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ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور در
برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق
نوذر قهرمان ،4خلیل قربانی ،2محمد حیدرزاده
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تاریخ پذیرش 4931/10/41

چکیده
تدقیق برآوردهای موجود از تبخیرتعرق یکی از مسائل بنیادی در برنامهریزی آبیاری و مدیریت منابع آب است .در این
پژوهش دو روش در برآورد تبخیرتعرق گیاه نیشکر در واحد امیرکبیر اهواز مورد استفاده قرار گرفت .در رهیافت اول
دو جزء تبخیراز خاک و تعرق از گیاه به صورت تفکیک شده با استفاده از روابطی مبتنی بر شاخص گیاهی NDVI
مستخرج از تصاویرسنجنده  MODISمحاسبه شده و سپس جهت محاسبه تبخیرتعرق گیاه ،مورد استفاده قرار گرفت.
در رهیافت دوم ،تبخیرتعرق نیشکر با استفاده از رهیافت منفرد (نشریه فائو  ) 65محاسبه شد .همچنین با استفاده از
نرم افزار  SimDualKcمقادیر ضریب گیاهی برای ماههای دوره رشد بدست آمده و در معادله فائو -پنمن مانتیث
استفاده شد .جهت مقایسه مقادیر بدست آمده از  2رهیافت فوق ،با مقادیر گزارش شده تبخیرتعرق الیسیمتری ،مورد
مقایسه قرار گرفت .همبستگی روشهای رهیافت دوگانه و رهیافت منفرد فائو با روش الیسیمتری به ترتیب 0/469 ،و
 0/886بدست آمد .از طرفی خطای استاندارد برای رهیافت منفرد فائو  56/24و برای رهیافت دوگانه فائو نیز 24/49
میباشد .ضریب همبستگی روش های رهیافت دوگانه و رهیافت منفرد فائو با روش فائو پنمن مانتیث به ترتیب0/482 ،
و  0/404بدست آمد .از طرفی خطای استاندارد برای رهیافت منفرد فائو  65/42و برای رهیافت دوگانه فائو نیز 50/54
می باش د .نتایج نشان داد که رهیافت دوگانه فائو مبتنی برسنجش از دور نتایج قابل قبولی در محاسبه تبخیر تعرق گیاه
نیشکر بدست میدهد و میتوان از این رهیافت در محاسبه تبخیر تعرق گیاه نیشکر و برنامهریزی آبیاری استفاده کرد.
واژههای کلیدی :تبخیرتعرق ،رهیافت دوگانه  ،شاخص  ، NDVIنیشکر.
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مقدمه
اصالح الگوی مصرف آب در شرایط خشکسالی و
کمبود منابع امری حائز اهمیت است .تعیین میزان آب
مورد نیاز گیاه و برنامهریزی آبیاری بیه منﻈیور تیﺄمین
حیداکﺜر رشید و تحیصیل حداکﺜر محصول و همچنین
اطالع از مقدار کل آب مصرفی مهمترین مرحله
مطالعاتی را در یک طرح آبیاری و زهکشی تشکیل
میدهد .نیشکر از خانواده ﻏالت جزء گیاهان مهﻢ
صینعتی منیاطق گرمیسیری و نیمیهگرمیسیریجهان
و بومی آسیا میباشد .در شرایط اقلیمی حاکﻢ بر
شکر امری
دشیت خوزسیتان زراعیت فارییاب نیی 
اجتنابناپﺬیر محسوب میشود که با توجه به نیاز
باالی این زراعیت بیه آب از ییک طیرف وافزایش
تقاضای آب و کاهش حجﻢ منابع آب در تابستان از
طرف دیگر ،ارزیابی نیاز آبیی ایین گییاهکه خود تحت
تﺄﺛیر دو عامل اقلیﻢ و مدیریت قراردارد میتوان برای
تنﻈیﻢ و طراحی برنامیههیایآبیاری و مصرف بهینه
آب در دوران بهرهبرداری مورد استفاده قرار گیرد.
هنگامی که مدیریت آب بیشترین راندمان را داشته
باشد ،عملکرد نیشکر در حداکﺜر قیرار میگیرد .این
گیاه نیاز آبیاری نسبتا زیادی دارد.در مزارع هاوایی و
تحت شرایط آبیاری ،نیاز آبی نیشکر  200تا 920
سیانتیمتیر در سیال برآورد شده است
) .(chang, 1963ﭼانﮓ تبخیر و تعرق روزانه نیشکر در
منطقه هاوایی را برای فصل زمستان  4-6میلییمتیر
درروز و برای فصل تابستان  6-4میلیمتر در روز
محاسیبه کیرده و میصرف سیاالنه را 2000-2900
میلیمتر گزارش کرد .در گزارشات فائومیزان تبخیر و
تعرق نیشکر در سال  5000تا  5600میلیمتر ذکیر
شیدهاست ( .)Doorenbos et al., 1975در مطالعهای
که جعفری و همکاران ( )5486در مزارع نیشکر
امیرکبیر انجیام دادنید ،مییزانکل آب مصرفی برای
دوره رشد نیشکر برای کیشت سیال اول 49240
متیرمکعیب در هکتیار و بیااحتساب یک کشت سال
اول و برای ﭼهار بازرویی حجﻢ کل آب مصرفی در
طول دوره رشد گییاه را 2800مترمکعب در هکتار

بدست آوردند .شینی دشتگل و همکاران ()5486
میزان نیاز آبی نیشکر را در کشت و صنعت امیرکبیر
بیرایآبیاری معمول مزارع  24590و برای آبیاری یک
جویچیه در مییان متﻐییر  22040متیرمکعیب در
هکتار و برای جویچههای یک در میان ﺛابت 24458
مترمکعب در هکتار بدست آوردند .در تحقیقی که
صارمی و همکاران ( )5485در منطقه هفتتپه انجیام
دادنید ،نییاز آبیی نییشکر را بیااستفاده از الیسیمتر
اندازهگیری کرده و مقدار آب مورد نیاز را بیرای دوره
رشید نییشکر در کیشتقلمه  2650میلی متر و برای
زراعت بازرویی شده در سال دوم  5426میلیمتر
بدست آوردند.
در دهه های گﺬشته ﭼندین روش برای تخمین
تبخیر تعرق براساس ترکیب مدل سازی محصول و
دادههای سنجش از دوری توسعه یافته است .این
روشها از یک روش ساده مانند شاخصهای گیاهی
( )Moran et al., 1994تا مدلهای پیچیده مانند
بیالن انرژی سطح زمین ()Bastiaanssen et al., 2000
گسترش یافته است .برخی از مطالعات رهیافت ضریب
گیاهی دوگانه فائو  65به همراه شاخصهای گیاهی
بدست آمده از تصاویر ماهوارهای را مورد استفاده قرار
دادهاندGonzález-Dugo and Mateos, 2008;( .
;.(Hunsaker et al., 2003; Er-Raki et al., 2007
نتایج این مطالعات نشان داد که ارتباط ضرایب گیاهی
پایه( )Kcbبا شاخصهای گیاهی ،عملکرد روش فائو65
را به مقدار زیادی بهبود میبخشد .البته
 Er-Raki et al., 2006نشان دادند زمانی که جزء
تبخیر از خاک زیاد باشد و یا شرایط تنش رخ دهد
عملکرد روش فائو  65با محدودیت روبه رو میشود .در
رهیافت ضریب گیاهی دوگانه ،تعرق گیاه ( )Kcbو
تبخیر از خاک ( )Keبه صورت جدا در نﻈر گرفته
میشود Farg et al., 2012 .تبخیرتعرق واقعی محصول
و ضرایب گیاهی گندم را با استفاده از رهیافت ضریب
گیاهی منفرد (فائو  )65و دادههای سنجش از دوری
برآورد کردند .تصاویر  SPOT-4مورد استفاده قرار
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گرفت و شاخص های گیاهی  NDVI5و
استخراج شدند .سپس رگرسیون ﭼند متﻐیره برای
پیش بینی معادالت ضرایب گیاهی در مراحل مختلف
رشد با فواصل زمانی  40روزه مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج نشان داد که تبخیرتعرق در مرحله میانی
رشد به نسبت سایر مراحل ،بیشتر با مقادیر
تبخیرتعرق برآوردی با استفاده از سنجش از دور
سازگاری داشت .بطور کلی دقت روش های کالسیک
محاسبه تبخیرتعرق گیاهان برای استفاده در یک
سطح وسیع ممکن است کافی نباشند و در نتیجه
کاربرد کمتری دارند .لﺬا تالش میگردد تا تبخیرتعرق
گیاهان در مناطق با وسعت زیاد از روشهای دیگری
که دارای دقت باالتری هستند محاسبه گردد .رویکرد
عمومی برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز جهت
محاسبه تبخیرتعرق گیاهان در این مناطق استفاده
ترکیبی از داده های سنجش از دور و اطالعات زمینی
است .هدف از این بررسی ،ارزیابی ترکیب رهیافت
دوگانه و دادههای سنجش از دوری برای برآورد
منطقهای تبخیر تعرق گیاه نیشکر است .در استفاده از
رهیافت دوگانه ،ضریب گیاهی پایه که معرف تعرق از
گیاه و ضریب تبخیر که معرف تبخیر از خاک است ،به
صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
SAVI

مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعاتی
کشت و صنعت امیرکبیر در  96کیلومتری جنوب
اهواز در حد فاصل شهرهای اهواز و خرمشهر قرار
گرفته است .این واحد در قسمت ﻏربی رودخانه کارون
و در امتداد حاشیه  4کیلومتری این رودخانه قرار دارد.
حد جنوبی اراضی به فاصله حدود  50کیلومتری
خرمشهر و در شمال کشت و صنعت میرزا کوﭼک
خان قرار گرفته است .از نﻈر جﻐرافیایی این ناحیه بین
عرضهای شمالی ´ 40°96تا ´ 45° 56قرار گرفته

1

Normalized Difference Vegetation Index
2 soil adjusted vegetation index

است .شکل ( )5موقعیت جﻐرافیایی کشت و صنعت
امیرکبیر در استان خوزستان را نشان می دهد.

شکل ( :)4موقعیت اراضی توسعه کشت و صنعت نیشکر
امیرکبیر(مقیاس برای نقشه ایران میباشد)

نحوه تامین آب آبیاری این واحد استفاده از
سیستﻢ شبکههای کﻢ فشار و ﺛقلی است .در اراضی
کشت و صنعت امیرکبیر از آمار و اطالعات دو ایستگاه
هواشناسی استفاده شده است که مشخصات آنها در
جدول ( )5آمده است.
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جدول ( :)4مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده
ارتفاع از سطح دریا (متر)

عرض جﻐرافیایی

طول جﻐرافیایی
نام ایستگاه

4

6

ایستگاه هواشناسی مرکز تحقیقات نیشکر
45°,9´N

98°,25´E

45°,5´N

98°,58´E

به طور کلی متوسط سالیانه بارندگی خوزستان
 255/08میلیمتر می باشد .ماکزیمﻢ بارندگی در آذر
ماه به میزان  86/04میلیمتر و مینیمﻢ آن صفر
میباشد که در ماههای تیر ،مرداد و شهریور میباشد.
فصل بارندگی اکﺜرا از آبان ماه تا اردیبهشت است .اما
پربارانترین ماههای سال آذر ،دی و بهمن میباشد.
حداکﺜر درجه حرارت در تابستان و در زمستان ممکن
است به زیر صفر نیز برسد .مطابق آمار ارائه شده،
میانگین روزانه دمای بیشینه در مردادماه  45/4درجه
سانتیگراد بوده میباشد و معدل روزانه در دی ماه
معادل  52/2درجه سانتیگراد میباشد .میانگین
رطوبت نسبی ماکزیمﻢ در دی ماه برابر  54/6درصد و
میانگین حداقل رطوبت نسبی در خرداد ماه 24/8
درصد می باشد .حداکﺜر تبخیر در تیرماه و حداقل آن
در دی ماه به ترتیب  556/62و  52میلیمتر است .در
این تحقیق از اطالعات الیسیمترهایی که در مزرعیه
 ARC 2-9امییرکبییر نصب شده بیود ،اسیتفاده شید.
در شکل ( )2نمای کلی الیسیمتر حاوی گیاه نیشکر
نشان داده شده است.

ایستگاه امیرکبیر

شکل( :)2نمایی از الیسیمتر تحت کشت نیشکر


تصاویر مودیس
ماهوارههای  Terraو  Aquaبخشی از سامانه
مشاهده زمینی ناسا هستند که برای جمعآوری
مجموعه جامعی از مشاهدات جهانی خشکیهای
زمین ،اقیانوس و جو در محدودههای مرئی و مادون
قرمز طیف ،طراحی شدهاند .سنجندۀ مودیس دارای
حساسیت رادیومتریکی باال (52بیت) و در  45باند
طیفی میباشد و دامنﮥ طیفیآن از طول موجهای
 0/9 -59/9میکرومتر میباشد که این امر میتواند
نیازهای کاربران مختلف را برطرف سازد .اینسنجنده
در  2باند طیفی تصاویر با قدرت تفکیک اسمی 260
متر ،در  6باند طیفی تصاویری با قدرت تفکیک اسمی
 600متر و در  28باند دیگر نیز تصاویری با قدرت
تفکیک  5000متر برداشت میکند .به خاطر اینکه
زاویه اسکناین سنجنده  ±66درجه بوده و در مدار
 606کیلومتر از سطح زمین قرار دارد ،پهنای نوارهای
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تصویربرداری این سنجنده  2440کیلومتر میباشد و
در نتیجه در هر یک یا دو روز ،پوشش جهانی را فراهﻢ
میسازد.به منﻈور انجام این مطالعه تصاویر روزانه
مودیس مربوط به دوره بررسی از ابتدای فروردین تا
انتهای مهرماه  5486از مرکز بایگانی پردازش زمین

() 5
در این رابطه  :Keضریب تبخیر از خاک و ضریب
 Ksکوﭼکتر از  5بیانگر تنش آبی و در شرایط بدون
تنش آبی ،این ضریب  5می باشد .و می توان جزء
تبخیر از خاک را از جزء تعرق از گیاه منفک کرد.
ETc=(Kcb×Ks+Ke)ETo

5

سازمان ناسا ( )LP DAACدریافت شده و سپس با
2

استفاده از نرم افزار  MRTزمین مرجع شدند .پس از
آن مقادیر شاخص گیاهی  NDVIبه صورت میانگین
ماهانه محاسبه شد .این مرحله با استفاده از نرمافزار
 ENVIانجام شده است.
روش تحقیق
در این تحقیق دو رهیافت مورد بررسی قرار گرفت.
در رهیافت اول (ضریب گیاهی دوگانه) دو جزء تبخیر
از خاک و تعرق از گیاه تفکیک شده و با استفاده از
تصاویر  ،MODISشاخص گیاهی  NDVIمحاسبه شد
و سپس در روابط موجود به منﻈور محاسبه
تبخیرتعرق واقعی نیشکر مورد استفاده قرار گرفته
است .در رهیافت دوم ،تبخیرتعرق نیشکر با استفاده از
رهیافت منفرد فائو  65و ضرایب گیاهی استاندارد ارائه
شده توسط فائو  65محاسبه شد .با استفاده از نرمافزار
 SimDualKcنیز مقادیر ضریب گیاهی برای ماههای
دوره رشد بدست آمده و سپس با استفاده از فائو پنمن
مانتیث مقادیر تبخیر تعرق واقعی محاسبه شد .در
روش ضریب گیاهی دوجزئی ،تعرق گیاهان و تبخیر از
سطح خاک به طور جداگانه بررسی و تعیین می شود.
در این روش ضریب گیاهی پایه برای توصیف فرآیند
تعرق و از ضریب تبخیر برای توصیف فرآیند تبخیر از
خاک استفاده میشود .با کاهش انرژی پتانسیل آب
خاک به پایینتر از مقدار آستانه ،گیاه تحت تنش آبی
واقع میشود .اﺛر تنش آبی بر تبخیر تعرق با ضرب
کردن ضریب تنش آبی ( )Ksدر ضریب گیاهی پایه
( )Kcbبه صورت زیر نشان داده شده است.

()2

T  K cb  K s  ET o

()4

E  K e  ET o

ضریب گیاهی پایه ()Kcb
هنگامیکه سطح خاک خشک بوده ولی تعرق به
میزان پتانسیل است ،به عبارتی مقدار آب
محدودکننده تعرق نباشد ،ضریب گیاهی پایه به
صورت نسبت تبخیرتعرق گیاه به تبخیرتعرق مرجع
یعنی به صورت  ETc/EToتعریف میشود .بنابراین در
تبخیرتعرق عبارت (  ) K cb  K s  ET oجزء تعرق
گیاه را نشان میدهد .این عبارت شامل تبخیر آب از
خاک(سطحی) نیز میباشد که رطوبت مورد نیاز آن از
آب الیه خشک زیرین پوشش گیاهی تامین میشود.
 Duchemin, 2006تابعی نمایی برای رابطه بین
4

شاخص گیاهی  NDVIو شاخص سطح برگ ( )LAI
معرفی کرد.

()9

NDVI  NDVI max  (NDVImax 
) NDVI min )exp(0.51 LAI

که در این رابطه  NDVIminو  NDVImaxبه ترتیب
مقادیر شاخص گیاهی برای حالتی است که سطح
خاک خشک بوده و یا بصورت متراکﻢ پوشیده از گیاه
باشد که این مقادیر در این تحقیق  0/59و 0/44
منﻈور شدهاند .از طرفی دوﭼمین ( )2005رابطه
نمایی دیگری بین  Kcbو  LAIارائه داده است.
()6

))Kcb  1.07(1  exp(0.84LAI

https://lpdaac.usgs.gov/products
MODIS Reprojection ToolTM

1
2

Leaf Area Index

3
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از ترکیب  2رابطه باالیی می توان رابطه جدیدی
بین شاخص گیاهی  NDVIو  Kcbبدست آورد.

: TAWکل آب قابل استفاده خاک عمق توسعه
ریشه گیاه (میلیمتر)( رابطه  82نشریه فائو )65

()Er_Raki , 2007
0.84




NDVI max  NDVI 0.54 
()5
Kcb  1.07 1  
  NDVI max  NDVI min  


5
کارلسون و ریپلی ( ،)5446از شاخص گیاهی

 NDVIمقادیر کسر پوشش گیاهی ( )fcرا برآورد
کردند.
2

()6

 NDV I  NDV I min 
fc 

 NDV I max  NDV I min 

TAW  1000(fc  wp ) Zr

() 4

مقدار آب خاک در ظرفیت زراعی (مترمکعب بر

مترمکعب) (  )  fcو مقدار آب خاک در نقطه

پژمردگی( مترمکعب بر مترمکعب) (  ) wpو عمق

محدوده توسعه ریشه گیاه ( )Zrدر این رابطه به ترتیب
 0/25 ،0/49و  50سانتیمتر منﻈور شده است.
:Pکسری از  TAWکه گیاه بدون تحمل تنش آبی
از خاک جﺬب می کند(.بدون واحد)
()50

ضریب تنش آبی )(Ks

اﺛر تنش آبی خاک بر تبخیر-تعرق گیاه با کاهش
مقدار ضریب گیاهی متاﺛر از ضریب تنش آبی (،)Ks
توصیف میشود .رطوبت خاک در ناحیه توسعه ریشه
گیاه( )Drبه صورت مقدار تخلیه ،یعنی کمبود نسبت
به رطوبت ظرفیت زراعی نیز بیان می شود .در ظرفیت
زراعی ،تخلیه آب از خاک عمق توسعه ریشه گیاه صفر
است ( .)Dr=0با کاهش آب به صورت تبخیرتعرق،
تخلیه افزایش مییابد و آنگاه که تخلیه مساوی با آب
سهل الوصول شده ،شرایط تنش آبی ایجاد میشود .با
افزایش تخلیه آب به بیشتر از آب سهل الوصول ،به
عبارتی ،با کاهش آب خاک به پایین تر از مقدار آستانه
تنش( ،)θTتبخیرتعرق گیاه متناسب با آب باقی مانده
به کمتر از حد پتانسیل کاهش مییابد.
RZWHC  RZWD i TAW  D r

()8
(1  P) RZWHC
(1  P) TAW
 : Ksضریب تنش آبی یا ضریب کاهش تعرق تابع
آب قابل استفاده خاک (بین صفر تا )5
 : Drمقدار تخلیه آب خاک عمق توسعه ریشه گیاه
(میلیمتر)
Ks 

) P  0.65  0.04(5  ETc

 RZWHCو  RZWDiظرفیت نگهداشت و رطوبت
ناحیه ریشهها میباشند.
ضریب تبخیر از خاک ()Ke
ضریب تبخیر از خاک ( ،)Keجزء تبخیر در  EToرا
توصیف می کند .پس از خیس شدن الیه خاک
سطحی با بارندگی یا آبیاری ،ضریب تبخیر بیشترین
مقدار است .با خشک شدن این الیه ضریب تبخیر
کاهش می یابد.در شرایطی که آبی در الیه خاک
سطحی باقی نباشد ،ضریب تبخیر میتواند صفر باشد.
 Calera et al., 2001برای محاسبه تبخیر از
سطح خاک رابطهای ارائه دادند که در آن از
کسرپوشش گیاهی ( )fcو ضریبی (  ) که معموال به
ضریب گیاهی ( )Kcوابسته است محاسبه میشود .در
این رابطه  برابر  0/26منﻈور شده است.
()55

K e  (1  fc )  

آزمونهای آماری
به منﻈور برآورد میزان خطا درمحاسبات و تعیین
فرمولی که کمترین میزان خطا در برآورد تبخیرتعرق

Carlson and Ripley

1
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مرجع نیشکر داشته باشد از آزمونهای آماری زیر
استفاده شد.
آزمون ( RMSEمقایسه با استفاده از ریشه
میانگین مربعات خطا) :به منﻈور برآورد خطای هر
روش مورد آزمون نسبت به مقادیر واقعی استفاده
میشود( .یزدی صمدی و همکاران)5484،
2

()52

)  (A  B
i

i

n

RMSE 

آزمون ( AADمیانگین قدرمطلق اختالفها) :برای
مقادیر مجموع ماهاینه مورد استفاده قرار میگیرد.
(یزدی صمدی و همکاران)5484،
()54

Ai  B i
n

AAD 

درصد متوسط خطای پیش بینی(:)Er
()59

100 N Ai  B i

N i 1 B i

5

توسط انجمن مهندسیان عمیران آمریکیا ( )ASCE
توسعه یافته است (.)Allen. 2000

این نرمافزار به منﻈور تعیین تبخیر و تعرق مرجع،
 FAOوASCE

برای روابط مورد تاییید سیازمانهای
تهیه شده است و دارای  56روش معمول و رایج
محاسبه تبخیر و تعرق مرجیع مییباشید.که برای دو
نوع گیاه مرجع (ﭼمن به عنوان گیاه مرجیع کوتیاه و
یونجیه بیرای گییاه مرجیع بلنید)محاسبات انجام
میدهد.موسوی حسب( )5486مقادیر نیاز آبی نیشکر
را برای الیسیمتر در کشت و صنعت امیرکبیر در سال
 5486بدست آورده است .مقادیر ضریب گیاهی با
استفاده از نرم افزار  SimDualKcمحاسبه شد و پس از
آن با ضرب مقادیر ضریب گیاهی در مقادیر
تبخیرتعرق مرجع محاسبه شده و مقایسه آن با
دادههای الیسیمتری ،بهترین معادله برای محاسبه
مقادیر تبخیرتعرق مرجع استخراج شد.

Er 

که در تمامی آزمون های فوق Ai ،تبخیرتعرق
محاسبه شده با هر یک فرمول ها Bi ،تبخیر تعرق
الیسیمتری ( یا روش فائو -پنمن مانتیث) و  nتعداد
مشاهدات میباشد.

نتایج و بحث
رهیافت اول:
برای محاسبه تبخیرتعرق مرجع ابتدا بهترین
معادله برای منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت.
برای این منﻈور ابتدا دادههای هواشناسی از
ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه که قبال ذکر
شد تهیه گردید .سپس دادهها مورد بررسی و ﻏربال
قرار گرفت و پس از آن با استفاده از نرمافزار REF-ET
مقادیر تبخیرتعرق مرجع برای منطقه با استفاده از 56
معادله مورد محاسبه قرار گرفت.نرم افزار REF-ET ،
American Society of Civil Engineers
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شکل (:)9


REF-ET
مقادیر تبخیرتعرق مرجع برآورد شده با فرمولهای پیشنهادی مختلف با استفاده از نرمافزار

همانطور که از نتایج شکل ( )4مشخص است ،از

همبستگی رگرسیونی بین مقادیر محاسیبه شیده و

ل مایک
بین فرمولهایی که در شکل آورده شده ،فرمیو 
برای هر ماه کمترین مقدار نیاز آبی را برآورد میکند.

مقادیر به دست آمده است .مقادیر  RMSEو
برای فرمول بالنی کریدل به ترتیب  62/66و 92/052
بوده که کمترین مقدار بین تمام فرمولها بود
همچنین مقدار ضریب همبستگی ( )R2نیز برای این
فرمول  0/65بوده که مقدار مناسبی میباشد .در کل
نتایج این فرمولها نشان داد که فرمول بالنی کریدل
بهترین فرمول برای منطقه مورد مطالعه است.
سپس با استفاده از رابطه  5و با داشتن مقادیر
شاخص گیاهی  NDVIبرای هر ماه مقادیر ضریب
گیاهی پایه ( )Kcbمحاسبه شد که در نمودار  9نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده می شود ،با
گﺬراندن دوره سرما و شروع آبیاریها از فروردین ماه،
گیاه نیشکر شروع به رشد کرده و به تدریج سطح
مزرعه را میپوشاند ،ارتفاع نیشکر از  50سانتیمتر در
 56فروردین ماه به  520سانتیمتر در  56تیر ماه
رسیده است و به این ترتیب مقادیر شاخص گیاهی
 NDVIبرآورد شده از تصاویر مودیس نیز افزایش
مییابد .با افزایش  ،NDVIمقادیر ضریب گیاهی پایه
نیز افزایش یافته و پس از تیر ماه با رشد آهسته گیاه،
ضریب گیاهی پایه نیز به آرامی افزایش مییابد.

همانطور که مشاهده میشیود،نیاز آبی برآورد شده به
وسیله اکﺜر فرمولها بیشترین مقدار را در تیرماه نشان
شترین مقادیر نیاز آبی به دست آمده از

مییدهید .بیی
الیسیمتر (معیار مقایسات)برای نیشکر در ماههای تیر
و مرداد بوده که مقدار آن بیهترتیب  950/58و
 952/52میلیمتر در ماه و کمترین مقدار آن در
فروردین و معادل  569میلی تیربوده است .
نتایج آزمون های آماری
پس از مقایسه مجموع نیاز آبی نیشکر با فرمولها
5

روش بالنییکرییدل کمتیرین مقیدار ، AAD

2

RMSE

و  Erو فرمیول ماییکبیشترین مقادیر این آزمونها را
دارد .ترتیب قرارگرفتن فرمولهای مختلف بر مبنیای
بشده آزمونهای  RMSE ، AADو  Erاز
مقیادیر مرتی 
کمترین به بیشترین مقدار به ترتیب زیر میباشد:
بالنیکریدل ،پنمن  ، FAO-56هیارگریوز ،تیورک و
مایک λ .و  R2نیز به ترتیب شیب خط و ضریب
Average Absolute Deviation
Root mean square error

1
2

AAD
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شکل( :)1مقادیر ماهانه ضریب گیاهی پایه و شاخص گیاهی NDVI

پس از محاسبه مقادیر ضریب گیاهی پایه ،مقادیر
کسر پوشش گیاهی( ،)fcبا استفاده از مقادیر شاخص
گیاهی برای ماههای فروردین تا مهر محاسبه شد .کسر
پوشش گیاهی در ارتباط مستقیﻢ با شاخص گیاهی

 NDVIبوده و با افزایش  NDVIمقادیر کسر پوشش
گیاهی نیز افزایش یافته و سطح وسیعتری از زمین را
گیاه نیشکر پوشانده است که در نمودار  6مشخص
میباشد.

شکل( :)5مقادیر ماهانه کسرپوشش گیاهی نیشکر برای ماههای فروردین تا مهر

پس از محاسبه مقادیر ماهانه کل آب در دسترس
خاک ( )TAWتوسط رابطه  4عمق توسعه ریشه گیاه،
ضریب تنش آبی یا ضریب کاهش تعرق تابع آب قابل

استفاده خاک ( )Ksبرای هر ماه با استفاده از رابطه 8
مورد محاسبه قرار گرفت .در این رابطه ( Pتبخیرتعرق
 6میلی متر بر روز) کسری از کل آب قابل استفاده

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال ششم • شماره بیستم و یکم • پاییز413 4931
خاک درناحیه توسعه ریشه گیاه است که گیاه بدون
تحمل تنش آبی از خاک جﺬب میکند و طبق جدول
 22نشریه  )FAO( 65برای محصول نیشکر عدد
 0/56مورد استفاده قرار گرفت.
سپس جزء تبخیر از خاک ( )Keبا استفاده را
رابطه  55برای ماههای فروردین تا مهر محاسبه شد.
همانطور که در نمودار  5مشخص می باشد ،در ابتدای
فروردین ماه که نیشکر تازه شروع به رشد کرده و

سطح خاک نسبتا عاری از گیاه است ،تبخیر از سطح
خاک مقادیر باالتری را نشان میدهد ،بتدریج و با رشد
نیشکر توان تعرقی گیاه افزایش یافته و تبخیر از خاک
سهﻢ کمتری از تبخیرتعرق را بخود اختصاص میدهد.
لﺬا اواخر مهر ماه که فصل برداشت نیشکر می باشد،
تعرق گیاه در باالترین حد ممکن و تبخیر از خاک به
کمترین میزان در طول دوره رشد نیشکر میرسد.

شکل( :)6مقادیر ماهانه ضریب جزء تبخیر از سطح خاک (میلیمتر)

سپس با استفاده از رابطه ( 5رابطه شماره 80
سازمان خاروبارجهانی(فائو ))65مقادیر تبخیرتعرق
گیاه برای هر ماه مورد استفاده قرار گرفت .طبق این
رابطه با داشتن مقادیر ضریب گیاهی پایه (،)Kcb
ضریب تنش آبی ( ، )Ksضریب تبخیراز خاک ( )Keو
همچنین مقادیر تبخیر تعرق مرجع که از رابطه بالنی
کریدل محاسبه شده بود ،مقادیر ماهانه تبخیرتعرق
نیشکر برای ماههای فروردین تا مهر محاسبه شد.
همانطور که در شکل ( )6مشخص است ،بیشترین

مقدار تبخیرتعرق گیاه با استفاده از رهیافت دوگانه
فائو به ماه مرداد مربوط میشود .هرﭼند که ضریب
گیاهی پایه طبق شکل ( )9روندی افزایشی تا پایان
فصل داشته و متعاقبا تعرق گیاهی افزایش یافته است
اما تبخیر از خاک طبق نمودار  5با افزایش رشد گیاه
سیر نزولی داشته و لﺬا برآیند این دو مولفه
تبخیرتعرقی سبب شده تا بیشترین مقدار تبخیر تعرق
به ماه مرداد تلعق بگیرد.
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شکل( :)7مقادیر ماهانه تبخیرتعرق با استفاده از رهیافت دوگانه فائو در مقابل دادههای الیسیمتری

رهیافت دوم:
برای محاسبه تبخیرتعرق گیاه با استفاده از
رهیافت منفرد فائو ،عالوه بر داشتن مقادیر تبخیرتعرق
مرجع که با استفاده از فرمول بالنی کریدل محاسبه

شد ،مقادیر ضریب گیاهی استاندارد از فائو 65
استخراج شد و نمودار مربوط به مقادیر ماهانه ترسیﻢ
شد.

شکل( :)0مقایسه مقادیر ماهانه تبخیرتعرق با استفاده از رهیافت منفرد و ضرایب گیاهی استاندارد فائو  56و دادههای
الیسیمتری

محاسبه تبخیرتعرق واقعی با استفاده از فائو-
پنمن مانتیث به منظور بررسی نتایج
با داشتن ضرایب گیاهی نیشکر برای هر ماه از
دوره رشد و استفاده از مقادیر بدست آمده توسط فائو
 65پنمن مانتیث ،مقادیر تبخیر تعرق واقعی گیاه
بدست آمد تا بتوان از این مقادیر در کنار دادههای

الیسیمتری برای بررسی نتایج حاصل از  2رهیافت
دوگانه فائو ( 65مبتنی بر سنجش از دور) و منفرد (با
ضرایب گیاهی استانداردفائو )65محاسبه تبخیرتعرق
ذکرشده استفاده کرد .لﺬا همانطور که اشاره شد با
استفاده از نرم افزار  SimDual Kcضرایب گیاهی برای
ماههای فروردین تا مهر ماه محاسبه شد  .در نمودار 4
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مقادیر تبخیرتعرق واقعی گیاه با استفاده از فائوپنمن
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مانتیث ارائه شده است.

شکل( :)3مقادیر ماهانه تبخیرتعرق واقعی نیشکر با استفاده از رهیافت فائوپنمن

مانتیث و ضرایب گیاهی محاسبه شده با نرم
افزارSimDualKc

به این ترتیب مقادیر تبخیرتعرق برآورد شده با
استفاده از رهیافت دوگانه فائو  65مبتنی بر سنجش
از دور و رهیافت منفرد فائو با استفاده از ضرایب
گیاهی استاندارد فائو  ، 65با استفاده از مقادیر
تبخیرتعرق برآوردشده توسط فائوپنمن مانتیث و
مقادیر الیسیمتری ،مورد بررسی قرار گرفتند .همانطور
که در شکل  8مشاهده می شود در ابتدای فصل
رویش مقادیر تبخیرتعرق رهیافت منفرد از مقادیر
الیسیمتر و فائوپنمن مانتیث باالتر بوده و از طرفی
مقادیر رهیافت دوگانه نیز از مقادیرالیسیمتر و فائو
پنمن مانتیث کمتر میباشد و نمی توان در مورد
برتری یک رهیافت اظهار نﻈر کرد .اما با افزایش رشد
گیاه و پوشیده شدن سطح زمین از گیاه و افزایش
مقادیر تعرق از گیاه  ،این مقادیر رهیافت دوگانه است
که به مقادیر الیسیمتر و فائو پنمن مانتیث نزدیکتر
شده است .بطوریکه در ماههای خرداد ،تیر و مرداد
مقادیر تبخیرتعرق رهیافت دوگانه تا حدود زیادی بر

مقادیر الیسیمتری منطبق شده و با مقادیر فائوپنمن
مانتیث نیز اختالف اندکی دارد .برای مﺜال در ماه
خرداد ،تبخیرتعرق برآوردی توسط رهیافت دوگانه،
الیسیمتر و فائو پنمن مانتیث به ترتیب، 468/65 ،
 450/6و  454/65میلیمتر بوده است درحالیکه در
همین ماه تبخیرتعرق برآوردی با رهیافت منفرد
 482/65میلیمتر بوده است .در مرداد ماه نیز به
مقادیر تبخیرتعرق به ترتیب  952/956،52/88و
 998/44میلیمتر می باشد .در مرداد ماه نیز رهیافت
منفرد  650/55میلیمتر برای تبخیرتعرق برآورد کرده
است .پس از مرداد ماه نیز مقادیر رهیافت منفرد به
یکباره کاهش یافته و به نسبت الیسیمتر و فائو پنمن
مانتیث کﻢ برآورد خواهد بود .هرﭼند مقادیر رهیافت
دوگانه نیز از مقادیر الیسیمتر مقادیر کمتری را نشان
میدهد اما به نسبت رهیافت منفرد ،مقادیر آن به
مقادیر تبخیرتعرق برآوردی الیسیمتر و فائوپنمن
مانتیث نزدیکتر میباشد .
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شکل( :)41مقادیر ماهانه تبخیرتعرق الیسیمتر(میلیمتر) ،رهیافت دوگانه فائو  ،56رهیافت منفرد فائو  56و پنمن مانتیث اصالح
شده

آزمون  tو مقایسه میانگینها
با استفاده از نرم افزار  MINITABآزمون
 Sample Tجهت مفایسه تبخیرتعرق حاصل از
رهیافت منفرد و دوگانه با داده های الیسیمتری انجام
شد .مقادیر اماره های T-Valueو  P-valueدر سطح
به ترتیب
احتمال  %46و درجه آزادی 4
5/54و 0/286به دست آمد و اختالفات معنیدار نبود.
همچنین آزمون  tجفت شده مابین این مقادیر نشان
داد که اختالف مقادیر الیسیمتر و رهیافت دوگانه
است ( T-Value = 4.29
معنی دار
 .) P-Value = 0.005ولی اختالف با مقادیر رهیافت
منفرد معنیدار نبود ( = T-Value = -0.72 P-Value
Paired
T-Test
آزمون
)0.501
 and CI: Dual-Lys, Single-Lysنیز با مقادیر T-
 Value = -0.93 P-Value = 0.387نشان داد
اختالفات معنیدار نیست.
Two-

نتیجهگیری کلی
تحلیل آماری سه روش محاسبه تبخیرتعرق
نیشکر نشان میدهد که ضریب همبستگی روشهای
رهیافت دوگانه ورهیافت منفرد فائو با روش
الیسیمتری به ترتیب 0/469 ،و  0/886بدست آمد .از

طرفی خطای استاندارد برای رهیافت منفرد فائو
 56/24و برای رهیافت دوگانه فائو نیز 24/49
میباشد .ضریب همبستگی روشهای رهیافت دوگانه
ورهیافت منفرد فائو با روش فائو پنمن مانتیث به
ترتیب 0/482 ،و  0/404بدست آمد .از طرفی خطای
استاندارد برای رهیافت منفرد فائو  65/42و برای
رهیافت دوگانه فائو نیز  50/54میباشد .نتایج نشانداد
که رهیافت دوگانه فائو مبتنی بر سنجش از دور نتایج
قابل قبولی در محاسبه تبخیرتعرق گیاه نیشکر بدست
میدهد و میتوان از این رهیافت در محاسبه تبخیر
تعرق گیاه نیشکر و برنامه ریزی آبیاری استفاده کرد.
در استفاده از رهیافت دوگانه مقادیر تبخیرتعرق گیاه
نیشکر برای دوره رشد  2056میلیمتر و در رهیافت
منفرد  22548میلیمتر محاسبه شد .صارمی و
همکاران ( )5485در منطقه هفت تپه نییاز آبیی
نییشکر را در کیشتقلمه  2650میلیمتر و برای
زراعت بازرویی شده در سال دوم  5426میلیمتر
بدست آوردند .با توجه به اینکه سال  5486سال
بازرویی سوم نیشکر برای کشت و صنعت امیرکبیر
بوده ،لﺬا مقادیر رهیافت دوگانه به مقادیر برآوردی
صارمی و همکاران ( )5485نزدیک خواهد بود.
موسوی حسب ( )5485مقدار تبخیرتعرق برای مزارع
کشت و صنعت امیرکبیر را  2565میلیمتر برآورد کرد
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و روش فائوپنمن مانتیث نیز  2092میلیمتر را نشان
داد .هرﭼند که مقادیر رهیافت منفرد به مقادیر
الیسیمتری برآوردی توسط موسوی حسب ()5486
نزدیکتر بوده اما این رهیافت به نسبت مقادیر
الیسیمتری در ماههای تیر و مرداد بیش برآورد و در
ماههای شهریور و مهر بسیار کﻢ برآورد بوده و
نمیتواند به عنوان رهیافتی دقیق در برآورد نیاز آبی
گیاه مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به نتایج این

411
پژوهش میتوان از رهیافت دوگانه فائو 65در محاسبه
تبخیر تعرق گیاه نیشکر وبرنامه ریزی آبیاری استفاده
کرد.

قدردانی
دادههای الیسیمتری مورد استفاده در این تحقیق
مربوط به پایان نامه خانﻢ موسوی حسب ( )5485بوده
است .نویسندگان بدین وسیله از ایشان بابت ارائه این
اطالعات تشکر و قدردانی مینمایند.
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Evaluation of a remote sensing-based dual crop coefficient
approach for estimation of separated amounts of evaporation
and transpiration
Nozar Ghahreman1, Khalil Ghorbani2, Mohammad Heydarzade3

Abstract
The accuracy of the classical methods to calculate evapotranspiration of plants for use in large
areas may not be sufficient and therefore less useful. Thus, the choice of high-precision
approaches, despite of restrictions ahead seems necessary. The purpose of this study is
calculation of sugarcane evapotranspiration in Ahvaz, Khuzestan province using two methods.
In method one, soil evaporation and crop transpiration were separately calculated using NDVI
index extracted from MODIS images in. In the second approach, evapotranspiration was
estimated using single crop coefficient approach known as FAO 56 method using available
coefficients. Besides, crop coefficient values were calculated using SimDualKc software during
entire growing season and FAO Penman-Monteith equation was worked out accordingly.The
results were also compared to a lysimetric dataset. Correlation coefficient of ET estimations
using single and dual crop coefficient approaches with lysimetric measurements were 0.954 and
0.885, respectively. A. On the other hand, the standard error for single coefficient approach was
67.29 and 29.34 dual approach. The results showed that the remote sensing-based dual
coefficient approach provides acceptable estimations of sugar cane in the region. More studies
are recommended for further scrutiny.
Key Words: Evapotranspiration, dual crop coefficient, NDVI, sugarcane.
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