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برآورد تبخير و تعرق واقعی با استفاده از تصاوير سنجنده استر و مدل متريک
جواد اميدوار1کامران داوری ، 2صالح ارشد ،9محمد موسوی بايگی ،4مرتضی اکبری ،5عليرضا فريد حسينی
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چکيده
در این تحقیق کارایی یک روش نسبتاً جدید به نام متریک 7در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر روی سه محدوده کشاورزی
واقع در مجاورت ایستگاههای سینوپتیک مشهد ،گلمکان و قوچان مورد بررسی قرار گرفته است .برای انجام این کار از تصاویر
سنجنده استر 8استفاده شد .به دست آوردن تبخیر و تعرق در وضوح باال ) قدرت تفکیک مکانی باال) با کالیبراسیون داخلی،9
یک مدل پردازش تصویر ماهواره ای برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی به صورت باقیمانده معادله بیالن انرژی سطحی است.
اساس مدل متریک بر فرآیند بیالن انرژی سبال ،10که اولین بار توسط باستیانسن ارائه شده ،استوار میباشد .روش متریک با
استفاده از تبخیر و تعرق مرجع (مبتنی بر دادههای زمینی) کالیبره میشود ،تا خطای محاسباتی معمول در روشهای بیالن
انرژی مبتنی بر سنجش از دور را کاهش دهد .با توجه به نتایج به دست آمده ،حداکثر میزان تبخیر و تعرق واقعی برای سه
محدوده کشاورزی گلمکان ،مشهد و قوچان به ترتیب برابر با  7/99 ،9/11و  9/17میلی متر در روز به دست آمد .همچنین
نتایج نشان داد که مدل توازن انرژی متریک از مدل های مناسب جهت برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس محلی میباشد.
کلمات کليدی  :بيالن انرژی ،تبخير و تعرق واقعی ،سنجش از دور و مدل متريک

.1دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهدomidvar.ja@gmail.com ،
.9دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهدk.davary@gmail.com ، ،
1استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالنsarshadir@yahoo.com ، :،
 .4دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهدmousavi500@yahoo.com ، ،
 .5مربی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستM_Akbari@um.ac.ir0 ،
 .6استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،تلفن تماسafaridh@yahoo.com ،09155176454 :
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مقدمه
طی فرآیند تبخیر و تعرق ) (ETحجم باالیی از آب
خاک سطحی به صورت تبخیر و آب خاک زیر سطحی از
طریق پوشش گیاهی و به صورت تعرق به اتمسفر انتقال
داده میشود .پایش مستمر مقدار مصرف آب برای پروژه
های آبیاری از نقطه نظر مدیریت حقابهها ،برنامه ریزی
آبیاری ،افزایش بهرهوری آب ،و تنظیم بیالن هیدرولوژیکی
آب حوضه مهم می باشد .بعالوه ،تفاوت های بین ET
واقعی و پتانسیل ،به عنوان یک شاخص کمبود آب ،در
قدرت تفکیک مکانی باال در بسیاری از کاربردها از جمله :
کشاورزی و منابع آب مورد توجه است .همچنین ،رطوبت
خاک ( قابل برآورد به کمک تبخیر و تعرق واقعی ) یک
ورودی با ارزش برای مدلهای بارش -رواناب میباشد.
تبخیر و تعرق در زمینهای کشاورزی با استفاده از
 ETمرجع مبتنی بر داده های هواشناسی و ضریب گیاهی
محصول) (KCکه مطابق با نوع محصول و مرحله رشد می
باشد برآورد می گردد .در این میان ،برخی از سؤاالت
وجود دارند نظیر اینکه آیا شرایط واقعی رشد و پوشش
گیاهی با مقادیر ایدهآل شده  KCتطابق دارد؟ مخصوصا در
مناطقی که با کمبود آب و تنش مواجه هستند؟ از طرفی،
برآورد صحیح مراحل رشد محصول ،برای تعداد زیادی
محصول و زمین (در محدوده یک دشت بزرگ)
دشواراست .مدل متریک یک مدل پردازش تصویر
ماهواره ای برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی )(ETact
متناظر با باقیمانده بیالن انرژی سطحی است .این مدل
اصول وتکنیک هایی دارد که عمده آنها در مدل سبال
نیز بکار می رود ،گر چه تفاوتهای نیز با یکدیگر دارند.
سبال یک مدل بیالن انرژی است که در هلند توسط
باستیانسن و همکاران( )1998ارائه گردید و در سر تا سر
دنیا توسط باستیانسن و همکاران و محققین دیگری نیز
بکار رفت،1998 a( ،)Bastiaanssen ،1995( .
،9000( ،)Bastiaanssen ،1998b( ,)Bastiaanssen
 .)Bastiaanssen et al ،9005(،)Bastiaanssenمدل
متریک به منظور فراهم کردن برآورد های نسبتا صحیحتر
 ETدر وضوح باالتر ( )~10 mدر مقایسه با مدلهای کلی
تر و محاسبه نمودن اثرات حرکت افقی توده هوای منطقه
ای ایجاد شده است .مدل متریک برخی مزایای عمده ای
نسبت به روش های قدیمی بیالن انرژی ماهواره ای دارد.
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از این نظر که کالیبراسیون آن با استفاده ETمرجع نسبت
به جزء تبخیر بوده و استفاده از ETمرجع برای برون
یابی  ETلحظهای برای دوره های  94ساعته و جبران
اثرات حرکت افقی توده هوای منطقه ای توسط عدم
اتصال کسر تبخیر به تابش خالص است .زیرا  ETاز تابش
خالص روزانه در بسیاری از محل های خشک و نیمه
خشک می تواند بیشتر باشد .مزیت دیگر ،منحنی ضریب
محصول می باشد از این نظر که در روش متریک به
آگاهی از مراحل رشد محصول و نوع محصول نیاز نیست.
ازطرفی با استفاده از مدل بیالن انرژی متریک
می توان ETحاصل از کمبود آب را شناسایی نمود .مولفه
ابتکاری متریک این است که در مدل سازی بیالن انرژی
از گرادیان دمای نزدیک سطح زمین dTاستفاده میشود،
که شاخصی برای دمای سطحی رادیومتری است .این کار
نیاز به کالیبراسیون دمای سطحی مطلق راکه یک مانع
مهم اصلی در برآورد ETبا ماهواره است ،حذف می نماید.
در مدل متریک کالیبراسیون محاسبه گرمای محسوس با
استفاده از گرادیان دما ،نیاز به تصحیحات جوی دمای
سطح ) (Tsو اندازه گیری ضریب آلیبدو را با استفاده از
مدلهای انتقال تابشی حذف میشود .همچنین
کالیبراسیون داخلی ،اثرات اریبیها 11در برآورد تصحیحات
پایداری آئرودینامیک و زبری سطح را کاهش می دهد .در
این مدل ،استفاده از  ETمرجع مبتنی بردادههای
هواشناسی برای ایجاد شرایط بیالن انرژی در یک پیکسل
(سرد) از مدل سبال متمایز میگردد (،1998 a
 .)Bastiaanssenاین مسئله از مزایای عمده مدل متریک
در برآورد ETواقعی در مناطق کشاورزی می باشد و منجر
به برآورد مقادیر  ETواقعی مبتنی بر دادههای ماهواره
میشود .در این مدل بیالن انرژی مبتنی بر ماهواره با
کالیبراسیون داخلی در دو شرایط آستانه (خشک و
مرطوب) با استفاده از دادههای هواشناسی موجود محلی
کالیبره میشود .کالیبراسیون خودکار برای هر تصویر با
استفاده از یک  ETمرجع یونجه ( )ETrکه از اطالعات
ساعتی آب و هوا محاسبه شده است ،انجام می شود .آلن
و همکاران ( )9005طی تحقیقی در منطقه کیمبرلی
آیداهو به ارزیابی مدل متریک با داده های الیسیمتری
پرداخته و تفاوت بین مقادیر مدل متریک و داده های
Bias
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الیسیمتر برای ETمحصول چغندر قند طی فصل رشد را
کمتر از  4درصد به دست آوردند .همچنین در تحقیقی
دیگر توسط آلن وهمکاران (9005و  )9007bبا به کار
بردن الگوریتم متریک و مقایسه با مقادیر الیسیمتری،
میزان خطا در برآورد تبخیر و تعرق چمن و چغندر قند به
ترتیب  4و  1درصد ،برای فصل رشد ،به دست آمد .چاوز
و همکاران ( )9007با استفاده از تصاویر لندست و به
کارگیری مدل متریک به ارزیابی مقادیر  ETروزانه با داده
های الیسیمتری پرداخته که میزان خطا در آن کمتر از
 15درصد به دست آمد .تاسومی و همکاران ()9005
تفاوت بین مقادیر تبخیر و تعرق ساعتی ،با استفاده از
مدل متریک و داده های الیسمتری ،برای محصوالت
سیب زمینی ،چغندر قند ،نخود فرنگی و یونجه به ترتیب
برابر به  0 ، – 0/09 ، – 0/06و  – 0/05میلی متر در
ساعت بدست آوردند .فالز و همکاران ( )9009با استفاده
از تصاویر ماهواره لندست و مدل توازن انرژی متریک
مقادیر تبخیر و تعرق را در برزیل محاسبه نمودند .نتایج
نشان داد که مدل متریک می تواند به منظور برآورد
مصرف آب و بهبود مدیریت آب در نواحی نیمه خشک و
تحت آبیاری شمال شرق برزیل به کار رود.
به دلیل نبود الیسیمتر و برج های اندازه گیری
شارهای سطحی در مناطق مورد مطالعه ،به منظور ارزیابی
روش موجود برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تکنیک
سنجش از دور ،امکان صحت سنجی نتایج به دست آمده
از الگوریتم متریک فراهم نبود .در این مقاله سعی بر این
شده تا اساس و الگوریتم اجرایی این مدل ارائه و امکان
کاربرد آن در مناطق مشهد ،گلمکان و قوچان مورد
بررسی قرار گیرد.

 -1مواد و روش ها
 -1-1منطقه مورد مطالعه و داده های مورد
استفاده
محدوده مورد مطالعه شامل اراضی کشاورزی اطرراف
ایستگاه هرای هواشناسری سرینوپتیک مشرهد ،گلمکران و
قوچرران برروده کرره برره ترتیرب واقررع درʹ 16˚ 16عررر
شرررمالی 59˚ 18ʹ،طرررول شررررقی؛ ʹ 16˚ 99عرررر
شرررمالی 59˚17ʹ،طرررول شررررقی و ʹ 17˚11عرررر
شمالی 58˚54ʹ،طول شرقی می باشند .در این تحقیق از
تصاویر سنجنده استر مستقر بر روی ماهواره تررا اسرتفاده
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شد .تصویر مربوط به اراضی کشاورزی در محدوده ایستگاه
هواشناسی مشرهد مربروط بره تراری ( 1180/4/9سراعت
 10:57صرربح) ،تصررویر مربرروط برره اراضرری کشرراورزی در
محدوده ایسرتگاه هواشناسری گلمکران مربروط بره تراری
( 1180/5/19ساعت  10:57صربح) ،و تصرویر مربروط بره
اراضی کشاورزی در محدوده ایسرتگاه هواشناسری قوچران
مربرروط برره ترراری ( 1180/8/16سرراعت  10:40صرربح)
می باشد کره از سرازمان منرابع طبیعری اسرتان خراسران
رضوی تهیه گردیده است.

شکل ( :)1موقعيت مناطق مورد مطالعه

 -2-1مبانی نظری
اساس نظری و محاسباتی مدل متریک توسط ریچارد
آلن و همکاران در سال 9007شرح داده شده است
( .)Allen et al,9007به طور کلی در مدل متریک ETاز
تصاویر ماهواره ای با بکارگیری یک بیالن انرژی در سطح
تعیین می شود .جایی که انرژی مصرف شده توسط
جریان  ETبه عنوان یک باقی مانده از معادله انرژی
سطحی محاسبه می شود:
()1
LE  Rn  G  H
در معادله( LE ،)1شار گرمای نهان Rn ،شار تابش
خالص (مجموع تمام تابش موج کوتاه و بلند ورودی و
خروجی در سطح زمین) G ،شار گرمای خاک وH
شارگرمای محسوس می باشد .پارامترها در معادله ()1
برحسب وات بر متر مربع بیان می شوند .یک مزیت
استفاده از بیالن انرژی این است که  ETواقعی سریع تر
نسبت به  ETبالقوه (براساس مقدار پوشش گیاهی)
محاسبه می شود .بطوری که کاهش  ETکه حاصل کمبود
رطوبت خاک میباشد ،به دست میآید .از معایب روش
بیالن انرژی این است که محاسبه  LEتنها با استفاده از

04
مجموع  G ، Rnو  Hصورت می گیرد .مدل متریک سعی
می کند تا بر این عیب با تمرکز بر کالیبراسیون داخلی نه
بر  LEبلکه بر ،Hبر همه میانگین برآورد خطاها و اریبیها
فایق آید .در مدل متریک Rn،با استفاده از باند های
انعکاسی و دمای سطحی محاسبه شده از باندهای حرارتی
محاسبه می شود  G.از  ،Rnدمای سطحی و شاخص های
گیاهی محاسبه می شود و Hنیز از برآورد دامنه دمای
سطحی ،زبری سطح و سرعت باد با استفاده از تصحیحات
ارشمیدس انجام می شود.
 -1-2-1تابش خالص
شار تابش خالص واقعی در سطح  Rnمعرف انرژی تابشی
در سطحی است که به  G، Hو  LEجزء بندی میشود.
شار تابش خالص با استفاده از موازنه شارهای تابشی
خروجی و ورودی محاسبه می شود:
()9
Rn  1   RS   RL  RL  1   0 RL
که  RSتابش طول موج کوتاه ورودی (α ،)Wm-9
آلبیدوی سطحی (بدون بعد) RL↑ ،تابش طول موج بلند
خروجی ( RL↓، )Wm-9تابش طول موج بلند ورودی
( )Wm-9و  εOگسیلمندی حرارتی سطحی باند پهن
(بدون بعد) است .عبارت ( )1- εOمعرف کسری از تابش
طول موج بلند ورودی است که از سطح منعکس می شود.
 - 2-2-1شار گرمای خاک G
شار گرمای خاک ،میزان ذخیره گرما در خاک و پوشش
گیاهی به علت رسانش است .در کاربرد های عام
متریک G،به صورت نسبت  G/Rnبا استفاده از یک
معادله تجربی توسط باستیانسن ( )9000محاسبه
می شود که مقادیر نزدیک نیمروز را نمایش می دهد:
()1
G
)  (TS  273.15)(0.0038  0.0074 )(1  0.98 NDVI 4

Rn

که  T sدمای سطحی ( )Kو  آلبیدوی سطحی
می باشد .سپس Gتوسط حاصلضرب  G/ Rnدر Rn
محاسبه می شود  .تاسومی ( )Tasumi, 2003روش
دیگری برای محاسبه شار گرمای خاک در مدل متریک
پیشنهاد کرد که معادله آن به صورت زیر میباشد:
G
(LAI  0.5 )4a
 0.05  0.18e0.521LAI
()4b

LAI  0.5

Rn
G
 1.8(TS  273.15) / Rn  0.084
Rn
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معادله ( )1در آیداهو ،کالیفرنیا و نیومکزیکو بکار رفته
است .معادالت  1و  G ،4اندازه گیری شده را نزدیک
کیمبرلی آیداهو ( )9001نسبتا صحیح پیش بینی کرده
اند و نسبت  G/Rnرا برای خاک های کشاورزی نمایش
میدهند .اگر خاک دارای مقدار زیادی ترک خوردگی با
پوسته ورقه ورقه شده باشد استفاده از این روش نامناسب
می باشد .معادله  1نشان می دهد که  G/Rnبا افزایش
آلبیدو افزایش می یابد و با افزایش پوشش گیاهی کاهش
می یابد ( بخاطر سایه بر تاج پوشش گیاهی) .معادله ()4a
نشان می دهد که  G/Rnبا افزایش سطح برگ کاهش می
یابد .معادله ( )4bنشان می دهد که برای خاک بدون
پوشش G ،نسبت به دمای سطح افزایش می یابد  .در
برخی کاربردهای متریک برای خاک های مناطق صحرایی
که رسانایی حرارتی نزدیک سطح ممکن است کمتر از
خاک های زراعی باشد بخاطر ترک ها ،پوسته ورقه ورقه
شده ،فقدان ساختار یا درصد رطوبت پایین خاک  G/Rnاز
معادله ( )4bمحدود شده است وحتی دمای سطحی
بیشتر از دمای سطحی پیکسل گرم کاهش می یابد.
 -9-2-1شار گرمای محسوس
متریک اساسا در چگونگی کالیبراسیون تابع  Hبرای هر
تصویر خاص ماهواره ای از کاربردهای قبلی سبال متفاوت
است .در متریک و سبال  Hاز یک تابع آیرودینامیک
تخمین زده می شود :
  C p  dT
H
()5
rah

که در آن  چگالی هوا ( Cp ،)kg/m3گرمای ویژه هوا
در فشار ثابت ( dT ،)1004J/kg/Kاختالف دمای بین دو
ارتفاع (z1و )z2بر حسب درجهی کلوین و  rahمقاومت
آیرودینامیکی بین دو ارتفاع سطح نزدیک برای انتقال
گرما ( )s/mمیباشد.در مدل متریک  rahاز سرعت برون
یابی شده در ارتفاع خمش در باالی سطح زمین (معموال
 )100-900mمحاسبه میشود و تابع مونین ابوخوف (،)L
برای تعریف شرایط پایداری اتمسفر طی فرآیند تکرار
استفاده میشود) .)Allen،1996برای به دست آوردن
پارامتر dtبخاطر دشوار بودن برآورد صحیح دمای سطحی
از ماهواره از معادله ( )6استفاده می شود .بعالوه TS
اندازهگیری شده توسط ماهواره می تواند از دمای
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آیرودینامیکی استنتاج شود که فرایند انتقال گرما را تا
چندین درجه به عقب می نشاند(.) Kustas et al،1994
()6

dT  a  bTSdatum

که  aو bثابت های تعیین شده بطور تجربی برای یک
تصویر مشخص ماهواره ای است که برای تعیین این
ضرایب ،مدل متریک از پیکسل های آستانه که برآورد
مقدار  Hدر آنها امکان پذیر باشد ،به عنوان شرایط حدی
استفاده می کند .دمای سطحی بر اساس ارتفاع هر
پیکسل تصویر (  ) TSdatumبا استفاده از یک مدل رقومی
ارتفاع و میزان کاهش دما است.
TSdatum  Ts  0.0065  z
()7
که  TSبرابر با دمای سطحی اندازهگیری شده توسط
ماهواره و  ΔZبرابر با ارتفاع هر پیکسل منهای ارتفاع از
سطح مبنا (بر حسب متر) می باشد .که معموال ارتفاع
سطح مبنا برابر با ارتفاع ایستگاه هواشناسی درنظر گرفته
میشود .مدل متریک از دو پیکسل شاخص تحت عنوان
پیکسلهای سرد و گرم برای مشخص کردن شرایط مرزی
در معادله بیالن انرژی استفاده میکند .پیکسل سرد از
مزارع با پوشش گیاهی کامل و کامالً آبیاری شده و
پیکسل گرم از اراضی بدون پوشش و خشک انتخاب
میشود.
 -4-2-1تبخير و تعرق واقعی لحظه ای
تبخیر و تعرق واقعی در لحظه تصویر برای هر پیکسل
توسط تقسیم  LEاز معادله ( )1بر گرمای نهان تبخیر
محاسبه می شود:
LE
ETinst  3600
()8
 w
 ETinstتبخیر و تعرق لحظهای) λ ، (mm/hrگرمای
نهان بخار آب یا میزان گرمای جذب شده هنگامیکه یک
کیلوگرم آب بخار میشود ) ρw، (J/kgچگالی آب (kg/m3
 )1000و عدد  1600ضریب تبدیل زمان از ثانیه به ساعت
میباشد  λگرمای نهان بخار از معادله زیر به دست می
آید:
6
(  (2.501  0.00236(TS  273.15)) 10 )9
کسر تبخیر و تعرق مرجع ( )ETrFبه صورت نسبت
تبخیر و تعرق لحظه ای ( )ETinstمحاسبه شده از هر
پیکسل به تبخیر و تعرق مرجع ( )ETrمحاسبه شده از
اطالعات هواشناسی مقدار  ETrبر اساس داده های

04
ایستگاه هواشناسی و با استفاده از روش پنمن -مانتیث
فائو  56محاسبه گردید.
()10

ET inst
ETr

ETr F 

 -5-2-1تبخير و تعرق  24ساعته
به طور کلی مقادیر تبخیر و تعرق روزانه کاربردی تر از
تبخیر و تعرق لحظه ای هستند که از تصاویر ماهوارهای
استنتاج می شود .در مدل متریک تبخیر و تعرق روزانه با
این فر که  ETrFلحظه ای در زمان تصویر مشابه با
میانگین  ETrFدر میانگین  94ساعته است ،برآورد
می شود:
()11
ET24  ETr F  ETr _ 24
 -2نتايج و بحث
برای برآورد تابش خالص (طبق معادلهی ،)9
پارامترهایی شامل تابش طول موج کوتاه ورودی ،آلبیدوی
سطحی ،تابش طول موج بلند خروجی ،تابش طول موج
بلند ورودی وگسیلمندی حرارتی سطحی باند پهن
محاسبه گردید .مقادیر آلبیدوی سطحی ،پوشش گیاهی،
دمای سطحی و تابش خالص سنجندهی استر برای
محدوده اراضی کشاورزی واقع در مجاورت ایستگاه
سینوپتیک قوچان در شکل های  9تا  5ارائه شده است.

08

شکل ( :)2دمای سطحی( )Kواقع در محدوده اراضی کشاورزی
ايستگاه سينوپتيک قوچان
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شکل( :)9مقادير آلبيدوی سطحی واقع در محدوده
اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک قوچان

شکل( :)4مقادير پوشش گياهی ( )NDVIواقع در

شکل( : )5مقادير شار تابش خالص ( )Wm-2واقع در

محدوده اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک قوچان

محدوده اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک قوچان

شار تابش خالص در واقع مقدار انرژی در دسترس
می باشد که صرف گرم کردن هوا ،خاک و همچنین
ف رآیند تبخیر و تعرق می شود .مقدار شار تابش خالص از
توازن مؤلفه های طول موج کوتاه و بلند تابش ورودی و
خروجی به دست می آید و مقدار آن به پوشش و جنس
زمین در هر منطقه بستگی دارد .همانطور که در شکل
های باال دیده می شود مناطق کشاورزی با مقدار پوشش
گیاهی باال دارای مقادیر نسبتاً کمتر آلبیدو و دما
می باشند و شار تابش خالص در این مناطق مقدار قابل
توجهی دارد .این امر نشان میدهد بخش اعظم انرژی در
دسترس در این مناطق صرف فرآیند تبخیر و تعرق

گردیده و در نتیجه کاهش دما را در این نواحی شاهد
هستیم.
به دلیل مشکل بودن برآورد مستقیم مقادیر  ،Gمقدار
این پارامتر با استفاده از معادالت ( )4aو ( )4bو به صورت
نسبت G/Rnمحاسبه گردید و سپس با استفاده از مقادیر
تابش خالص محاسبه شده ،مقدار  Gبه دست آمد.
بسیاری از مطالعات نشان داده است که نسبت  G/ Rnدر
نیمه روز با استفاده از شاخص های گیاهی اندازه گیری
شده توسط ماهواره از قبیل  LAIبا دقت باال قابل پیش
بینی است .البته این شیوه در نواحی با تاج پوشش کم
فاقد اعتبار است .علت آن را می توان بدین صورت توضیح
داد که اگر خاک فاقد گیاه و خشک باشد مقدار اعظم
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انرژی صرف گرم کردن خاک شده و دمای سطحی
افزایش می یابد .از آنجا که مقدار شار گرمای خاک تابعی
از دمای سطحی می باشد با افزایش دمای سطحی خاک،
تفاوت بین دمای خاک سطحی و زیر سطحی افزایش
می یابد که این امر سبب افزایش مقدار شار گرمای خاک

شکل( : )6مقادير دمای سطحی( )kواقع در محدوده
اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک گلمکان

برآورد شار گرمای محسوس نیز به پارامترهای زیادی
نیاز دارد که برخی از آنها از اطالعات تصاویر ماهواره ای و
برخی دیگر دادههای هواشناسی می باشند .شار گرمای
محسوس به میزان پوشش گیاهی بستگی دارد .به دلیل
اینکه در نقاطی غیر از مناطق کشاورزی رابطهی خطی

شکل( :)8مقادير شاخص پوشش گياهی واقع در
اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک مشهد

00
شده و بنابراین انتقال گرما داخل خاک قسمت مهمتری از
تابش خالص را در بر می گیرد .مطالب ذکر شده در
شکل های 6و  7برای محدوده اراضی کشاورزی واقع در
مجاورت ایستگاه سینوپتیک گلمکان به خوبی قابل
مشاهده می باشد.

شکل( : )7مقادير شار گرمای خاک ( )Wm-2واقع در
محدوده اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک گلمکان

دمای سطح زمین و اختالف دمای سطح صادق نیست ،لذا
تنها در مناطق کشاورزی میتوان روی مقدار گرمای
محسوس بحث نمود .دمای سطحی ،پوشش گیاهی و شار
گرمای محسوس برای محدوده اراضی کشاورزی واقع در
مجاورت ایستگاه سینوپتیک مشهد در شکل های  8تا 10
مشاهده میشود.

شکل( :)3مقادير دمای سطحی( )Kواقع در محدوده
اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک مش
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شکل( :)11مقادير شار گرمای محسوس ( )Wm-2واقع در محدوده
اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک مشهد

سطحی آنها بیشتر است مقدار بیشتری دارد و این شامل
مناطق با پوشش گیاهی اندک میشود در جدول  1مقادیر
ثابت های تجربی  aو  bبرای محدوده مورد مطالعه ارائه
شده است.

همانطور که در اشکال  8و  10مشخص است ،با زیاد شدن
پوشش گیاهی ،از مقدار گرمای محسوس کاسته میشود.
عالوه بر آن به دلیل خطی بودن اختالف دمای سطح و
شار گرمای محسوس ،این شار در مناطقی که دمای

جدول( :)1ثابت های تجربی  aو  bبرای محدوده مورد مطالعه
ثابت b

تابت a

محدوده کشاورزی

-969/5

0/86

گلمکان

-118/68

0/44

مشهد

-180/86

0/69

قوچان

مقادیر تبخیر و تعرق روزانه از کم شدن شار گرمای
محسوس و شار گرمای خاک از شار تابش خالص به دست
می آید.

شکل( : )11مقادير تبخير وتعرق واقعی روزانه ()mm/day

شکل( : )12مقادير تبخير وتعرق واقعی روزانه ()mm/day

واقع در محدوده اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک گلمکان

واقع در محدوده اراضی کشاورزی ايستگاه سينوپتيک قوچان
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شکل( : )19مقادير تبخير وتعرق واقعی روزانه ( )mm/dayواقع در محدوده اراضی کشاورزی
ايستگاه سينوپتيک مشهد

در شکل های  11تا  11مقادیر تبخیر و تعرق واقعی به
دست آمده از معادله توازن انرژی متریک در سه منطقه
مورد مطالعه نشان داده شده است .همان طور که در این
تصاویر دیده می شود ،حداکثر مقدار تبخیر و تعرق در
نواحی کشاورزی قرار دارد .تفاوت در مقادیر تبخیر و تعرق

ارائه شده در این شکل ها به تفاوت در زمان تصاویر
ماهواره ای اخذ شده مربوط می شود ،که بنوبه خود شامل
تفاوت در پوشش گیاهی و تفاوت در تبخیر و تعرق مرجع
میگردد .در جدول  9مقادیر از تبخیر و تعرق برای مزارع
آبیاری شده در سه محدوده مورد مطالعه ارائه شده است.

جدول ( :)2مقادير تبخير و تعرق برای نواحی کشاورزی در مناطق مورد مطالعه
انحراف معيار

ميانگين تبخير و تعرق

ماکزيمم تبخير و تعرق

تبخير و تعرق

()mm/day

()mm/day

1/7

1/59

9/11

گلمکان

1/17

1/89

7/99

مشهد

0/18

1/14

9/17

قوچان

به دلیل نبود الیسیمتر و برج های اندازه گیری شارهای
سطحی در مناطق مورد مطالعه ،به منظور ارزیابی روش
موجود برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تکنیک
سنجش از دور ،امکان صحت سنجی نتایج به دست آمده
از الگوریتم متریک فراهم نبوده و از آنجا که هدف این
پژوهش امکان سنجی برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از
مدل متریک در منطقه بود ،مقادیر میانگین تبخیر و تعرق
واقعی به دست آمده با مقادیر تبخیر و تعرق مرجع و

محدوده کشاورزی

میانگین پوشش گیاهی در روزهای تصاویر ،مورد مقایسه
قرار گرفت .با توجه به آنچه که در شکل  19آمده مشاهده
می گردد در روزهایی که مقدار تبخیر و تعرق مرجع
افزایش داشته مقدار تبخیر و تعرق واقعی هم افزایش را
نشان داده است .از آنجا که مقدار تبخیر و تعرق واقعی به
آب در دسترس و پوشش گیاهی بستگی دارد انتظار می
رود که روند نمودار تبخیر و تعرق واقعی در مناطق مورد
مطالعه از این دو عامل پیروی نماید.

04

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال سوم  شماره نهم  پاييز 1931

شکل ( : ) 14مقدار ميانگين تبخير و تعرق واقعی ،تبخير وتعرق مرجع و مقدار ميانگين پوشش گياهی در روزهای مورد مطالعه
(در مناطق کشاورزی)

نتيجه گيری و پيشنهادات
استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت محاسبه تبخیرر و
تعرق ،دارای کاربردهای گوناگونی از جمله بررسی کرارایی
آب در اراضی کشاورزی ،بررسی بیالن حوضره و مردیریت
توسررعه آبیرراری اسررت .مرردل متریررک ازاطالعررات تصرراویر
دیجیتال جمع آوری شده به وسیله سنجنده استر و دیگرر
سنجندهها (دارای تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال) کره
تابش مادون قرمز حرارتری ،ترابش مرئری و ترابش مرادون
قرمز نزدیک را از سطح زمین ثبت می کنند ،استفاده مری
کند .در این پژوهش سعی شد ترا مقرادیر تبخیرر و تعررق
واقعی با استفاده از مدل توازن انرژی متریک و به صرورت
پیکسل به پیکسل در زمان اخذ تصویر ماهواره ای و بررای
هر تصویر محاسبه شرود .نترایج بره دسرت آمرده در ایرن
تحقیق نشانگر آن است که استفاده از تصاویر ماهواره ای و
الگوریتم متریک ابزار مناسبی جهت برآورد تبخیر و تعررق
واقعرری برروده و نتررایج برره دسررت آمررده م ریتوانررد مبنررای
تصمیمات برنامه ریزی و مدیریت قررار گیرد.مرواردی کره
جهت انجام مطالعات آتی پیشنهاد می گردد در ادامه ارائه
شده است.

 کالیبره کرد ن مدل متریک بررای هرر منطقره :از
آنجررا کرره برخرری از ضرررایب مررورد اسررتفاده در
الگوریتم متریک متناسب با منطقه ای است کره
در آن ایجاد شده است .لرذا جهرت اسرتفاده در
منطقه جدید جهت حصول نتایج دقیق ترر نیراز
به کالیبره کردن الگوریتم مذکور می باشد.
 تأسیس امکاناتی از جمله الیسریمتر و بررج هرای
اندازه گیری شارهای سطحی ،به منظور ارزیرابی
روش های موجود برآورد تبخیر و تعررق واقعری
مبتنی بر تکنیک سنجش از دور در منطقه


استفاده از داده های هواشناسی ساعتی و حتی
االمکان بازه های زمانی کوتاهتر

 به منظور بهبود قدرت تفکیک زمانی نقشه های
تبخیر و تعرق حاصل از تصاویر ماهواره ای
سنجنده استر ( 16روز) ،پیشنهاد می شود از
تصاویر سنجنده هایی با بازه زمانی کوتاه تر
19
مانند مودیس و روش های ریز مقیاس کردن
استفاده شود.
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Estimation of Evapotranspiration Actual Using Sensor Aster and Model Metric
J. Omidvar, K. Davari,S. Arshad, M. Mosavi Baygi, M. Akbari, A. Farid hosseini

Abstract
In this study, a performance relatively new technique called the metric for estimating
evapotranspiration actual (ETact) on Three agricultural area located in the vicinity of synoptic stations
Mashhad, Quchan and Golmkan has been studied. The purpose of satellite images Aster is used.
Mapping evapotranspiration at high resolution with internalized calibration (METRIC) is a satellitebased image-processing model for calculating evapotranspiration (ET) as a residual of the surface
energy balance. METRIC uses as its foundation the pioneering SEBAL energy balance process
developed in The by Bastiaanssen. The surface energy balance is internally calibrated using groundbased reference ET to reduce computational biases inherent to remote sensing-based energy balance.
According to the results, the maximum amount of evapotranspiration actual for the three ranges
reserved Golmkan, Mashhad and Quchan 9/13, 7/29 and 2/37mm per day respectively. The results
shows the model of energy balance metric for estimating evapotranspiration actual is the local scale
suitable.
Keywords: Energy Balance, Evapotranspiration, METRIC ,Remote Sensing.

