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 .1دانشجوی دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت ،1398/04/16 :تاریخ پذیرش1398/07/23 :

چکیده
برآورد دقیق تبخیر و تعرق واقعی میتواند در برنامهریزی مدیریت جنگلهای هیرکانی که اهمیت زیادی در کاهش شدت تغییررات
اقلیمی و همچنین تأمین منابع آبری شرماا ایرراا داردم کمر کننرد باشرد .روشهرای مسرقیی انرداز گیرری تبخیرر و تعررق بره
محدودیتهایی دچار است که از مه ترین آنها میتواا به نیطهای بودا انداز گیریهرا اشرار کررد .در میابرلم برخری روشهرای
سنجش از دور ایجاد شد اند که حقی میتوانند سبب دسقیابی به نیشههای تبخیر و تعرق شوندم البقه باید قبرل از برهکرارگیری ایرن
نیشههام صحت و درسقی این روشها ارزیابی شود .هدف تحییرق حارررم ارزیرابی نیشرههرای تبخیرر و تعررق واقعری لحظرهای
(  )ETINSTو روزانه (  )ET24برآوردشد از تصاویر ماهوارۀ لندست  8و مدا  SEBALدر جنگرلهرای هیرکرانی اسرت .بررای ایرن
منظورم تصاویر ماهوارۀ لندست  8در تاریخهای  1393/05/04و  1395/03/08برای 200هرزار هکقرار از جنگرلهرای هیرکرانی در
محدودۀ شهرسقااهای پلسفید و کیاسر تهیه شد .پس از پردازش و محاسباتم شارگرمای نهراا از تصراویر بررآورد و برپایرۀ شرار
گرمای نهاام نیشههای  ETINSTو  ET24تهیه شد .برای ارزیابی این نیشههام میردار زمینری  ETINSTو  ET24برا اسرقفاد از داد هرای
هواشناسی ایسقگا های پلسفید و کیاسر و روش پنمن-مانقیث-فائو محاسبه شد .مقوسط  ETINSTو  ET24برآوردشد با اسرقفاد از
تصاویر و روش سباا بهترتیب در ایسقگا پلسفید  0/53و  5/39و در ایسقگا کیاسر  0/48و  4/98و مقوسط محاسبهشدۀ ایرن دو
پارامقر در دو تاریخ یادشد بهترتیب در ایسقگا پلسفید  0/60و  6/16و در ایسرقگا کیاسرر  0/55و  5/82اسرت .میایسرۀ میرادیر
برآوردشد با روش پنمن-مانقیث -فائو نشاا داد که میانگین اخقالف مطلق برآوردشد برای  ETINSTو  ET24برهترتیرب  0/068و
 0/809و میانگین درصد اخقالف نسبی برای این دو پارامقر بهترتیب  11/99و  13/56درصد اسرت کره در مجمروو توانرایی زیراد
رویکرد اسقفاد شد در تهیۀ نیشههای تبخیر و تعرق و امکاا اسقفادۀ کاربردی از این نیشهها را نشاا میدهد.
واژههایکلیدی :جنگلهای هیرکانیم سنجش از دورم لندست 8م نیشۀ تبخیر و تعرقم.SEBAL



مقدمه

امقداد یافقه است .مسراحت ایرن جنگرلهرا  1/85میلیروا
روی دامنرۀ

هکقار اسرت کره  15درصرد جنگرلهرای ایرراا را در برر

شمالی رشقهکو البرز از آسقارا ترا گلریداغری در بجنرورد

میگیرد .جنگل های هیرکانی از نظرر تنروو زیسرقی جرزو

جنگل های هیرکانی بهصورت نرواری باریر

اکوسیسق های غنی و باقیماندۀ جنگرل هرای دوراا سرو
*نویسندۀ مسئول ،تلفن02632223044 :
Email: Adarvish@ut.ac.ir

زمینشناسی است [ ]1که تأثیر مهمی در جذب دیاکسرید
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کربنم کاهش آثار تغییر اقلی و گرمایش جهانی دارند [.]2

پیشرفتهای سنجش از دور بهعنرواا علر م فرن و هنرر

اهمیت این جنگرلهرا رررورت پرهوهش در زمینرههرای

کسب اطالعات از پدید ها از را دور []8م امکاا برآورد ETA

مخقلف از جمله چگونگی ورعیت تبخیر و تعررق در آا

از تصاویر ماهوار ای براسا

مداهای بیالا انرژی سرطحی

را ایجاب میکنرد .فراینرد تبخیرر و تعررقم تبردیل آب از

را فراه آورد است [ .]9تصاویر ماهوار ای بهدلیل دسقرسی

سطح پدید ها و همچنین آب دروا بافت گیاهاا موجرود

بهقرم پوشش مناسب از لحرا مکراا و زمراام هزینرۀ کر و

در اکوسیسق به بخار و ورود آنها به جو است که تابعی از

بهروز بودا اطالعات پایهم برای برآورد  ETAقابرل اعقمادنرد

ویهگیهای خاکم آبوهروام کراربری ارارریم وررعیت

[ .]10اطالعات پیوسقۀ  ETAبرآوردشد از تصاویر ماهوار ای

گیاهی و توپوگرافی منطیه است و میتواا آا را بهصورت

در برنامهریزیم مردیریتم ارزیرابی نیراز آبریم بریالا آب در

پقانسیل و واقعی (  )ETAمحاسبه کرد .برآورد دقیق تبخیر و

مییا های منطیهای و محلی بسیار مفید است [11م .]12

تعرق واقعی)ETA ( 1م میتواند از جنبههای مخقلفری ماننرد

مدا SEBAL2م از پرکاربردترین مردا هرای الگروریق

تولید اولیهم بررسی رفقار و شردت آترشسروزیم انقخراب

بیالا انرژی سطحی بررای سرطوح مسرطح اسرت کره در

راهکارهای صحیح مدیریت و همچنین پایش این جنگلها

صورت بهکارگیری برای مناطق کوهسرقانی بایرد براسرا

کم کنند باشد.

مدا رقومی ارتفاعی ( )DEMاصالح شود [ .]4این مردام

 ETAاز اساسیترین پارامقرهای معادالت بریالا آب و

کمقرررین نیرراز را برره داد هررای زمینرری دارد و میاومررت

انرژی سطح زمین است [ ]3که بهعنواا عامل کنقراکننرد

آئرودینامیکی یکسانی برای پوشش گیاهی و خاک درنظرر

در چرخرۀ آب و انقیرراا انرررژی بررین بیوسررفرم اتمسررفر و

میگیرد [13م  .]14بهدلیل تراک زیاد جنگلهای هیرکرانیم

هیدروسفرم تأثیر مهمری در هیردرولوژی و هواشناسری از

تأثیر خاک در بازتاب ثبتشد توسط مراهوار بسریار کر

جمله پیشبینی و برآورد سیالب و آبهرای زیرزمینری در

است .همچنین در این جنگلهرا برا توجره بره تعرداد کر

مییررا

منطیررهایم تعیررین میرردار تبخیررر مخررازا آبم

ایسقگا های هواشناسیم اطالعات زمینی کمی در دسرقر

شبیهسازی گردش جوی و تغییرات آبوهروای جهراا در

است؛ از اینروم اسقفاد از مدا  SEBALدر این جنگلهرا

بزرگ دارد [ .]4در علو هواشناسی و هیدرولوژیم

ممکن اسرت نقیجرۀ بهقرری نسربت بره دیگرر مرداهرای

مییا

برای انداز گیری  ETAروش ها و معادلههای مخقلفی وجود

الگوریق بیالا انرژی سطحی داشقه باشد [.]15

دارد کرره از روشهررای مسررقیی بررهشررمار م ریرونررد [.]5

 Elnmerو همکراراا ( )2019برا اسرقفاد از داد هرای

بهکارگیری این روشها به محدودیتهایی از جمله زمراام

لندست 8م تحیییاتی با هدف برآورد  ETAروزانره توسرط

هزینه و لزو دسقرسی به داد های هواشناسی دچار اسرت

مرردا  SEBALدر دلقررای رود نیررل مصررر انجررا دادنررد.

[ .]6افررزوابررر ایررنم  ETAحاصررل از روشهررای مسررقیی م

بهمنظور ارزیابی  ETAبررآوردشرد م میردار  ETAبره روش

نیطهای است و اسقفاد از این روشها در سطوح محلی و

فائو-پنمن -مانقیث محاسبه شد و نقایج نشاد داد کره ETA

منطیه ای به سادگی میسر نیست [ .]7اهمیت ایرن مورروو

برآوردشرررد برررا  𝑅2 =%97/83و  RMSEبرابرررر 0/469

در جنگل های هیرکانی به دالیلی همچروا تغییررات زیراد

میلیمقر در روز توانایی زیادی در برآورد  ETAدارد [.]16

توپرروگرافیم تنرروو گونررهای زیرراد و کمبررود ایسررقگا هررای

Rahimzadeganو  )2019( Jananiدر تحیییی به کرارایی
داد های لندسرت  8و مردا  SEBALدر بررآورد  ETAدر

هواشناسی دوچنداا میشود.
1. Actual Evapotranspiration

2. Surface Energy Balance Algorithm for Land
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بررا هررای پسررقه در سررمناا پرداخقنررد .اعقبارسررنجی ETA

از نقایج اولرین تحییرقم پرهوهشهرای تکمیلری برا همراا

برآوردشد با نقایج دسقگا هوشمند هواشناسری (iMetos-

رویکرد در قسمتهای مخقلرف ایرن جنگرلهرا صرورت

)Pesslم  𝑅2 =0/8و  RMSEبرابر  2/5میلیمقر را نشاا داد

گیرد .بنابراینم هدف اصلی این تحییرقم ارزیرابی صرحت

که نشاادهندۀ قابلیت خوب ایرن رویکررد بررای بررآورد

نیشههای  ETAلحظهای و روزانرۀ برآوردشرد از تصراویر

 ETAاسررت [ Numata .]17و همکرراراا ( )2017توانررایی

لندست  8و مدا  SEBALدر قسمت باالبند جنگرلهرای

داد های لندست  7و  5و مردا  METRIC1را در بررآورد

هیرکانی است.

 ETAروزانۀ جنگل های آمازوا در برزیل ارزیرابی کردنرد.
نقایجم توانایی مدا بهکاررفقه در برآورد  ETAروزانره را برا

روشها
مواد 

 RMSE=0/81میلیمقر در روز و  2MAE = %15نشاا داد

منطقۀتحقیق

[ Valizadeh Kamran .]18و  )2018( Longbaبا هردف

منطیۀ تحییق بخشی از جنگل های هیرکانی ایراام واقع در

تعیین  ETAروزانۀ گیرا ررت در اسرقاا خوزسرقاام مردا
 SEBALو داد های لندسرت  8را ارزیرابی کردنرد .نقرایج
نشاا داد که  RMSEو  MAEتبخیر و تعررق برآوردشرد
نسبت به روش پرنمن -مانقیرث -فرائو برهترتیرب  0/45و
 0/18است که کارامدی روش بهکاررفقه را نشاا مریدهرد
[ Abbasnezhad Alchin .]19و همکاراا ( )2018قابلیرت
داد هررای لندسررت  8و مرردا  SEBALرا در برررآورد ETA

روزانه و لحظهای جنگلهای خزری با مدا ترکیبی پنمن-
مانقیث -فائو میایسه کردند .نقایج نشراا داد کره میرانگین
درصد اخقالف نسبی در مییرا هرای لحظرهای و روزانره

حوزۀ شهرسقااهای پلسفید و کیاسر در اسرقاا مازنردراا




با طوا جغرافیایی ˝ 56 52´ 28تا ˝ 53 36´ 1شرقی و




عرررج جغرافیررایی ˝ 2 36´ 12تررا ˝ 20 36´ 2شررمالی
است که زهکشی اصلی آا را رودخانه های تجرن و ترالر
انجا میدهند .مساحت منطیه که نیشۀ  ETAواقعی بررای
آا تهیه شدم حدود 200هزار هکقار و تغییرات ارتفاعی آا
 2400مقر است (شکل  .)1براسا

طرح های جنگلرداری

گونههای راشم ممرزم بلرو م انجیلریم توسرکای ییالقریم
توسکای قشالقیم وام پلتم افرا و شمشاد گونههای اصلی
منطیه را تشکیل میدهند.

بهترتیب  11/45و  14/27درصد است که توانایی مناسرب

استفادهشده

دادههای


رویکرد اسقفاد شد است [.]15

داد های سنجند های  OLIو  TIRSماهوارۀ لندسرت  8در

بررسی منابع نشاا میدهد که قابلیت مدا  SEBALو

دو ترراریخ  1393/05/04و  1395/03/08از فصررل رویررش

تصاویر ماهوار ای در کشورهای مخقلفری از جملره ایرراا

جنگل هرای هیرکرانی کره تبخیرر و تعررق در آا اهمیرت

بررسرری شررد اسررتم ولرری مطالعررات مربررو برره بخررش

بیشررقری داردم از سررایت سررازماا زم رینشناس ری آمریکررا

کشاورزی است و تنها ی

مطالعره در قسرمت پرایینبنرد

جنگرررلهرررای هیرکرررانی نزدیر ر

) (USGSتهیه شد .همچنین نیشرۀ توپروگرافی برا مییرا

بررره جلگررره توسرررط

 1:25000برای تهیۀ نیشرۀ مردا رقرومی ارتفراو و کنقررا

 Abbasnezhad Alchinو همکررراراا ( )2018صرررورت

هندسرری تصرراویر اسررقفاد شررد .داد هررای سررهسرراعقی

گرفقه استم با توجه به تنروو رویشرگا هرام توپروگرافی و

ایسقگا های سینوپقی

هواشناسی پلسفید و کیاسر کره در

اقلی در جنگل ها هیرکانی رروری است که برای اطمیناا

محدودۀ جنگل قرار دارنردم بررای تراریخهرای یادشرد از

1. Mapping Evapotranspiration at High Resolution and
with Internalized Calibration
2. Mean Absolute Error

سازماا هواشناسری کشرور تهیره و در محاسربات  ETAبرا
روش پنمن -مانیث -فائو اسقفاد شد.
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شکل  .1تصویر ترکیب رنگی حقیقی ) RGB(432لندست  8از منطقۀ تحقیق و موقعیت آن در ایران ،استان مازندران و محل ایستگاههای
هواشناسی

پردازشها


پیش

()1

پرریش از پررردازش تصرراویرم ورررعیت هندسرری و کیفیررت
رادیومقری آنهرا بررسری شرد و پرس از تبردیل ارزشهرای
تصاویر ( DNها) به رادیانس تصحیح اثرهرای اتمسرفری برا
اسقفاد از الگوریق  FLAASHدر نر افزار  ENVI 5.3انجا
گرفت.
برآورد 𝐀𝐓𝐄بااستفادهازتصاویرومدلSEBAL

شار گرمای نهاا پارامقر اصلی محاسبۀ  ETAاست که مردا
 SEBALبرپایهای الگوریق بیالا انرژی سطحی میردار آا
را در لحظۀ تصویربرداری برای هر پیکسل محاسبه میکند.
براسا

این الگوریق م میدار انرژی ورودی به سطح زمین

R n  H  λ ET  G

 Rnشار گرمای خالص) (W/m2م  Gشار گرمرایی خراک
) (W/m2م  Hشرار گرمرای محسرو

) (W/m2م  𝜆ETشرار

گرمای نهاا )  (W/m2است .برای اجرای الگوریق مذکورم به
مقغیرهایی نیاز است که در ادامه به اخقصار معرفی میشوند.
شارگرمایخالصRn
شار گرمرای خرالص ( )Rnبراسرا

اخرقالف برین ترابش

ورودی و خروجی در طوا موجهای بلند و کوتا محاسبه
میشود (رابطۀ .)2
()2

R n  1   R s  RL  RL   1 o  RL 

با میدار انرژی خروجی از آا برابر است که معادلرۀ آا برا

در رابطرۀ براالم ↓ Rsترابش طروا مروج کوترا ورودی

چش پوشی از میدار انررژی مصررفشرد بررای فقوسرنقز

) (W·m−2م ↓ RLتابش طوا موج بلند ورودی ) (W·m−2م

بهصورت رابطۀ  1بیاا میشود [.]14
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↑ RLتابش طوا موج بلند خروجی ) (W·m−2م  αرریب

تابشطولموجبلندورودی↓RLوخروجی↑ RL

آلبیردوی سرطحی و  εoررریب سردیدایی سرطحی اسرت.

میدار این تابشهرا کره بره محرل و زمراا تصرویربرداری

سدیدایی سطحی با اسرقفاد از بازترابهرای ثبرتشرد در

رابطۀ اسقفاا بولقزمن (رابطههرای 7

تصاویر و ررایب وزنی هر باند و براسا

روابط تحییرق

 Ayadو همکاراا ( )2016بررآورد و گسریلندگی سرطحی
براسا

رابطههای  3و  4محاسبه شد [.]20

()3

ε0  0.95  0.01 LAI

()4

0.73  SAVI
)
0.5
0.3

وابسقه استم براسا

و  )8محاسبه میشود [.]4
()7

RL  εa  Ta 4

()8

RL  ε0  Ts4
در رابطههای باالم 𝑎 εگسیلندگی جوم  σثابرت اسرقفاا

(ln

LAI  

بررولقزمن  5.67 × 10−8 W/m2 /K 4م Taدمررای هرروای
سطح زمین برحسب درجۀ کلروینم  ε0گسریلندگی

نزدی

 LAIشاخص سطح بررگ و  SAVIشراخص گیراهی

سطحی و  Tsدمای سرطح زمرین برحسرب درجرۀ کلروین

تعدیل خاک است.

است.

دمایسطحزمین

شارگرماییخاکG
رابطۀ  5محاسبه میشود.

دمای سطح زمین براسا

K2
ε .K
)In ( 0 1  1
Lλ

()5

شار گرمای خاک میدار رخیررۀ گرمرایی خراک و پوشرش

TS 

𝑆𝑇 دمای سرطح زمرین بره کلروینم  Lλرادیرانس بانرد
حرارتی لندست ( 8باندهای )10م و  𝐾1و  𝐾2رریبهرای
ثابت برای باندهای حرارتی تصویر اسرت کره از Header

گیاهی ناشی از هدایت مولکولی آنهاست که از نسربت آا
به شار گرمای خرالص و برا اسرقفاد از رابطره باسرقیانس
محاسبه میشود [.]20
G TS
)   (0.0038  as  0.0074  as 2
R n as

()9

تصاویر اسقخراج میشود.

)  (1  0.98  NDVI 4

𝐺 شررار گرمررای خرراک ) (W·m−2م 𝑛𝑅 شررار گرمررای

تابشطولموجکوتاهورودی↓ Rs

خالص ) (W·m−2م 𝑠𝑎 سدیدایی سطحی و  NDVIشاخص

میدار این تابش در زماا عبور ماهوار با اسقفاد از رابطرۀ

تفاوت نرمرااشردۀ پوشرش گیاهراا حاصرل از داد هرای
ماهوار ای است که براسا

 6محاسبه میشود.

) R s  GSC COSθ  d r τ sw

()6

در رابطررههررای برراالم 𝐶𝑆𝐺 ثابررت خورشرریدی 1367
) (W·m−2م  θزاویررۀ تررابش خورشررید در لحظررۀ عبررور
ماهوار م  drمعکو

مربع فاصلۀ نسبی زمین تا خورشید و

𝑤𝑠𝜏 شفافیت اتمسفر است.

نزدی

باندهای مرئی و مادوا قرمرز

محاسبه میشود.

شارگرمایمحسوسH
شار گرمای محسو

میزاا هدررفت انرژی اسرت کره در

اثر اخقالف دما به هوا منقیل میشود.
()10

ρ Cp  dT
rah

H
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 Hشار گرمرای محسرو

) (W·m−2م  ρچگرالی هروا

()kg/m3م 𝑝𝐶 گرمررررررای ویرررررررهۀ هررررررروا (J/kg/K

)1004م𝑇𝑑 اخقالف دمرای نزدیر

سرطحم 𝑎𝑇 دمرای هروا

برحسب درجۀ کلوین و  𝑟𝑎ℎمیاومت آئرودینامیکی است.

) 86400EF (R n 24  G 24
ET 24 
λ

()13

 𝐸𝑇24تبخیر و تعررق واقعری روزانره ()mm/dayم EF

کسر تبخیرم  𝑅𝑛24تابش خالص در طوا روز و  𝐺24شرار

در رابطۀ  10بررای محاسربۀ چگرالی هروا پارامقرهرای

گرمای خاک در طوا روز است .میدار شار گرمای خراک

دمای سرطحی و ارتفراو از سرطح دریرا و بررای محاسربۀ

در طوا روز بسیار ک و تیریباً نزدی

به صرفر 𝐺24 ≅ 0

میاومت آیرودینامیکی سرعت باد و زبری سرطح اسرقفاد

است 𝑅𝑛24 .و  EFبه ترتیب براسا

میشرود .امرا بررای محاسربۀ 𝑇𝑑 در مردا  SEBALاز دو
پیکسل سرد و گر که ارزیابی شرار گرمرای محسرو

و

نهاا در آنها امکااپذیر استم اسقفاد میشود .برا محاسربۀ
𝑇𝑑 برای پیکسل های سرد و گر و ایجاد رابطۀ خطی بین
آنها میدار 𝑇𝑑 برای پیکسل های دیگرر محاسربه مریشرود

dT  aT s  b

()11

در رابطۀ براالم  aو  bرررایب رگرسریوا هسرقند کره

()14

Rn  G  H
Rn  G

()15

EF 

محاسبه میشود.
𝐀𝐓𝐄ساعتیوروزانۀزمینی

برر شرار گرمرای

را در نشریۀ  FAO-56برای محاسبۀ تبخیر و تعرق مرجرع

حاصل از رابطۀ 10م الگروریق مرونین ابوخروف

ساعقی و روزانه ارائه داد است [ .]21برهمنظرور ارزیرابی

( )Monin-Obukhovدر یرر

فراینررد تکررراری اسررقفاد

لحظهای(ساعتی)
محاسبۀتبخیروتعرقواقعی 
تبخیر و تعرق واقعری در لحظرۀ گرذر مراهوار ( 𝑇𝑆𝑁𝐼𝑇𝐸)
رابطۀ  12محاسبه میشود.

()12

نیشههای  ETAبرآوردشد م تبخیر و تعرق مرجع ساعقی و
روزانه در تاریخ تصاویر با این روش بررای ایسرقگا هرای

میشود [.]20

براسا

R n 24  1  a   Ra τ sw  100 τ sw

سازماا خواربار و کشاورزیم روش پنمن -مانقیث -فرائو

پیکسلهای سرد و گر محاسبه شداند.

برای اعماا اثرر نیرروی ارشرمید
محسو

محاسبه میشود.

𝑎𝑅 تررابش فرازمینرری اسررت کرره از روابررط هواشناسرری

(رابطۀ .)11

براسا

رابطرههرای  14و 15

ET INST  3600  λET / λ

در رابطۀ باالم 𝑇𝑆𝑁𝐼𝑇𝐸 تبخیر و تعرق واقعری لحظرهای
()mm/hrم 𝜆 گرمای نهاا تبخیر ()J/Kgم  𝜆ETشار گرمای
نهاا و  3600برای تبدیل ثانیه به ساعت است.

هواشناسی محاسبه و بهدلیل جنگلی برودا منطیره و تنروو
1

گونه ای زیادم با اسرقفاد از ررریب منظرر ( 𝐿𝐾) بره ETA

تبدیل شد .این ررریب براسرا

روش  WUCOLS2کره

توسط بخش منابع آب دانشگا کالیفرنیا ایجاد شد معرادا
 0/936محاسبه شد (رابطۀ .)16

k l  k s  k d  k mc

()16

𝑠𝑘 رریب گونرهم 𝑑𝑘 ررریب ترراک و 𝑐𝑚𝑘 ررریب
ریزاقلی است.

محاسبۀتبخیروتعرقواقعیروزانه
 ETروزانه با اسقفاد از کسر تبخیر و براسرا
برآورد میشود.

رابطرۀ 13
1. Landscape coefficient
2. Water Use Classification of Land Scape species

تهیه و ارزیابی نقشههای تبخیر و تعرق براساس دادههای ماهوارۀ لندست  8و مدل  SEBALدر جنگلهای هیرکانی ...

اعتبارسننن ینقشننههننای 𝐀𝐓𝐄برآوردشنندهازتصنناویر

نشاا میدهند .براسا

265

این نیشههام میدار میانگین NDVI

در ترراریخ ( 1395/3/8برابررر  )0/7483نسرربت برره ترراریخ

ماهوارهای

برررای اعقبارسررنجی نیشررههررای  ETAبرآوردشررد از تصرراویر

( 1393/5/4برابر  )0/6879بیشقر است که دلیل آا ممکرن

ماهوار ای و مدا SEBALم میدار  ETAدر محل ایسقگا هرای

است تازگی برگ های درخقاا و وجود گیاهراا علفری در

هواشناسی پلسفید و کیاسر از نیشۀ برآوردشد اسقخراج و برا

مناطق غیرجنگلی باشد.

میدار  ETAمحاسبهشد از روش پنمن -مانیث -فائو براسرا

نمونه ای از نیشه هرای دمرای سرطحی برآوردشرد در
ایرن نیشرههرام میرانگین

آمررار هررای اخررقالف مطلررق و میررانگین آا ()MAEم درصررد

شکل  2ارائه شد است .براسا

اخقالف نسبی و میانگین آا ( )MREمیایسه و ارزیابی شد.

دمررای سررطحی در ترراریخهررای  1393/5/4و 1395/3/8
بهترتیب  308/814و  306/802درجۀ کلروین اسرت .ایرن

نتایجوبحث

روند دمایی با دمای هوای منطیه مطابیت دارد .نیشه هرای

محاسباتمربوطبهمدلSEBAL

دمای سطحی نیز نشاا میدهند که سطوح آبی سرد شرهید

همااگونه که اشرار شرد الگروریق سرباا از بخرشهرای

رجایی و مناطق بدوا پوشش گیاهی بهترتیرب حرداقل و

مخقلفی تشکیل شد است و قبل از تهیۀ نیشره هرای ETA

حررداک ر دمررا را دارنررد .ایررن در حررالی اسررت کرره اراررری

پارامقرهررای مخقلفرری از جملرره شرراخص  NDVIو دمررای

جنگلیم دمای مقعاداتری نسبت به سطوح یادشد دارنرد.

سطحی با اسقفاد از تصاویر ماهوار ای محاسبه میشروند.

همچنین در اراری جنگلیم مناطق دارای شراخص NDVI

تفسیر نیشههای شاخص  NDVIمحاسربهشرد (شرکل )2

بیشقر (تراک بیشقر پوشش درخقاا)م دمای سطحی کمقری

تراک درخقاا در قسمتهرای مخقلرف منطیرۀ جنگلری را

نسبت به مناطق با شاخص  NDVIکمقر دارند.

شکل  .2نمونهای از نقشههای  NDVIو دمای سطح زمین ( )LSTبرآوردشده از تصاویر ماهوارۀ لندست 8

نقشههای 𝐀𝐓𝐄برآوردشده


کاربری اراری و تراک پوشش جنگل است؛ درحرالی کره

نیشررههررای تبخیررر و تعرررق واقعرری لحظررهای (  )ETINSTو

مه ترین دالیل تغییرات زمانی  ETAبه عوامرل هواشناسری

روزان رۀ (  )ET24برآوردشررد از مرردا  SEBALو تصرراویر

مانند دما و رطوبت اشباو هوا بسقگی دارد .میایسۀ میردار

ماهوار ای بهترتیب در شکلهای  3و  4ارائه شد اند .ایرن

 ETAدر کاربریهای مخقلف نشاا میدهد که سطوح آبری

نیشه ها تغییرات مکانی و زمرانی  ETAدر منطیره را نشراا

سد شهید رجایی بهدلیل تبخیرر پقانسریل و سرطوح بردوا

میدهند .مه تررین دالیرل تغییررات مکرانی ETAم تغییرر

پوشررش و صررخر ای بررهدلیررل کمبررود آب در دسررقر م
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بهترتیب حداک ر و حداقل  ETAرا دارنرد .برا وجرود ایرنم

درخقاا بر  ETAبهصورت خطی نیستم چراکه تأثیر تراک

میرردار  ETAدر منرراطق جنگلرری بیشررقر از سررطوح برردوا

پوشش گیاهی بر عوامل مؤثر بر  ETAمانند گسریلندگی از

پوشش و صرخر ای و کمقرر از سرطوح آبری سرد شرهید

ی

حد به باال به صورت ثابت در میآید .میایسۀ مقوسرط

رجایی است که ایرن تغییررات برا نقرایج تحییرق  Ayadو

 ETAبرآوردشد در سطح منطیه در مییا های لحظهای و

همکاراا [ ]9نیز همسوست .همچنینم در منراطق جنگلری

روزانه نیز نشراا مریدهرد کره تبخیرر و تعررق در تراریخ

با افزایش شاخص  NDVIکه نشاادهنردۀ ترراک درخقراا

 1393/05/04بیشقر از  1395/03/08است.

استم میدار  ETAافزایش پیدا میکنرد .البقره ترأثیر ترراک

شکل  .3نقشههای تبخیر و تعرق لحظهای برآوردشده (برحسب )mm/hr

شکل  .4نقشههای تبخیر و تعرق روزانۀ برآوردشده (برحسب )mm/day

نقشههای 𝐀𝐓𝐄
اعتبارسن ی 

میدهد که میانگین اخقالف مطلق و درصد اخقالف نسربی

بهمنظور ارزیابی نیشه های  ETAبرآوردشرد م میرادیر ETA

 ETINSTبرآوردشد به ترتیرب  0/068و  11/99اسرت کره

لحظه ای و روزانره در محرل ایسرقگا هرای هواشناسری از

حداقل آا مربو به تاریخ  1393/05/04در محل ایسقگا

نیشههای برآوردشد م اسرقخراج و برا میرادیر زمینری آنهرا

پلسفید با درصد اخقالف نسبی  9/60و حداک ر آا مربو

میایسرره شررد (جرردواهررای  1و  .)2نقررایج میایسرره نشرراا

به تاریخ  1395/3/8در محرل ایسرقگا کیاسرر برا درصرد
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اخقالف نسبی 13/58م است ET24 .برآوردشد نیز هماننرد

از دور در برآورد  ET24را نشاا مریدهرد .ایرن نقرایج برا

 ETINSTبرآوردشرررد در تررراریخ  1393/05/04در محرررل

یافقههرای تحیییرات  Abbasnezhad Alchinو همکراراا

ایسقگا پلسفید و در تاریخ  1395/3/8در محرل ایسرقگا

[]15م  Elnmerو همکراراا [ ]14و  Singhو ]22[ Senay

کیاسر با درصد خطای نسربی  11/10و  15/98برهترتیرب

همسوست .از اینرو با اتکا به این نقیجه میتواا نیشههای

حداقل و حداک ر میردار خطرای نسربی را دارد .همچنرین

تبخیر و تعرق را در سطوح گسقردۀ جنگلری و در میراطع

 ET24برآوردشررد بررا میررانگین اخررقالف مطلررق  0/809و

زمانی مورد نظر تهیه کرد و در مطالعات مخقلف و مباحث

درصد میانگین اخقالف نسبی 13/56م توانایی زیاد سنجش

مدیریقی بهکار گرفت.

جدول  .1نتایج مقایسۀ 𝐓𝐒𝐍𝐈𝐓𝐄 زمینی با 𝐓𝐒𝐍𝐈𝐓𝐄 برآوردشده در محل ایستگاه هواشناسی
تاریخ تصاویر
1395/03/08
1393/05/04
1395/03/08
1393/05/04

پلسفید
کیاسر

𝐓𝐒𝐍𝐈𝐓𝐄 برآوردشده ( 𝒊𝑬)

𝐓𝐒𝐍𝐈𝐓𝐄 زمینی ( 𝒊𝑴)

اختالف مطلق

درصد اختالف نسبی

()mm/hr

()mm/hr

( 𝒊𝑬 )𝑴𝒊 −

( 𝟎𝟎𝟏 ×

0/5061
0/5501
0/4631
0/5010

0/5831
0/6084
0/5358
0/5655

0/0770
0/0584
0/0727
0/0655
0/0684

میانگین

𝒊𝑬𝑴𝒊 −

)

𝒊𝑴

13/21
9/598
13/58
11/58
11/99

جدول  .2نتایج مقایسۀ 𝟒𝟐𝐓𝐄 زمینی با 𝟒𝟐𝐓𝐄 برآوردشده در محل ایستگاه هواشناسی
تاریخ تصاویر
پلسفید
کیاسر

1395/03/08
1393/05/04
1395/03/08
1393/05/04

𝟒𝟐𝐓𝐄 برآوردشده ( 𝒊𝑬)

𝟒𝟐𝐓𝐄 زمینی ( 𝒊𝑴)

اختالف مطلق

درصد اختالف نسبی

()mm/day

()mm/day

( 𝒊𝑬 )𝑴𝒊 −

( 𝟎𝟎𝟏 ×

5/192
5/580
4/851
5/120

6/049
6/278
5/772
5/859

0/859
0/697
0/923
0/759
0/809

میانگین

𝒊𝑬𝑴𝒊 −
𝒊𝑴

)

14/21
11/10
15/98
12/95
13/56

نتی هگیری

میایسه با مناطق بدوا پوشش گیاهیم میردار  ETAبیشرقر و

نقایج اعقبارسنجی نشاا میدهرد کره نیشرههرای  ETINSTو

دمای سطحی کمقری دارند .این موروو نشاادهندۀ اهمیت

 ET24برآوردشد در قسمتهای باالبند جنگلهای هیرکانی

جنگل در رخیررۀ آب و تعردیل دماسرتم چراکره تصراویر

نیز همانند قسمتهای پایینبنرد ایرن جنگرلهرا از صرحت

ماهوار ای در روزهای آفقابی تهیه میشود و در نقیجه تبخیر

مناسبی برخوردارند .بنرابراین مریترواا تغییررات مکرانی و

از مناطق بدوا پوشش با شدت بیشقری انجرا مریگیررد و

زمانی  ETAدر این جنگلها را با اسقفاد از داد های لندست

آب در دسقر

کاهش و دما افزایش پیردا مریکنرد .امرا در

 8و مدا  SEBALتهیه کررد و در طررحهرای جنگلرداریم

مناطق جنگلریم تبخیرر و تعررق برا شردت کمقرری انجرا
بررای تبخیرر و تعررق

مدیریت و پایش جنگلها و همچنرین مردیریت منرابع آبری

میگیرد و در نقیجه آب در دسرقر

مناطق هیرکانی بهکار گرفت .تغییرات  ETAو دمای سرطحی

وجود داردم بنابراین دما نیز صرف تبخیر و تعرق میشرود و

روی نیشههای برآوردی نشاا میدهد که مناطق جنگلی در

کاهش پیدا میکند.
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ABSTRACT
Hyrcanian forests play an important role in absorbing carbon dioxide and reducing the severity of
climate change and global warming. The accurate estimation of actual evapotranspiration can help to
plan for conservation and management of these forests and their water resources. Direct measurement
methods for evapotranspiration have limitations, one of the most important of them is the pointed
measurements. Methods for distance measuring have been developed to address these constraints. The
purpose of this study was to prepare and estimate actual instantaneous (ETINST ) and daily (ET24 )
evapotranspiration maps from Landsat 8 satellite imagery and SEBAL model in Hyrcanian forests. For
this purpose, Landsat 8 satellite images were prepared in two different dates, i.e. 2014/7/26 and
2016/5/28 in 200 thousand hectares of Hyrcanian forests in the cities of Pol-Sefid and Kiasar, and after
processing and calculations, latent heat flux was estimated from images and from that basis, ETINST
and ET24 maps were prepared. To evaluate these maps, ETINST and ET24 land values were calculated
using weather data of Pol-Sefid and Kiasar stations and the FAO Penman Monteith method. The
estimated ETINST and ET24 means at the Pol-Sefid station were 0.53 and 5.39 and at Kiasar station,
0.48 and 4.98 respectively. The calculated mean of these two parameters, respectively, were 0.60 and
6.16, at the Pol-sefid station and 0.55 and 5.82, at the Kiasar station. The results showed that the
percentage of estimated relative differences for ETINST and ET24 is 0.068 and 0.809 respectively, and
mean percentage of estimated relative differences for ETINST and ET24 is 11.99% and 13.56%,
respectively, which in total shows the high ability of the used approach for evapotranspiration maps.
Keywords: Hyrcanian forests, evapotranspiration map, remote sensing, Landsat 8, SEBAL.
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