی در این پژوهش اجراشده است.
شاخصهای آماری
باهدف مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم  PYSEBALو METRIC

با مقادیر مشاهداتی از الیسیمتر در منطقه موردمطالعه از آماره-
هایی متداول همچون میانگین خطای مطلق ( ،)MAEمیانگین
جذر مربعات خطا ( ،)RMSEخطای استاندارد ( )SEخطای اریب
میانگین ( )MBEو ضریب همبستگی) (rاستفادهشده است .که در
آنها 𝑑𝑜𝑚𝑇𝐸 مقدار تبخیر  -تعرق برآورد شده از هر یک از مدلها،
̅̅̅̅̅ میانگین
𝐿𝑇𝐸 ،مقدار تبخیر  -تعرق مشاهدهشده از الیسیمتر𝐸𝑇𝐿 ،
̅̅̅̅̅̅̅̅ میانگین تبخیر -
تبخیر  -تعرق مشاهده شده از الیسیمتر و 𝑑𝑜𝑚𝑇𝐸
تعرق برآورد شده از هر یک از مدلها و همچنین  nتعداد دادهها میباشد.
1

(رابطه )13
(رابطه )14
(رابطه )15
(رابطه )16
(رابطه )17

2
𝑛∑
𝑖=1(𝐸𝑇𝑚𝑜𝑑 −𝐸𝑇𝐿 ) 2

]

[ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑛

𝑛∑
|) 𝐿𝑇𝐸𝑖=1|(𝐸𝑇𝑚𝑜𝑑 −
𝑛
𝑛∑
) 𝐿𝑇𝐸𝑖=1(𝐸𝑇𝑚𝑜𝑑 −
𝑛

= 𝐸𝐴𝑀
= 𝐸𝐵𝑀

1
2
𝑛∑
𝑖=1(𝐸𝑇𝑚𝑜𝑑 −𝐸𝑇𝐿 ) 2

)

𝑛−1

( = 𝐸𝑆

2
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝐸[∑(𝐸𝑇𝐿−
𝑇𝐸𝐿 )(𝐸𝑇𝑚𝑜𝑑 −
]) 𝑑𝑜𝑚
2
2
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝐸√∑(𝐸𝑇𝐿−
𝑇𝐸𝐿 ) ∑(𝐸𝑇𝑚𝑜𝑑 −
) 𝑑𝑜𝑚

=𝑟
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نتايج و بحث
یکی از موارد بسیار مهم در هر دو الگوریتم ارزیابیشده ،انتخاب
پیکســلهای ســرد و گرم است .انتــخاب درست آنها بر دقت
محاسبه میزان تابش خالص و میزان گرمای محسوس ،اثر
قابلتوجهی خواهد داشت .در این پژوهش مطابق با جدول ()3
برای هر یک از الگوریتمها ،شرایط خاص و دامنه مشخص در نظر
گرفته شد؛ لذا نظر به نقش پررنگ این پارامترها در نتایج حاصل
از الگوریتمها ،قبل از بررسی تبخیر  -تعرق روزانه به بررسی
شاخصهای  LAI ،NDVIو  Tsپرداخته میشود .
باتوجهبه نحوه محاسبه مشابه این چهار شاخص در هر دو
الگوریتم ،در ابتدا توضیحاتی در این زمینه مطرح خواهد شد .نتایج
برآورد تبخیر  -تعرق روزانه به دو روش  PYSEBALو METRIC
نشان میدهد در مکانهایی که دارای پوشش گیاهی انبوه و
مقادیر  NDVIدارای ارزش زیاد است ،دمای سطحی کمتری
مشاهده میشود و برعکس مناطقی که مقادیر  NDVIکمتری
دارند و درنتیجه دارای پوشش تنک و خاک لخت هستند ،دمای
سطحی باالتر است که این شرایط به دلیل نبود منبعی برای تبخیر

 تعرق است .این جریان نشاندهنده مقادیر تبخیر  -تعرق زیاددر نواحی با  NDVIزیاد و مقادیر تبخیر  -تعرق کم در نواحی با
مقادیر  NDVIکم است؛ بنابراین چارچوب محاسبات و روند
ارزشی پیکسلها در نقشه تولیدشده صحیح است .برآورد دقیق
این شاخصها در تعیین مناطق مستعد پیکسلهای سرد و گرم
بسیار حائز اهمیت خواهد بود .زیرا وجود عدم برآورد صحیح در
هر یک از این پارامترها باعث ایجاد خطا در انتخاب پیکسلهای
سرد و گرم خواهد شد که به سبب آن محاسبه مقدار شار حرارت
محسوس با خطا و برآورد نادرست روبهرو خواهد شد .در ادامه،
باید صحت نتایج و ارزش مقدار تبخیر  -تعرق برآورد شده در هر
پیکسل تأیید و اختالفها تشریح شود .نتایج آنالیز آماری مدلها
با استفاده از سنجندههای مختلف در جدول ( )4نشاندادهشده
است .ازآنجاکه هدف از مقایسه این مدلهای مبتنی بر
سنجشازدور ،تخمین تبخیر  -تعرق واقعی بهصورت روزانه برای
برنامهریزی آبیاری است ،به همین منظور بین مدلهای برآورد
شده و اندازهگیری شده تمرکز باالیی بر روی شاخصهای آماری
قرار گرفت.
ب

الف

د

ج

شکل  -3نقشه تغييرات الف) دمای سطح زمين ( )LSTباتوجه به نقشه ) (SRTMبرحسب کلوين ،ب) شاخص پوشش گياهی ( ،(NDVIج) شاخص سطح برگ
( )LAIو د) مقدار آلبيدو
جدول  -4مقايسه نتايج تبخير  -تعرق تخمين زدهشده با استفاده از دو الگوريتم  METRICو  PYSEBALتوسط سه سنجنده
MODIS

Landsat-7

)MAE(mm/day

MBE

)RMSE(mm/day

)R(-

)SE(mm/day

PYSEBAL

0/36

-0/02

0/45

0/98

0/15

METRIC

0/28

0/07

0/42

0/98

0/17

PYSEBAL

0/35

-0/21

0/46

0/97

0/17

METRIC

0/35

0/07

0/42

0/97

0/17
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Landsat-5

PYSEBAL

1/81

-0/17

2/02

0/53

2/26

METRIC

1/07

0/51

1/05

0/92

0/59

طبق نتایج آماری از بین دو الگوریتم مورد بررسی ،الگوریتم
 METRICبا کمترین مقدار جذر خطای میانگین مربعات در هر
سه سنجنده  TM ،MODISو  0/42 ،0/42( ETM+و 1/05
میلیمتر بر روز) بهعنوان الگوریتم برتر در منطقه معرفیشده
است .طبق بررسیهای انجامشده سنجنده  MODISو  ETM+در
هر دو الگوریتم همبستگی باالیی با مقادیر الیسیمتری دارد.
درحالیکه نتیجه بهدستآمده در الگوریتم  PYSEBALاز

سنجنده  ،TMمقدار خطای استاندارد باالیی را توصیف میکند.
البته میتوان به این موضوع اشاره کرد که علت اینکه سنجنده
 TMنسبت به سنجنده  ETM+برآورد ضعیفتری را داشته ،بهبود
و توان تفکیک زمینی باالتر باند حرارتی در سنجنده  ETM+است.
ازاینرو محتوای اطالعاتی و نقش باند حرارتی در تکمیل اطالعات
باندهای انعکاسی باالتر و بیشتر خواهد بود.

Lysimeter
PYSEBAL

METRIC

12

9

6

3

تبخیر  -تعرق (میلی متر بر روز)

Landsat-5

123

0

تاریخ (روز)

MODIS

Lysimeter

METRIC
9
6
3
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دو الگوریتم در چگونگی محاسبه ضریب شفافیت اتمسفری اشاره
کرد که در استفاده از دو الگوریتم  PYSEBALو  METRICبه
این تفاوت اشارهشده است .درروش  ،PYSEBALمقدار ضریب
شفافیت اتمسفری در تمام ماههای سال ثابت است زیرا تنها به
ارتفاع منطقه بستگی دارد اما درروش  METRICپارامترهایی
همچون مقدار بخار اتمسفر ،فشار هوا و زاویه زنیت خورشیدی نیز
دخیلاند که این پارامترها مطابق بازمان تغییر خواهند کرد؛
بنابراین به نظر میرسد مقدار برآورد تابش خالص سطح زمین با
استفاده از این روش در تمام زمانها برآورد یکسان و ثابتی نداشته
باشد .باتوجهبه شکل ( )4نتایج و بررسیهای صورتگرفته نشان
داد که هرچه به ماههای گرم سال نزدیک میشود ،با افزایش دما
مقدار تبخیر  -تعرق افزایش مییابد .این عامل در دو سنجنده
 ETM+و  MODISدر تمامی ماهها از روند برآورد یکسانی
برخوردار بود .درحالیکه نتایج حاصل از سنجنده  TMنشان داد
در ماههای گرم سال این سنجنده برآورد بهتری را نسبت به سایر
ماهها خواهد داشت.
نتایج شاخصهای آماری در جدول ( )4نشان میدهد
سنجنده  TMدر مدلهای  PYSEBALو  METRICبا مقدار
 RMSEبه ترتیب ) 2/02و  1/05میلیمتر بر روز) و مقدار ضریب
همبستگی ( 0/53و  )0/92ضعیفترین نتایج را از خود نشان داد

که علت این امر را میتوان تفاوت در زمان تصویربرداری ،ارتفاع،
آزیموت متفاوت خورشید و همچنین تفاوت در ضرایب
کالیبراسیون دانست .سنجنده  ETM+برآورد بسیار بهتری را
نسبت به سنجنده  TMداشته است بهطوریکه مقدار شاخص
خطای استاندارد در سنجنده  ETM+در هر دو الگوریتم
بررسیشده مقداری برابر با  0/17را دارا بوده است .درحالیکه در
سنجنده  TMدر الگوریتم  PYSEBALمقداری برابر با 2/26
میلیمتر بر روز برخوردار است .بهطورکلی شاخص خطای
استاندارد در دو مدل از سنجندههای  MODISو  ETM+مقداری
کمتر از یک برآورد شده است که نشاندهنده نزدیک بودن و
پراکندگی کم دادههای برآورد شده نسبت به اندازهگیریهای
صورتگرفته از الیسیمتر است .همانطور که در شکل ( )4نیز
قابلمالحظه است سنجنده  MODISبهترین برآورد را نسبت به
دو سنجنده دیگر در منطقه داشته است ،بهطوریکه مقدار ضریب
همبستگی در این سنجنده در هر دو مدل PYSEBAL
و  METRICبه ترتیب مقداری برابر با ( 0/98و  )0/98همراه بوده
است .مقادیر منفی پارامتر  MBEدر بررسیهای صورتگرفته از
خروجیهای بهدستآمده نشان از کمبرآورد بودن الگوریتم
محاسبهشده دارد.
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در شکل ( )5روند تغییرات تبخیر  -تعرق منطقه
موردمطالعه در بازه زمانی حداکثر رشد گیاه بهخوبی قابلمالحظه
است .مقدار تبخیر  -تعرق در گیاه چمن در یک سال زراعی
درزمانی که با افزایش شاخصهای پوشش گیاهی همراه باشد
بهشدت افزایش مییابد مقدار تبخیر  -تعرق در ماه مردادماه در

هر دو مدل به حداکثر خود رسیده است .که ازجمله دالیل این
موضوع میتوان به افرایش دمای سطح زمین اشاره کرد که الزم
است به بررسی کامل از نحوه تأثیر آن بر مقدار تبخیر  -تعرق
پرداخته شود .مقایسه مقدار تبخیر  -تعرق محصول و دمای سطح
زمین میتواند بینشی در زمینه کیفیت مقادیر  ETحاصل از
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سنجندههای مختلف ارائه دهد به همین منظور به تجزیهوتحلیل
و همبستگی بین  ETaو  LSTبرای ماههای خرداد تا مردادماه در
ETM+
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شکل  -6رابطه بين  ET-LSTدر ماههای خرداد تا شهريور سال  1379در منطقه موردمطالعه

علت اصلی بررسی این موضوع در این بازه زمانی از فصل
رشد ،این است که در این بازه زمانی محصول از تراکم بیشتری
برخوردار بوده و بهجای دمای خاک و تبخیر از خاک تنک ،توسط
رشد پوشش گیاهی و فرآیند تعرق هدایت میشود .مقایسه نتایج
حاصل از آن نشان داد در بین سه سنجنده مورد بررسی سنجنده
 ETM+با مقدار  R2=0/91توانسته است عملکرد بهتری را داشته
باشد که یکی از دالیل این موضوع میتواند ابعاد کوچکتر
پیکسلها نسبت به سنجنده  MODISباشد .بهطوریکه در
 ETM+و  TMقدرت تفکیک مکانی هر پیکسل  30متری بوده
و درحالیکه در MOD11A1برابر با  1000متر میباشد .از دیگر
دالیلی که  MOD11A1توانسته نتایج بهتری را نسبت به TM
ایجاد کند میتوان به قدرت تفکیک زمانی روزانه آن اشاره کرد
درحالیکه در دو سنجنده دیگر تفکیک زمانی  15روزه است.
در یک بررسی کلی ،سنجنده  MODISنتایج قابلقبولتری
را نسبت به دو سنجنده دیگر نشان میدهد .درصورتیکه مطالعات
برآورد تبخیر  -تعرق برای محاسبه اراضی با وسعت زیاد مدنظر
باشد استفاده از سنجنده  MODISدر الگوریتم METRIC
باتوجهبه حجم کمتر تصاویر مورداستفاده بهمنظور برآورد تبخیر
 تعرق ،میتواند برآورد کلی و قابلقبولتری از الگوی تغییراتمکانی تبخیر  -تعرق نسبت به تصاویر حاصل از سنجندههای
 Landsatداشته باشد .همچنین نتایج نشان داد که نواحی دارای
شاخص پوشش گیاهی باال دارای دمای پایینتری میباشند و سایر
نواحی که دارای شاخص پوشش گیاهی پایینتری میباشند (در
صورت مرطوب نبودن خاک) دمای سطحی باالتری را نشان می-
دهند .زیرا میزان تبخیر  -تعرق در مناطقی که مقدار شاخص
پوشش گیاهی باالتر بود ،با مقادیر بیشتری همراه بود.

نتيجهگيری
وجود الگوریتمها و روشهای متعدد و متفاوت برآورد تبخیر -
تعرق با استفاده از تصاویر ماهوارهای و همچنین تولید روشهای
جدید که برخی شامل تفاوتهای بسیار با الگوریتمهای پیشین
بوده است ،نشان میدهد که تکنولوژی سنجشازدور اگرچه با
سرعت بسیاری در حال پیشرفت است اما هنوز راه زیادی تا تکامل
در پیشرو دارد تا روشهای موجود بهدقت مورد بررسی قرار
گرفته و روشهای جدیدتر با دقت بیشتر و در زمان کمتر ،بتواند
برآورد بهتری را ارائه دهد .زیرا برآورد دقیق تبخیر  -تعرق اهمیت
قابلتوجهی در تخمین نیاز آبی گیاه در مرحله طراحی پروژههای
آبیاری و تعیین وسعت قابلکشت ،انتخاب الگوی کشت و تقویم
آبیاری دارد .در این تحقیق حاضر سعی شد تا با استفاده از تصاویر
سنجندههای  TM ،MODISو  ETM+و اجرای دو الگوریتم
بیالن انرژی سطحی بهترین مدل و سنجنده بهمنظور کاهش
انجام فرآیندهای محاسبه تبخیر  -تعرق که با صرف هزینه و زمان
زیادی همراه خواهد بود ،انتخاب شود .بررسیهای انجامشده نشان
داد که الگوریتمهای مذکور در مقادیر بهدستآمده تطابق باالیی
با مقادیر تبخیر  -تعرق واقعی در طول دوره موردمطالعه داشته و
همچنین بررسی مقادیر شاخصهای آماری مختلف نشان داد که
استفاده از الگوریتم  METRICتوسط سنجنده  ،MODISدر
برآورد تبخیر  -تعرق در مقیاس منطقهای توانسته است نتایج
رضایتبخشی را ارائه کند و مقادیر تبخیر  -تعرق را بهخوبی
برآورد کند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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