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چکیده

Evapotranspiration is one of the key components in the
hydrological cycle and its quantification is essential to
understand the processes such as vegetation phenological
changes, environmental hazards such as floods and droughts,
and, in general, the ecosystem water balance. Remote sensing
methods based on surface energy balance are being more
widely used to estimate evapotranspiration. The purpose of this
study was to estimate the actual evapotranspiration of maize
based on integration of Landsat 8 and MODIS satellite images
using the SEBAL algorithm in Mahidasht, Kermanshah
province. Linear with Zero Intercept (LinZi) method was used
to integrate satellite images. Also, actual evapotranspiration of
maize in 15 farms in the study area was estimated based on
ground surface data. The results of the SEBAL algorithm were
compared with ground-based actual evapotranspiration using
MAE, BIAS and RMSE indices. The results indicated that the
combination of satellite images has led to an improvement in
the accuracy of estimated actual evapotranspiration compared
with that obtained by Landsat 8 images. The mean absolute
error of estimated actual evapotranspiration during the
growing period was determined as 0.44 and 0.42 mm.day -1
respectively based on Landsat 8 and combined images. In
general, the results of this study showed that the estimation of
actual evapotranspiration using the SEBAL algorithm and
based on the integration of satellite images with different
spatial and temporal resolutions could result in acceptable
values.

تبخیر و تعرق به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی چرخه هیدرولوژیکی
میباشد و کمی کردن مقادیر آن جهت درک فرایندهای اصلی از قبیل
 خطرات زیست محیطی مانند سیالب و،تغییرات فنولوژی پوشش گیاهی
. و به طور کلی بیالن آب اکوسیستمها امری ضروری میباشد،خشکسالی
استفاده از روشهای مبتنی بر بیالن انرژی سطحی با استفاده از سنجش از
 هدف.دور جهت تخمین تبخیر و تعرق بطور روز افزونی افزایش یافته است
 و مودیس با استفاده از الگوریتم9  تلفیق تصاویر لندست،از پژوهش حاضر
سبال جهت برآورد تبخیر و تعرق گیاه ذرت در منطقه ماهیدشت کرمانشاه
 به منظور تلفیق تصاویر ماهوارهای از روش خطی با عرض از مبدا.میباشد
 همزمان تبخیر و تعرق واقعی ذرت در، همچنین. ) استفاده شدLinZi( صفر
. مزرعه واقع در منطقه مورد مطالعه بر اساس دادههای زمینی برآورد گردید11
نتایج حاصل از الگوریتم سبال با برآوردهای زمینی تبخیر و تعرق با استفاده
 نتایج بیانگر. مورد مقایسه قرار گرفتندRMSE  وBIAS ،MAE از آمارههای
این بود که تلفیق تصاویر ماهواره ای منجر به بهبود دقت تبخیر و تعرق
 میانگین خطای مطلق تبخیر. شده است9 برآوردی نسبت به تصاویر لندست
و تعرق برآوردی در طول دوره رشد بر اساس تصاویر لندست و تلفیق تصاویر
 به طور کلی نتایج این. میلی متر در روز تعیین گردید0/47  و0/44 به ترتیب
تحقیق نشان داد که برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم سبال و
براساس تلفیق تصاویر با دقتهای متفاوت زمانی و مکانی میتواند نتایج
.قابل قبولی را ارائه دهد
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تبخیر و تعرق توسعه یافتهاند ( .)Ndou et al., 2017از جمله این
الگوریتمها میتوان به Jia et al., 2003; Roerink et al., ( SEBS
 )Allen et al., 1998( METRIC ،)1997و SEBAL
( )Bastiaanssen et al., 1998اشاره کرد .از این میان ،سبال به
عنوان یکی از الگوریتمهای مناسب برای مقیاسها و مناطق مختلف
معرفی شده است و اساس آن معادله بیالن انرژی میباشد
( ;Bastiaanssen et al., 1998; Compaoré et al., 2008
.)Ramos et al., 2009; Tang et al., 2013

 -0مقدمه
تبخیر و تعرق به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی چرخه هیدرولوژیکی
و تعادل انرژی در کره زمین میباشد و کمی کردن مقادیر آن جهت
درک فرآیندهای اصلی شامل تغییرات فنولوژی پوشش گیاهی ،خطرات
زیستمحیطی مانند سیالب و خشکسالی ،رواناب سطحی و تغذیه
منابع آب زیرزمینی ،بیالن آب اکوسیستمها امری ضروری میباشد
( .)Battude et al., 2017تبخیر و تعرق شامل تبخیر از سطح خاک
و تعرق از گیاهان میباشد که تحت عنوان نیاز آبی گیاه نیز نامیده
میشود .تبخیر و تعرق به طور همزمان صورت گرفته و روش سادهای
برای تفکیک این دو فرآیند وجود ندارد .با افزایش رشد و سایهاندازی
پوشش گیاهی ،مقدار تابش ورودی به خاک کاهش مییابد به طوریکه
در آغاز رشد گیاه ،آب به طور عمده ،به صورت تبخیر از خاک خارج
میشود ،لیکن با کامل شدن پوشش گیاهی ،تعرق جزء اصلی فرایند
تبخیر-تعرق است ( .)Han et al., 2016به هر حال کمی کردن تبخیر
و تعرق به عنوان یکی از مسائل پیچیده در چرخه هیدرولوژی با
فاکتورهای زیاد محیطی و اقلیمی قلمداد میشود .روشهای میدانی
اندازهگیری تبخیر و تعرق مانند روش بیالن آب خاک و روش نسبت
باوون به شدت هزینهبر و زمانگیر هستند ( .)Droogers, 2000عالوه
بر این روشهای مذکور صرفا برای مناطق کوچک از چند ده متر تا
نهایتاً چند کیلومتر کاربرد دارند.

در طی سالیان اخیر محققان زیادی در داخل و خارج از کشور جهت
برآورد تبخیر و تعرق از الگوریتم سبال استفاده کردهاند .ملکپور و
همکاران ( )Malekpour et al., 2017تبخیر و تعرق دشت قزوین را
با استفاده از الگوریتم سبال و برای  1تصویر ماهواره لندست  1محاسبه
کردند و نتایج را با دادههای الیسیمتر زهکشدار موجود در منطقه مورد
ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان از دقت مناسب الگوریتم سبال در تخمین
تبخیر تعرق بود .فرهادی بانسوله و همکاران ( Farhadi-Bansouleh
 )et al., 2016تبخیر و تعرق واقعی ذرت در ماهیدشت را با استفاده از
الگوریتم سبس و تصاویر لندست  1در فصل رشد ذرت در سال 1398
برآورد کردند .پورمحمدی و همکاران ( Poormohammadi et al.,
 )2016تبخیر و تعرق را با استفاده از الگوریتم سبال و تلفیق تصاویر
ماهواره ای مودیس و لندست در منطقه تویسرکان برآورد کرد .در نبود
الیسیمتر از تبخیر و تعرق گردو و جو مندرج در سند ملی آب کشور
برای ارزیابی نتایج مدل سبال استفاده کردند .از دیگر مطالعات انجام
شده در این زمینه در داخل کشور نیز میتوان به کریمی و همکاران
( )Karimi et al., 2012اشاره کرد .گوشهگیر و همکاران
( )Goshehgir et al., 2018به منظور برآورد تبخیر تعرق واقعی
نیشکر در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با استفاده از الگوریتم
سبال تصاویر لندست  9و مودیس را به روش گرام اشمیت در بازهی
زمانی  18روزه ادغام و نتایج را با روش الیسیمتری مقایسه کردند.
میانگین تفاضل مطلق بین تبخیر تعرق واقعی برآورد شده با روش
تلفیق تصاویر و الیسیمتر را  0/11میلیمتر در روز محاسبه کردند.
سینگ و همکاران ( )Singh et al., 2014به تلفیق تصاویر  9روزه
مودیس با تصاویر لندست در حوضه آبریز کلرادو در آمریکا با استفاده
از روش خطی با عرض از مبدا صفر ( )LinZIبه منظور برآورد تبخیر
و تعرق واقعی پرداختند .نتایج آنها حاکی از همبستگی باالی تبخیر و
تعرق واقعی برآورد شده به روش تلفیق با روش کوواریانس اددی بود.
ژو و همکاران ( )Zhou et al., 2014تبخیر و تعرق برآورد شده با
مدلهای  ،3Tالگوریتم سبال و کوواریانس اددی را با هم مقایسه
کردند .نتایج آنها نشان داد که در بین مدلهای مذکور ،مدل  3Tدارای
صحت و دقت بیشتر در برآورد تبخیر و تعرق بود .قمرنیا و همکاران

در طی دو دهه اخیر روشهای مبتنی بر سنجش از دور جهت تخمین
تبخیر و تعرق به دلیل پیشرفتهای زیاد در محاسبات کامپیوتری و
همچنین کاربرد آن در مساحتهای زیاد رشد قابل توجهی داشته است
( .)Liou and Kar, 2014تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی
و زمانی مختلف وجود دارند .معموالً تصاویر با دوره بازگشت کمتر
دارای قدرت تفکیک مکانی پایینی هستند و تصاویر با قدرت تفکیک
مکانی متوسط و باال دوره بازگشت طوالنیتری دارند .تصاویر سنجنده
مودیس (با دوره بازگشت روزانه و قدرت تفکیک مکانی یک کیلومتر
در باند حرارتی) و ماهواره لندست ( 9با دوره بازگشت  18روزه و قدرت
تفکیک مکانی  100متر در باندهای حرارتی) از رایجترین تصاویر
ماهوارهای جهت برآورد تبخیر و تعرق میباشند .تلفیق این تصاویر به
منظور تهیه دادههای مربوط به تبخیر و تعرق به صورت سری زمانی
و استفاده از مزایای هر دو تصویر در برآورد تبخیر و تعرق نیز در
پژوهشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ( Singh et al.,
 .)2014الگوریتمهای مختلفی براساس معادله بیالن انرژی سطحی
جهت برآورد شارهای سطحی با استفاده از متغیرهای سنجش از دور
نظیر دمای سطح زمین ،آلبیدوی سطحی و همچنین پوشش گیاهی و
نوع پوشش زمین در ارتباط با دادههای هواشناسی به منظور برآورد
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برگ بوتههای برداشت شده در آزمایشگاه اندازهگیری و بر اساس آن
شاخص سطح برگ برای هر مزرعه در روز نمونهبرداری تعیین شد.

( )Ghamarnia et al., 2017با محاسبه تبخیر و تعرق واقعی گیاه
ذرت بر اساس تصاویر ماهوارهای لندست  9و الگوریتم سبال ضریب
گیاهی ذرت را در دشت منتهی به سراب نیلوفر کرمانشاه محاسبه
کردند .یانگ و همکاران ( )Yang et al., 2015میزان مصرف آب در
مزارع ذرت در فصل تابستان و در مزارع گندم در فصل زمستان در
کشور چین را بر اساس الگوریتم سبال محاسبه کردند .نتایج آنها نشان
داد که ارتباط زیادی بین تبخیر و تعرق با دمای سطح زمین و شاخص
 NDVIو همچنین ارتباط زیــادی بین فنولوژی گیاه در سطوح
مختلف مزارع بــا میزان تبخیر و تعرق وجود داشت .محققان دیگری
نیز بــا استفاده از روشهــای سنجش از دور و همچنین الگـوریتم
سبال بـــ ه محاسبه تبخیر و تعرق در سطوح مختلف پرداختند
( Battude et al., 2017; Lin et al., 2011; Moiwo et al.,
 .)2011از این رو تحقیق حاضر برآن شد تا با استفاده از تلفیق تصاویر
ماهوارهای لندست  9و مودیس و الگوریتم سبال به برآورد تبخیر و
تعرق از سطح مزارع ذرت علوفهای در ماهیدشت کرمانشاه بپردازد.

 -0-0محاسبه نیاز آبی واقعی ذرت (تبخیر و تعرق واقعی)

ابتدا تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع با استفاده از روش پنمن-مانتیث
( )Allen et al., 1998با استفاده از دادههای هواشناسی ایستگاه
ماهیدشت محاسبه شد .سپس مقادیر ضریب گیاهی ( )Kcدر هر بازدید
برای هر مزرعه از روش شاخص سطح برگ ( ;Kang et al., 2003
 )Li and Lyons, 2002محاسبه گردید .رابطه بین ضریب گیاهی و
شاخص سطح برگ برای ذرت در منطقه مورد مطالعه قبال توسط بافکار
و همکاران ( )Bafkar et al., 2013تعیین شده است .مقدار تبخیر
تعرق واقعی گیاه ذرت از حاصل ضرب تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه
مرجع در ضریب گیاهی محاسبه شد و مجموع آن برای دوره رشد برای
هر مزرعه برآورد شد.
 -2-0تصاوير ماهوارهای و پیشپردازش

 -0روش تحقیق

در این مطالعه از تصاویر ماهوارهای لندست  9و سنجنده مودیس
ماهواره ترا در دوره رشد گیاه ذرت (از اول خرداد تا اوایل مهر )1384
استفاده شد .تصاویر هر دو ماهواره از سایت سازمان زمینشناسی
ایاالت متحده آمریکا ( )USGSرایگان دانلود گردید .ماهواره لندست
 9با قدرت تفکیک مکانی  30متر در بخش نوری (سنجنده  )OLIو
 100متر در بخش حرارتی با شماره گذر  181و ردیف  ،38هر  18روز
یکبار و تصاویر سنجنده مودیس با قدرت تفکیک مکانی  710و 1000
متر به ترتیب در باندهای نوری و حرارتی ،و با شماره گذر  h22و شماره
ردیف  ،v05به صورت روزانه از منطقه تصویربرداری میکند .هر هشت
تصویر ماهواره لندست  9در طول دوره رشد گیاه ذرت و تعداد 37
تصو یر سنجنده مودیس (با فاصله زمانی چهار روز) در این دوره جهت
برآورد نیاز آبی ذرت تحلیل شد .پیشپردازشهای الزم از قبیل
تصحیحات رادیومتریکی بر روی تصاویر قبل از اجرای الگوریتم سبال
اعمال شد.

به طور کلی پژوهش حاضر بر  8مرحله استوار است که به ترتیب شامل:
 -1بررسیهای میدانی جهت انتخاب مزارع ذرت و جمعآوری دادههای
زمینی -7 ،محاسبه تبخیر و تعرق مزارع ذرت مبتنی بر دادههای
اندازهگیری شده با استفاده از رابطه پنمن -مانتیث -3 ،برآورد تبخیر و
تعرق ذرت در طول دوره رشد با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر
ماهوارهای لندست  9و مودیس -4 ،ارزیابی نتایج الگوریتم سبال با
استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد -1 ،تلفیق تصاویر ماهوارهای و
تخمین تبخیر و تعرق (برای روزهای عدم وجود تصاویر ماهوارهای
لندست  )9به منظور ایجاد سری زمانی از دادههای تبخیر و تعرق و -8
محاسبه نیاز آبی گیاه ذرت برای دوره رشد میباشد.
 -0-0نمونهبرداریهای میدانی

نمونهبرداری مزرعهای به منظور برداشت شاخص سطح برگ در زمان
گذر ماهواره لندست  9از منطقه مطالعاتی انجام گرفت .برای این منظور
تعداد  11مزرعه از مزارع کشاورزان که مالکین آنها برای همکاری در
اجرای این مطالعه اعالم آمادگی نمودند انتخاب شد .در هر بازدید با

 -1-0برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از الگوريتم سبال

الگوریتم سبال یک مدل پردازش تصویر است که تبدیالت انرژی در
سطح زمین و تبخیر و تعرق را به عنوان جزئی از بیالن انرژی در هر
پیکسل محاسبه میکند .بر اساس اینکه ذخیره و یا هدر رفت انرژی
در تاج پوشش بسیار ناچیز است بیالن انرژی سطحی میتواند از معادله
 1محاسبه شود:
LE=Rn-G-H
()1

توجه به اندازه پیکسلها ،پالتی به ابعاد  30متر در 30متر از مزارع
ذرت جهت نمونهبرداری انتخاب شد .سپس در مرکز هر پالت ،زیر
پالتی مربعی به ابعاد یک متر در یک متر انتخاب شد .با توجه به اینکه
امکان برداشت کل محصول در هر زیر پالت نبود در هر زیرپالت،
تعداد بوتههای موجود در سطح کل مربع در نظر گرفته شد و سپس 4
بوته ذرت از اضالع مربع برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد .سطح
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میانگین ( ،)MAEمیانگین ریشه مربعات خطا ( ،)RMSEضریب
همبستگی ( )rو شاخص بایاس ( )BIASاستفاده شد (معادلههای  3تا
.)8

در این معادله  :Rnتابش خالص (با استفاده از آلبیدو و قابلیت انتقال
حاصل از باندهای موج کوتاه و نشر موج بلند باندهای حرارتی محاسبه
میشود) :G ،شار گرمای خاک (با استفاده از شاخصهای پوشش
گیاهی محاسبه میشود) :H ،شار گرمای محسوس (با توجه به دمای
سطح و سرعت باد ،زبری سطح و اختالف دمای سطح -هوا محاسبه
میگردد) و  :LEشار گرمای نهان میباشد .در نهایت ،تبخیر و تعرق
با تقسیم  LEبر گرمای نهان تبخیر ( )λبه دست میآید که مقداری
لحظهای است .الزم به ذکر است که الگوریتم سبال به تفصیل در
مقاالت مختلف ارائه شده است و در اینجا از تشریح مجدد و ارائه
روابط متعدد این الگوریتم پرهیز شده است ( ;Allen et al., 2011
.)Long and Singh, 2010

N

MAE = ∑|ETSi − ETi | /N

()3
1/2

()4

2
∑N
) i=1(ETSi − ETi
]
[ = RMSE
N

()1

∑ni=1(ETs − SETSi ) ∗ 100
]
[ = BIAS
) ∑ni=1(ETSi

()8
 -1-0تلفیق نتايج لندست و موديس

i=1

̅̅̅̅
̅̅̅̅
∑N
) i=1(ETSi − ETS )(ETi − ET

=r

N
̅̅̅̅ 2
̅̅̅̅ 2
√∑N
) i=1(ETSi − ETS ) √∑i=1(ETi − ET

در این معادلهها  ETSiبرآورد ماهوارهای تبخیر و تعرق برای تصویر روز
̅̅̅̅
 ET𝑖 ،iتبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر دادههای زمینی در روز ETS ،i
̅̅̅̅
متوسط تبخیر و تعرق برآورد شده بر اساس تصاویر ماهوارهایET ،
متوسط تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر دادههای زمینی و  Nتعداد تصویر
(روز) بررسی شده است.

از نظر تئوری ،تبخیر -تعرق واقعی برآورد شده با استفاده از تصاویر
لندست باید در سطوح همگن همانند تبخیر -تعرق برآورد شده با
استفاده از تصاویر مودیس باشد .البته ممکن است اندکی تفاوت ناشی
از قدرت تفکیک مکانی ،هندسه دید و خورشیدی ،زمان اخذ تصویر،
تصحیح اتمسفری ،پهنای باند سنجنده ،خطای زمینی و برآورد تشعشع
وجود داشته باشد .با توجه به اینکه بیشتر پیکسلهای موجود در یک
تصویر ممکن است همگن نباشند ،از اینرو فرض شد که رابطه خطی
بـــا فاصله از مبدا صفر ،بین تبخیر و تعرق واقعی بــرآورد شده
مودیس و لندست وجود دارد .بنابرایــن ،بــه منظور تلفیق تبخیر و
تعرق واقعی برآورد شـــده بـــا تصاویــر لندست و مـودیس از روش
 )Singh et al., 2014( LinZIاستفاده شد (معادله :)7
)L(xi, yi, tk) = α * M (xi, yj, tk
()7
در این معادله L(xi, yi, tk) ،تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده با استفاده
از تصویر لندست برای پیکسل )  (xi, yjو دوره زمانی ( t kروزانه،
ماهانه ،فصلی و ساالنه) α ،یک فاکتور ضربی و )  M(xi, yj , t kتبخیر
و تعرق واقعی برآورد شده با استفاده از تصویر مودیس برای همان
موقعیت و دوره زمانی است .پس از تلفیق برآوردهای لندست و
مودیس ،مقدار متناظر تبخیر و تعرق برای روزهایی که از لندست
تصویر در دسترس نبود نیز به دست آمد (هر چهار روز یکبار) و در
نهایت مقدار کل نیاز آبی برای دوره رشد (دوره زمانی مورد مطالعه)
گیاه ذرت محاسبه شد .بنابراین دادههای تبخیر و تعرق برای دورههای
زمانی  4روزه با قدرت تفکیک مکانی  100متر برای مزارع مختلف
استخراج شدند.

 -2منطقهی مورد مطالعه
بخ ش ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه دارای دو دهستان (ماهیدشت
و چقا نرگس) و  119پارچه آبادی دارای سکنه میباشد که شهر
ماهیدشت تنها نقطه شهری آن محسوب میشود .این بخش از لحاظ
مورفولوژی بنام دشت ماهیدشت شناخته میشود و بین طولهای ´31
 48°تا ´ 41°07شرقی و عرضهای ´ 34°04تا ´ 34°71شمالی با
مساحتی بالغ بر  181کیلومتر مربع واقع شده است .ارتفاع منطقه بین
 1311تا  7119متر از سطح دریا متغیر میباشد .در این منطقه
کشتهای آبی و دیم رایج میباشد .محصوالت پاییزه (گندم ،جو و
نخود) عمدتاً به صورت دیم و محصوالت بهاره به صورت آبی کشت
میشوند.
 -1نتايج
 -0-1نیاز آبی ذرت بر اساس دادههای زمینی

نتایج مربوط به محاسبه تبخیر و تعرق مبتنی بر اندازهگیریهای زمینی
برای مزرعه شمارهی  13در جدول  1ارایه شده است .همانطور که از
جدول  1پیداست در اوایل دوره رشد مقدار شاخص سطح برگ و
همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع کم میباشد .حداکثر مقدار
تبخیر و تعرق واقعی در این مزرعه در بازدید شماره  4بود و بعد از آن
روند کاهشی آن به خود گرفته است ،به طوریکه در انتهای دوره رویشی

 -8-0ارزيابی عملکرد الگوريتم سبال

جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم سبال از معیارهای آماری خطای مطلق
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حداکثر تبخیر و تعرق محاسبه شده برای مزارع ذرت در طول دوره
رشد  9/18میلیمتر در روز بود.

نیز تقریباً برابر با ابتدای دوره رشد میباشد .قابل ذکر است که در برخی
از مزارع (از جمله مزرعه  ،1تحت مدیریت نامطلوب آبیاری) نبود مقادیر
شاخص سطح برگ پایینتر و در نتیجه تبخیر و تعرق واقعی نیز کم
بود .با توجه به تبخیر و تعرق تعیین شده در بازدیدهای مختلف مجموع
میزان آب مصرفی در طول دوره رشد برای مزارع منتخب محاسبه
گردید .مقادیر حداقل ،متوسط ،حداکثر و انحراف معیار تبخیر و تعرق
فصلی در  11مزرعه مورد مطالعه به ترتیب  173 ،807 ،101و 83
میلیمتر محاسبه گردید.

 -2-1ارزيابی عملکرد تبخیر و تعرق روزانه تصاوير لندست 8

در جدول  7شاخصهای ارزیابی عملکرد تبخیر و تعرق برآورد شده با
الگوریتم سبال و تصویر لندست  9ارائه شده است .بر اساس نتایج این
بخش ،ضریب همبستگی بین تبخیر و تعرق برآورد شده با استفاده از
تصاویر لندست (در روزهای مختلف از دوره رشد) با مقادیر برآورد شده
مبتنی بر دادههای زمینی ،بین  0/48تا ( 0/94به طور متوسط )0/87
میباشد که بیانگر توافق خوب برای اندازهگیریهای زمینی و
برآوردهای حاصل از تصاویر لندست  9و قابل اعتماد بودن نتایج
الگوریتم سبال بود .براساس مقادیر حاصل از شاخصهای  MAEو
( RMSEهر دو بیانگر متوسط شدت خطا هستند ولی  RMSEوزن
بیشتری به خطاهای بزرگتر میدهد) حداکثر مقدار خطا در روز 777ام
میالدی و برابر با 0/87میلیمتر در روز میباشد.

 -0-1نیاز آبی بر اساس تصاوير لندست 8

شکل  1تبخیر و تعرق واقعی روزانه (میلیمتر در روز) برآورد شده را
براساس تصاویر لندست  9در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد .بر
اساس این نقشهها بیشترین مقادیر تبخیر و تعرق در نواحی مرکزی
دشت (به دلیل وجود اراضی آبی) و مناطق حاشیه غربی (عمدتاً پوشش
جنگلی دارد) مشاهده میشود .مزارع مورد مطالعه نیز در مناطقی از
دشت هستند که تبخیر تعرق آن باال میباشد .با توجه به شکل ،1

Table 1- The amount of consumed water by maize based on the field measurements in farm No. 13

جدول  -0میزان آب مصرفی ذرت براساس اندازهگیریهای میدانی در مزرعه شماره 02
)ET (mm/day

)ETo (mm/day

Kc

Leaf area index

Day after the
cultivation

Julius day

Visit Number

2.54

5.8

0.44

0.17

22

142

First

3.98

7.2

0.55

0.95

38

158

Second

6.3

8.1

0.78

2.86

54

174

Third

7.84

7.2

1.08

5.62

70

190

Fourth

7.1

6.6

1.07

5.85

84

206

Fifth

4.73

6.0

0.79

3.17

102

222

Sixth

4.04

7.0

0.58

1.09

118

238

Seventh

2.79

6.3

0.44

0.22

134

254

Eighth

Table 2- Performance assessment indicators of estimated evapotranspiration based on Landsat 8 images

جدول  -0شاخصهای ارزيابی عملکرد تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده با تصاوير لندست 8
R2

MAE

RMSE

Julius day

0.05

0.71

0.17

0.27

142

-0.17

0.66

0.40

0.49

158

0.12

0.46

0.38

0.4

174

0.53

0.52

0.47

0.19

190

0.3

0.56

0.58

0.73

206

0.48

0.46

0.71

0.92

222

0.33

0.74

0.54

0.79

238

-0.04

0.84

0.30

0.44

254

0.2

0.62

0.44

0.53

Average

Bias
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)Fig. 1- Estimated daily actual evapotranspiration based on Landsat 8 images (mm / day

شکل  -0تبخیر و تعرق واقعی روزانه برآورد شده بر اساس تصاوير لندست  ( 8میلیمتر در روز)
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ماهوارهای (فاصله زمانی  4روز) نشان داد که مقادیر مربوطه به 979
میلیمتر افزایش یافت.

 -1-1تلفیق تصاوير لندست و موديس و ارزيابی عملکرد تبخیر
و تعرق روزانه

تلفیق برآوردهای لندست و مودیس با استفاده از روش ( LinZIمعادله
 )7انجام گرفت ،تا برای روزهایی که تصویر لندست در دسترس نبود
نیز بتوان نیاز آبی را برآورد نمود .نتایج حاصل از ارزیابی برای روزهای
عدم وجود تصویر لندست در جدول  3ارائه شده است .با توجه به مقادیر
همبستگی میان این برآوردها و مقادیر زمینی نیز بین  0/11تا  0/91و
بطور متوسط  0/18بدست آمد که بیانگر مطلوب بودن عملکرد
الگوریتم برای تلفیق بود .همچنین ،متوسط مقادیر  RMSEو MAE
به ترتیب برابر با  0/8و  0/41نیز بیانگر کارایی مطلوب الگوریتم
میباشد .متوسط مقادیر شاخص  Biasنیز برابر  -0/001بود که نشان
دهندهی کم برآوردی مدل نسبت به دادههای واقعی بود.

در جدول  4شاخصهای ارزیابی عملکرد تبخیر و تعرق فصلی برآورد
شده با الگوریتم سبال ارائه شده است .نتایج بیانگر این بود که تبخیر
و تعرق برآورد شده فصلی بر اساس تلفیق تصاویر لندست و مودیس
به واقعیت نزدیکتر بود .مقدار شاخصهای آماری  RMSEو MAE
برای تبخیر و تعرق برآوردی با استفاده از تصاویر لندست به ترتیب
 111/8و  88/9میلیمتر بود ،در حالیکه بعد از تلفیق تصاویر مقدار این
شاخصها به ترتیب  70/7و  17/3میلیمتر بود که بیانگر دقت بیشتر
تبخیر و تعرق فصلی برآورد شده با تلفیق تصاویر بود .همچنین ،مقادیر
باالی ضریب همبستگی تلفیق نسبت به تصاویر لندست و مودیس نیز
مؤید کارایی مدل تلفیق میباشد .همچنین ،در شکل  3نمودار رابطه را
برای تبخیر و تعرق برآوردی بر اساس تصاویر ماهوارهای لندست  9و
مودیس و همچنین تلفیق آنها برای کل دوره رشد ذرت علوفهای (در
مزارع مورد مطالعه) نشان داده شده است .مشاهده میگردد که مقادیر
برآورد شده بر اساس تلفیق تصاویر به خط  1:1نزدیکتر میباشد.

 -1-1نیاز آبی گیاه ذرت برای دوره رشد و ارزيابی عملکرد آن

در شکل  7نیاز آبی دوره رشد در محدوده مورد مطالعه براساس
سنجندههای لندست  9و تلفیق آن با مودیس نشان داده شده است .با
توجه به شکل مذکور اراضی تحت کشت پاییزه( ،در دوره مورد مطالعه
بایر بودهاند) و همچنین مناطق کوهستانیِ بدون پوشش گیاهی (که
بیشتر اراضی منطقه مورد مطالعه را شامل میشوند) دارای مقادیر تبخیر
و تعرق کم بودند .مقادیر باالی تبخیر و تعرق در مناطق تحت کشت
آبی و جنگلی مشاهده گردید .در بین گیاهان کشتشده در منطقه مورد
مطالعه ،ذرت علوفهای نیاز آبی بیشتری دارد .بنابراین مقادیر باالی
تبخیر و تعرق در این نقشهها مربوط به اراضی تحت کشت ذرت بودند
(مزارع 11گانه مورد مطالعه نیز در این مناطق قرار گرفتهاند) .حداکثر
مقدار تبخیر و تعرق در دوره مورد مطالعه با استفاده از تصاویر لندست
( 9با فاصله زمانی  18روز) برابر با  817میلیمتر تعیین گردید.
همچنین ،نتایج مربوط به مقادیر تبخیر و تعرق بعد از تلفیق تصاویر

 -1جمعبندی
تخمین تبخیر تعرق واقعی با دقت قابل قبول در فواصل زمانی کوتاه
میتواند به مدیریت ،ارزیابی و برنامهریزی منابع آب کمک قابل
توجهی داشته باشد .یکی از محدودیتهای تخمین تبخیر -تعرق با
استفاده از تصاویر لندست ،عدم دسترسی به تصاویر بدون ابر لندست
میباشد .چنانچه فاصله زمانی برای تصاویر بدون ابر لندست زیاد باشد
ممکن است برخی وقایع آبیاری توسط نقشههای مربوط به تبخیر و
تعرق واقعی در نظر گرفته نشود.

Table 3- Performance assessment indicators of estimated actual evapotranspiration for days of absence of
Landsat 8 images

جدول  -2شاخصهای ارزيابی عملکرد تبخیر و تعرق برآورد شده در روزهای عدم وجود تصاوير لندست 8
Bias

R2

MAE

RMSE

Julius day

Bias

R2

MAE

RMSE

Julius Day

0.07

0.44

0.37

0.69

202

-0.10

0.17

0.30

0.39

146

-0.76

0.33

0.67

0.89

210

0.22

0.46

0.38

0.46

150

0.56

0.52

0.31

0.43

214

0.12

0.84

0.24

0.31

154

-0.48

0.24

0.35

0.49

218

-0.53

0.64

0.20

0.31

166

-0.13

0.20

0.71

0.43

226

-0.48

0.87
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Fig. 2- Total crop water use during the studied period estimated based on a) Landsat 8 and b) integration of
Landsat 8 and MODIS
 و موديس8 ) تلفیق تصاوير لندستb  و8 ) تصوير لندستa  مجموع آب مصرفی واقعی در دوره مورد مطالعه برآورد شده بر اساس-0 شکل
Landsat 8
MODIS
Integration
line 1:1
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Fig. 3- Estimated values of seasonal actual evapotranspiration based on Landsat 8, MODIS and the
integration of images versus field based evapotranspiration

 سنجندهی موديس و تلفیق تصاوير در مقابل،8  تبخیر و تعرق واقعی فصلی برآورد شده بر اساس تصاوير لند ست-2 شکل
تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر اندازهگیری زمینی
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 وقایع مربوط به تنش آبی در فاصله زمانی که تصویر بدون،همچنین
ابر لندست وجود ندارد ممکن است به منظور تهیه نقشههای تبخیر و
 از اینرو ترکیب تصاویر مودیس (با قدرت.تعرق واقعی برداشت نشود
)تفکیک زمانی مناسب) و لندست (با قدرت تفکیک مکانی مناسب
 رویکرد.مزایای زیادی را در تخمین تبخیر و تعرق واقعی ایجاد میکند
ارائه شده در پژوهش حاضر تلفیق تصاویر مودیس و لندست به کمک
 به منظور تخمین نیاز آبی گیاه ذرت علوفهای طی دورهLinZI روش
 نتایج این مطالعه حاکی. مزرعه در ماهیدشت کرمانشاه بود11 رشد در
از آن بود که تبخیر و تعرق برآوردشده در منطقه مورد مطالعه با کاربرد
زمانی-مدل سبال و اطالعات سنجندهها باقدرت تفکیک مکانی
 بطوریکه نقشههای حاصل از. از دقت کافی برخوردار است،متفاوت
 متر و قدرت تفکیک زمانی100 مدل تلفیقی (با قدرت تفکیک مکانی
 روز) بیانگر دقت قابل قبول آن جهت برآورد تبخیر و تعرق و نیاز4
) یا مودیس9 آبی نسبت به شرایط استفاده از یک سنجنده (لندست
Long and Singh  وSingh et al. (2014)  همانطور که.بود
 مقایسه نتایج حاصل از.( نیز بر بر این موضوع تأکید داشتند2010)
،نتایج نیاز آبی برآورد شده برای کل دوره رشد با مشاهدات زمینی
 قابلیت الگوریتم سبال تاکنون در.بیانگر دقت قابل قبول آن بود
مطالعات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است و در این مطالعه نیز
 به طور.نشان حاکی از عمکرد الگوریتم سبال در برآورد نیاز آبی بود
کلی نتایج این تحقیق نشان داد که برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از
مدلهای سنجش از دور و براساس تلفیق تصاویر با دقتهای متفاوت
زمانی و مکانی میتوانند نتایج قابل قبول را ارائه دهد و نتایج آنها در
 مدیریت منابع آب و، مدیریت اراضی،تعیین مصرف آب کشاورزی
.مدلسازیهای هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد
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