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برآوردتبخیروتعرقدرحوضةآبخیزطالقانبااستفادهاز
تصاویرMODISومدل SEBAL
 کاظم نصرتی* ،دانشیار دانشکدة علوم زمین دانشگاه شدید بدشتی
 محسن محسنی ساروی؛ استاد دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تدران
 حسن احمدی؛ استاد دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تدران
 حسین عقیقی؛ کارشناس پژوهشی سازمان فضایی ایران

چکیده
استاادة نامطلو
تأمین ب

و بی رویه از مبابب ب

ایجاد کرده است .در این زمیبه فرایبد تبخیر و تعرق در برنامهریزی ببیاری ،ببخیزداری ،محاسابا

تخمین میزان روانا
اطالعا

و همچبین بلودگی مبابب ب

در اثر ورود بالیبدهها چالشهاای عمادهای را بارای
بایالن ب  ،و

از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به محدودیت ایست اه هواشباسی و هزیبة زیاد جمببوری

زمیبی ،کاربرد تصاویر سبجش از دور بر اساس ال وریتمهای متعدد ابزاری مباساب بارای تهیاة نقشاة مکاانی و

زمانی تبخیر و تعرق و ،در نتیجه ،مدیریت مبابب ب

در مقیاس حوضة ببخیز است .ال وریتم توازن انارژی ساطحی بارای

زمین ( )SEBALروشی جدید است که از بن در بربورد تبخیر و تعرق با کاربردم تصااویر مااهوارهای در برخای از مبااط
مسطّح دنیا استااده میشود .در این تحقی  ،به مبظور بررسی کارایی روش اصالحشدة سبال در محاسبة تبخیار و تعارق در
مباط کوهستانی ،با استااده از تصاویر ماهوارهای  ،MODISتبخیر و تعرق در حوضة ببخیز طالقاان طای  22روز در ساال
 1385بررسی شد .نتایج نشان داد مقادیر بربوردی و اندازهگیریشدهْ از همبست ی باال ( )0/88برخوردارند .بادین ترتیاب،
تصاویر سبجبدة  MODISو مدل سبال قادرند تبخیر و تعرق واقعی روزانه را در حوضة ببخیز طالقان بهخوبی بربورد کببد.
ببابراین ،این مدل را می توان پس از اعتبارسبجی در مباطقی با اقلیم متااو

برای تحقیقا

بیالن ببی و اجرای طارحهاای

ببیاری در مباط مختلف با توپوگرافی متبو ،پیشبهاد کرد.
واژگان کلیدی :ال وریتم توازن انرژی سطحی برای زمین (سبال) ،تبخیر و تعرق ،تصااویر سابجبدة  ،MODISسابجش از
دور.
*  .نويسندة مسئول :تلفن تماس021-29902604 :

Email: k_nosrati@sbu.ac.ir
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طرمالشدة گیاهی  ،NDVIو رونبط روطی آنها بارنز

مقدمه
ر سال هاز نخیر نسلاا ة طامطفوب و بیرویه نق منابع

برآور شارهاز سطحی ر نطونع پوششهاز ساطحی

آب و هینناااین آلاااو گی مناااابع آب ر نثااار ورو

قمین نسلاا ه میکند .ر تح ی ی باا بارآور تبتیار و

فاضالب هاز صنعلی ،بتش ک،ااورقز ک،اور رن باا

تعرق وندعی ر منط ة م،اهد باا نسالاا ه نق ت،ااویر

چالش هاز عیده نز ر جهت تاأمین آب ماور طیااق

سنجندة  MODISنثبا

شد که نلگوریلم سابال داا ر

مونجه ساخله نسات .نق مجیاوع  165میفیاون هکلاار

نست م دنر تبتیر و تعرق وندعی رن ر م یاس روقنطه

نرنضی ک،ور یدو  37میفیون هکلار برنز ک،اورقز

بهخوبی برآور کند [ .]20با نسلاا ه نق نلگوریلم سبال

مناسب نست ،نما به لیل محدو یت منابع آب یادو

بر نساس ت،اویر سانجندة  MODISم ادنر تبتیار و

 7/8میفیون هکلار نق نین نرنضی به صور

یاام قیاار ک،اات

شد .طلایج ط،ان ن برآور م ا یر آلبیدوز سطحی باا

قرنعی درنر میگیر و  4/5میفیاون هکلاار

طو نرنز دت بی،لرز نست [ .]15با

 6/2میفیااون هکلااار بااه صااور
مح،وال

فاریااب و

تعرق ر م یاس یک مزرعه ر نسلان گفالان بارآور
نسلاا ه نق رو

آیش نسات [ .]1ترکیاب و فرنیناد

نسلاا ه نق ت،ااویر مااهونرهنز  NOAAو بار نسااس

جدنگاطة تبتیر آب نق سطو قمین و تعرق پوششهاز

رو

سبال تبتیار و تعارق ر نصااهان بارآور و نق

گیاهی ،تبتیر و تعارق رن ت،اکیل مای هاد .تونطااییِ

طلایج آن ر پایش نجرنز آبیاارز نسالاا ه شاد و ،ر

پیشبینی و بارآور تبتیار و تعارق مایتونطاد بارنز

طهایت ،طلایج ر م ایاه با رو هااز سانلی معلبرتار

ماادیرنن منااابع آباای ک،ااور و توسااعة برطامااههاااز

معرفی شد [.]1

یگر به صور

ک،اورقز و وضاع داونطین م،ار

ر تح ی ی با نسلاا ه نق ت،اویر ماهونره نز و بار

آب و مطالعاا

نساس رو

هیدرولونیکی رو خاطهها ماید باشد.

سبال تبتیر و تعرق ر فال

لای چین

نطدنقه گیرز تبتیر و تعرق ر یک ط طه با نسلاا ه

برآور شد و با م ایاة م اا یر نطادنقهگیارز ماال یم

نق رو هایی با دت مناسب ،ماطند توقین ،نمکانپذیر

طلایج دابل نعلیا معرفی شد [ .]11ر تح ی ی یگار

نست ،نما نین رو ها برنز مناطق وسیعتار کااربر ز

با نسلاا ه نق ت،اویر ماهونرهنز لندست و بهکاارگیرز

طیااات .نیاان محاادو یت باعااث کاااربر ن ههاااز

رو

سبال ،تبتیر و تعرق برآور و طلایج آن ر مدل

ماهونرهنز برنز تعیین تبتیر و تعرق ر سطوح وسیع

مدیریت آب ر نرنضی ک،اورقز نسلاا ه شاد [.]11

شده نست [ .]10یکی نق نلگوریلم هایی که به آن برنز

با نسلاا ه نق ت،اویر ماهونرهنز  NOAAو بار نسااس

برآور تبتیر و تعرق با نسلاا ه نق ت،اویر مااهونرهنز

رو

ملحادة آمریکاا

بایار توجه شده نست نلگوریلم تونقن نطرنز سطحی

نرقیابی و طلیجهگیرز شد کاه نق طلاایج نیان تح یاق

باارنز قمااین SEBAL 1نساات [ SEBAL .]6 ،5 ،4نق

می تونن ر مدل هاز هیادرولونیک و نرقیاابی تغییار

ماز ساطحی ،نطعکااس ساطحی ،شااخص تااضال

ندفاایم نساالاا ه کاار [ .]13بااا نساالاا ه نق ت،اااویر

سبال تبتیر و تعرق ر نیااال

ماهونره نز  NOAAو بر نساس رو
1. Surface Energy Balance Algorithm for Land
)(SEBAL

سبال تغییارن

مکاطی تبتیر و رطوبت ذخیرة خاا ،ر یوضاة طیال
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برآور و طلیجاهگیارز شاد کاه م اا یر بارآور ز ر

ماااهونرهنز ر باارآور تبتیاار و تعاارق ر مناااطق

مدلساقز منط هنز پارنملرهاز مدلهاز ندفییی مایاد

کوهالاطی نست.

نست [ .]16با نسلاا ه نق ت،اویر ماهونرهنز لندست و
بر نسااس رو

سابال تبتیار و تعارق باه صاور

منط ااهنز ر چااین باارآور شااد [ .]21بااا نساالاا ه نق
ت،اویر ماهونرهنز و بر نسااس رو

سابال تبتیار و

مواد و روشها
ویژگیهای منطقة مطالعاتی
یوضة آبتیاز طال اان ،کاه یکای نق قیریوضاههااز

تعرق ر شیال چین ر م یاس یوضة آبتیز بارآور

یوضة آبتیز ساایدرو باهشایار مای رو  ،ر نمناة

شد .طلایج نعلبارسنجی با نسلاا ه نق بیالن آبای ط،اان

جنوبی رشلهکوههاز نلبرق و ر بتاش شایال شاردی

نرنز دت قیا ز نست [.]12

تهرنن وندع شده نست و  90کیفوملر با آن فاصفه نر .

بر نساس بررسی منابع ،ک،ورهاز متلفای ماطناد

نین یوضاه نق شایال باه یوضاة آبتیاز نلیاو  ،نق

سبال

جنوب به قیارنن و صیغآبا  ،نق شارق باه بت،ای نق

بااه تح یااق پر نخلااهنطااد و نق طلااایج خروجاای آن ر

یوضاة آبتیاز کارج ،و نق غارب باه یوضاة آبتیاز

مدل هاز متلفد هیدرولونیک و مدیریت مناابع آب

شاهرو محدو میشو  .وسعت منط ة ماور مطالعاه

نطادکی

 80428/82هکلار و محیط آن  151/3کیفوملر نست که

ربارة بررسی کارنیی آن ر نیرنن ،بهویاهه ر منااطق

بین عرمهااز شایالی  36º ،5΄ ،17/45تاا ˝،45/93

کوهالاطی ،با توپوگرنفی شدید وجو نر  .بناابرنین،

΄ 36º ،20و طااولهاااز شااردی ˝ 50º ،39΄ ،33/39تااا

ن نین رو

چین ،ترکیه ،م،ر ،آمریکا ،و نیرنن ربارة رو

نسلاا ه شده نست .با وجاو نیان ،تح ی اا

هد

نق نین مطالعه بررسی میزنن دات رو

سابال

˝ 51º ،11΄ ،26/5وندع شده نست (شکل .)1

ر باارآور تبتیاار و تعاارق بااا نساالاا ه نق ت،اااویر

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
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توقیع شیب یوضه بر نسااس چهاار کاالس باا
نسلاا ه نق سیالم نطالعا

موجب بارطدگیهاز فال

نیرنن میشاوطد و فعالیات

جغرنفیاایی ) (GISتعیاین

آنها معیوالً ر فاصفة مااههااز شاهریور تاا نونساط

شد که طب ة شیب  >40%با ماایت  39706/7هکلار

نر یبه،ت محادو مای شاو و یگارز ،بت،ای نق

یا  49/4رصد بی،لرین و طب ة شایب  0ا  10رصاد

بارطدگیهاز سونیل خزر و نرتااعا

نمنههاز نلبرق

با ماایت  6284/5هکلاار یاا  7/82رصاد کیلارین

که ملأثر نق تو ههاز هون بر بالر خازر و پدیادههااز

پرنکنش رن ر سطو یوضه نرطد .شیب ملوسط وقطی

نوروگرنفیک ونباله به آن نست.

کل یوضه برنبر با  41/76رصد نست.
تو ه هاز هونیی که منط ة طال ان رن تحات تاأثیر
درنر می هند ر قمالانها مدیلرنطه نز نق غرب ،دطبی
برز و برز شیال نق دطاع شیالی ،و دطبی ریاایی نق
جهت شیال غربی نست .ر تابالانهاا تاو ة هاونز
غالب جنب یارهنز نست که هیة نیرنن رن تحت تأثیر
خااو داارنر ماای هاد و من،ااأ آن کااویر یااا صااحرنز
عربالان و یلی طوع تغییریافلة نروپاز مرکزز نسات.
گاهی طیز غفبة تو ة هونز تروپیکال ریاایی (گار و
مرطوب) نق جهتهااز شایال غارب (طااوذ جریاان
خاازرز) یااا نق ساایت جنااوب شاارق (ن نماة جریااان
موسیی) طیز ر تابالان گزنر

شاده نسات .نق طظار

من،ااأ بارطاادگی ،ر یوضااة آبتیااز طال ااان و من،ااأ
ملااو

رن می تونن برنز بار ها رطظر گرفت :یکی،

آن عده نق سیالمهایی که موجب ریز هااز جاوز
میشوطد و نق بتش غربی به ک،ور ونر مایشاوطد و

سنجندة MODIS
سنجندة  MODISنق ماهونرة  TERRAنرنز  36باطد
( 16باطد یرنرتای و  20باطاد نطعکاسای) باا محادو ة
طیااای باطاادها  0/4تااا  14/4میکروملاار نساات .داات
آشکارساقهاز یرنرتی ر یاد  0/3تاا  0/5کفاوین و
محدو ة کارز آنها عیدتاً  268رجة کفاوین نسات.
داادر

تاکیااک مکاااطی باطاادهاز  1و  250 ،2ملاار،

باطدهاز  3تا  500 ،7ملر ،و ساایر باطادها  1000ملار
نست .ر نین مطالعه نق  22ت،ویر مربو باه  22روق
متلفد نسلاا ه شد (جدول .)1

مدل SEBAL
ر نین تح یاق نق چاارچوب مادل نلگاوریلم تاونقن
نطرنز سطحی قمین (سبال) [ ]5ر بارآور تبتیار و
تعرق وندعی نسلاا ه شد (شکل .)2

شکل  .2چارچوب روش تحقیق و مؤلفههای اصلی مدل سبال [.]19 ،7
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نین مدل نق سانجش نق ور بارنز تعیاین رجاة
یرنر

سطحی به عنونن بارآور شاارهاز لحظاه نز

تابش خالص ( ،)Rnگرماز خا ،)G( ،گرماز طهاان (
 ،) ETو گرماز محاوس ( )Hبر یااب ()W/m2

نسلاا ه میطیاید .تبتیار و تعارق روقنطاه ( )ET24بار
یاب میفیملر بر روق نق فرماول  1محاسابه خونهاد
شد.
) 86400(R n 24  G 24


()1

()4
G  Ts 0.0038  0.007 2 1  0.98NDVI4



Rn 

که  Tsماز سطحی (  ،)Cآلبیدوز سطحی ،و
 NDVIشاااخص تااضاال طرمااالشاادة گیااهی نساات.
 NDVIشاخ،ی نست که به وضعیت و ترنکم پوشش
گیاهی یااسیت نر و نق رنبطة  5به ست میآید:

()5
NDVI  R ' R
R ' R
که  Rنطعکاس ر باطد درمز و ' Rنطعکاس ر باطد

ET24 

که  کار تبتیر (میفیملار بار روق)  ،گرمااز

ما ون درمز طز یک نست.

طهان تبتیر ( Rn24 ،)J/kgملوسط شاار تاابش خاالص

نرقیابی شار گرماز خا ،م،کل نست و بایاد ر

 24ساعله ،و  G24شار گرماز خاا ،روقنطاه رن ط،اان

محاسبة آن دت شو  .م ا یر  Gبه ستآمده بایاد باا

می هد.

نطدنقه گیرز هاز قمینی چک شوطد .ر سابال ،طاابت

شار گرماز طهان (  ) ETمیازنن تفااا

گرماا نق

سطو به عفت تبتیر و تعرق رن ط،ان می هد که برنز
هر پیکال با توجه به رنبطة  2محاسبه میشو .
ET  R n  G  H

()2

که  λETم دنر لحظهنز شار گرمااز طهاان بارنز
قمان گذر ماهونره بر یاب  W/m2نست و  ،G ،Rnو
 Hبه ترتیب شارهاز لحظه نز تابش خاالص ،گرمااز
خا ،،وگرماز محاوس بر یاب  W/m2نست.
م دنر لحظهنز تبتیر و تعرق  ETinstبه صاور
رنبطة  3محاسبه میشو [.]18

()3
ETinst  3600 ET

که  ETinstتبتیر و تعارق لحظاهنز (λ ،)mm/hr

گرماز طهان تبتیر یا میزنن گرماز جذبشده ماودعی
که یک کیفوگر آب بتاار مایشاو ( ،)J/kgو عاد
 3600برنز تبدیل قمان نق ثاطیه به ساعت نست.
کار  Gبرنز طییاة روق باا نسالاا ه نق معا لاة
Rn

تجربی  4محاسبه میشو [.]3

 Gبرنز آب صا

Rn

و عییق و بر

برنبر  0/5نست.

ر صورتی که ط ،اة کااربرز ر نخلیاار طباشاد،
ماایتااونن بااا نساالاا ه نق  NDVIو آلبیاادوز سااطحی
به ستآمده و توسط فرمول نصالح شدة آلن [ ]2طیاز
به صور

رنبطة  6عیل کر [.]3

zom  exp  a  NDVI  b 

()6

که  aو  bثابتهاز هیبالگی نطد که نق پال

بین

) ln(zomو کار  NDVI/αبرنز و پیکال یاا بی،الر،
که معر

نطونع پوشش گیاهی منط ه باشند ،باه سات

میآید.
ر سبال برنز به ستآور ن  dTر هار پیکاال
طتات باید نین پارنملر رن برنز پیکاالهااز سار و
گر به ست آور  ،ساس ،با نیجا رنبطاة خطای باین
نین و پیاکل ،م دنر  dTرن بارنز ساایر پیکاالهاا
به ست آور  .با نسلاا ه نق رونبط قیر رونبط ،9 ،8 ،7
 ،11 ،10و  )12مااایتاااونن  dTو  Tomپیکاااال رن
به ست آور [.]18
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()7

Hcold
rah  cold 

dTcold  CP

()8

H hot
rah  hot 

dThot  CP

()9

Hcold  R n  G  1.05ETr

()10

Hhol  R n  G

()11

dT  a  bTs

()12

Tair  Ts  dT

کاه  dTو  Tairبااهترتیااب نخاالال

ماااز هااونز

طز یک سطو و ماز هون برنز هر پیکال نست.
رنبطة  10ر قماطی که پیکال گار کاامالً خ،اک

میکنیم و م ا یر ت،حیوشدة سرعت نصاطکا)u*( ،
و م اومت آکرو ینامیکی ( )rohرن با نسالاا ه نق رونباط
 14و 15به ست میآوریم [:]18
u 200 k


ln  200    m 200m 
z
 0m 
z 
ln  2    h  z2    h  z1 
z
* rah   1 
u k
u* 

()14

()15

که   m 200mت،حیو پایدنرز برنز نطل ال تکاطه ر
نرتااع  200ملر و   h  z و   h  z بهترتیب ت،حیحا
2

1

پایدنرز برنز نطل ال گرما ر  2ملر و یک ملر هالند.

نست صحیو نست ،نما ر یاللی که دبل نق قمان ت،ویر

که ر نین مریفه نولین تکرنر نطجا شده نست .با

پیکال گر بااله

جایگزینی  rahت،حیوشده ر رنبطههاز  7و  8م ادنر

ر نین یالت

ت،حیو شدة  dTبه ست می آید و تکرنر بعدز شروع

بارطدگی نشله باشیم ،ر آن صور

به میزنن بارطدگی نرنز تبتیر خونهد بو

رنبطة  10به صور رنبطة  13تغییر مییابد [:]18
()13

Hhot  R n  G  ETbare soil

می شو  .نین فرنیناد چرخاه نز بارنز محاسابة  Hتاا
قماطی که م دنر  dTثابت شو ن نمه مییابد.

ر یالت کفی ،ر صورتی که میزنن بارطادگی ر

هیة مرنیل ر رونبط  1تا  15با نسلاا ه نق فرنیند

طی  5روق دبل نق ت،ویر بی،لر نق  15میفیملر باشاد،

ماادلساااقز برطامااة  ERDAS imagineر هیااة 22

میزنن  ETنق خا ،بدون پوشش برنبار ETr ،0/8 ETr

ت،ااویر نق  22روق ر منط ااة مطالعاااتی نطجااا شااد.

 ،0/2 ETr ،0/3 ETr ،0/5و  0/1 ETrبه ترتیب برنز ،1
 ،4 ،3 ،2و  5روق دبل نق قمان ت،ویر نست [.]18
برنز پیکال سر م دنر تبتیر و تعارق برنبار ETr

 1/05رطظاار گرفلااه ماایشااو  .باار نساااس تجااارب
به ستآمده ر نیالت آیدنهو ،م دنر  ETر پیکال سر
یدو  5رصد بی،لر نق  ETگیاه مرجع ( )ETrنست که
لیل کاربر م دنر  1/05ر رنبطة  9بدین عفت نست.

م دنر ت،حیوشدة چگالی هون  air با نسالاا ه

نق ماز هونز به ستآمده برنز هار پیکاال Tair 

به ست میآید .بعد نق به ستآور ن م دنر نولیة شاار
گرماز محاوس برنز هر پیکال ،شر پایادنرز باا
محاسبة طول پایدنرز ماطین -نبوخو

( )Lرن بررسی

جزکیا

و نلگوریلمهاز مدلهاا ر برخای مطالعاا

[ ]18 ،17نرنکه شده نست .ر طهایت ،طلایج یاصال نق
مدل  SEBALبا م ا یر نطدنقهگیرز شده باا الیااییلر
نیالگاه آموقشی نط،کدة منابع طبیعی نط،گاه تهرنن
ر یوضة طال ان م ایاه شد.

نتایج
تصحیح شیب ،عهو ،و ارتفاع
با نسلاا ه نق مدل ردومی (به منظور کااربر سابال ر
مناطق کوهالاطی) ط ،ة شیب و جهت نسلترنج شاد
و ط ،ههاز سینوس و کاینوس شیب و جهات تهیاه
شد و ر طهایت با نسلاا ه نق نین ط ،اههاا کااینوس
قنویة تاابش خورشاید تهیاه گر یاد .شاکل  3ط ،اة

برآورد تبخیر و تعرق در حوضة آبخیز طالقان با استفاده از تصاویر  MODISو مدل SEBAL

391

کاینوس قنویة تابش خورشید رن ر منط ة مطالعااتی

گیاهی یااسیت نر  .باا نسالاا ه نق رنبطاة  5ط ،اة

ط،ان می هد .نق ط ،ة کاینوس قنویة تابش خورشید

 NDVIتهیه شد (شکل  .)4نق نیان ط ،اه باه هیارنه

برنز تهیة ط ،ة آلبیدوز سطحی نسلاا ه شد.

ط ،ة آلبیدوز سطحی ر تهیة ط ،اة رجاة یارنر

شاخص تفاضل نرمالشدة گیاهی ()NDVI

سطحی نسلاا ه شد.

 NDVIشاخ،ی نست که به وضعیت و ترنکم پوشش

شکل  .3نقشة زاویة تابش خورشید حوضة آبخیز طالقان در تاریخ 1385/6/12

شکل  .4نقشة شاخص تفاضل نرمالشدة گیاهی حوضة آبخیز طالقان در تاریخ 1385/6/12
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معیارز نق م دنر نطرنز موجو ر سطو قمین بهشیار

تابش خالص ()Rn
شار تابش خالص ر سطو ( )Rnباا نسالاا ه نق هیاة
شارهاز تاب،ی فرو ز و خروجی نق سطو باه سات
ماایآیااد .بنااابرنین ،تااابش خااالص عبااار
نخاالال

نساات نق:

می رو  .با نسلاا ه نق ط ،ههاز کاینوس قنویة تاابش
خورشید ط ،اة رجاة یارنر

ساطحی و آلبیادوز

سطحی ط ،ة تابش خالص یاصل شد (شکل .)5

بااین جریااان تااابش خروجاای و فاارو ز ،و

شکل  .5نقشة تابش خالص در حوضة آبخیز طالقان در تاریخ 1385/6/12

شار گرمای خاک ()G
شار گرماز خا ،میزنن نطل ال گرما ر نخل خاا ،و

هر پیکال نق ت،اویر منط ة مور مطالعه نسلاا ه شد.
ر طهایت ،با نسلاا ه نق ط ،ههاز تولیدشده ر مرنیل

پوشش گیاهی ر نثار هادنیت مولکاولی نسات .نیان

دباال (آلبیاادوز سااطحی ،کاااینوس شاایب ،یاارنر

ط ،ه بر نسااس ط ،اه هااز  ،NDVIتاابش خاالص،

سطحی ،کار تبتیر ،NDVI ،و کاینوس قنویة تابش

سطحی ،و آلبیادوز ساطحی باه سات آماد

خورشااید) ط ،ااة تبتیاار و تعاارق وندعاای 24ساااعله

(شکل  .)6نق ط ،ة شار گرماز خا ،و تابش خاالص

به ست میآید .شکل  7ط ،ة تبتیار و تعارق وندعای

کار تبتیر به ست میآید.

 24ساعله ر یوضة آبتیز طال ان رن ط،ان مای هاد.

یرنر

تبخیر و تعرق واقعی 24سا ته
نق رنبطة  1به منظور محاسبة تبتیر و تعرق روقنطه ر

نین عیفیا

برنز  22ت،ویر نق منط ه تکرنر شد و ر

هر ت،ویر تبتیر و تعرق وندعی محاسبه شد.
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شکل  .6نقشة شار گرمای خاک در حوضة آبخیز طالقان در تاریخ 1385/6/12

ا تبارسنجی نتایج مدل سبال
رو

ساابال باارنز  22روق متلفااد باارنز ت،اااویر

 MODISنجاارن و بااا م ااا یر نطاادنقهگیاارزشااده بااا

الیاییلر (جدول  )1م ایاه شد .طلایج ط،ان ن میزنن
هیبااالگی  0/88نساات (شااکل  )8ک اه ط،ااان هناادة
مطاب ت ن ههاز برآور ز و نطدنقهگیرزشده نست.

شکل  .7نقشة تبخیر و تعرق واقعی  24ساعته در حوضة آبخیز طالقان در تاریخ 1385/6/12
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جدول  .1تاریخ تصویرهای مورد استفاده و مقادیر تبخیر و تعرق برآوردی و اندازهگیریشده

روق

تبتیر و تعرق برآور شده نق طریق مدل سبال

تبتیر و تعرق نطدنقهگیرزشده نق

(تاریخ ت،ویر)

(میفیملر ر روق)

الیاییلر (میفیملر ر روق)

1

 12شهریور 1385

0/7

0/6

2

 29شهریور 1385

3/6

3/1

3

 31شهریور 1385

1/8

1/4

4

 3مهر 1385

5/6

6/2

5

 4مهر 1385

3/5

4

6

 6مهر 1385

0/6

0/8

7

 7مهر 1385

0/8

0/7

8

 8مهر 1385

0/28

0/4

9

 10مهر 1385

2/5

1/9

10

 12مهر 1385

2/6

2/1

11

 16مهر 1385

0/5

0/8

12

 17مهر 1385

1/5

0/2

13

 18مهر 1385

3/5

2/1

14

 20مهر 1385

1/4

1/6

15

 21مهر 1385

0/9

1

16

 8آذر 1385

0/4

0/8

17

 9آذر 1385

0/25

0/6

18

 11آذر 1385

0/6

0/4

19

 12آذر 1385

1/4

1/2

20

 13آذر 1385

0/6

0/3

21

 14آذر 1385

0/7

0/9

22

 16آذر 1385

0/5

0/6

ر ید
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شکل  .8رابطة مقادیر برآوردی و اندازهگیریشدة تبخیر و تعرق  24ساعته در حوضة آبخیز طالقان

مطالع دمدهها مرپفا شه

بحث و نتیجهگیری
کاربرد مطالعات قبلی روش سبال به ماها ک کوهاور
بههنوت پوگههویرمحی م ههنود مههیش هن؛ در حههالی ک ه در
حوضههآ خبز ه

القههات شه

و جهههن شقههم مهرههی در

میجاد پوگویرمحی و در شت جه در م ه مت ر وبهن اهاک
میفا میکاان .پبز ر و پعرق گ مب ایشنه در ماها قی بها
و جههن متفهاوت دمرم

گوشم ی اهی ب عهی و شه
معتبههار درسههتی ش سههن باههابرمی

مقههادیر بههرخورد در

ماا ک کوهسهتاشی بها مهومرد حهر

شهنه در مهنل سهبال

دمرم اطا قابل مالحظ م مسن [ .]۲باابرمی

برپهر

کههاربرد روش سههبال در میهه مطالعهه شسههبن بهه سههایر
مطالعات پصه

ات شه

جههن و مرپفها در مهنل

سبال مسن .م خشجا ک سبال برم ماا ک مسطّح رمحی
شنه مسن پفاوت درجآ حرمرت در ش

ها شرالی و

جاوبی ل اظ شونه و پابم  ۲4سهاعت در شه
بمم ش

شرالی شوات دمده میشود .باابرمی

جاهوبی
در می

و جههن در مهنل سهبال

ومرد شن پا پزر درستی م عوممهل به الت مشهرو و در
شت ج پبز ر و پعرق در ماا ک کوهستاشی ب دسن خین.
طلایج نین مطالعه با یافله هااز یگار مح اان ر
سایر ط ا

طیا مطاب ت نر به برخی نق آنها نشااره

می شو  :با نسلاا ه نق ت،اویر  MODISو بار نسااس
رو

سبال تبتیر و تعرق ساالطه ر کنیا برآور شاد

و طلایج ر مد
رو

سه سال با م اا یر یاصال نق طلاایج

باایالن آباای م ایاااه شااد .طلااایج ط،ااان ن

هیبالگی بااالیی (بایش نق  70رصاد) باین م اا یر
وجو نر [ .]19ر مطالعهنز م،ابه طلایج یاصال نق
سابال رن بااا م ااا یر تبتیاار تعاارق روقنطاة یاصاال نق
ن ههایی که با بر نشت طایمسااعله ر قماین بارآور
شده باو م ایااه کر طاد بار نسااس نیان م ایااه،
هیبااالگی م ااا یر بااین  0/52تااا  0/86بااو [ .]13بااا
نسلاا ه نق رو

سبال و ت،اویر  TMلندسات ط ،اة

تبتیر و تعارق ر نساااطیا تهیاه شاد [ .]14باه لیال

396

نشریه مرت و آبخیزداری ،مجله مناب طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،2تابستان 1394

تاکیاک

ماهیاطه به ترتیب  17رصد و  1رصد نست .بنابرنین،

رضایتبتشبو ن طلایج و بااالبو ن دادر

مکاطی ،نمکان تعیین وضاعیت رطاوبلی ،برطاماهریازز

پهوه،گرنن ماذکور کااربر نطالعاا

مااهونرهنز رن

برنز آبیارز ،و نرقیابی سیاالمهااز آبیاارز ر نیان

برنز برآور تبتیر و تعرق توصیه طیاو هنطاد [ .]8ر

سابال نق

تح ی ی برنز بهبو مادیریت آبیاارز مازنرع نق مادل

موجاو تبتیار و تعارق مازنرع ر م یااس

 SWAPبا نسلاا ه نق ت،ااویر مااهونرهنز ،AVHRR

بزرگ ر ک،ورهاز چاین ،هناد ،نساااطیا ،و پاکاالان

 ETM+لندساات ،و  ASTERر منط ااهنز وندااع ر

نسلاا ه شد و نطدنقهگیرزهاز مزرعهنز تبتیر و تعرق

نسلان نصاهان با نسلاا ه نق رو

سبال به تهیاة ط ،اة

با طلایج به ستآمده نق سبال م ایاه شد .طلایج ط،اان

تبتیر و تعرق نددن شد .بر نساس برآور هاازِ تبتیار

ن ر  85رصد مونر پارنملرهاز باه ساتآماده نق

و تعرقِ روقنطة مدیریت آبیارز ،طلایج رضایتبت،ای

سبال با نطدنقهگیرزهاز مزرعاهنز بادون هایچ گوطاه

سانلی باه سات آماد [ .]1بادین

طاییه میانر شد .به منظور نعلبارسنجی رو
نطالعا

ونسنجی مطاب ت نشله نست .هیننین ،نین مح اان
گزنر

ر م ایاه با رو

ترتیب ،هنگامی که ن ه هاز مکاطی با ددر

تاکیاک

کر طد که طلایج به ستآمده نق سابال و مادل

مکاطی مناسب برنز کااربر ر هیادرولونز یوضاة

شبیهساقز بایالن آب ر للااز رو م،ار ر ساطو

آبتیااز و کاربر هاااز آب و هونشناس ای ر ساالرس

 700000هکلار نق نرنضی آبیارزشده نخلالفی یادو

طباشد ،ن ههاز  MODISمیتونطد بارآور مناسابی نق

 5رصد رن ط،ان ن ه نست [ .]5طلایج به ستآمده نق

تبتیاار و تعاارق ر مطالعااا

نین م ایاه ط،ان ن که تبتیر و تعرق برآور شاده نق

خ،کسالی و مادیریت مناابع آب نرنکاه کناد .بادین

سبال ر سطو یوضة آبتیاز طال اان نق دات طاابلاً

ترتی اب ،بااا توجااه بااه هیبااالگی باااال بااین م ااا یر

تبتیار و

برآور شدة مدل سبال و م ا یر نطدنقهگیرزشده توسط

تعرق وندعی ر م یاس یوضة آبتیاز توصایه شادطی

الیاییلر موجو ر منط ه میتونن گات که تبتیار و

نست .طلایج م،ابهی نق کاربر مدل سابال بار نسااس

تعرق برآور شده نق مدل سبال دابال دباول نسات و

ت،اویر سنجندة  MODISر مناطق م،هد و گرگاان

میتونن نق نین ن هها ر برطامهریزز منابع آب نسلاا ه

دابل دبولی برخور نر نست و برنز مطالعا

گزنر

شده نست [ .]20 ،15باا نسالاا ه نق ت،ااویر

 NOAAو رو

سبال ،ر طی یک ورة ونق هماهه،

ت،اویر  88روق پر نق

و تبتیر و تعارق َهروقه ر

سریالطکا برآور شد .برنز تعیین دت ،تبتیر و تعرق
برآور شدة نین م ا یر با تبتیر و تعرق وندعی م ایاه
شد .طلایج ط،ان ن نخلال

بین م ا یر به ساتآماده

نق سبال و م ا یر نطدنقهگیارزشاده ر ورة َهروقه و

پاایشبیناای ساایل و

کر .

تقدیر و ترکر
نط،کدة منابع طبیعی و دطب عفیی مادیریت پایادنر
یوضههاز آبتیز هزیناههااز نیان تح یاق رن تاأمین
کار هنطاد طویاااندگان نیان م الااه نق مرنجاع مااذکور
ددر نطی و سااسگزنرز میکنند.
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