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Abstract
One of the most important parameters of the water balance
equation is evapotranspiration which is an effective factor in
the management of water resources. As in many different
sciences where hardware methods are widely being replaced
by software methods, actual evapotranspiration is also being
determined using remote sensing and satellite images.
According to the importance of actual evapotranspiration in the
allocation of water resources, in current research this
parameter was determined for sugarcane by in Amir Kabir
Sugarcane Argo-Industry using satellite images from Landsat8
(suitable spatial resolution) and MODIS (acceptable temporal
resolution) and the results were compared with lysimeteric
data. For this purpose, Landsat 8 and MODIS images were
merged in the period of 16 days by Gram-Schmidt method and
the actual evapotranspiration of sugarcane was estimated by
SEBAL algorithm. In addition, the amount of actual
evapotranspiration was calculated using Landsat8 images and
SEBAL algorithms. Finally, the results of the two methods
were compared with lysimeteric data and were analyzed by
statistical methods. The results indicated that the average of
absolute difference between actual evapotranspiration of
fusion images and lysimeteric method was 0.55 (mm/day).
This index was 0.063 (mm/day) for Landsat 8 images
compared to lysimeteric data and the average of absolute
difference between the two methods of remote sensing was
obtained as 0.58 (mm/day). Also at the level of five percent,
there is not a significant difference between the two methods
of remote sensing.
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چکیده
 تعرق میباشد که-یکی از مؤلفههای مهم در معادلهی بیالن آب تبخیر
 همچنین در علوم مختلف تالش.اهمیت بهسزایی در مدیریت منابع آب دارد
 یکی از.بر این است که روشهای سختافزاری به نرمافزاری تبدیل شوند
 تعرق واقعی استفاده از سنجش از دور و-روشهای نرمافزاری تعیین تبخیر
- با توجه به اهمیت میزان تبخیر.بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای میباشد
تعرق واقعی در تخصیص منابع آب در تحقیق حاضر با استفاده از تصاویر
 (دارای تفکیک مکانی مناسب) و مودیس (با تفکیک8 ماهوارههای لندست
 تعرق واقعی نیشکر در شرکت کشت و صنعت-زمانی مناسب) میزان تبخیر
 بدین منظور.امیرکبیر تعیین و با مقادیر حاصل از الیسیمتر مقایسه گردید
06  و مودیس به روش گرام اشمیت در بازهی زمانی8 ابتدا تصاویر لندست
 تعرق واقعی نیشکر با استفاده از الگوریتم سبال-روزه ادغام و میزان تبخیر
 تعرق واقعی با استفاده از تصاویر- همچنین میزان تبخیر.برآورد گردید
 و الگوریتم سبال نیز بهدست آمد و در نهایت نتایج دو روش با8 لندست
 مقایسه نتایج.روش الیسیمتری و با یکدیگر مورد مقایسه آماری قرار گرفتند
 تعرق واقعی روش تلفیق-نشان دادند که میانگین تفاضل مطلق بین تبخیر
 تعرق- این شاخص بین تبخیر، میلیمتر در روز2/55 تصاویر و الیسیمتر
 میلیمتر2/262 واقعی تصاویر ماهوارهای لندست بهصورت مجزا و الیسیمتر
 بهدست2/58 بر روز و مقدار میانگین تفاضل مطلق دو روش سنجش از دور
 همچنین در سطح پنج درصد تفاوت معناداری بین دو روش سنجش از.آمد
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) Simaie et al. (2013تحقیقاتی برای ارزیابی مدل سبال در برآورد
تبخیر -تعرق واقعی در دشت سهرین واقع در شمال غرب زنجان انجام
داده و نشان دادند مدل سبال در تعیین میزان تبخیر -تعرق از دقت
کافی برخوردار است و برای اراضی زیر کشت آبی در مقایسه با
زمینهای زیــر کشت دیم دقت باالتری داراست .همچنین
) Ghamarnia and Rezvani (2014طی تحقیقاتی در دشت میان
دربند واقع در غرب ایران نتایج حاصل از برآورد تبخیر -تعرق واقعی با
دو روش مرسوم فائو برای محصول گندم و روش سبال را باهم مقایسه
نموده و نشان دادند که همبستگی باالیی ( )2/82بین این دو روش
وجود دارد و الگوریتم سبال از توانایی باالیی در برآورد میزان تبخیر-
تعرق واقعی دارد.

 -0مقدمه
تبخیر -تعرق یکی از عوامل مهم چرخه هیدرولوژی بوده که باید در
طرحهای آبیاری ،مطالعات زهکشی و هیدرولوژیکی برآورد شود .تعیین
این پارامتر دارای روشهای مختلفی میباشد ،که در این میان استفاده
از دادههای الیسیمتر و معادله بیالن آب به عنوان روش پایه شناخته
شده است .ولی احداث الیسیمتر مستلزم هزینه زیادی بوده و برای
تحقیق در مراکز محدودی موجود میباشد .از این رو عمدتاً تخمین
تبخیر -تعرق با استفاده از پارامترهای هواشناسی و بهکار بردن
مدلهای تجربی انجام میگیرد .اغلب روشهای محاسباتی نیاز به
دادههای هواشناسی دقیق داشته که این مورد هم وابسته به تجهیزات
مناسب میباشد .لذا باید به دنبال روشهای ساده با دقت باال بود.

) Miryaghobzadeh et al. (2014میزان تبخیر -تعرق واقعی را در
دشت نیشابور با روشهای الگوریتم سبال ،پنمن مانتیث و هارگریوز-
سامانی مقایسه نمودند .ضرایب خطای پایین بین مدل پنمن و الگوریتم
سبال ،دقت زیاد الگوریتم سبال را در تخمین تبخیر -تعرق و
پارامترهای آن نشان داد.

از طرفی در کشتهای آبی ،نیاز آبی گیاهان اغلب بهصورت نقطهای
اندازهگیری و یا برآورد میشود .درحالیکه بیشتر مطالعات و
برنامهریزیها در مقیاس منطقهای صورت میپذیرد .بنابراین استفاده
از روشهای سنجش از دور میتواند تا حدودی مشکالت فوق را پس
از ارزیابی دقت و مقایسه با سایر روشها حل نماید .در استان خوزستان
کشت نیشکر در سطح وسیعی انجام میشود .لذا تعیین تبخیر -تعرق
این گیاه با توجه به سطح زیر کشت و شرایط آب و هوایی حائز اهمیت
میباشد.

) Makari et al. (2015از فاکتورهای مختلف برای تمام پارامترهای
ورودی به مدل سبال (ضریب آلبیدوی سطح ،شاخص پوشش گیاهی
و دمای سـطح زمـین) بـه طـور همزمان ،برای ریز مقیاس کردن
مکانی تبخیر -تعرق واقعی بهدست آمده از سنجنده مودیس با دقت
تفکیک مکانی  0222متر به تصویر لندست با دقت تفکیک مکانی 22
متر همچنین استفاده از روش ورودی -خروجی رگرسیون بین
پارامترهای همسان و روش ورودی -خروجی تفریق برای ریز مقیاس
کردن زمانی تبخیر -تعرق واقعی تصاویر لندست از  06روز به روزانه،
در بخشی از دشت مشهد استفاده نمودند .نتایج نشان داد که گسیلندگی
سـطحی در محـدوده وسیع و دمای سطح زمین سنجنده مودیس
بهعنوان فاکتور مقیاس بهترین عملکرد را داشتند .در همین
سال ) Steele et al. (2015در شمال شرقی ایالت داکوتای شمالی
آمریکا از الگوریتم سبال و دادههای کاربری اراضی و پیمایش زمینی
استفاده کردند .اختالف  07و  50میلیمتری تبخیر -تعرق محاسبه
شده پنبه و گندم با الگوریتم سبال و دادههای اندازهگیری شده درطول
فصل کشت ،نشان میدهد که میتوان برای مدیریت منابع آب از
الگوریتم سبال نیز استفاده کرد.

غالب روشهای تخمین تبخیر -تعرق در مزارع نیشکر مانند استفاده
از الیسیمتر زهکشدار یا استفاده از معادالت تجربی (معادله پنمن،
بالنی کریدل و  )...میزان پارامتر مذکور را بهصورت نقطهای برآورد
مینماید که در صورت تعمیم این مقادیر به سطوح وسیعتر از دقت
آنها کاسته خواهد شد .امروزه با استفاده از روشهای سنجش از دور
میتوان میزان تبخیر -تعرق را با دقت باال و صرف هزینهی اندک،
صرفنظر از وسعت منطقهی مورد نظر برآورد نمود .یکی از
الگوریتمهایی که برای برآورد تبخیر -تعرق بسیار مورد توجه است
الگوریتم توازن انرژی سبال است (.)Bastiaanssen et al., 1999
روش سبال یکی از پرکاربردترین روشهای تعیین تبخیر -تعرق بوده
که در آن از روابط فیزیکی و تجربی استفاده شده است و یکی از مزایای
آن نیاز حداقلی به دادههای زمینی است که موجب میشود این روش
با وجود صرف زمان و هزینهی اندک و نتایج قابل قبول ،یکی از
پرکاربردترین شیوههای اندازهگیری تبخیر -تعرق باشد.

) Fakhimi et al. (2016از تصاویر ماهوارهای  ASTERو
 IRS PANو روشهای مهم و پرکاربرد در ادغام تصاویر در سطح
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مودیس و الگوریتم سبال استفاده گردید .نتایج نشان دادند که الگوریتم
سبال توانایی قابل قبولی در برآورد تبخیر -تعرق دارا میباشد .همچنین
) Safi et al. (2016بهرهوری مصرف آب را بر مبنا میزان تبخیر-
تعرق در مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با استفاده از
تصاویر ماهواره لندست  8مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان دادند که
تصاویر ماهوارهای لندست  8در برآورد بهرهوری مصرف آب از دقت
مناسبی برخوردار است.

پیکسل شامل الگوریتم گرام اشمیت ،آنالیز مؤلفه اصلی ،تبدیل براوی
و تبدیل پرده رنگ اشباع استفاده کردند .روی این الگوریتمها
مقایسههای کمی و کیفی صورت پذیرفت .نتایج گویای این مطلب
است که تصویر حاصل از ادغام به روش گرام اشمیت بهترین کیفیت
را دارد ،همچنین در بهبود اطالعات بافت تصویر بسیار مؤثر واقع
گردیده و دیگر روشها در این نتایج در سطح همدیگر بودند.
) Kathryn et al. (2016با استفاده از الگوریتم  STARFM1تلفیق
تصاویر لندست  8و مودیس را برای محاسبهی تبخیر -تعرق یک
تاکستان در کالیفرنیا انجام دادند .مقایسه تبخیر -تعرق بهدست آمده
از این روش با روش زمینی ریشه میانگین مجذورخطایی برابر 0
میلیمتر در روز را نشان داد.

توسعه و گستردگی شبکههای آبیاری و زهکشی در استان خوزستان و
اهمیت این استان بهعنوان قطب کشاورزی از یک طرف و در نظر
گرفتن تبخیر -تعرق بهعنوان یک پارامتر مهم در تخصیص منابع آب
از طرف دیگر باعث شده که تحقیقی بهمنظور مقایسهی روشهای
سختافزاری و نرمافزاری برآورد تبخیر -تعرق در استان خوزستان
انجام شود .سطح باالی تحت کشت نیشکر در استان خوزستان باعث
شد که از بین محصوالت مختلف نیشکر به عنوان مطالعه موردی
انتخاب شود تا به مقایسه روش گرام اشمیت ،سبال و الیسیمتری که
از اهداف این تحقیق است ،پرداخته شود .همچنین بررسیها نشان
دادند که تلفیق تصاویر ماهوارهای جهت برآورد تبخیر تعرق در مزارع
نیشکر شرکت کشت و صنعت امیرکبیر انجام نشده است که نوآوری
تحقیق حاضر محسوب میگردد.

) Ghamarnia et al. (2017پژوهشی با هدف بررسی کارایی استفاده
از مدل سبال در تعیین تبخیر -تعرق واقعی و ضرایب گیاهی ذرت ،از
گیاهان اصلی اراضی کشاورزی استان کرمانشاه در دشت منتهی به
سراب نیلوفر انجام دادند .برای این منظور در این تحقیق از پردازش
تصاویر ماهوارهای لندست  8در سه گذر استفاده نمودند .تبخیر -تعرق
واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای و دادههای هواشناسی مورد نیاز
و بر اساس معادله بیالن انرژی سطح (مدل سبال) محاسبه شد ،سپس
بر اساس معادله پنمن -مانتیث اصالح شده میزان تبخیر -تعرق گیاه
مرجع در محل بهدست آمد ،که از طریق آن ضرایب گیاهی ذرت
محاسبه گردید .مقادیر محاسبه تعرق از مدل سبال (مقادیر پیشبینی
شده) برای گیاه ذرت در تاریخهای گفته شده به ترتیب برابر با ،7/00
 6/9و  5/06میلیمتر در روز بهدست آمد.

 -8مواد و روشها
 -0-8معرفی منطقه مورد مطالعه

شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر یکی از مراکز کشت نیشکر و
صنایع جانبی آن در جنوب استان خوزستان میباشد .اراضی این شرکت
در ' 20◦05تا ' 20◦52عرض شمالی 56◦22' ،عرض جنوبی58◦ 22' ،
طول شرقی (رودخانه کارون) و ' 58◦ 02طول غربی (جاده اهواز -
خرمشهر) قرار دارد .مساحت این شرکت کشت و صنعت  05222هکتار
و سطح زیر کشت آن  02222هکتار میباشد .شکل  0موقعیت اراضی
این شرکت را نشان میدهد.

عالوه بر تحقیقاتی که اشاره شد ،پژوهشهای زیر روی گیاه نیشکر و
روشهای مختــلف تلفیـــق انجـــام شده است .در تحقیقی
) Zhuang et al. (2011پنج روش مختلف تلفیق تصاویر شامل
 ،PCSS2تبدیل براوی ،تبدیل گرام اشمیت CN3 ،و روش موجک را
برای محاسبه شاخص پوشش گیاهی بهکار گرفتند .نتایج نشان داد که
تبدیل گرام اشمیت از دقت باالتری نسبت به سایر روشها برخوردار
است.

 -8-8دادههای مورد استفاده

در تحقیق حاضر از تصاویر ماهواره لندست  8و مودیس و دادههای
الیسیمترهای زهکشدار شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
استفاده شد .تصاویر ماهواره لندست  8دارای تفکیک مکانی  22متر و
فاصلهی زمانی  06روز و تصاویر ماهواره مودیس دارای قدرت مکانی
 0222متر بوده که بهصورت روزانه در دسترس میباشد.

) Soheylifar et al. (2012برآورد تبخیر -تعرق واقعی نیشکر با
استفاده از دادههای سنجش از دور در اراضی شرکت کشت و صنعت
نیشکر میرزا کوچکخان را مطالعه نمودند .در پژوهش مذکور از تصاویر
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Fig. 1- The location of the studied area

شکل  -0موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه

کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر منطبق بر تاریخهای تصاویر استفاده
شد.

از طرفی محاسبه نیاز آبی گیاه بهصورت روزانه انجام میشود ،لذا در
این مطالعه از تکنیک تلفیق تصاویر ،استفاده شده است .بهمنظور
صحتسنجی نتایج بهدست آمدهی سنجش از دور از دادههای زمینی
همزمان نیز استفاده شد .بدین ترتیب که نتایج با دادههای الیسیمتر
مقایسه شدند .مشخصات تصاویر ماهواره لندست  8مورد استفاده در
جدول  0آورده شده است.

 -3-8تجزيه و تحلیل نتايج
 -0-3-8پردازش تصاوير

مهمترین مراحل پیشپردازش در تصاویر مختلف ماهوارهای،
تصحیحات هندسی و رادیومتریکی میباشد که معموال با توجه به
کاربرد تصاویر ،اندکی متفاوت خواهند بود .در تصحیح هندسی ،با
بهکارگیری نقاط زمین با مختصات معلوم ،سیستم مختصات تصاویر به
یک سیستم مرجع زمینی انتقال مییابد و در تصحیح رادیومتریکی،
بسته به هدف ،تصحیحات نسبی و یا مطلق رادیومتریکی بهمنظور
تبدیل مقادیر خام تصاویر به بازتابندگی سطح زمین ،انجام میگیرد.
مرحله اول از مراحل پردازش مقدماتی تصاویر ماهوارهای ،تصحیح
رادیومتریک است که شامل تبدیل دادههای اولیه بـه مقـادیر تابش و
بازتابش میباشد .از آنجایی که تصاویر ماهواره لندست  8نیاز به
تصــحیـح مذکور دارد ،در تحقیق حاضر با استفــاده از نرمافزار
 ENVI 4.8تصحیح رادیومتری بر روی تصاویر انجام شد .تصاویر
ماهواره لندست  8نیازی به تصحیح هندسی ندارد .همچنین در این
پژوهش از محصول  MOD021KMماهواره مودیس استفاده شد که
تصاویر آن نیاز به تصحیحات هندسی و رادیومتریک ندارند.

Table 1- The characteristics of Landsat 8 images

جدول  -0مشخصات تصاوير مورد استفاده ماهواره لندست 8
Row

Path

38

166

39

165

Time

7:21 A.M

Date
3 October 2014
19 October 2014
23 October 2015
8 October 2015
1 October 2016
17 October 2016

تصاویر مودیس مورد استفاده در این تحقیق  06تصویر مربوط به
تاریخهای  00تا  27مهرماه  06 ،0292تصویر مربوط به تاریخهای 0
تا  06مهر ماه  0295و  06تصویر مربوط به تاریخهای  02تا  26مهر
ماه  0295میباشد .بهطورکلی  58تصویر ماهواره مودیس در این
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین بهمنظور صحتسنجی
نتایج حاصل از روش سنجش از دور از دادههای الیسیمتری شرکت
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قدرت تفکیک باالتر حضور داشته باشد .هر چند استفاده از دادههایی با
قدرت تفکیک مکانی باال نیازمند بهبود و توسعه روشهای ادغام داده
را دارد ،اما امکان بهرهگیری از مزایای سنجندههای مختلف در این
زمینه وجود دارد (.)Moghimi et al., 2016

در ادغام زمانی -مکانی تصاویر ،در گام اول بایستی سیستم مختصات
دو تصویر یکسان باشند .اما بهدلیل اینکه سیستمهای مختصاتی
تصاویر لندست و مودیس یکسان نمیباشند ،در وهلهی اول ،بایستی
سیستم مختصاتی تصاویر مودیس نسبت به سیستم مختصاتی تصویر
لندست تغییر یابند .برای این کار با مرجع قرار دادن تصویر لندست
بهعنوان مبنا ،سیستم مختصاتی مودیس با انتخاب نقاط متناظر در دو
تصویر با سیستم تصویر لندست یکسان شد .در مرحلهی تصحیح
رادیومتریکی ،چون هدف در ادغام زمانی -مکانی ،فقط پیشبینی
تصاویر لندست است ،و از آن جهت که نحوهی تشکیل تصویر از یک
صحنه در دو سنجندهی مذکور یکسان نیست ،بنابراین بایستی مقادیر
خام تصاویر دو سنجندهی مذکور تبدیل به بازتابندگی سطح زمین
شوند.

Table 2- The fusion bands characteristics of
Landsat 8 and MODIS images

جدول  -8مشخصات باندهای تلفیق شده دو ماهواره لندست
 8و موديس
)Wavelength(micro meter
0.45 - 0.515
0.459 - 0.479
0.525 - 0.6
0.545 - 0.565
0.63 - 0.68
0.62 - 0.67
0.845 - 0.885
0.841 - 0.874
1.56 - 1.66
1.62 - 1.65
2.1 - 2.3
2.10 - 2.15
10.6 - 11.2
10.7 - 11.2

باندهای مورد استفاده برای تخمین تبخیر -تعرق به روش سبال شامل
باندهای دو تا هفت و باند حرارتی ده و یازده ماهواره لندست  8میباشد.
از آنجاییکه در ادغام زمانی -مکانی تصاویر ماهوارهای ،از دو تصویر
با قدرت تفکیک زمانی باال و قدرت تفکیک مکانی باال استفاده
میگردد ،از این رو ،انتخاب مناسب باندها از اهمیت بهسزایی برخوردار
است .هدف اصلی در اغام زمانی -مکانی در تصاویر ماهوارهای ،بهبود
قدرت تفکیک مکانی یک تصویر با قدرت تفکیک زمانی باال است ،از
این رو طی فرآیند مذکور ،نبایستی طیف مواد موجود در صحنه دچار
تغییر قابل مالحظهای شود (بهطوری که ماهیت آن را تغییر دهد) .زیرا
هدف اصلی ،افزایش قدرت تفکیک مکانی تصویر است .از این جهت،
یکسان بودن محدودهی طیفی تصاویر انتخاب شده بهمنظور ادغام
زمانی -مکانی ،پارامتری بسیار مهم است (.)Fakhimi et al., 2016

The number of band/
Satellite
Band2/Landsat 8
Band3/MODIS
Band3/Landsat 8
Band4/MODIS
Band4/Landsat 8
Band1/MODIS
Band5/Landsat 8
Band2/MODIS
Band6/Landsat 8
Band6/MODIS
Band7/Landsat 8
Band7/MODIS
Band10/Landsat 8
Band31/MODIS

الگوریتم گرام اشمیت روشی است که به کمک آن میتوان از یک پایه
دلخواه ،پایهی یکای متعامد ساخت .در تحقیق حاضر تلفیق باندها با
استفاده از این الگوریتم توسط نرمافزار  ENVI 4.8انجام گرفت ،بهاین
صورت که ابتدا باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی کمتر را به نرمافزار
معرفی کرده و نرمافزار بر روی آن تبدیل مؤلفههای اصلی اعمال
میکند و مؤلفه اول آن را بهمنظور تعدیل اطالعات با باند با قدرت
تفکیک مکانی باالتر استفاده مینماید .پس از تعدیل اطالعات،
معکوس تبدیل مؤلفههای اصلی بر روی مؤلفهها اعمال میشود و در
آخر باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی باال بهدست میآید
( .)Craig et al., 2000بدین ترتیب تصویری حاصل میشود که
تفکیک مکانی آن مانند ماهواره لندست  8و تفکیک زمانی آن مانند
ماهواره مودیس است.

برای تلفیق دو تصویر لندست  8و مودیس باندهای متناظر (از لحاظ
اندازه طول موج) این دو سنجنده مربوط به تاریخهای  00مهر ،0292
 06مهر  0295و  02مهر  0295با دستور گرام -اشمیـــت نرمافزار
 ENVI 4.8تلفیق شدند .جدول  2مشخصات باندهای دوبهدو تلفیق
شدهی دو ماهواره را نشان میدهد.
 -8-3-8روش گرام اشمیت

هنگام ادغام دادههای چند سنجنده با یکدیگر بهمنظور شناسایی
تغییرات ،باید از یک روش مناسب جهت پردازش دادهها بهره برد .از
آنجا که متفاوت بودن ابعاد پیکسل بهطور مستقیم بر روی نتایج
طبقهبندی مؤثر است ،ممکن است برخی از عوارض در طبقهبندی یک
تصویر با قدرت تفکیک پایین از دست برود در حالیکه در تصویری با

 -3-3-8الگوريتم سبال

الگوریتم سبال میزان تبخیر -تعرق واقعی را با استفاده از تصاویر
ماهوارهای و حداقل دادههای زمینی مورد نیاز و بر اساس معادله توازن
انرژی محاسبه مینماید .از آنجا که تصاویر ماهوارهای تنها میتواند
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شار گرمای خاک ( ،)Gمیزان انتقال گرما در خاک و پوشش گیاهی در
اثر هدایت مولکولی است .در مدل سبال  Gرا از نسبت  G/Rnارائه
شده توسط ) Bastiaanssen et al. (1999از رابطه  6تعیین گردید:
()6

اطالعاتی در زمان گذر ماهواره ارائه دهند ،لذا سبال میتواند مقدار شار
تبخیر و تعرق لحظهای را در زمان تصویر ،برآورد نماید .شار تبخیر
تعرق برای هر پیکسل تصویر ،به صورت باقیمانده توازن انرژی سطح
میباشد که از رابطه  0بهدست میآید:
()0
λET  Rn  G  H
در این رابطه؛  λETشار گرمـای نهـان تبخیر ( Rn ، )W/m2تابش
خالص در سطح زمـین ( G ،)W/m2شار گرمای خاک ) ،)W/m2و H
شار گرمای محسوس ( )W/m2میباشـد.



τ Rn
G
 s
0.0032α  0.0062α 2  1  0.978NDVI 4
Rn
α

 



در این رابطه؛  Tsدمای سطحی بر حسب درجه سانتیگراد ،شاخص
تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی  NDVIکه با استفاده از رابطۀ 7
محاسبه گردید و  αآلبیدوی سطحی میباشد (:)Allen et al., 2005
()7

تابش خالص عبارت است از اختالف جریان تابش خروجی و ورودی و
معیاری از مقدار انرژی موجود در سطح زمین بهشمار میرود .میزان
تابش خالص و اجزای آن در سطح زمین از رابطه  2تعیین میگردد
(:)Bastiaanssen et al., 1998
()2
Rn  (1 - α)Rs  RL  -RL  -(1 - ε 0 )RL 
در این رابطه؛↓  Rsتابش طول موج کوتاه ورودی (وات بر متر
مربع) RL↓ ،تابش طول موج بلند ورودی (وات بر مترمربع)،
↑RLتابش طول موج بلند خروجی (وات بر متر مربع) α ،ضریب
آلبیدوی سطحی و  εoضریب انتشار سطحی میباشد .تابش ورودی
موج کوتاه (↓ )Rsتابش خورشیدی مستقیم و پراکندهای است که
بهزمین رسیده و مقدار آن برای زمان تصویر با فرض شرایط آسمان
صاف ،از رابطه  2محاسبه شد (:)Allen et al., 2002
()2
Rs  Gsc  cosθ  dr  τ sw
در این رابطه؛  Gscثابت خورشیدی برابر با ( 0267وات برمترمربع)،
 drمعکوس مربع فاصله نسبی بین زمین و خورشـید و  τswضریب
شـفافیت اتمسـفر مـیباشـد .تـابش مـوج بلنـد ورودی ↓ RLشار
تابش حرارتی از جو به سمت پایین اسـت که از رابطه  5تعیین گردید:
()5
RL  ε α  σ  Tα
در این رابطه؛  εαگسیلندگی جو σ ،ثابت استفان-بولتزمن
( 5/67*02-8وات بر مترمربع بر توان چهارم درجه کلوین ) و  Taدمای
هوای نزدیک سطح (کلوین) است .تابش موج بلند خروجی (↑،(RL
شار تابش حرارتی گسیل شده از سطح زمین به جو میباشد و با استفاده
از رابطه  5محاسبه گردید (:)Allen et al., 2002
4
()5
RL  ε α  σ  Ts

ρNIR  ρR
ρNIR  ρR

NDVI 

در این رابطه؛  ρRانعکاس در باند قرمز (بازتاب طیفی باند سه) و
 ρNIRانعکاس در باند مادون قرمز نزدیک (بازتاب طیفی باند چهار)
میباشند .این شاخص در حقیقت نشاندهنده تراکم پوشش گیاهی
است و هر قدر پوشش گیاهی متراکمتر باشد مقدار آن بیشتر است.
مقدار تغییرات  NDVIبین مثبت و منفی یک بوده ،سطوح دارای
پوشش گیاهی دارای  NDVIبین صفر و یک ،آب و ابر معموالً دارای
 NDVIکمتر از صفر میباشد .چنانچه مقدار  NDVIکمتر از صفر
باشد ،سطح مذکور آب تلقی شده و نسبت  G/Rnبرای آن برابر با 2/5
در نظر گرفته میشود .مناطقی که دارای مقدار  TSکمتر از چهار درجه
سانتیگراد و  αبیشتر از  2/55باشند ،مناطق پوشیده از برف فرض
میشوند و نسبت  G/Rnبرای این مناطق نیز  2/5لحاظ میگردد
(.)Allen et al., 2011
در روش سبال برای برآورد شار گرمای محسوس ( ،)Hابتدا دو پیکسل
شاخص انتخاب میشوند ،یکی از این پیکسلها که پیکسل سرد نامیده
میشود مربوط به منطقهای کامالً پوشیده از گیاه و آبیاری شده میباشد
که دمای سطح زمین در این پیکسل نزدیک به دمای هواست و تبخیر-
تعرقی برابر با تبخیر -تعرق مرجع دارد .پیکسل دوم که پیکسل گرم
نام دارد زمین کشاورزی بدون پوشش گیاهی و خشک میباشد،
بنابراین مقدار شار گرمای نهان تبخیر در این پیکسل صفر فرض
میشود ( .)Sanaei Nezhad et al., 2011در روش سبال طبق رابطه
 0و بر اساس مقادیر تبخیر و تعرق دو پیکسل مذکور ،شار گرمای
محسوس سایر پیکسلها تخمین زده میشود .مقدار شار گرمای
محسوس از معادله  8محاسبه میگردد (:)Allen et al., 2002

در این رابطه؛  εoگسیلندگی سطحی عریض باند σ ،ثابت استفان-
بولتزمن ( 5/67*02-8وات بر مترمربع بر توان چهارم کلوین ) و TS

()8

دمای سطحی (کلوین) است.

ρair  C air  dt
rah

H

در این رابطه؛  ρairچگالی هوا (کیلوگرم بر مترمکعب) Cair ،گرمای
ویژه هوا )ژول بر کیلوگرم بر کلوین( dt ،اختالف دمای بین دو ارتفاع
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z1و( z2کلوین) و  rahمقاومت آیرودینامیکی برای انتقال گرما (ثانیه
بر متر) میباشد .پس از آنکه مقدار شار گرمای محسوس براساس
شرایط جوی تصحیح گردید .مقدار شار گرمای نهان تبخیر بر اساس
رابطه  0برای هر پیکسل محاسبه میگردد و سپس با استفاده از
رابطۀ  9تبخیر و تعرق لحظهای (  )ETinsبرآورد میگردد
(:)Allen et al., 2002
()9

λ ET
λ

از جمله بزرگترین مزایای الگوریتم سبال این است که برای محاسبه
تبخیر تعرق واقعی به حداقل اطالعات هواشناسی نیازمند است .در این
تحقیق سرعت باد و رطوبت جو از ایستگاه سینوپتیک کشت و صنعت
امیرکبیر اخذ شد .بهطور کلی شکل  2فلوچارت الگوریتم سبال را نشان
میدهد.
 -5-8اندازهگیری اليسیمتری

ETins  3600

در این مطالعه از الیسـیمترهای زهکشدار شرکت کشت و صنعت
نیشکر امیرکبیر به عرض جغرافیایی  20° 25' Nو طول جغرافیاییE :
' 59◦ 09جهت صحتسنجی نتایج حاصل از سنجش از دور استفاده
شد .مساحت این الیسیمترها  022متر مربع است و از  02الیسیمتر
کوچکتر با ابعاد  6 × 2متر ،با کف شیبدار و عمق حدود  2متر و شیب
 2/225تشکیل شده است .این الیسیمترها در یک پالت از اراضی
کشت و صنعت قرار دارند و تمام زمینهای اطراف آن تحت کشت آبی
نیشکر است .معادله حاکم بر الیسیمترها ،معادله بیالن به صورت رابطه
 02میباشد:
()02
ETC  I  P  ΔW  D
که در آن؛  ،ETcتبخیر تعرق واقعی ) ،I ،(mm/dayارتفاع آب آبیاری
) ،P ،(mmارتفاع آب بارندگی) ،∆W ،(mmتغییرات رطوبتی
) (mm/dayو  ،Dارتفاع زه آب ).(mm

در این رابطه؛ λگرمای نهان تبخیر بوده که از رابطه  02محاسبه
میگردد:
()02
λ  0.2501  0.00236(Ts  273) 10 6
الگوریتم سبال  ET24را با فرض اینکه ETrf ،لحظهای به صورت
میانگین  25ساعته است ،یعنی در طول  25ساعت تقریباً ثابت است،
در نظر میگیرد ET24 .را میتوان از رابطه  00محاسبه نمود ( Allen
:)et al., 2002
()00
ET24  ETrf  ETr 24
در این رابطه؛  ETr‐24مجموع  ETrدر طی  25ساعت برای همان روز
تصویربرداری میباشد که با جمع کردن مقادیر ساعتی  ETrمحاسبه
شده در نرمافزار  REF-ETبا یکدیگر در روز گذر ماهواره تعیین گردید.

Fig. 2- The flowchart of SEBAL method for calculating evapotranspiration
شکل  -8فلوچارت روش سبال برای محاسبه تبخیر -تعرق ()Bastiaanssen et al., 1999
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برای اندازهگیری ارتفاع آب آبیاری و زهآب ،از پیمانه و کرنومتر و برای
اندازهگیری میزان بارندگی از دادههای ایستگاه هواشناسی شرکت
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر استفاده شد .برای تعیین تغییرات
رطوبت خاک ،نمونههایی از خاک الیسیمتر تهیه و با روش وزنی،
درصد رطوبت حجمی ،تعیین شد .مقدار تبخیر -تعرق با توجه به مقادیر
آب آبیاری ،آب زهکشی شده و تغییرات رطوبتی خاک محاسبه گردید.
متوسط تبخیر تعرق روزانه در هر دوره از تقسیم تبخیر -تعرق ده روزه
بر ده محاسـبه گردید.

میباشد .پارامتر  MADنشان میدهد که اوالً آیا مدل مقدار متغیر
مورد نظر را کم یا زیاد برآورد میکند و ثانیاً مقدار کمی آن چقدر است.
زمانی که MADبرابر صفر است ،مشخص میشود که مدل فضای
مطالعه شده را خوب برآورد کرده و هیچگونه انحرافی وجود ندارد.
 RMSEنیز نشان میدهد که مدل تا چه حد ،مقادیر مورد نظر را بیشتر
یا کمتر تخمین زده است .هر چه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد
بیانگر نزدیکی مقادیر برآوردی به واقعی است و افزایش مقدار آن
اختالف زیاد بین دادههای واقعی و برآوردی را نشان میدهد.

 -0-8تحلیل نتايج

 -3نتايج و بحث

پس از ادغام تصاویر ماهوارههای لندست  8و مودیس به منظور
دستیابی به تصاویر با قدرت تفکیک زمانی و مکانی باال بهروش گرام
اشمیت میزان تبخیر تعرق با استفاده از الگوریتم سبال محاسبه میشود.
همچنین میزان تبخیر -تعرق با استفاده از تصویر لندست  8و الگوریتم
سبال برآورد گردید و در نهایت نتایج با دادههای الیسیمتری مقایسه
گردید و مورد تحلیل آماری قــرار گــرفت .بــه منظور تحلیل
آمــاری نتایج از شاخصهــای تفاضل مطلق ،میانگین تفاضل مطلق
و میانگین ریشه دوم خطا و آزمون تی استفاده شــده است .رابطههای
مربوط به این آمارهها به صورت معادالت  02تا  05میباشند
(:)Gervasio et al., 2008
()02
) AD  (E oi  E si

بهمنظور برآورد تبخیر -تعرق ابتدا همانطور که گفته شد ،الزم بود
مقادیر تابش خالص و شار گرمای خاک برای پیکسلهای سرد و گرم
بهدست آید .نتایج به تفکیک روش و تاریخ تصاویر در جدول  2ارائه
شده است.

MAD  (E oi  E si ) /n

()05
()05

مطابق جدول  2مقادیر تابش خالص در دو روش مورد استفاده برای
پیکسلهای سرد بیشتر از پیکسلهای گرم بوده ،که بیانگر صحت
نتایج بهدست آمده میباشد .بهطور کلی میتوان بیان نمود که در
روش استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست  8میزان تابش خالص
پیکسلهای سرد بیشتر از روش تلفیقی تصاویر لندست  8و مودیس
میباشد .در حالی که میزان تابش خالص پیکسلهای گرم روش
تلفیقی بیشتر از روش تصویر ماهوارهای لندست  8و الگوریتم سبال
بهدست آمده است .همچنین شار گرمای خاک در دو روش مورد
استفاده برای پیکسلهای سرد کمتر از گرم بهدست آمده که صحت
نتایج را نشان میدهد.

1
) ( (E si  E oi ) 2
n
 Eoi ،Esiو  nبه ترتیب مربوط به

RM SE 

تبخیر -تعرق
که در آنها ،مقادیر
برآوردی به روشهای سنجش از دور ،الیسیمتری و تعداد دادهها

Table 3- The amount of net radiation and soil heat flux

جدول  -3مقادير تابش خالص و شار گرمای خاك
Soil Heat Flux
)G (W/m2
56.50
68.00
58.00
100.00
69.00
76.00
59.30
92.00
65.11
90.40
66.89
80.62

Net Radiation
)Rn (W/m2
457.00
394.00
496.00
417.00
470.00
386.00
489.00
374.00
473.69
351.00
519.19
298.00

Pixel
Cold
Hot
Cold
Hot
Cold
Hot
Cold
Hot
Cold
Hot
Cold
Hot

Date
19 October 2014
6 October 2015

Landsat 8 +
MODIS
)(fusion

17 October 2016
19 October 2014
6 October 2015
17 October 2016
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Method

Landsat 8

پس از بررسی پارامترها و شاخصهای مهم قابل استخراج از تصاویر
ماهوارهای تبخیر -تعرق واقعی روزانه بر حسب میلیمتر بر روز با
استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ادغام شده ماهواره لندست  8و
مودیس در شکل  2و نقشه تبخیر -تعرق واقعی با استفاده از تصاویر
لندست  8و روش سبال در شکل  5مشاهده میشود.

پس از مقادیر تابش خالص و شار گرمای خاک برای پیکسلهای سرد
و گرم ،شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی  NDVIو شاخص
سطح برگ  LAIاز تصاویر استخراج شدند .جدول  5میانگین مقادیر
بهدست آمده را نشان میدهد.
Table 4- The average amount of normalized
difference vegetation index and leaf area index

نقشه تبخیر -تعرق واقعی حاصل از ادغام تصاویر مودیس و لندست 8
به روش گرام اشمیت و الگوریتم سبال نشان میدهد که حداقل و
حداکثر مقدار تبخیر -تعرق در  09اکتبر  2205بهترتیب  -2/50و 5/70
میلیمتر در روز میباشد .همچنین در تاریخ  6اکتبر  2205مقادیر
 -2/55و  5/72میلیمتر بر روز بهعنوان بیشترین و کمترین مقدار
تبخیر -تعرق بهدست آمد .در  07اکتبر  2206حداکثر تبخیر -تعرق
واقعی  5/72میلیمتر در روز و حداقل آن  -2/50میلیمتر در شرکت
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر برآورد گردید .عالمت منفی تبخیر-
تعرق مربوط به مناطقی است که آب وجود دارد مانند کانالهای آبیاری.
براساس نتایج بهدست آمده حداقل تبخیر -تعرق واقعی از سال 2205
به  2205افزایش ،سپس از سال  2205به  2206کاهش یافته است.
همچنین حداکثر تبخیر -تعرق واقعی نیشکر در این بازه زمانی روند
منظمی را نشان نمیدهد از سال  2205به سال  2205کاهش و از
 2205به  2206افزایش مالحظه میگردد.

جدول  -5مقادير میانگین شاخص تفاضل نرمال شده پوشش
گیاهی و شاخص سطح برگ
LAI
1.51
1.60
1.83
2.12
2.61
2.44

NDVI
0.45
0.47
0.48
0.62
0.64
0.63

Date
19 October 2014
6 October 2015
17 October 2016
19 October 2014
6 October 2015
17 October 2016

Method
Landsat 8+
MODIS
)(fusion
Landsat 8

براساس جدول  5میزان شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی
روش تلفیقی کمتر از روش استفاده از یک تصویر بهدست آمده است.
به لحاظ رابطهای این موضوع به این معنا است که در حالت استفاده از
تلفیق تصاویر ماهوارههای لندست  8و مودیس تفاضل باندهای سه و
چهار کمتر میباشد .همچنین شاخص تفاضل نرمال شده پوشش
گیاهی در حقیقت نشان دهنده تراکم پوشش گیاهی است و هر قدر
پوشش گیاهی متراکمتر باشد مقدار آن بیشتر است .مقدار
تغییرات  NDVIبین مثبت و منفی یک بوده ،سطوح دارای پوشش
گیاهی دارای  NDVIبین صفر و یک و آب ،ابر معموالً دارای NDVI
کمتر از صفر میباشد .زمینهای شامل پوشش گیاهی متراکم دارای
مقادیر مثبت  2/2تا  2/8هستند ،که اعداد بهدست آمده نیز با دامنه
ارائه شده تطابق دارد.

شکل  5تبخیر -تعرق واقعی حاصل از تصاویر لندست  8و الگوریتم
سبال نشان میدهد که حداقل و حداکثر مقدار تبخیر -تعرق در 09
اکتبر  2205بهترتیب  -2/55و  5/52میلیمتر در روز میباشد .همچنین
در تاریخ  6اکتبر  2205مقادیر  -2/55و  5/70میلیمتر بر روز بهعنوان
بیشترین و کمترین مقدار تبخیر -تعرق بهدست آمد .در  07اکتبر 2206
حداکثر تبخیر -تعرق واقعی  5/22میلیمتر در روز و حداقل آن -2/50
میلیمتر در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر برآورد گردید.
براساس نتایج بهدست آمده حداقل تبخیر -تعرق واقعی از سال 2205
تا  2206تقریباً افزایش یافته است .این در حالی است که حداکثر
تبخیر -تعرق واقعی نیشکر در این بازه زمانی روند منظمی را نشان
نمیدهد .از سال  2205به سال  2205افزایش و از  2205به 2206
کاهش مالحظه میگردد .نتایج این قسمت برخالف نتایج مربوط به
روش گرام اشمیت میباشد .همچنین به ازای تبخیر -تعرق استخراج
شده از تصاویر ماهوارهای به دو روش تلفیق و مجزا سطح تحت پوشش
نیز از تصاویر استخراج شدند .نتایج در جدول  5ارائه شده است.

عالوه بر شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی ،شاخص سطح
برگ که نسبت سطح برگ به سطح زمین اشغال شده توسط محصول
است ،نیز برای روشهای ذکر شده از تصاویر استخراج شد .مطابق
جدول  5شاخص سطح بهدست آمده در تاریخهای مورد مطالعه در
روش تلفیقی کمتر میباشد .این شاخص همچنین به لحاظ زمانی از
سال  2205تا  2206برای روش تلفیقی افزایش یافته ،در حالی که
برای روش دوم از سال  2205به  2205افزایش و پس از آن کاهش
را نشان میدهد.
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19 October 2014

6 October 2015

17 October 2016
Fig. 3- The maps of actual evapotranspiration from Landsat 8 and MODIS fusion images and SEBAL
algorithms

شکل  -3نقشه تبخیر -تعرق واقعی حاصل از ادغام تصاوير موديس و لندست  8و الگوريتم سبال

تطابق خوبی وجود دارد .همچنین مقدار میانگین ریشه دوم خطا مقدار
 2/56برآورد گردید که مقدار مناسبی میباشد .مقدار زیاد RMSE
نشان می دهد که برآورد بیش از حد یا کمتر از حد مدل ،در مقایسه با
مشاهدات چقدر است .پس از مقایسه تبخیر -تعرق واقعی حاصل از
تلفیق تصاویر و دادههای الیسیمتری ،نتایج حاصل از تصاویر ماهواره
لندست  8با دادههای زمینی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج در جدول
 7ارائه شده است.

براساس نتایج جدول  5سطح تحت پوشش تبخیر -تعرق 5/0-5
میلیمتر در روز بیشتر از سایر بازهها میباشد .بهطورکلی از سال 2205
تا سال  2206در دو روش کاربردی سطح افزایش یافته است .اما سطوح
برآورد شده از روش تصاویر ماهواره لندست  8و الگوریتم سبال بیشتر
از روش تلفیقی تصاویر لندست  8و مودیس بوده است.
پس از بررسی نقشههای بهدست آمده نتایج مورد تحلیل آماری قرار
گرفتند .جدول  6مقایسه آماری تبخیر -تعرق حاصل از روش ادغام
تصاویر ماهوارههای لندست  8و مودیس را با الیسیمتر نشان میدهد.

نتایج جدول  7نشان دادند که میانگین تفاضل مطلق بین نتایج ماهواره
لندست  8و دادههای الیسیمتری  2/262میلیمتر بر روز بهدست آمد
که بیانگر این است که بین مقادیر تخمین زده شده و اندازهگیری شده
تطابق بسیار خوبی وجود دارد .همچنین مقدار میانگین ریشه دوم خطا
مقدار  2/268برآورد گردید که مقدار ایدهآلی میباشد .نزدیک بودن

طبق جدول  6میانگین تفاضل مطلق بین نتایج تلفیق لندست  8و
مودیس و دادههای الیسیمتری  2/55میلیمتر بر روز بهدست آمد .که
بیانگر این است که بین مقادیر تخمین زده شده و اندازهگیری شده
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بهصورت تصادفی ،مقایسه شد .با توجه به نتایج جدول  9در سطح پنج
درصد تفاوت معنیداری بین دادههای دو روش وجود ندارد .همانطور
که ذکر شد ،تصاویر ماهواره لندست  8دارای تفکیک مکانی  22متر و
فاصلهی زمانی  06روز و تصاویر ماهواره مودیس دارای قدرت مکانی
 0222متر بوده که بهصورت روزانه در دسترس میباشد .بههمین دلیل
در بسیاری از تحقیقات تفکیک زمانی تصاویر ماهواره لندست  8و
تفکیک مکانی تصاویر ماهواره مودیس به عنوان نقطه ضعف معرفی
شده است.

شاخص مذکور به صفر بیانگر نزدیکی دادههای برآورد شده توسط مدل
و اندازهگیری شده را دارد .سرانجام نتایج دو روش تلفیق تصاویر دو
ماهواره لندست  8و مودیس و تصویر لندست  8بهوسیله الگوریتم سبال
مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج در جدول  8مالحظه میشود.
طبق جدول  8میانگین تفاضل مطلق بین نتایج تلفیق لندست  8و
مودیس و دادههای ماهواره لندست  2/58 ،8میلیمتر بر روز بهدست
آمد که بیانگر این است که بین مقادیر تخمین زده شده و اندازهگیری
شده تطابق خوبی وجود دارد .همچنین مقدار میانگین ریشه دوم خطا
مقدار  2/58برآورد گردید که مقدار مناسبی میباشد .در پایان هم
آزمون  T-testبین نتایج دو روش تلفیق تصاویر و تصویر لندست 8
انجام شد .نتایج در جدول  9ارائه شده است.

عالوه براین اغلب نتایج سنجش از دور با روشهای محاسباتی نظیر
پنمن-مانتیث مورد مقایسه قرار گرفته ،لذا در تحقیق حاضر به منظور
برآورد نیاز آبی به روش سنجش از دور و تبدیل روشهای سختافزاری
به نرمافزاری و به منظور پوشش این نقاط ضعف از روش گرام اشمیت
و الگوریتم سبال و مقایسه نتایج با دادههای الیسیمتری بهره گرفته
شد.

در جدول  9نتایج آزمون تی بعد از مقایسه دادههای دو تصویر نشان
داده شده است .بدین منظور دادههای  022پیکسل از دو تصویر

19 October 2014

6 October 2015

17 October 2016
Fig. 4- The maps of actual evapotranspiration from Landsat 8 and SEBAL algorithms

شکل  -5نقشه تبخیر -تعرق واقعی با استفاده از تصاوير لندست  8با استفاده از الگوريتم سبال
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Table 5- The surface covered by evapotranspiration estimated from studied satellite images

 تعرق برآورد شده از تصاوير ماهوارهای مورد مطالعه- سطح تحت پوشش تبخیر-0 جدول
Method

Date

ET (mm/day)

Area%

<1
1.1-2
2.1-3
3.1-4
4.1-5
<1
1.1-2
2.1-3
3.1-4
4.1-5
<1
1.1-2
2.1-3
3.1-4
4.1-5
<1
1.1-2
2.1-3
3.1-4
4.1-5

0.02
2.01
11.02
34.95
52.00
0.05
2.36
12.84
30.21
54
0.01
1.6
8.8
34.07
55.53
0.63
3.64
14.92
27.07
53.74

<1
1.1-2
2.1-3
3.1-4
4.1-5
<1
1.1-2
2.1-3
3.1-4
4.1-5

0.96
3.76
15.51
23.73
56.03
0.59
2.19
12.33
26.88
58

19 October 2014

Landsat 8+ MODIS
(fusion)

6 October 2015

17 October 2016

19 October 2014

6 October 2015

Landsat 8

17 October 2016

Table 6- Comparison of actual evapotranspiration from Landsat 8 and MODIS fusion images
(Gram-Schmidt method and SEBAL algorithm) and lysimeter data

 و موديس (روش گرام اشمیت و الگوريتم سبال) و8  تعرق واقعی حاصل از تلفیق تصاوير لندست- مقايسه تبخیر-0 جدول
دادههای اليسیمتر
Date

Evapotraspiration (mm/day)

The mean absolute
difference
(mm/day)

Absolute difference

Lysimeter

Landsat 8+ MODIS

19 October 2014

4.25

4.9

0.65

6 October 2015

4.5

5.1

0.6

17 October 2016

4.6

5

0.4

0.55

RMSE

0.56

Table 7- Comparison of actual evapotranspiration from Landsat 8 images (SEBAL algorithm) and lysimeter data

 (الگوريتم سبال) و دادههای اليسیمتر8  تعرق واقعی حاصل از تصاوير ماهوارهای لندست- مقايسه تبخیر-7 جدول
Date
19 October 2014
6 October 2015
17 October 2016

Evapotraspiration (mm/day)
Lysimeter

Landsat 8

4.25
4.5
4.6

4.3
4.6
4.56

Absolute
difference

The mean absolute
difference
(mm/day)

0.05
0.1
0.04
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0.063

RMSE

0.068

Table 8- Comparison of actual evapotranspiration from Landsat 8 and MODIS fusion images
(Gram-Schmidt method) and Landsat 8 images using SEBAL algorithm

جدول  -8مقايسه تبخیر -تعرق واقعی حاصل از تلفیق تصاوير لندست  8و موديس (روش گرام اشمیت) و تصاوير لندست  8با
استفاده از الگوريتم سبال
The mean absolute
difference

RMSE

Absolute
difference

)(mm/day

0.58

0.58

0.6
0.7
0.44

Table 9- T-test results between the amount of
evapotranspiration of Landsat satellite images and
Landsat 8 and MODIS fusion images

ماهواره لندست  8و تصاوير ادغام شده موديس و لندست 8
Std. Error
Difference
0.09328
0.06944
0.16781

sig

t

0.96
0.853
0.96

-0.093
-0.191
-0.092

19 October 2014
6 October 2015
17 October 2016

Date

Landsat 8+
MODIS
4.9
5.1

4.3
4.6

19 October 2014
6 October 2015

5

4.56

17 October 2016

Landsat 8

بهعالوه رابطه مستقیم بین تابش خالص خورسیدی و شارگرمای خاک
که در واقع میزان انتقال گرما در خاک و پوشش گیاهی را در اثر هدایت
مولکولی نشان میدهد ،نیز در این قسمت بهدست آمد .مشابه روش
تلفیقی تصاویر میزان تبخیر تعرق روند منظم و مشابهی را نشان نداد.
از سال  2205به  2205افزایش تبخیر -تعرق و از سال  2205به 2206
کاهش تبخیر -تعرق حاصل شده است .این موضوع را میتوان به
شرایط محیطی ارتباط داد.

جدول  -6نتايج آزمون تی بین مقادير تبخیر -تعرق تصاوير
Date

)Evapotraspiration (mm/day

نتایج نشان دادند که علیرغم زیر سؤال بردن تصاویر ماهواره لندست
به لحاظ زمانی جهت برآورد نیاز آبی (زیرا نیاز آبی روزانه حائز اهمیت
است) با توجه به شاخصهای محاسبه شده تفاوت چندانی را با
دادههای زمینی الیسیمتری نشان نمیدهد و در مقایسه با روش تلفیق
تصاویر که به منظور پوشش ضعف زمانی تصویر لندست  8با تصویر
مودیس (که تفکیک زمانی قابل قبولی دارد) ،دارای دقت بیشتری
میباشد.

بررسیها بیانگر این مطلب بود که در تصاویر تلفیقی مربوط به
سالهای  2205تا  2206شاخص سطح برگ و شاخص تفاضل نرمال
شده پوشش گیاهی افزایش یافته است .از آنجایی که  NDVIتراکم
پوشش را نشان میدهد ،رابطه مستقیم این شاخص با  LAIتأییدی
است بر صحت نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر .همچنین میزان
تابش خالص خورشیدی و شارگرمای خاک نیز رابطهی مستقیمی را در
تصاویر تلفیقی نشان دادند ،که رابطهی  0این مطلب را تأیید مینماید.
میزان حداکثر تبخیر -تعرق در تصاویر تلفیقی از سال  2205به سال
 2205کاهش و از سال  2205به  2206افزایش یافته است .با توجه به
مقادیر و روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص تفاضل نرمال
شده پوشش گیاهی انتظار میرفت که روند افزایشی باشد ،بنابراین
میتوان بیان نمود که عواملی محیطی نظیر دما ،میزان رطوبت نسبی
هوا و سرعت باد نیز میتواند بر میزان تبخیر تأثیرگذار باشد.

مقایسه تحقیق حاضر با سایر پژوهشهای انجام شده نشان داد که
) Ramos et al. (2009و ) Karimi et al. (2012میانگین تفاضل
مطلق بین تبخیر تعرق حاصل از تصاویر ماهوارهای لندست  8و
الیسیمتر را  2/52میلیمتر در روز بهدست آوردند ،این در حالی است
که در تحقیق حاضر برای روشهای تلفیقی-الیسیمتر ،لندست-
الیسیمتر و تلفیقی-لندست بهترتیب  2/262 ،2/55و  2/58میلیمتر
در روز بهدست آمد که مقادیر قابل قبولی میباشند.

همچنین در بررسی شاخصهای و پارامترهای مذکور در تصویر لندست
 8بهصورت مجزا از سال  2205به سال  2205افزایش شاخص سطح
برگ و از سال  2205به  2206کاهش سطح برگ مشاهده شد .نتایج
مشابهی برای شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی نیز بهدست
آمد که در این قسمت هم رابطه مستقیم این دو شاخص تأیید گردید.

 -0نتیجهگیری
اهمیت تخمین دقیق نیاز آبی در مدیریت بهینهی منابع آب کشاورزی
و وابستگی میزان تبخیر -تعرق گیاه به تغییرات زمانی و مکانی کم،
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 تعرق واقعی گیاه از تصاویر-ایجاب میکند برای محاسبه تبخیر
ماهوارهای با تفکیک مکانی و زمانی مناسب در مقایسه با روشهای
 تعرق استفاده شود؛ زیرا در روشهای سنجش-متداول محاسبه تبخیر
 در مقاله.از دور میتوان دادهها را در مقیاس منطقهای بهدست آورد
 تعرق واقعی گیاه نیشکر در شرکت کشت و صنعت-حاضر که تبخیر
نیشکر امیرکبیر استان خوزستان به دو روش سنجش از دور (تلفیق
 و مودیس به روش گرام اشمیت و تصویر لندست به8 تصاویر لندست
صورت مجزا و الگوریتم سبال) و الیسیمتر بررسی و مورد مقایسه قرار
:گرفتند و نتایج زیر بهصورت خالصه بهدست آمد
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