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ABSTRACT
In this research, the spatial distribution of evapotranspiration and its relationship with remote sensing in contrast
with lysimetric data as control was investigated in Arak, Markazi province in Iran. For estimation of actual
evapotranspiration amount in the region based on SEBAL, SSEB and TSEB algorithms, 28 imageries of
MODIS and Landsat7 (ETM+) were used for the years of 2000-2004. The multiplicity of MODIS images and
its high temporal resolution is the reason of least error for ET estimation. According to the statistical results,
the SEBAL model with the lowest RMSE in both TERRA and ETM + sensors (0.97 and 1.38 mm/day) was
presented as the superior model in the region. Also, TSEB model showed the weakest results among the
proposed models, in both MODIS and ETM + sensors (3.57 And 2.53 mm per day). Comparing the performance
of two sensors, the ETM+ satellite images are recommended for ET estimation due to increased spatial
resolution and improved resolution of images in the Landsat satellite. In addition, the NDVI vegetation index
was at its lowest level at the beginning of the growing period due to germination and vegetation thinness, and
it is increased by increasing air temperature and vegetation cover. L factor has a significant effect on SAVI and
ET estimation and it is depended on the region vegetation. In this study, the L factor for the studied area was
estimated to be 0.6 during the maximum growth period, which had the least amount of error in comparison with
other values.
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تخمين تبخيرتعرق واقعی با استفاده از تصاوير سنجندههای  MODISو  ETM+در اراک
بهاره بهمن آبادی ،1عباس کاويانی
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 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/7/12 :تاریخ بازنگری -1398/9/27 :تاریخ تصویب)1398/10/3 :

چکيده
در این تحقیق به بررسی توزیع مکانی تبخیرتعرق و رابطه آن با سنجش از دور در مقابل دادههای الیسیمتری به عنوان
شاهد در شهرستان اراک واقع در استان مرکزی در ایران پرداخته شده است .در برآورد مقدار تبخیرتعرق واقعی براساس
مدلهای  SSEB ،SEBALو  TSEBدر منطقه از  28تصویر از سنجندههای  MODISو سنجنده  ETM +در طی
سالهای 1380تا  1383استفاده شد .تعدد تصاویر  MODISوقدرت تفکیک زمانی مناسب آن ،دلیلی بر میزان خطای
کمتر در برآورد تبخیرتعرق مرجع است .طبق نتایج آماری از میان سه مدل مورد بررسی ،مدل  SEBALبا کمترین میزان
 RMSEدر هر دو سنجنده  MODISو0/97( ETM+و 1/38میلیمتر بر روز) بهعنوان مدل برتر در منطقه معرفی شد و
مدل  TSEBضعیفترین عملکرد را در هر دو سنجنده  MODISو  ETM+داشته است ( 3/57 mm/dayو
 .)RMSE=2/53در مقایسه عملکرد دو سنجنده ،سنجنده  ETM+ماهواره لندست 7به دلیل قدرت تفکیک مکانی باالتر،
برای برآورد تبخیرتعرق توصیه میشود .عالوه بر این در بررسی پوشش گیاهی ،بر اساس شاخص گیاهی  ،NDVIدر ابتدای
دوره کشت به دلیل جوانهزنی و تنک بودن پوشش گیاهی ،این شاخص در پایینترین حد خود قرار دارد و بهترتیب با
افزایش دمای هوا و پوشش گیاهی ،شاخص  NDVIرو به افزایش است .فاکتور  Lاهمیت بهسزایی در برآورد  SAVIو در
نهایت ،برآورد تبخیرتعرق برای منطقه مورد مطالعه دارد که به پوشش منطقه وابسته است .در این تحقیق برای منطقه
مورد مطالعه در دوره رشد حداکثری گیاه ،مقدار L= 0/6تخمین زده شد که در برابر دیگر مقادیر مورد بررسی ،دارای
کمترین مقدار خطا بود.
واژههای کليدی.SEBAL, ETM+, MODIS, SAVI, NDVI :

مقدمه
بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی و مربوط به پدیده
تبخیرتعرق است .برآورد صحیح نیاز آبی گیاه اهمیت بهسزایی در
کشاورزی بهخصوص برنامهریزی و مدیریت آبیاری دارد .زیرا
درصورت کمآبیاری محصول دچار تنش شده و در نهایت با کاهش
عملکرد و تولید محصول همراه است و درصورت بیشآبیاری،
ضمن هدررفت آب ،غرقاب شدن ریشه و از دسترس خارج شدن
مواد غذایی ،موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی و شیوع بیماری
و آفات میشود ).(Mosaedi and Ghabaei Sough., 2013
روشها و تکنیکهای متعددی برای تعیین میزان
تبخیرتعرق ارائه شدهاند که در زمره مهمترین این روشها میتوان
از اندازهگیری مستقیم به روش الیسیمتری ،روشهای مبتنی بر
دادههای هواشناسی و روشهای متکی بر تکنیک سنجش از دور
نام برد .استفاده از دادههای ایستگاههای زمینی جهت تعیین
تبخیرتعرق اگرچه دارای دقت نسبتاً باال در مقیاس نقطهای
هستند اما نمیتوانند بیانگر تغییرات تبخیرتعرق در ابعاد وسیع و
*نویسنده مسئولkaviani@eng.ikiu.ac.ir :

در مقیاس منطقهای باشند .اندازهگیری مستقیم تبخیرتعرق گیاه
مرجع بهکمک الیسیمتر با دقت زیاد انجام میگیرد ولی همیشه
اندازهگیری آن از این طریق به دالیل مختلف امکانپذیر نمیباشد.
براساس پژوهشهای ( ،)Landres et al., 2008طی دهههای
گذشته رابطههای تجربی متعددی ،برای تخمین  ET0با استفاده
از پارامترهای هواشناسی ارایه شدهاند ،اما هیچیک از این رابطه-
های تجربی ،پاسخگوی نیاز تمامی شرایط اقلیمی نبوده و تنها در
شرایط خاصی که توسعه یافتهاند ،جوابگو میباشند .پژوهشها
نشان داده است که تبخیرتعرق بهعنوان متغیری اقلیمی ،از
خصوصیات منطقهای و ویژگی ذاتی آنها تأثیر میپذیرد
) .(Mardikis et al., 2005در روشهای محاسباتی که میتوان
آنها را جزء روشهای غیرمستقیم دانست ،از عوامل مختلف
اقلیمی و گیاهی استفاده شده و در نهایت روابط بهدست آمده با
روشهای مستقیم واسنجی شدهاند .اغلب این روشها تحت
واسنجی محلی بهدست آمده و اعتبار کمی دارند (Zhou et al.,
) .2002بنابراین روشهای معمول استفاده شده در برآورد
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تبخیرتعرق در مقیاس مزرعهای به دلیل ناهمگن بودن سطح
زمین و طبیعت دینامیکی فرآیند انتقال بخار آب ،اجازه تعمیم به
مقیاس بزرگتر را ندارند ) .(Senay et al., 2011درنتیجه مقادیر
برآورد شده بهصورت نقطهای بوده و پیوستگی مکانی ندارد .وجود
چنین محدودیتی باعث ایجاد انگیزه در استفاده از تکنیک سنجش
از دور و بهکارگیری تصاویر ماهوارهای برای تعیین تبخیرتعرق
واقعی در سطوح وسیع گردیده است که نتایج بهدست آمده مقدار
تبخیرتعرق واقعی را در مقیاس پیکسل به پیکسل برای دورههای
کوتاهتر در یک مقیاس بزرگ ارائه میدهد (Bastiaanssen et al.,
) .1998; Su, 2002تصاویر ماهوارهای ابزاری سودمند برای تهیه نقشههای
مکانی و زمانی تبخیرتعرق واقعی و در نتیجه ارتقاء مدیریت منابع آب در مناطق
وسیع بهحساب میآیند ) .(Omidvar, 2011همچنین با استفاده از تکنیک
سنجش از دور میتوان تبخیرتعرق یک منطقه را بدون نیاز به دانستن پیشینه-
ای از وضعیت خاک ،محصول و نحوه مدیریت مزرعه با دقت باال برآورد کرد

) .(Bastiaanssen et al., 2005با یک ادبیات بسیار ساده میتوان
اینگونه بیان کرد که سنجنده به زمین نگاه میکند و هر اتفاقی
که روی سطح میافتد را در قالب اعدادی در باندهای مختلف
سنجنده ثبت میکند و سپس این اعداد را با استفاده از معادالت
و تکنیکهایی که در قالب شش الگوریتم اصلی (که در سطح
بینالمللی بهطور وسیع و قابل اعتماد در حال استفاده هستند)
بهکار برده میشوند ،به تبخیرتعرق واقعی تبدیل میکند .با توجه
به اینکه شرایط واقعی روی سطح زمین در الیسیمتر شرایط
تبخیرتعرق گیاه مرجع است ،لذا سنجش از دور مقدار تبخیرتعرق
واقعی همان گیاه را با همان شرایطی که در الیسیمتر وجود دارد
را ثبت مینماید که البته چون گیاه یونجه است و در الیسیمتر
قرار دارد پس عددی را که تخمین میزند همان تبخیرتعرق گیاه
مرجع است .الگوریتمهای مبتنی بر تکنیک سنجش از دور متعددی برای
برآورد تبخیرتعرق ارائه شدهاند .وجود ماهوارههای متفاوت با قدرت
تفکیک مکانی و زمانی متنوع ،اهمیت و کاربرد این تکنیک را دو
چندان میکند .در بین روشهایی که برای برآورد تبخیرتعرق از
طریق سنجش از دور ،روشهای »بیالن انرژی« پرکاربردتر می-
باشند .الگوریتمهای بیالن انرژی بر روی زمین یک روش تخمین
مکانی تبخیرتعرق واقعی براساس بیالن انرژی و یک تکنیک
سنجش از دوری بوده است ) (Bastiaanssen et al.,1998و به
واسطهی سهولت کاربرد ،در تحقیقات زیادی بهکار رفتهاند و
اصالحات و پیشرفت های زیادی داشتهاند که کاربردشان را راحت-
تر کرده است .بهطور کلی این روشها به دو دسته مدلهای تک-
منبعی1و دومنبعی 2تقسیم میشوند .مدلهای تکمنبعی
مجموعه خاک و گیاه را بهعنوان منبعی واحد به نام (برگ بزرگ)
درنظر میگیرند ) (Nishida et al., 2003و تنها از یک مقاومت
1. Single source
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آیرودینامیکی در فرآیند انتقال آب–گرما استفاده میکند .در این
مدلها فرض میشود که تمامی سطح تحت تاثیر دما و رطوبت
یکسان قراردارد .حال آن که مدلهای دومنبعی ضمن تفکیک
خاک و گیاه در سرتاسر فرآیند مدلسازی برخالف مدلهای تک-
منبعی میتوانند مناسب باشند اما در نواحی با پوشش گیاهی
پراکنده مدلهایدومنبعی توصیه میشود ( Norman et
 .)al.,1995بدین ترتیب مدلهای تکمنبعی با سادهسازی
اندرکنش بین الیههایخاک و پوشش گیاهی ،حجم معادالت و
روابط مدلسازی کمتری دارند ولی در عوض مدلهای دومنبعی با
توجه به مدلسازی مجزایخاک و پوشش گیاهی به واقعیت
نزدیکترند .در ارتباط با استفاده از الگوریتم توازن انرژی سبال در
برآورد تبخیرتعرق واقعی در داخل و خارج کشور پژوهشهای
متنوعی انجام شده است که در ادامه بهبرخی از آنها اشاره می-
شود .الگوریتم  SEBALبا تصاویر سنجنده متفاوتی در مناطق
مختلف دنیا اجرا شده و یافتههای مطلوبی ارائه کرده است
) (Bastiaanssen et al., 2005) .(Tasumi et al., 2005الگوریتم
 SEBALرا در بیش از  30کشور در مقیاس منطقهای و مزرعه
مورد بررسی قرار داد .دقت نتایج بهدست آمده در مقایسه با اندازه-
گیریهای روزانه ،در مقیاس مزرعه  85درصد و در مقیاس محلی
تا  96درصد رسید ( .)Abdoli et al., 2011با استفاده از تصاویر
 MODISو  Landsat 7برای برآورد تبخیرتعرق واقعی در اراضی
تحت پوشش شبکههای آبیاری حوضه هیدرولوژیک رودخانه
زایندهرود ،نتایج مشابهی از مدل  SEBALبا فرمول تجربی پنمن-
مانتیث گرفتند(Abdoli et al., 2011, Sanaei Nejad et al., .
)2011با استفاده از تصاویر  MODISنتیجه گرفتند مدل SEBAL
جهت برآورد تبخیرتعرق در سطح منطقه (حوضه آبخیز مشهد)
مناسب میباشد (Mobasheri et al., 2006) .با استفاده از مدل
 SEBALو تصاویر ماهواره لندست  5در دشت خوزستان
تبخیرتعرق واقعی را برآورد نموده و مدل  SEBALرا مناسب
ارزیابی کردند Rahimian .و  Poormohammadiبه بررسی برآورد
تبخیرتعرق واقعی گندم تحت تنش شوری پرداختند .در این
پژوهش از الگوریتم توازن انرژی برای زمین جهت برآورد
تبخیرتعرق واقعی استفاده گردید .تبخیرتعرق واقعی بهصورت
روزانه و فصلی در سال زراعی  87-86محاسبه گردید .ارزیابی
نتایج از طریق فرمول عملکرد محصول نشان داد که الگوریتم
سبال با دقت باالیی در برآورد تبخیرتعرق واقعی در شرایط تنش
را دارا میباشد ) .(Rahimian and Poormohammadi, 2012مدل
تکمنبعی دیگری که در این تحقیق به آن پرداخته شده است
مدل ساده شده بیالن انرژی ) (SSEBمیباشد که در سال 2007
توسعه د اده شد .این مدل برای نظارت و ارزیابی تاثیر کمبود آب
2.Two source
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برروی عملکرد گیاه در مقیاس منطقهای بسیار موفقیتآمیز بوده
است .فرضیه اصلی این مدل مرتبط سازی کاربرد تبخیرتعرق
مرجع و دادههای حرارتی سطح زمین است .فرموالسیون اصلی
این مدل برمبنای بهکارگیری دادههای حرارتی در مناطق
کشاورزی–هیدرولوژیکی نظیر حوضههای آبی که در آنها ارتفاع
از سطح دریا و طول و عرض جغرافیایی تاثیر اندکی بر مقدار ET
دارد انجام شده است ( .)Senay et al.,2007برخالف مدل
 ،SEBALدر این مدل محاسبه تبخیرتعرق براساس اطالعات
هواشناسی سادهتری انجام میگرفت که بر مبنای فرضیه تغییرات
خطی شار گرمای نهان و تغییرات سطح میباشد .براساس این
گزارش محاسبه تبخیرتعرق از طریق کسر تبخیرتعرق براساس
میانگین دمای پیکسلهای سرد و گرم انجام میشود ( Senay et
 .)al.,2007پیکسل گرم اشاره به مناطق بدون پوشش گیاهی و یا
دارای پوشش گیاهی پراکنده با مقدار  ETکمتر دارد و پیکسل
سرد نشاندهنده بیشترین مقدار تبخیرتعرق در منطقه مورد
مطالعه میباشد و باید در مناطق آبیاری شده و یا دارای پوشش
گیاهی متراکم باشد ( Senay et al., 2007 and Allen et al.,
 .)2002این روش همبستگی باالیی با نتایج حاصل از مدلهای
 SEBALو  METRICدارد .در مقایسه برآوردهای بهدست آمده
از مدلهای  SEBALو  SSEBدر مزرعه کتان در EMBRAPA
در ایالت  Cearáبرزیل از  7تصویر ماهوارهای لندست  5در طی
سالهای  2008-2005استفاده شد .مدل  SSEBبه دلیل عدم
استفاده از دادههای هواشناسی در محاسبه بیالن انرژی و تنها
استفاده از دمای میانگین در تعیین پیکسلهای سرد و گرم که
فرآیند سادهتری را نسبت به مدل  SEBALداشته است ،به عنوان
یک ابزار کلیدی در آنالیز مقدار تبخیرتعرق در مناطق نیمه خشک
معرفی شد ( .)Bezerra et al., 2015مدل بیالن انرژی دو منبعی
 TSEBدر سال  1995توسعه داده شد و سپس در سال 1997
اصالح شد (.)Kustas and Norman, 1977, Kustas et al., 2013
در بررسیهایی که بر روی مقایسه مدل تکمنبعی و دو منبعی
در شمال چین انجام گرفت ،هر دو مدل نتایج قابل قبولی را از
خود نشان دادند .اما مدل دومنبعی در مقایسه با اندازهگیریهای
زمینی با خطای بیشتری رو به رو بود ( .)Tang et al., 2013در
بررسی عملکرد مدل دو منبعی  TSEBدر مناطق مختلف با
پوششهای گیاهی متفاوت ،این مدل برای برآورد تبخیرتعرق
مرجع در کلیه شرایط اتمسفری و پوششهای گیاهی متفاوت،
مناسب معرفی شده است ( .)French et al., 2005در بررسیهایی
که بر روی مقایسه مدل تکمنبعی و دومنبعی در منطقه شمال
چین انجام شد ،هر دو مدل نتایج قابل قبولی را نشان دادند .اما
مدل دومنبعی در مقایسه با اندازهگیریهای زمینی با خطای

بیشتری مواجه بود ( .)Tang et al., 2013عملکرد مدل دومنبعی
 TSEBدر مناطق مختلف با پوششهای گیاهی متفاوت مورد
بررسی قرار گرفت که در نهایت این مدل را برای برآورد
تبخیرتعرق مرجع در کلیه شرایط اتمسفری و پوششهای گیاهی
متفاوت مناسب ارزیابی شد ( .)Kustas et al., 2013هدف از
تحقیق حاضر ،برآورد تبخیرتعرق واقعی در اراک با استفاده از
مدلهای تکمنبعی  SSEB ،SEBALو مدل دومنبعی  TSEBبه
صورت مکانی و میزان دقت این الگوریتمها براساس داده های
اندازهگیری شدۀ الیسیمتری بوده است .با توجه به اهمیت
پیوستگی زمانی و مکانی در برآورد تبخیرتعرق ،سنجندههای
 MODISو  ETM+مورد استفاده قرار گرفت که مزیت استفاده از
سنجنده  MODISقابلیت تصویربرداری این سنجنده به فاصله
زمانی یکروزه بوده ،بنابراین پیوستگی زمانی را برای محاسبه
تبخیرتعرق تامین میکند .همچنین کیفیت باالی تصاویر سنجنده
 ETM+پیوستگی مکانی مناسبی را برای تحقیق مورد نظر تامین
میکند .دلیل استفاده همزمان از این دو سنجنده ،ضعف ماهواره
 ETM+در توان تفکیک مکانی است .طی بررسی صورت گرفته بر
روی سنجنده  MODISو محصوالت آماده این سنجنده ،مشخص
شد که این محصوالت براساس الگوریتم معادله پنمن-مانتیث
تولید شدهاند و لذا در این تحقیق از این محصوالت آماده ،استفاده
نشده است .محاسبۀ فاکتور  Lدر برآورد شاخص SAVI (Soil
) ،Adjusted Vegetation Indexبرای پوشش حوضۀ مربوطه و در
نهایت تهیۀ نقشۀ توزیع مکانی تبخیرتعرق واقعی در محدوده تحت
تاثیر الیسیمتر موجود در اراک در کشور ایران و بر اساس
محاسبات شبکۀ سلولی است.

مواد وروشها
منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی با ارتفاع  1708متر از سطح
دریا و طول جغرافیایی 49درجه و  46دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  34درجه و  06دقیقه شمالی قراردارد (شکل .)1
متوسط بارندگی زراعی  311/8میلیمتر که بیشترین بارندگی
 485/8میلیمتر در سال زراعی  71-70و کمترین بارندگی
 154/8میلیمتر در سال زراعی  78-77بوده است .متوسط دمای
ساالنه شهر اراک  14/0درجه سانتی گراد می باشد که ماه تیر با
میانگین 27/1درجه سانتی گراد ،گرمترین ماه و ماه بهمن با
میانگین صفر درجه سانتیگراد سرد ترین ماه سال است .میانگین
رطوبت سالیانه اراک  %46میباشد .اقلیم شهر اراک بر اساس
طبقهبندی دومارتن نیمهخشک و بر اساس طبقهبندی آمبرژه
خشک و سرد میباشد.

بهمن آبادی و کاويانی:تخمين تبخير تعرق واقعی با استفاده از ...

701

شکل  .1موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان مرکزی  -اراک

بهمنظور اعتبارسنجی نتایج الگوریتمهای مورد بررسی ،از
مقادیر تبخیرتعرق اندازهگیری شده گیاه مرجع یونجه با استفاده
از یک الیسیمتر زهکشدار با ابعاد  2×1و عمق  1/2متر بهمدت
چهارسال زراعی در ایستگاه اراک (طول جغرافیایی  49/75درجه
شرقی و عرض جغرافیایی  34/12درجه شمالی) وابسته به مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی استفاده شد.
شرایط رشد گیاه در طول چهار سال آزمایش طی هفت دوره
(فروردین تا آخر مهر) از سال  1380تا سال  1383بهترتیب
 1324/2 ،1364/5 ،1343/8و  1326/4میلیمتر بوده که بهطور
میانگین  1336/7میلیمتر شده است .در طول فصل زراعی آب
آبیاری شده و زهآب خروجی توسط ظروف مدرج اندازهگیری و
آمار آن ثبت گردید .با استفاده از معادله بیالن آبی زیر میزان
تبخیروتعرق گیاه مرجع محاسبه شد.

(رابطه )1
که در آن  :ETPآب مصرفی پتانسیل) :P ،(mmمیزان
بارندگی) :I ،(mmمیزان آب آبیاری ) :D ،(mmمیزان آب
زهکشی) :∆W ،(mmتغییرات رطوبت خاک داخل الیسیمتر
هستند.
ETP=P+I-D±∆W

تصاوير ماهوارهای و نرم افزارهای مورد استفاده

با توجه بهاینکه در برآورد تبخیرتعرق پیوستگی زمانی و مکانی
بسیار با اهمیت است و سنجنده  MODISهر دو روز یکبار یک
تصویر ارائه میدهد (جدول  ،)1تصاویر این سنجنده از پیوستگی
زمانی مناسبی برخوردار هستند و لندست 7نیز بهدلیل کیفیت
باالی تصاویر و رزولوشن مناسب (جدول )1؛ توانایی برداشت و
انتخاب مناسبتر پیکسلهای سرد و گرم را فراهم میآورد و
بنابراین این سنجنده ویژگی پیوستگی مکانی را نیز تامین میکند.

جدول  -1مشخصات سنجندههای مورد بررسی (منبع سايت )earth explorer

Terra
Landsat

TM

ETM+

Modis

نام
ماهواره
سنجنده

تعداد باند

قدرت تفکیک مکانی()m

1-2
3-7

250
500

8-36

100

 1-5و 7
6
8
 1-5و 7

30
60
15
30

6

120

قدرت تفکیک زمانی
()day
2

16

16

702

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،3خرداد 1399

در این پژوهش از  28تصویر بدون ابر و روزانه از سنجنده
 16 ،MODISتصویر از سنجنده  TMاز ماه فروردین تا مهر
استفاده شده است .از این رو تعداد و تاریخ تصاویر مورد ارزیابی
بسته به شرایط آب و هوایی زمان برداشت و تاریخ گذر ماهواره از
منطقه یکسان نیستند.
شاخصهای مشترک در الگوريتمهای چهارگانه بيالن انرژی
شاخص NDVI

یکی از پرکاربردترین شاخصها برای پایش تغییرات پوشش
گیاهی است ( )Binh et al., 2005که از طریق نسبتگیری
باندهای قرمز و مادون ِ قرمز نزدیک به دست میآید ( Alavi
 .)Panah, 2005واکنش به اعمال فتوسنتزی را بهخوبی نمایش
میدهد که ارزش باالتر آن نشانگر پوشش گیاهی متراکمتر و
شادابتر است ( .)Rafiee et al., 2012در این شاخص فرض بر
این است که ناحیه تحت بررسی دارای نوع خاک یکسانی است،
بنابراین ،اگر این فرض صادق نباشد ناهمسانی انواع خاک بر روی
نتایج حاصل از  NDVIتأثیر خواهد گذاشت و نتایج نادرستی
حاصل خواهد شد .ارزش عددی این شاخص بین اعداد  +1و -1
در نوسان است و ثابت شده که هر چه به عدد  +1نزدیک شود بر
میزان پوشش گیاهی افزوده میگردد( .)Bagheri et al., 2012
ρ
-ρ
NDVI= NIR RED
(رابطه )2
ρ
+ρ
RED

در رابطه فوق  Lمعیاری برای تصحیح اثرات خصوصیات
طیفی خاک و مقدار بازتابندگی آن میباشد .بنابراین تراکم
پوشش گیاهی در مقدار  Lاثرگذار خواهد بود که مطابق
دستورالعمل  SEBALمقادیر آن از صفر تا یک پیشنهاد میگردد
( .)Bastiaanssen et al., 2002بهطورکلی  Lفاکتور تصحیح اثرات
زمینه خاکی میباشد که دامنه آن بین صفر برای پوشش گیاهی
متراکم و یک برای خاکی که پوشش گیاهی آن صفر است ،متغیر
میباشد .هیوت در سال  1984با هدف حداقل کردن اثرات خاک
زمینه در بازتاب پوشش گیاهی این شاخص را پیشنهاد کرد که
هدف از ایجاد این شاخص ،حذف اثر تیرگی خاک میباشد
( .)Huete et al.,1984و براساس روابط  4و  5محاسبه میشود
).(Qi et al., 1994
L=1- 2 · a· NDVI· WDVI
(رابطه )4
WDVI=ρnir- γ ρred
(رابطه )5
ضریب  aبرابر  1/6میباشد و 1WDVIاز رابطه ( )4بهدست
میآید.

NIR

که در سنجندههای مختلف باندهای مربوط به طول موج
قرمز و مادون قرمز متفاوت میباشد.
شاخص SAVI

در مناطق با پوشش گیاهی نامتراکم بازتابش نور در طیف قرمز و
مادون قرمز نزدیک از سطح خاک ،میتواند مقدار شاخص NDVI
را تحت تاثیر قرار دهد SAVI .یا شاخص تعدیل خاک پوشش
گیاهی به عنوان اصالح کننده شاخص  NDVIدر مناطق با پوشش
گیاهی تنک توسعه داده شده است .از اهداف این شاخص میتوان
در به حداقل رساندن اثرات خاک در پس زمینه بر روی سیگنال
های گیاهی بوسیله ترکیب کردن فاکتور تنظیم کننده خاک )(L
با مخرج معادله  NDVIمی باشد ( .)Alavi Panah, 2011از دیگر
دالیل استفاده از این شاخص اینست که خطوط همپوش گیاهی
)(Isovegetationموازی نیستند و اینکه بهطور کامل یک نقطه را
پوشش نمیدهند .شاخص پوشش گیاهی با انعکاس خاک ،یک
شاخص عالی برای محیط های با پوشش کم میباشد ( Rahmani
.)et al., 2011
ρNIR -ρRED
=SAVI
)(1+L
(رابطه )3
ρ
+ρ
+L
RED

NIR

Weighted Difference Vegetation Index

1.

شکل .2تعريف و تعيين ضريب خط خاک از ترکيب باندهای مادون قرمز
نزديک و قرمز در لندست 7در تاريخ 24شهريور 1381

که در آن  γضریب خط خاک2است که در واقع شیب خط
برازش داده شده بر نمودار طیفی باندهای مادون قرمز نزدیک و قرمز
است که در نمودار شکل ( )2نشان داده شده است ( Wenjing,
 .)2006در تاریخ مورد بررسی در شکل ( )2شیب بهدست آمده برابر
با  0/93بود که در این تاریخ ،با توجه به پایان دوره کشت و کاهش
تراکم پوشش گیاهی ،پارامتر  Lبه سمت  1متمایل شده است .برای
برآورد  SAVIدر منطقه تحقیقاتی آیداهو مقدار  L=0/5مناسب
دانسته شده است (.)Bastiaanssen et al., 2002
2. Soil Line Coefficient
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شاخص سطح برگ

تخمین ویژگیهای ساختاری پوشش گیاهی نظیر شاخص سطح
برگ یک قدم مهم در تعیین مقدار آب مصرفی در گیاهان مختلف
است ( .)Farid Hoseini et al., 2012این شاخص نشاندهنده
نسبت کل برگهای گیاه به سطح زمین پوشانده شده توسط گیاه
است که از رابطه زیر محاسبه میشود.
0.69-SAVI
))
0.59

(-(ln

=LAI

(رابطه )6
شاخص سطح برگ در گیاهان مختلف بین  2الی  6متغیر
0.91

است ).(Reichenau et al., 2016
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میباشد (.)J/Kg
λ=[2.501-(2.361×10 )×Ta ]×10
(رابطه )9
 :Taدمای هوا ( ) Cاست.
6

-3

کسر تبخير تعرق مرجع

به عنوان نسبت تبخیر تعرق لحظهای ) (ETinstهر پیکسل برای
تبخیر تعرق مرجع ) (ETrاز دادههای هوایی بهدست میآید:
ET
ETr F= inst
(رابطه )10
ET
r

 :ETrتبخیروتعرق ساعتی گیاه مرجع چمن (به روش پنمن
مانتیث استاندارد شده) میباشد.

مدلهای بيالن انرژی

تبخيرتعرق روزانه

مدل SEBAL

بهطور کلی تبخیرتعرق روزانه کاربردیتر از تبخیرتعرق لحظهای
میباشد که از تصاویر ماهوارهای استنتاج میگردد.
ET24 =ETr F× ETr24
(رابطه )11
که در آن  :ETr24تبخیرتعرق روزانه گیاه مرجع چمن (به
روش پنمن مانتیث استانداردشده) میباشد.

مدل SEBALیا مدل بیالن انرژی روی سطح زمین 1از
پرکاربردترین و مهمترین روشهای باقیمانده بیالن انرژی2می-
باشد .در این روش اندازهگیری باندهای مادون قرمز حرارتی،
مادون قرمز نزدیک و مرئی به عنوان ورودی مولفههای معادله
بیالن انرژی در محاسبه تبخیرتعرق ارائه میشود که در واقع در
این روش شار گرمای نهان که به مصرف تبخیرتعرق میرسد ،بر
اساس مقدار باقیمانده انرژی از معادله زیر تعیین میگردد
(.)Bastiaanssen et al., 1995
λE=Rn -G-H
(رابطه )7
W
در این معادله  λEشار گرمای نهان (  Rn ،)m2شار تابش
خالص (  G ،)mW2شار گرمای خاک (  ) mW2و  Hشار گرمای محسوس

(  )𝑚𝑊2میباشد.
تبخيروتعرق لحظهای

λET

(رابطه )8

λ

ETinst =3600

 :ETinstتبخیر تعرق لحظهای ( ،)mm/hrبرای تبدیل ثانیه
به ساعت از ضریب  3600استفاده میشود و  :λگرمای نهان تبخیر
ویا گرمای جذب شده در زمانی که  1کیلوگرم آب تبخیر میشود

روش پنمن مانتيث استاندارد شده برای محاسبه تبخيرتعرق
پتانسيل

در این تحقیق  ETrتبخیرتعرق مرجع ساعتی بوده و از رابطه روش
پنمن مانتیث استاندارد شده برآورد میگردد.
Cn
0.408△(Rn -G)+γT +273
) u2 (es -ea
a

(رابطه )12

) △+γ(1+Cd u2

= ETref

که در آن تبخیرتعرق مرجع برآورد شده از معادله پنمن
مانتیث استاندارد شده ( : △،)mm/dayشیب منحنی فشار بخار
اشباع با دما ( :Rn ،)/Kpa°Cتابش خالص رسیده به زمین
( :G ،)MJ/m2/dayشار گرمای خاک ( :γ ،)MJ/m2/dayثابت
( :Ta ،)/Kpa°Cمتوسط دمای روزانه هوا ( )Kpaمیباشد Cd .و
 Cnضرایبی هستند که بسته به نوع گیاه مرجع و زمان انجام
محاسبات (ساعتی یا روزانه) متغیر هستند .مقادیر ضرایب  Cdو
 Cnبا کمک جدول ( )2انتخاب میشود.

جدول  -2مقادير  Cdو 𝐧𝐂 ()Allen et al., 1998

تبخیرتعرق گیاه مرجع
گیاهان کوتاه

گیاهان بلند

واحد تبخیرتعرق
محاسباتی

Cd

Cn

Cd

Cn

MJ/m2/day

Mm/day

0/38

1600

0/34

900

روزانه

MJ/m2/day

mm/day

0/25

66

0/24

37

ساعتی (در طول روز)

MJ/m2/day

mm/day

1/7

66

0/96

37

ساعتی (در طول شب)

واحد

𝐧𝐑 و G

1. Surface Energy Balance Algorithm
2. residual of the surface energy balance

گام زمانی
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شکل  -3فلوچارت روند محاسبه تبخيرتعرق با استفاده از الگوريتم سبال ()Bastiaanssen et al., 2002

مدل SSEB

Senay et ( 1SSEB

نشده است .بهطوریکه در مدل  SSEBدر گام اول به شناسایی سه
پیکسل سرد و سه پیکسل گرم در هر تصویر از سنجنده پرداخته
و سپس میانگین دمای هریک برای برآورد دمای رادیومتریکی
سطح محاسبه میشود .مانند مدل  SEBALپیکسلهای سرد از
مزارع کامال آبیاری شده با مقدار  NDVIباال و با کمترین مقدار
دمای روشنایی و از سوی دیگر پیکسل گرم در تصویر از مزارع
بدون پوشش گیاهی یا دارای پوشش گیاهی اندک با دمای
رادیومتریکی باال و مقدار  NDVIخیلی کم انتخاب میشوند .با
فرض اینکه پیکسلهای سرد و گرم بهترتیب دارای کمترین و
بیشترین مقدار تبخیرتعرق در منطقه مورد مطالعه هستند،
بنابراین از دمای پیکسلهای سرد و گرم میتوان در محاسبه کسر

مراحل محاسبه شار گرمای نهان در مدل
 )al.,2007مشابه مدل ( SEBALشکل  )3بوده و از معادله ()7
تبعیت میکند و تفاوت این دو مدل در تعداد پیکسلهای سرد و
گرم میباشد .در مدل  SEBALبا فرض خطی بودن اختالف دمای
سطح زمین و دمای هوا در نزدیک زمین مقدار شار گرمای
محسوس محاسبه میشود درحالیکه شار گرمای محسوس به-
عنوان تابعی از اختالف دمای سطح زمین در حال تغییر است و
این رابطه براساس دو پیکسل مشخص2به نام پیکسلهای سرد و
گرم نشان داده میشود با این فرض که در پیکسل گرم مقدار شار
گرمای نهان برابر صفر و در پیکسل سرد به حداکثر مقدار خود
میرسد ( ،)Bastiaanssen,1998اما در مدل  SSEBفرض خطی
بودن اختالف دمای بین سطح خاک و دمای هوا در نظر گرفته

 .)al., 2007در گام دوم کسر تبخیرتعرق ) (ETfبرای هر پیکسل

1. Simplified Surface Energy Balance

2. anchor pixel

تبخیرتعرق برای هر پیکسل در تصویر استفاده کرد

( Senay et

بهمن آبادی و کاويانی:تخمين تبخير تعرق واقعی با استفاده از ...

طبق معادله زیر محاسبه میشود:
T -T
T -T
(رابطه ETf = H X ETf = H X )13
T -T
T -T
C

C

H

↓ Rn =(1-α)Rs ↓+ RL ↓- RL ↑-(1-ε0 ) RL

(رابطه )15

H

که در آن TC :و  THمیانگین دمای رادیومتریکی سطح در
پیکسلهای سرد و گرم و  TXدمای رادیومتریکی سطح در هر
پیکسل تصویر است .در گام سوم ،تبخیرتعرق واقعی هر پیکسل
در تصویر از معادله ( )9برآورد میشود.
𝑟ETa =ETF ×kET
(رابطه )14
 :ETrتبخیرتعرق گیاه مرجع ) (mm/dayاست که از معادله
استاندارد تبخیرتعرق مرجع ( )ASCEمحاسبه میشود k .یک
ضریب که تبخیرتعرق مرجع گیاه چمن را به ماکزیمم مقدار
تبخیرتعرقی که گیاه با مقاومت آیرودینامیکی باال داشته است،
میرساند .مقدار  k=1.2پیشنهاد شده است که در این تحقیق نیز
تخمین مقدار مدنظر قرار گرفته است ( Bastiaanssen et al.,
.)2005
شار تابش تابش خالص

تابش خالص خورشید بر اساس اصل بقای انرژی تعیین می شود
( )Bastiaanssen, 2002که مطابق آن مجموع انرژی تابشی
ورودی وخروجی از سطح زمین برابر با میزان تابش خالص است:
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↓  :Rsتابش با طول موجکوتاه ورودی ( 0/3-3میکرومتر)
(  :RL ↑،)𝑚W2بازتابش با طولموج بلند (  )𝑚W2و↓  :R Lتابش با طول

موج بلند ( 3-100میکرومتر) (  :α ،)𝑚W2بازتابش سطح زمین
(آلبیدوی سطحی) ( )-و  :ε0گسیلمندی حرارتی سطحی سطحی
باند پهن( )-هستند.
شار گرمای خاک

انتقال گرما در خاک و پوشش گیاهی در اثر هدایت مولکولی است.
از آنجا که فرآیند محاسبه مستقیم مقدار شار گرمای خاک با
استفاده از تصاویر ماهوارهای مشکل است ،در روش سبال ابتدا
نسبت 𝑛𝑅 G/در نیمه روز ،با استفاده از معادله تجربی ارائه شده
توسط باستیانسن ( )2000بهصورت زیر محاسبه میشود
()Bastiaanssen. 2002
(رابطه )16

) (0.0038α+0.0074α2 )(1-0.98NDVI 4

Ts
α

=

G

Rn

که در آن :Tsدمای سطح زمین ) ،(Kو  :αآلبیدوی سطح
( )-میباشد .در جدول ( )2نسبت 𝑛𝑅 G/برای سطوح مختلف ارائه
شده است.

جدول -3نسبت 𝐧 𝐑 G/برای سطوح مختلف (.)Bastiaanssen et al.,2002

سنگ

دارای پوشش گیاهی
متراکم با گیاه آلفا آلفا

خاک بدون
پوشش گیاهی

مناطق کشاورزی

کویر

برف

آب عمیق

نوع سطح

0- 2/6

0/04

0 - 5/15

0 - 5/15

0- 2/4

0/5

0/5

G/Rn

ρCP dT

=H

شار گرمای محسوس H

(رابطه )17

شار گرمای محسوس تابعی از گرادیان دما ،زبری سطح و سرعت
باد است .چگالی هوا با توجه به نقشه ارتفاعی و دمای سطحی برای
هر پیکسل محاسبه میشود .در روش  SEBALحل معادله ()17
به دلیل وجود دو پارامتر مجهول  rahو  dTبسیار دشوار است .برای
راحتی محاسبات از دو پیکسل ثابت (با احتساب مقادیر قابل
اعتمادی برای  Hو  dTو سرعت باد در ارتفاع مورد نظر) استفاده
میشود .بنابراین ابتدا دو پیکسل آستانه انتخاب میشوند؛ یکی از
پیکسلها که پیکسل سرد نامیده میشود مربوط به منطقهای
است که بهطور کامل پوشیده از پوشش گیاهان آبیاری شده است.
دمای سطح زمین در این پیکسل نزدیک دمای هواست و

که در آن  :ρچگالی هوا ( :CP ،)kg/m3گرمای ویژه هوا (
 :dT ،)1004 J/Kg/Kاختالف دما (  (T1 − T2میان دو ارتفاع Z1
و  :rah ،)K( Z2مقاومت آیرودینامیکی به انتقال دما ( )S/mمی-
باشد.

تبخیرتعرقی معادل تبخیرتعرق مرجع دارد .پیکسل دوم که
پیکسل گرم نامیده میشود ،زمین کشاورزی و بدون پوشش
گیاهی و خشک است .در این الگوریتم  Hبراساس یک تابع
آئرودینامیک تخمین زده میشود:

rah

پيکسلهای سرد و گرم

در فرآیند مدل  SEBALو  SSEBاز دو پیکسل شاخص برای
مشخص کردن شرایط مرزی در معادله بیالن انرژی استفاده
میشود .این دو پیکسل شاخص ،تحت عنوان پیکسلهای سرد و
گرم نامیده میشوند و در منطقه مورد مطالعه قرار دارند .پیکسل
ال آبیاریشده انتخاب
سرد از مزارع با پوشش گیاهی کامل و کام ً
میشود که در آن دمای سطحی و دمای هوای نزدیک به سطح
برابر فرض میشوند و پیکسل گرم از اراضی بدون پوشش و خشک
انتخاب میشود .انتخاب این دو پیکسل به مهارت و تمرین نیاز
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دارد .برای تعیین پیکسل سرد و گرم الزم است که تصاویر طبقه-
بندی شود که برای این کار از یک سیستم خبره به -
نام DECISION TREEدر نرم افزار  ENVIاستفاده میشود که با
استفاده از این سیستم تصمیمگیری خبره و براساس شروطی که
برای پیکسلهای سرد و گرم وجود دارد پیکسلهای واجد شرایط
انتخاب میشود .در مدل  SEBALکیفیت محاسبات  ETبه
انتخاب دقیق این دو پیکسل وابسته است ( Bastiaanssen,
.)2002
مدل دو منبعی TSEB

مدل  TSEBاز جمله مدلهای مطرح در بین مدلهای دو منبعی
است که در آن خاک و گیاه را به عنوان دو منبع جداگانه مورد
بررسی قرار میدهد .اساس این مدل در برآورد شار انرژی ،معادله
بیالن انرژی میباشد.
(رابطه LE=Rn-G-H )18
در رابطه فوق  LEشار گرمای نهان Rn ،تابش خالصG ،
شار گرمای خاک و  Hشار گرمای محسوس میباشد .در مدل دو
منبعی مذکور ،به غیر از  ،Gتمامی اجزاء فوق برای دو بخش خاک
و پوشش گیاهی بهصورت مجزا برآورد میشود؛ که بر این اساس
روابط زیر برقرار است.
Rn =Rn.c +Rn.s
(رابطه )19
Rn =Rn.c +Rn.s

)21

(رابطه
LE=LEc +LEs LE=LEc +LEs
در روابط فوی اندیسهای  sو  cبه ترتیب نمایانگر جزء
خاک ( )Soilو پوشش گیاهی ( )Cropهستند.
شاخصهای آماری

با هدف مقایسه نتایج حاصل از کاربرد مدلهای بیالن انرژی با
مقادیر مشاهداتی از الیسیمتر در منطقه مورد مطالعه از آمارههایی
متداول همچون میانگین خطای مطلق 1،میانگین جذر مربعات
خطا 2و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 3،خطای
استاندارد ،4خطای اریب میانگین5و ضریب همبستگی  6rاستفاده
شده است .عالوه بر این موارد ،با هدف بررسی یکسان بودن
برآوردهای بهدست آمده از مدلهای سنجش از دوری از آزمون
 T-Testاستفاده شد که صحتسنجی برای سنجندههای MODIS
و  ETM+در سطح معنی داری  %95صورت گرفت تا احتمال
تصادفی بودن نتایج بدست آمده بررسی گردد.
-1 n
) MAE=N ∑i=1(ET(Mod)i -ET(Obs)i
(رابطه )22
(رابطه
) MBE= ∑ni=1 (ET(Mod)i -ET(Obs)i

(رابطه )24

1.5

] )RMSE=[N-1 ∑ni=1(ET(Mod)i -ET(Obs)i

H=Hc +Hs

(رابطه )20
2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ∑N
))i=1(ET(Obs)-ET(Obs))(ET(Mod)-ET(Mod

(رابطه )25

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅2
))∑ni=1 (ET(Obs)-ET(Obs

(رابطه )26
که

)23

) ET(Modتبخیرتعرق برآورد شده از هر

تبخیرتعرق
یک از مدلهای بیالن انرژی و )ET(Obs
مشاهداتی از الیسیمتر ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) ET(Obsمیانگین تبخیرتعرق برآورد شده
از الیسیمتر و ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) ET(Modمیانگین تبخیرتعرق برآورد شده از هر
یک از مدلهای بیالن انرژی میباشد.

نتايج و بحث
محاسبات و اندازهگيریهای مربوط به اليسيمتر

در این تحقیق برای تعیین میزان تبخیرتعرق گیاه یونجه در
شرایط استاندارد ازالیسیمتر زهکشدار واقع در مرکز تحقیقات
کشاورزی استان مرکزی استفاده گردید .همچنین میزان
1. Mean Absolute Error
2. Root Mean Square Error
3. NRMSE

 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅)2)SE=(N-2)-1 [ ∑ni=1 (ET(Mod)ET(Mod

)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅)(ET(Mod)-ET(Mod
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
)∑ni-1 (ET(Obs)-ET(Obs
22
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅) ∑n (ET(Mod)-ET(Mod
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅)2
)√∑n (ET(Obs)-ET(Obs
i=1
i=1

=r

تبخیرتعرق مرجع نیز برای دورههای ماهانه با استفاده از روش
بیالن آبی به مدت  4سال زراعی در  7ماهه اول سال (فروردین
تا مهر) اندازهگیری شد .از آنجا که در آغاز فصل کشت (فروردین
ماه) سطح خاک بدون پوشش گیاهی بوده مقدار  SAVIبراساس
فاکتور  Lبا کاهش رو به رو بوده است ،در طی سالهای مورد
بررسی ( )83-80ماه فروردین به دلیل آغاز کشت ابتدای دوره
رشد و جوانهزنی گیاه ،کمترین میزان تبخیرتعرق (،103/5
 110/1 ،109/7و  104/7میلیمتر بر ماه) را به خود اختصاص
داده است و در مقابل در ماه تیر در سه سال ابتدایی و در مرداد
ماه در سال چهارم ،بهترتیب با مقدار  288/9 ،271/6 ،283و
 279/5میلیمتر بر ماه بیشترین مقدار تبخیرتعرق را شاهد
4. Standard Error
5. Mean Bias Error
6. Correlation factor

بهمن آبادی و کاويانی:تخمين تبخير تعرق واقعی با استفاده از ...

هستیم .این میتواند بهدلیل بلوغ و رشد کامل گیاه باشد .با
افزایش نمایه سطح برگ ،نیاز آبی افزایش یافته و سهم تعرق در
تبخیرتعرق بر تبخیر پیشی گرفته و با افزایش تراکم پوشش
گیاهی مقدار  Lروبه کاهش است و در نهایت مقدار  SAVIافزایش
مییابد .سینوسی بودن نمودارتبخیرتعرق اندازهگیری شده توسط
الیسیمتر (شکل  ،)4انطباق خوبی را با تغییرات دمای هوا و کوتاه
شدن ارتفاع یونجه نشان میدهد .در این شکل ماکزیمم مقدار
تبخیرتعرق با عالمت قرمز و مینیمم مقدار آن با رنگ آبی نشان
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داده شده است .بهطور کلی در بررسیهای انجام شده در دوره
کشت گیاه در طول سالهای زراعی  83-80بیشترین مقدار
تبخیرتعرق مرجع در بین سالهای مورد بررسی در تیرماه سال
 1382با مقدار  288/9میلیمتر بر ماه بوده است .باال بودن دمای
هوا و نیز عدم بارش در این ماه باعث افزایش تبخیرتعرق شده
است .همچنین کمترین مقدار تبخیرتعرق  103/5میلیمتر در ماه
برای فروردین ماه سال  1380برآورد شده است.

الیسیمتر

مهر83-

شهریور83-

تیر83-

مرداد83-

خرداد83-

اردیبهشت…

مهر82-

فروردین83-

مرداد82-

شهریور82-

تیر82-

خرداد82-

اردیبهشت…

مهر81-

فروردین82-

مرداد81-

شهریور81-

تیر81-

خرداد81-

فروردین81-

اردیبهشت…

مهر80-

شهریور80-

مرداد80-

تیر80-

خرداد80-

فروردین80-

اردیبهشت…

)ET (mm/month

400
300
200
100
0

DATE
شکل .4تبخيرتعرق اندازه گيری شده بوسيله اليسيمتر در مقياس ماهانه در خالل چهارسال زراعی ()83-80

وضعیت پوشش گیاهی تاثیر تمامی عوامل از قبیل بارش،
رطوبت خاک و فعالیتهای کشاورزی را نشان میدهد .براین
اساس در طی اجرای مراحل ،مقدار شاخص تفاضل نرمال شده
گیاهی ) (NDVIنیز با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنجنده
 ETM+به دلیل قدرت تفکیک مکانی باال و کیفیت مناسب
تصاویر ،محاسبه شد ،به این صورت که این شاخص برای روزهای
تصویربرداری در کل منطقۀ مطالعاتی محاسبه و پس از میانگیری
به منزلۀ نمایندۀ ماه مورد نظر معرفی شده است .روند تغییرات آن

طی این دوره در شکلهای ( )5و ( )6ارائه شده است .همانطورکه
مالحظه میشود ،مقدار این شاخص طی دورۀ رشد با افزایش
پوشش گیاهی سبز افزایش می یابد .در مقایسهای که بین میزان
تبخیرتعرق بهدست آمده از الیسیمتر و عوامل گیاهی تاثیرگذار
بر آن انجام شد نیز این موضوع اثبات کننده این مطلب است که
با افزایش  NDVIو  LAIو همچنین بلوغ شدن گیاه در مرحله
کشت ،میزان تعرق از سطح افزایش یافته است.

شکل  .5شاخص  NDVIدر فروردين ماه سال  81در ماهواره لندست7
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شکل .6شاخص  NDVIدر تيرماه سال 81در ماهواره لندست 7

شکل  .7نمودار مقادير شاخص  NDVIدر منطقه مورد بررسی در دوره کشت در سالهای زراعی ماهواره MODIS

طبق نمودار های شکل ( ،)7در بررسی شاخص ،NDVI
سنجنده  MODISبه دلیل تعدد تعداد تصاویر مورد بررسی و به
عبارت دیگر پیوستگی زمانی باالی این سنجنده در دوره کشت
گیاه مرجع در ماههای مورد بررسی را به خوبی نشان میدهد.
براساس نتایج بهدست آمده از پیکسلی که الیسیمتر در آن قرار
دارد ،نمودارهای مورد بررسی در ماه فروردین به دلیل کاشت بذر
و رشد ابتدایی گیاه مرجع ،حداقل میزان  NDVIرا نشان میدهد
و با رشد گیاه و افزایش میزان  LAIو افزایش سطح برگ گیاه،
میزان  NDVIدر منطقه تقویت شده است .پوشش گیاهی براساس
شاخص گیاهی  NDVIنشان داد که در ابتدای دوره کشت به
دلیل جوانهزنی و تنک بودن پوشش گیاهی این شاخص در پایین-
ترین حد خود قرار دارد و بهترتیب با افزایش دمای هوا و پوشش
گیاهی این شاخص رو به افزایش است .با توجه به اینکه یونجه

گیاهی چند ساله است و در طول دوران رشد و در هر سال زراعی
چندین بار برداشت می شود ،چین اول  78روز پس از کاشت و
چین دوم  57روز بعد از چین اول صورت میگیرد ،بنابراین در
یک سال زراعی بهطور ناگهانی مقدار شاخصهای گیاهی NDVI
در ماههای خرداد و مرداد بهشدت تحت تاثیر قرار داده است .در
تصاویر مورد بررسی بهدلیل در بررسی ساالنه رشد گیاه یونجه در
سال اول دارای باالترین مقدار  NDVIبوده است و در سالهای
بعدی با مقدار  NDVIبا کاهش همراه بوده است؛ که این میتواند
به دلیل افزایش سن گیاه و نیز کاهش سبزینگی و در نتیجه
کاهش مقدار فتوسنتز باشد و در نهایت با کاهش تراکم پوشش
گیاهی و مقدار شاخص  NDVIهمراه است.
با توجه به قدرت تفکیک مکانی و پیوستگی تصاویر
لندست ،7تصاویر این سنجنده در بررسی تغییرات  Lبراساس

بهمن آبادی و کاويانی:تخمين تبخير تعرق واقعی با استفاده از ...

تراکم پوشش گیاهی و اثر آن در دقت برآورد تبخیر تعرق استفاده
شد .در ابتدای دوره کشت با توجه به تنک بودن پوشش گیاهی و
جوانهزنی گیاه مرجع ،مقدار فاکتور  Lبه سمت  1میل میکند و
همچنان با افزایش پوشش گیاهی و به بلوغ رسیدن گیاه مرجع
مقدار  Lکاهش یافته است .در بررسی نتایج ،نسبت مقادیر
باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک با افزایش تراکم پوشش
گیاهی ،شیب خط برازش شده کاهش یافته و در نهایت مقدار L
نیز کاهش میباید .کمترین مقدار  RMSEبرای  Lبرابر با 0/6به
میزان  0/60میلیمتر بر روز و بیشترین مقدار به میزان 1/53
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میلیمتر بر روز برای  Lبرابر با صفر بوده است .اقلیم نیمهخشک
منطقه و پراکندگی پوشش گیاهی نیز تایید کننده این موضوع
است .بنابراین مقدار  Lافزایش یافته و در نهایت مقدار بهینه
 L=0.6در برآورد مقدار  SAVIبرای منطقه مورد بررسی مناسب
دیده شده استL .های بزرگ در خاکهای تیره یا پوشش گیاهی
بسیار اندک دیده میشود ( .)Delgarm et al.,2015نتایج حاصل
از مقادیر تبخیرتعرق برآورد شده از الگوریتمهای بیالن انرژی با
مقادیر محاسبه شده به وسیلۀ الیسیمتر منطقه در روزهای
تصویربرداری در جدول ( )5مقایسه شد.

جدول .4مقايسه نتايج تبخيرتعرق واقعی حاصل از مدل  SEBALبا مقادير متفاوتی از  Lدر مقابل اليسيمتر

L=1

L=0.8

L=0.6

SEBAL
L=0.5

L=0.4

L=0.2

L=0

Lysimeter
)(mm/day

ماه

2/51

3/21

3/28

3.04

2/76

2/41

2/30

3/37

فروردین

0/06

0/18

0/13

0/24

0/39

0/43

4/05

3.82

4/21

3/50

3/31

2/51

2/27

0/17

0/26

0/11

0/40

0/47

0/80

0/90

6/02

6/21

6/56

6/61

5/50

4/83

4/61

0/33

0/25

0/11

0/09

0/54

0/82

0/91

5/97

6/38

7/67

7/82

7/29

6/73

6/59

0/21

0/84

0/31

0/25

0/46

0/69

0/75

7/68

8/35

8/44

8/51

7/35

6/85

6/74

0/54

0/26

0/23

0/20

0/67

0/88

0/92

5/61

5/64

5/83

6/24

6/01

5/51

4/41

0/37

0/36

0/28

0/12

0/21

0/42

0/86

3/27

4/33

4/41

3/43

3/31

2/51

2/22

0/54

0/11

0/08

0/48

0/53

0/85

0/97

RMSE

اردیبهشت

4/48

RMSE

خرداد

6/84

RMSE

تیر

8/44

RMSE

مرداد

9/01

RMSE

شهریور

6/54

RMSE

مهر

4/61

RMSE

جدول .5مقايسه نتايج تبخيرتعرق تخمين زده شده به روش مدلهای بيالن انرژی در سه سنجنده  ETM+ ،MODISنسبت به دادهبرداری اليسيمتری

0/98

1/56

0/99

-1/18

0/05

SSEB

7/92

3/57

0/99

-2/03

0/01

TSEB

0/25

0/97

0/99

-0/82

0/002

SEBAL

0/8

1/44

0/99

-1/18

0/005

SSEB

3/99

2/53

0/99

-1/73

0/01

TSEB

تبخیرتعرق مرجع ( )ET0برای سالهای زراعی  83-80به-
وسیله سه الگوریتم  SSEB ،SEBALو  TSEBبر اساس استفاده

ETM+

0/57

1/38

0/99

-1/14

0/04

SEBAL

MODIS

SE
)(mm/day

RMSE
)(mm/day

r
)(-

MBE
)(mm/day

P-Value

روش

سنجنده

از تصاویر ماهوارههای  Landsat7 ،MODISو دادههای هواشناسی
مورد نیاز محاسبه شد .به دلیل پیچیدگی محاسبه مستقیم
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شارهای بیالن انرژی ،برای اعتبارسنجی مقدار تبخیرتعرق
محاسبه شده از دادههای الیسیمتری استفاده شد .در بررسیهای
انجام شده برروی الگوریتم  ،SEBALدر هر سه سنجنده در سطح
 95درصد تمامی دادههای برآورد شده با اندازهگیریهای شاهد
(الیسیمتر) تفاوت معنیداری دارد .میزان شاخص خطای
استاندارد برای این الگوریتم کمتر از یک بوده و نشاندهنده
نزدیک بودن و پراکندگی کم دادههای برآورد شده نسبت به
اندازهگیریهای شاهد است .مقادیر منفی پارامتر  MBEنیز نشان
از کم برآورد بودن این الگوریتم دارد .باال بودن کیفیت تصاویر و
قدرت تفکیک مکانی باالی سنجندههای  ETM+و همچنین عدم
وجود ابر و برف در تصاویر باعث شده تا نتایج دقیقتری محاسبه
شده و مقدار  RMSEکمتر از یک شده است ( 0/97میلیمتر بر
روز) .طبق نتایج آماری از میان سه الگوریتم مورد بررسی،
الگوریتم  SEBALبا کمترین میزان جذر خطای میانگین مربعات
در هر دو سنجنده  TERRAو 0/97( ETM+و 1/38میلیمتر بر
روز) به عنوان الگوریتم برتر در منطقه معرفی شده است .طبق
نتایج جدول ( )5هر سه الگوریتم در هر دو سنجنده همبستگی
باالیی با مقادیر الیسیمتری دارد .نتایج حاصل از الگوریتم دو
منبعی  TSEBنیز با دادههای شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت.
تفاوت اصلی این الگوریتم با الگوریتمهای تکمنبعی در تفکیک و
جداسازی میزان تبخیر از سطح خاک و تعرق از گیاه است که
باعث پیچیدگی در محاسبات میشود .طبق شاخصهای آماری
این الگوریتم در بین الگوریتمهای مورد بررسی ضعیفترین نتایج
را از خود نشان داد که باالترین میزان جذر خطای میانگین
مربعات را در بین الگوریتمها و در هر دو سنجنده  MODISو
 ETM+داشته است ( 3/57و  2/53میلیمتر بر روز) .بهطور کلی
مقادیر شاخصهای آماری جدول ( ،)5نشاندهنده وضعیت
پذیرفتنی و عملکرد منطقی دو الگوریتم  SEBALو SSEB
درزمینه برآورد تبخیرتعرق واقعی است و خطای پایین آنها مؤید
همین مطلب است .در هر دو سنجنده ،هر سه مدل مورد بررسی
درحالت کلی دچار فروبرآورد شدهاند .این خطا میتواند بهدلیل
عدم دقت کافی در برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع باشد .دلیل
دیگری که میتوان به آن اشاره کرد تاثیر رادیومتریکی پیکسل-
های مجاور پیکسل مربوط به الیسیمتر است که به دلیل تاثیر
زیاد دما در برآورد تبخیرتعرق ،این عامل میتواند تاثیر عمدهای
از اختالفات میان مقادیر برآورد شده و اندازهگیری شده توجیه
نمای ..فرآیند اجرای الگوریتم  SEBALبرمبنای پیچیدگی
مفاهیم فیزیکی از قبیل قانون تششعی ،تصحیحات اتمسفری
برمبنای مفاهیم خرداقلیمی مانند تئوری مونین ابوخوف ،تصحیح
شرایط ناثباتی اتمسفری و قانون بقاء شارهای انرژی بنا شده است

( .)Allen et al., 2007: Iqbal, 1983 Stull, 1988درحالیکه
الگوریتم  SSEBبراساس تئوری سادهتر و بر مبنای انرژی حرارتی
سطح زمین که در ارتباط با رطوبت خاک و شارهای اتمسفری
هستند عمل میکند ( Roerink et al.,2000, Senay et al.,
 )2007که در نهایت نتایج بهدست آمده نیز دقت مناسب این
الگوریتم را متذکر شده است .تفاوت اصلی دو الگوریتم  TSEBو
 SEBALدر برآورد توزیع مکانی شارهای انرژی سطح ،متمایز
کردن اجزای بیالن انرژی سطح برای خاک و گیاه در مدل
دومنبعی و تمایز این دو الگوریتم در برآورد شار گرمای محسوس
دانسته شدهاست ( .)Timmermans et al.,2007الگوریتم
دومنبعی ضعیفترین نتایج را در میان الگوریتمها از خود نشان
داد .از آنجا که پایه و اساس مدلهای بیالن انرژی ارتباط بین
تششعات دریافتی توسط ماهوارهها از سطح زمین در باندهای
مرئی و مادون قرمز حرارتی و همچنین تفاوت هیدرولوژیکی
سطوح زمین را تشکیل میدهد .آلبیدوی سطح ،دمای سطح و
شاخص پوشش گیاهی مؤلفههای کلیدی در این مدلها هستند
که بهوسیله دادههای ماهوارهای چندطیفی قابل برآورد هستند و
با بهکارگیری برخی اطالعات هواشناسی از جمله دمای هوا ،طول
ساعات آفتابی ،سرعت باد ،فشار بخار اشباع ،رطوبت خاک و
محاسبه شارهای انرژی ،میزان تبخیرتعرق تعیین میگردد .از
ضروریات مدل  SEBALمیتوان به بدون ابر بودن تصاویر اشاره
کرد که با توجه به اقلیم اراک که خصوصیات اقلیمی فالت ایران
را داراست ،زمستانها سرد و مرطوب و تابستانها گرم و خشک
است ..بهدلیل مناسب بودن ساعات آفتابی و بدون ابر بودن این
منطقه ،مدل  SEBALنتایج مناسبی را از خود ارائه داد .همچنین
با توجه به اهمیت انتخاب پیکسلهای سرد و گرم در اجرای مدل-
های بیالن انرژی و تاثیر بهسزای آنها در برآورد مقدار تبخیرتعرق
مرجع ،هرچه کیفیت و پیوستگی مکانی در تصاویر مورد بررسی
باالتر باشد نتایج به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و در نهایت برای
اجرای مدلهای بیالن انرژی استفاده از تصاویر لندست 7پیشنهاد
میشود.

نتيجهگيری
دراین تحقیق در بررسیهایی که برروی فاکتور تصحیح خاک
انجام شد و بر اساس نتایج شاخص آماری  RMSEو همچنین نوع
و پراکندگی پوشش گیاهی در منطقه مقدار مناسب فاکتور  Lدر
ماه هایی که گیاه به بلوغ رسیده است برای برآورد مقدار SAVI
حدود  0/6تخمین زده شد .دقت برآورد تبخیرتعرق دو الگوریتم
تکمنبعی  SEBALو  SSEBو یک الگوریتم دو منبعی TSEB
در استان اراک مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .از میان دو
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 تصاویر ماهوارههای با قدرت تفکیک مکانی.خطا را به همراه داشت
 تبخیرتعرق مرجع را با دقت بهتری تخمین زدند که علت،باالتر
 بنابراین، انتخاب مناسب پیکسلهای سرد و گرم می باشد،آن
 مستقر بر روی ماهواره لندست به دلیل وضوح وETM+ سنجنده
.قدرت تفکیک مکانی باالتر در رده اول قرار میگیرد

 براساس شاخصهایSEBAL  الگوریتم،الگوریتم تکمنبعی
 نتایج بهدست%95 آماری نتیجه دقیقتری را ارائه داد و در سطح
-آمده از این الگوریتم با اندازهگیریهای الیسیمتری تفاوت معنی
داری داشتند و این الگوریتم بهعنوان الگوریتم برتر در منطقه مورد
 نیز بیشترین مقدارTSEB  الگوریتم دو منبعی.مطالعه انتخاب شد
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