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  بررسی تغییرات تبخیر و تعرق و پوشش گیاهی  به کمک الگوریتم سبال
  **، سعیدبرومندنسب*مصطفی یعقوب زاده

  birjand.ac.ir@M.Yaghoobzadehاستادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند *
   استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز **

  
  :چکیده

به کمک  1392تا 1379در این تحقیق روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با الگوریتم بیالن انرژي براي زمین در طی دوره 
خطا پایین بین مدل پنمن مانتیث و سبال، دقت زیاد  تصاویر سنجنده مودیس و داده هاي هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. وجود ضرایب

پوشش الگوریتم سبال را در تخمین تبخیر و تعرق و پارامترهاي آن نشان می دهد. نتایج حاصل از مقایسه تبخیر وتعرق و شاخص 
  .همبستگی خوبی با هم دارند =R2) 908/0یز مشخص کرد پوشش گیاهی و تبخیر و تعرق با داشتن ضریب تببین (ن NDVIگیاهی
 ، دماي سطحی زمین NDVIالگوریتم سبال، تصاویر مودیس، شاخص :هاي کلیديواژه

 
 

  :مقدمه
استفاده می باشد. روش مرسوم محاسبه تبخیر و  تبخیرو تعرق زمینهاي آبیاري یک ابزار مفید براي ارزیابی کفایت مقدار آب آبیاري مورد

تعرق براساس داده هاي هواشناسی است ولی این طریق محاسبه بر اساس مشاهدات نقطه اي و داده هاي هواشناسی به دلیل تغییرات 
ماهواره اي و سنجش  زمانی و مکانی آن مشکل می باشد. تخمین منطقی و بهتر تبخیر و تعرق در مناطق بزرگ می تواند به کمک تصاویر

از دور به دست آید. این روش می تواند ابزار مفیدي براي محاسبه تبخیرو تعرق واقعی از یک پیکسل منحصر به فرد تا کل تصویر فراهم 
رهاي گرمایی سبال در اکثر نقاط دنیا با اقلیم هاي مختلف، به منظور برآورد تبخیر و تعرق و سایر شا . الگوریتم(Sari, et al, 2013)نماید

 بخشی را ارائه کرده است.در سطح مورد استفاده قرارگرفته و نتایج نسبتاً رضایت
Steele  براي کم کردن اثرات سیل رودخانه دویس در شمال شرقی ایالت داکوتاي شرقی آمریکا از الگوریتم 2014(و همکاران (

میلی متر تبخیر وتعرق محاسبه شده پنبه  41و  17استفاده کردند. اختالف سنجش از دور سبال و داده هاي کابري اراضی و پیمایش زمینی 
و گندم با سبال و داده هاي اندازه گیري شده در طول فصل کشت نشان می دهد که می توان براي کاهش اثرات سیل و مدیریت منابع آب 

مک سنجش از دور، تبخیر وتعرق پتانسیل و واقعی را در شرایط ) به ک1390نیز از الگوریتم سبال استفاده نمود. در ایران، اکبري و همکاران(
 اقلیمی مختلف برآورد کردند و نتیجه گرفتند که میزان تبخیروتعرق در سال کم بارش به بیشترین میزان رسیده است. با مقایسه نتایج تبخیر

وز و پنمن مانتیث) در هر سال مشاهده شد که نتایج به هارگری( تعرق- و تعرق به دست آمده از روش سنجش از دور با دو روش برآورد تبخیر
، مطابقت خوبی با برآوردهاي حاصل 4/0و میانگین خطاي مطلق  67/0دست آمده از روش سنجش از دور با ریشه میانگین مربعات خطاها 

ر و تعرق مکانی در سطوح مختلف هاي محاسباتی دارد که نشان دهنده امکان استفاده از تکنیک سنجش از دور براي تخمین تبخیاز روش
در این مطالعه سعی شد به ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق واقعی و نیازآبی گیاهان بر  .هاي آبیاري می باشدمزرعه و شبکه

ز تصاویر سنجنده در دشت نیشابور پرداخته شود. براي بازیابی و محاسبه پارامترهاي بیالن انرژي ا SEBALاساس مدل سنجش از دور 
و دماي سطحی زمین در  NDVIمودیس ماهواره ترا استفاده شد. همچنین دراین تحقیق، رابطه تبخیر وتعرق با شاخص پوشش گیاهی 

  موقعیت هاي مکانی و زمانی مختلف دشت مشخص و با هم مقایسه گردید.
  

  مواد و روشها:
  :منطقه مورد مطالعه- 1
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کیلومترمربع، جزیی از حوضه آبریز کویر مرکزي بوده  7293دشت نیشابور می باشد، این دشت با وسعت منطقه مطالعاتی در این تحقیق 
 13دهد. از نظر موقعیت جغرافیایی حوضه مذکور در حدفاصل درصد) و بقیه را ارتفاعات تشکیل می 56کیلومتر مربع آن را دشت ( 4100که 
58  تا30 59  طول شرقی و40 35   تا39 36  1عرض شمالی قرار دارد(شکل.( 

  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه در  سطح استان و کشور -1شکل

  
  :روش تحقیق- 2

تصویر ماهواره اي که 14استفاده شده است.  1392تا  1379در این تحقیق از تصاویر سنجنده مودیس ماهواره ترا براي سال هاي 
تیر شمسی) می باشد براي تعیین تبخیرو تعرق واقعی با الگوریتم سبال در نظر گرفته 18ژوالي میالدي یا 9(190مربوط به روز ژولیوسی 

هکتار زمین را شامل می 100کیلومتر دارند و بنابراین هرپیکسل از این تصاویر  مساحتی در حدود 1رت تفکیک شده است. این تصاویر قد
شود. براي ارزیابی مدل سبال، تبخیروتعرق به کمک روش هاي پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی و با درنظرگرفتن ضریب رشدگیاهی 

، ERDAS9.1بال بدست آمده، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. همچنین نرم افزارهاي محاسبه شده و با تبخیروتعرقی که از الگوریتم س
ENVI 5  وARC GIS10.2 .براي پردازش تصاویر ماهواره اي و تهیه نقشه هاي خروجی بکاربرده شده اند  

گیاه را براساس تعادل لحظه اي  الگوریتم بیالن انرژي براي زمین(سبال)یکی از الگوریتم هاي سنجش از دور است که تبخیر و تعرق
). بنابراین روش ها و and 2005Bastiaanssen 2000 ,1998 ,انرژي در سطح هر پیکسل از تصویر ماهواره اي محاسبه می نماید(

اختالفات بین  بعنوان جزء باقیمانده (λET)الگوریتم هایی مانند سبال نیازمند حل معادله بیالن انرژي هستند که در آن تبخیر و تعرق واقعی
قابل  (G)) و نیز شار گرماي ورودي به زمینHو شار گرماي محسوس خارج شده از سطح ( (Rn)تشعشع خالص ورودي به سطح زمین

  محاسبه می باشد:
HGRET n                                                                                                                                       )1(   

به  (S)و کوتاه (L)است که بصورت طول موجهاي بلند  (↑)و خروجی (↓)تفاضل بین شارهاي تشعشعی ورودي Rnدر این رابطه، مقدار 
ε)و ضریب گسیلندگی سطحی  )α(محدوده مجاور سطح زمین وارد وخارج شده و تابعی از مقدار آلبیدوي سطحی است و بر اساس  (

  معادله زیر به دست می آید:
)2                                                                                        ( l0llsn R )-(1-R-R+R )-(1R    
Rآلبیدوي سطحی،  αدر این رابطه،   Rمیکرومتر) بر حسب وات بر متر مربع،  3تا  3/0تابش موج کوتاه ورودي ( ↓ تابش موج بلند  ↓

Rمیکرومتر) بر حسب وات بر متر مربع،  100تا  3ورودي ( گسیلندگی سطحی  εتابش موج بلند خروجی بر حسب وات بر متر مربع،  ↑
جریان تابش ورودي و خروجی بوده و معیاري از مقدار انرژي موجود در  باشد. بنابراین تابش خالص عبارت از اختالف بین عریض باند می

  یا همان شار حرارتی خاك از رابطه تجربی باستیانسن بر اساس معادله زیر به دست می آید: Gرود. مقدار  سطح زمین به شمار می
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  باشد. آلبیدوي سطحی می αدماي سطحی بر حسب درجه سانتیگرادو  푇در این رابطه،
است. روابط آیرو دینامیکی موجود بیانگر ارتباط شارگرماي محسوس  (H)یکی دیگر از اجزاي معادله بیالن انرژي شارگرماي محسوس

(H) :با اختالف دماي بین سطح زمین و هواي مجاور چسبیده به سطح است که بصورت زیر قابل تخمین است  

)4                                                                                                                            (                             ah

airair

r
dTCH 




  
:اختالف دماي بین دو  dT:گرماي ویژه هوا (ژول بر کیلوگرم بر کلوین)، Cair:چگالی هوا (کیلو گرم بر مترمکعب)،  ρدر این رابطه، 

توسط یک سري  (H)باشد. شار گرماي محسوس مقاومت آیرودینامیکی براي انتقال گرما (ثانیه بر متر) می :rah(کلوین) و  z2و  z1ارتفاع 
  تعیین می گردد. (L)ابوخوف -روابط رفت و برگشتی و تا زمان ثابت شدن یک عامل به نام طول مونین

اي تبخیر و تعرق براي زمان گذر ماهواره به کمک شار گرماي محسوس، شار گرماي نهان، میزان تلفات گرما از سطح به علت  مقدار لحظه
 باشد. به رابطه زیر قابل محاسبه میتعرق براي هر پیکسل با توجه  - تبخیر


ETET inst  3600

)5                                                                                                                            (  
 

  :گرماي نهان بخار آب می باشد. ) و mm/hrاي ( تعرق لحظه -: تبخیر ETinstدر این رابطه،  

instr

inst

ET
ET

ETrF



)6                                                                                                                            (            

ETrFETET ract 2424   )7                                                                                                                         (  
نسبت تبخیر و تعرق  ETrFتبخیر و تعرق در مقیاس روزانه،  ETr-24تبخیر و تعرق مرجع در مقیاس ساعتی،  ETr-instدر روابط باال، 

بوده و مقدار آن در طول  (KC)شبیه به ضریب رشد گیاهی  ETrFواقعی ساعتی به تبخیر وتعرق مرجع ساعتی که محققان نشان دادند که 
اي،  حظهتعرق ل -تعرق روزانه از تبخیر -). در این تحقیق، جهت برآورد تبخیرet al. 2002 Allenروز یا دوره زمانی مورد نظرثابت می باشد(

-ETrتعرق گیاه مرجع در مقیاس ساعتی در لحظه گذر ماهواره ( -تعرق گیاه مرجع استفاده شده است. به این منظور، تبخیر -از مفهوم تبخیر

inst) و همچنین میزان آن در مقیاس روزانه (ETr-24تعرق -گردد. سپس نسبت تبخیر ) براي ایستگاه هواشناسی معرف منطقه محاسبه می
تعرق گیاه مرجع در مقیاس ساعتی در لحظه گذر ماهواره تعیین و حاصلضرب این نسبت در  - ي محاسبه شده از مدل سبال به تبخیرا لحظه
تعرق گیاه مرجع در مقیاس ساعتی در  - باشد. مقدار تبخیر ) میETact-24تعرق واقعی روزانه ( -تعرق روزانه گیاه مرجع، میزان تبخیر - تبخیر

) به کمک داده هاي ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نیشابور و ETr-24) و همچنین میزان آن درمقیاس روزانه (ETr-inst( لحظه گذر ماهواره
  بوسیله دو روش پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی محاسبه شده است. Ref-ETنرم افزار 

شود. همچنین  می بیان هاي هواشناسی داده از استفاده با مرجع تعرق  تبخیر محاسبه براي پنمن مانتیث به عنوان روش استاندارد روش    
است و معادله  شده پیشنهاد ایران جمله از خشک نیمه و خشک اقلیم با کشورهاي اکثر که براي برآورد است روش تنها پنمن مانتیث، روش

  ).1385علیزاده، آن بصورت زیر می باشد(

)8(              
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: فشار بخار واقعی برحسب ea: فشار بخار اشباع برحسب کیلوژول، esگراد، : میانگین دماي روزانه هوا برحسب درجه سانتی Tدر این رابطه، 
: ضریب ثابت γشیب منحنی فشار بخار برحسب کیلوپاسکال بر درجه سانتی گراد و  : Δ: کمبود فشار بخار اشباع، es-ea، کیلوژول

  گراد می باشد.کیلو پاسکال بر درجه سانتی سایکرومتري برحسب
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 - میالدي توسط هارگریوز 1985در سال روش هارگریوز سامانی نیز یکی دیگر از روش هاي محاسبه تبخیر و تعرق مرجع می باشد که      
  ).1385(علیزاده، سامانی ارائه شد

)9 (  
   0.5   0.0023 17.8mean max minETo T T T Ra                

: Ra: حداکثر، حداقل و میانگین دماي روزانه و  Tmeanو  Tmax ،Tminروز،  در متر میلی حسب بر مرجع گیاه تبخیروتعرق: ET0  در این رابطه
  حداکثر ممکن تابش خورشید به سطح زمین با توجه به عرض جغرافیایی می باشد.

  
  :نتایج

 190و روز ژولیوسی 1392تا  1379بین سال هايدر این تحقیق، تبخیر و تعرق واقعی به کمک مدل سبال براي یک دوره زمانی 
تیرماه) براساس یک سري فرمول ها و محاسبات تعیین شده است. با این عمل عالوه بر مشخص شدن توزیع مکانی تبخیروتعرق در 18(

سال 14ر از تصوی14سال هاي مختلف، از روند تغییرات تبخیروتعرق در طی یک سري سال هاي متوالی اطالع حاصل شد. با انتخاب 
) تبخیر وتعرق واقعی براي روز 2( مختلف می توان از روند تغییرات تبخیر و تعرق و پوشش گیاهی در طی این سالها نیز مطلع شد. شکل

تیرماه) در طی چهارده سال متوالی را نشان می دهند. همچنین در این تحقیق، رابطه بین تبخیر و تعرق با پوشش گیاهی 18(190ژولیوسی 
مدل هاي پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی مدلهاي مورد استفاده هستند که صحت نتایج آن ها در مناطق مجاور داراي ما مورد بررسی قرار گرفت. و د

مدل سبال توزیع مکانی تبخیر وتعرق را در سطح مناطق بزرگ مانند دشت و ). 1388الیسیمتر به اثبات رسیده است(موسوي بایگی و همکاران، 
ه آبریز برآورد می کند. این در حالی است که روشهاي محاسباتی بصورت نقطه اي تبخیر و تعرق مرجع را محاسبه می نمایند. به حوض

مزرعه مهم داراي موقعیت مکانی مشخص که از توزیع مکانی مناسب در سطح دشت نیز برخوردار بودند  5همین دلیل، در این مطالعه از 
تیرماه از هر 18ژولیوسی) مربوط به روز  190رع محصوالت متنوعی کشت شد. تاریخ تصاویر مورد استفاده (روزاستفاده شد که در این مزا

سال می باشد و در این تاریخ، گندم وجو مزارع مورد تحقیق برداشت می شود و در بعضی مزارع مثل فیض آباد برداشت جو در چند روز قبل 
ع کم تراکم دارند. کشت غالب در مزارع دیگر را نیز محصوالتی مانند چغندرقند، پنبه، گوجه تیر، آیش یا مرت18انجام شده است و روز 

  فرنگی و ذرت شامل می شود که به دلیل اینکه در اوایل رشد هستند ضریب رشد گیاهی پایین براي آنها اختصاص یافته است. 
و  MAEز سامانی را با کمک ضرایب تفاضل مطلق، خطاي ) نتایج مدل سبال با روش هاي معروف پنمن مانتیث و هارگریو1جدول (

RMSE  ،نشان می دهد. این مقایسات بر اساس میانگین چهارده سال انجام شده است و اگر متوسط ضرایب خطا گرفته شود، تفاضل مطلق
MAE  وRMSE  و در مقایسه با روش  66/1و 253/0، 504/0سال در مقایسه با روش پنمن مانتیث به ترتیب برابر 14مزرعه در  5بین

  حاصل خواهد شد. 73/3و  90/0، 59/3هارگریوز سامانی به ترتیب 
  

  (Hg)سامانی-و هارگریوز (Pm)مقایسه بین تبخیر و تعرق واقعی حاصل از مدل سبال با تبخیر و تعرق مرجع پنمن مانتیث -1جدول

ضریب  تاریخ شروع کشت غالب  کشت غالب  مزارع
KC  

  MAE RMSE  تفاضل مطلق
Pm Hg  Pm Hg  Pm Hg  

  89/3  53/1  88/0  087/0  82/3  45/0  6/0  بیست و پنجم فروردین  پنبه  سلیمانی
  59/3  67/1  96/0  13/0  43/3  62/0  5/0  دهم اردیبهشت  چغندرقند  معتمدیه
  71/3  70/1  99/0  148/0  55/3  74/0  5/0  -  آیش  فیض آباد
  4/3  68/1  75/0  011/0  23/3  14/0  6/0  هشتم تیرماه  ذرت  فاروب

  05/4  72/1  91/0  105/0  94/3  57/0  6/0  دوازدهم فروردین  گوجه فرنگی  حاجی آباد
  

 1392تا  1379و تبخیر و تعرق را در طی همان چهارده سال بین  NDVI) رابطه بین دماي سطح زمین، شاخص 3( شکلنمودارهاي 
در سطح مزارع انتخابی نشان می دهد و با توجه به این اشکال می توان متوجه شد تقریباً در سال هایی که تبخیر و تعرق در آن افزایش 

در آن کاهش یافته است و برعکس در  Tsمیننیز در آن روند افزایشی داشته و لی دماي سطح ز NDVI، شاخص 1386یافته مانند سال 
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دماي سطح زمین افزایش یافته است. ثنایی نژاد و همکاران در سال  1379کاهش یافته اند مانند سال  NDVIمواردي که تبخیر وتعرق و 
یا  1386یا 1379در سال  در منطقه مشهد به همین نتیجه رسیده بودند. البته باید در اینجا اشاره کرد منظور از افزایش یا کاهش 1390

تیرماه) آن سال می باشد. البته این را نباید نادیده گرفت که بیشتر 18ژولیوسی ( 190هرسال دیگر، کل سال مورد نظر نیست بلکه در روز
از مقدار  تیر ماه) سبب شده است18(190مزارع انتخابی داراي کشت غالب گندم و جو هستند که به دلیل برداشت در چند روزقبل از روز 

NDVI وET   به مقدار قابل توجهی کاسته شود. بعضی مزارع نیز وجود دارند که تازه شروع به کشت دوم کردند که تراکم پایین گیاه در
  در این مزارع نشده است. ETو  NDVIاوایل کشت، سبب باالرفتن مقادیر 

  

  
  1392 تا 1379تیرماه) در دشت نیشابور در طی سال هاي18(190تبخیروتعرق واقعی براي روز ژولیوسی  -2شکل
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تا  1379ژولیوسی سال هاي190براي روز (ET)تبخیروتعرق و (NDVI)، شاخص پوشش گیاهی(Ts)دماي سطح زمینتغییرات  -3شکل
  در مزارع انتخابی1392

  
  :بحث و نتیجه گیري

هاي سنجش از دور متداول براي تعیین نقشه توزیع مکانی تبخیر وتعرق و تعیین نیاز آبی گیاهان می باشد که در سبال یکی از الگوریتم
ژولیوسی) این امر انجام شده 190دریک روز خاص(روز 1392تا  1379تصویر سنجنده مودیس مربوط به سال هاي 14این تحقیق با کمک 

و تبخیر وتعرق مشخص شدند.  NDVIامترهاي سبال مانند دماي سطح زمین، شاخص است. همچنین به کمک تصاویر ماهواره اي، پار
براي صحت نتایج مدل سبال از دو روش پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی استفاده گردید. وجود ضرایب خطاي پایین حاصل از ارزیابی بین 

  اکی از صحت نتایج مدل سبال دارد. نتایج مدل سبال با روش هاي محاسباتی بخصوص در مورد روش پنمن مانتیث ح
همچنین نتایج این تحقیق مشخص کرد که پارامتر پوشش گیاهی همسو و دماي سطحی زمین در جهت مخالف با تبخیر و تعرق تغییر 

بنابراین می کند. به طوري که در مناطق با پوشش گیاهی خوب و متراکم و دماي سطح زمین کم، تبخیر وتعرق بیشتر از مناطق دیگر است. 
باید در انتخاب پیکسل سرد و گرم دقت بیشتري ارائه کرد که تغییر در پیکسل سرد و گرم بر نتایج مدل سبال موثر خواهد بود. همچنین این 

ل تحقیق، سال هایی که تبخیر و تعرق و نیازآبی در مقایسه با سایر سال ها براي یک روز خاص بیشتر بوده و سال هایی که گیاهان به دالی
  مختلف دچار تنش ناشی از کمبود تبخیر و تعرق شده اند را مشخص نمود. 
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