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ارزیابی تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهوارهای و الگوریتم سبال
(مطالعۀ موردی :شرق استان آذربایجان شرقی)
2

مهدی اسدی ،1مختار کرمی

 .1دانشآموختۀ دکتری آبوهواشناسی کشاورزی ،دانشگاه حکیم سبزواری
 .2استادیار هیدرواقلیم ،دانشگاه حکیم سبزواری
(تاریخ دریافت  ،1399/05/22تاریخ تصویب )1399/09/30

چکیده
ارزیابی میزان تبخیر و تعرق یکی از راههای جلوگیری از هدررفت آب و مدیریت منابع آب است .بنابراین ،در پژوهش حاضر
سعی شده است با استفاده از الگوریتم سبال ،میزان تبخیر و تعرق واقعی در شرق استان آذربایجان شرقی محاسبه شوود .بورای
این منظور ،ابتدا بر اساس دو تصویر ماهوارهای لندست  8به تاریخهای  2017/08/22و  2018/08/09مقادیر شار توابش ،شوار
گرمای خاک ،شار گرمای محسوس برآورد شد .سپس ،بر اساس تفاضل بهدستآمده ،مقادیر شار گرمای لحظهای محاسبه شود
و تبخیر و تعرق  24ساعته برای هر تصویر به دست آمد .در نهایت ،میزان بهدستآمده با مقادیر بهدستآمده از روش پوننن –
مانتیث مقایسه شد .هنچنین ،برای پردازش و تجزیهوتحلیل تصاویر از نرمافزار  ENVI4.8استفاده شد .نتایج بیانگر آن بود کوه
میزان تبخیر و تعرق در روش پنننو مانتیث و سبال در تاریخ  2017/08/22بهترتیب حودود  6/35و  7میلویمتور در روز و در
تاریخ  2018/08/09بهترتیب حدود  7/25برای پنننو مانتیث و  7/94میلیمتر در روز بورای سوبال بووده اسوت .در مجنوو ،
مقادیر تبخیر و تعرق واقعی سبال و تبخیر و تعرق پتانسیل پنننو مانتیث دارای میانگین تفاضل مطلق ( 0/67 )MADمیلیمتور
در روز است که بیان میکند بین مقادیر تخنینزدهشده بهوسیلۀ الگوریتم سبال و روش پنننـمانتیث تطابق خوبی وجود دارد.
کلیدواژگان :تبخیر و تعرق ،سبال ،پنننو مانتیث ،سنجشازدور ،آذربایجان شرقی.

 نویسندۀ مسئول

Email: M.karami@hsu.ac.ir

18

مقدمه
در بسیاری از مناطق جهان تبخیر و تعرر بعرد از برار ،
دومرریع مامررم مهرر در چرخررۀ هیرردروژو ی و از موامررم
تعییعکنندۀ معادالت انر ی در سرح زمریع و تروازن
است و در زمینههرای مخلفرع مفرو  ،ماننرد هیردروژو ی،
کشاورزی ،مدیریت جنگرم و مرتر  ،و مردیریت منراب
مورد نیاز است [ 1و  .]2همچنریع ،مهر ترریع مامرم
محدودکنندۀ کشاورزی در ایران اسرت ،از ایرعرو بایرد بره
افزایش کارایی مصرف ن در توژیرد محصروالت کشراورزی
توجه ویره ای شرود [ .]3رو هرای مرسرو انرداز گیرری
تبخیر و تعر از سح زمیع (نسبت باون ،همبسلگی ادی
و الیسیملر) برای کاربرد پیوسله در فاصفههای مناسر در
منحقه ،بسیار پرهزینه و وقرتگیرر اسرت .همچنریع ،ایرع
انداز گیریها نقحهای هسرلند و بره دژیرم شررای ملییرر
وهوایی و طبیعت پویای فرایند انلقال – گرما ،قابرم
تعمری برره هو رههررای برزر نیسررلند .در هرال ها ررر،
رو های سنجشازدوری سبال [ ،]4ملریر [ ]5و غیرر
را هم مناسبی برای به دست وردن ملییرهای مخلفع در
مقیاسهای زمانی و مکانی مورد نیاز بهمنظور بر ورد تبخیر
و تعرررر هسرررلند [ .]6در ایرررع بررریع ،سررربال یکررری از
اژگوریل های پرکاربرد سنجشازدور است که تبخیر و تعر
گیا را بر اساس تعادل ژحظهای انر ی در سح هر پیکسم
از ی تصویر ماهوار ای محاسبه میکند .تا کنون محاژعات
ملعددی برای بررسی کارایی رو سبال در تبخیر و تعر
واقعی در مناطق وسی در دنیا و ایران انجا شد است که
مبررارتانررد از :چانررو و همکرراران ( )2017برره بررر ورد
سنجشازدوری تبخیر از سح زمیع با اسرلااد از تصراویر
ژندسررت  5و مرردل سرربال در منرراطق مرتارر و سرررد در
باالدست هو ۀ رودخانۀ  Shuleدر کشور چیع پرداخلنرد.
نلایج تحقیق یادشد بیانگر ن برود کره میرانگیع خحرای
بر وردشد از تبخیر و تعر هاصرم از انرداز گیرری مردل
سرربال و دسررلگا ادی کوواریررانح هرردود  6/4درصررد بررا
میانگیع مربعات خحای  0/52میفیملرر در روز اسرت [.]7
گرسو و همکاران ( )2018به تعییع میزان تبخیرر و تعرر
محصررول ترت در مزرمرره ،بررا اسررلااد از رو سرربال
پرداخلند و نلایج کار خود را با رو پنمعر مانلیث فراوو و
مدل شبیهساز خاک  -گیرا مقایسره کردنرد .در پرهوهش
یادشد که از تصاویر ژندست  7اسلااد شد ،نلرایج بیرانگر
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ن بود که بیع اژگوریل سبال و مردل شربیهسراز خراک -
گیا همبسلگی زیرادی در سرالهرای  )0/7047( 2011و
 )0/6689( 2012برقرررار اسررت [ .]8اژنمررر و همکرراران
( )2019به تهیۀ نقشۀ تبخیر و تعر روزانه و فصفی دژلای
نیم با اسلااد از تکنی های سنجشازدور پرداخلند .نهرا
بر اساس اژگوریل سبال و با اسلااد از  24تصویر مراهوارۀ
ژندست  ،8میزان تبخیر و تعر را در دژلرای نیرم برر ورد
کرد و نلایج کار خود را با اسلااد از رو پنمعر مانلیرث
فاوو مقایسه کردند .نلایج پهوهش نهرا بیرانگر ن برود کره
رو سبال تخمیع خوبی از میزان تبخیرر و تعرر دژلرای
نیم با توزی زمانی مکانی تبخیر و تعر در ن هو ه دارد
و میزان همبسلگی ن بیش از  0/97اسرت [ .]9قرادری و
همکاران ( )2020با اسلااد از تصاویر ماهوارۀ ژندست  8و
رو سبال در دشت میع خرو ایرران ،میرزان تبخیرر و
تعر واقعی را بررسی کرد و نلایج بهدست مد را با رو
پنمعر مانلیث مقایسه کردنرد .برر ایرع اسراس ،بیشرلریع
میزان تبخیر و تعر در ما مارس اتاا افلراد کره مقردار
 RMSEن با رو پنمعر مانلیث  0/222میفیملر در روز
است [ .]10در داخم کشور ایران نیز محاژعاتی با اسرلااد
از اژگوریل سبال صورت گرفله که به شرح زیر است :زمان
ثررانی و همکرراران ( )1396در شهرسررلان هرراجی برراد بررا
اسلااد از اژگوریل سبال به ارزیابی تبخیر و تعرر واقعری
گند پرداخلند .با مقایسۀ نلایج هاصم از اژگوریل سبال با
داد های الیسیملر ،مشخص شد که میانگیع تاا م محفق
 0/7میفیملر در روز و ری همبسلگی برابر  0/83است.
همچنیع ،نلایج نشران مریدهرد اژگروریل سربال کرارایی
مناسبی برای بر ورد تبخیر-تعر در منحقرۀ محاژعرهشرد
دارد [ .]15بادیررهنشرریع و همکرراران ( )1398در دشررت
سیرجان به بررسی میزان تبخیر و تعرر واقعری پسرله برا
اسلااد از اژگوریل سبال پرداخلند .نلرایج برهدسرت مرد
نشرران داد درخررت پسررله در سررحوح ک ر شرروری  ،برره
ک بیاری (تا  26درصد) مقاو است .در شوری بیش از
 4هزار ( )µ mho/cmتأثیر ه زمران کر بیراری و شروری
تشدید میشود و ممفکرد محصول بر اثر ک بیاری با شدت
بیشلری کراهش پیردا مریکنرد [ .]16اسردی و همکراران
( )1399در نیمۀ شماژی اسرلان اردبیرم ،میرزان تبخیرر و
تعر واقعی را با اسلااد از اژگوریل سبال کوهسرلانی برر
پایۀ گیرا نخرود برر ورد کررد و نلرایج را برا رو سربال
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مقایسه کردند .بر ایع اساس ،میزان نیاز بی محصول نخود
نیز بهترتی  7/14و  6/70میفیملر در روز برای رو های
سرربال و سرربال کوهسررلانی بررر ورد ش رد [ .]17اسرردی و
همکاران ( )1399با اسلااد از رو سربال و ملریر بره
مقایسه و تخمیع میزان سپیدایی سحوح مخلفرع کراربری
ارا ی پرداخلند .در ایع بررسی میزان سپیدایی مرات بیع
 0/183تا  0/266در رو سبال و بریع  0/237ترا 0/265
در رو ملری تعیریع شرد .در ادامره ،میرزان سرپیدایی
ارا ی کشاورزی ( 0/240بر اساس رو سبال و  0/247بر
اسرراس رو ملریر ) و جنگررم ( 0/141بررر اسرراس رو
سبال و  0/225بر اساس رو ملریر ) نیرز بررسری شرد
[ .]18هدف از پهوهش ها رر ،برر ورد تبخیرر و تعرر در
اسلان تربایجان شرقی است .همچنیع ،سعی بر ایع اسرت
تا به منظور بر ورد دقیقتر شارهای گرمایی سح  ،شررای
توپوگرافی منحقه نیز در بر ورد تبخیر و تعر واقعی ژحاظ
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شود .در ایع بررسی به دژیم قدرت تاکیر مکرانی براال و
کوچ بودن مزارع در ایران ،از سنجندۀ ژندسرت اسرلااد
شد است .اما رایگران برودن تصراویر سرنجندۀ یادشرد و
اژبله ،دورۀ تکرار روزانۀ ن سب شرد اسرلااد از تصراویر
ن در مقیاس منحقهای ماید و برهصررفه باشرد .بنرابرایع،
بررسی کارایی سنجندۀ ژندست در بر ورد تبخیرر و تعرر
منحقهای نیز طی تحقیق یادشد بررسی شد است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منحق رۀ محاژعررهشررد  ،بررا مسرراهلی هرردود 15483/992
کیفوملرمربر در محردودۀ جیرافیررایی ،بریع مرردارهای 36
درجه و  34دقیقه تا  36درجه و  52دقیقۀ مرض شماژی و
 38درجرره و  40دقیقرره تررا  38درجرره و  22دقیقرۀ طررول
شرقی از نصعاژنهار گرینویچ واق شد است (شکم .)1

شکل  .1محدودۀ مطالعهشده

دادههای بررسیشده

الگوریتم توازن انرژی سطحی برای زمین (سبال)

در پهوهش ها ر از تصاویر سرنجندۀ ژندسرت مربرو بره
تاریخهای  2017/08/22و  2018/08/09اسلااد شد که
از سایت اکسپفورر 1دریافت شرد اسرت .داد هرای زمینری
(داد های ساملی دمای هداقم و هداکثر ،داد های ساملی
سرررمت برراد ،دمررای نقحررۀ شرربن و تررابش خورشررید)
اسلااد شد در اژگوریل سبال نیرز از سرازمان هواشناسری
کشور دریافت شد است.

سنجشازدور ،مدت زمران زیرادی اسرت کره امکران برر ورد
توزی فضایی تبخیر و تعر بر اساس داد های سرح زمریع
فررراه کرررد اسررت [19رر  .]21امررروز سررنجش دور از دو
رویکرد مسلقی و غیرمسرلقی یرا محاسرباتی بررای برر ورد
تبخیر و تعر اسلااد مریکنرد .در رو مسرلقی از رو
توازن انر ی سح زمیع [22رر  ]28و در رو غیرمسرلقی
از ری گیاهی اسلااد مریشرود .مبرانی و اسراس رو و
چگونگی محاسبات ن بهطور ماصم در مناب مخلفع مرد

1. Earthexplorer.usgs.gov
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)،

تابش مو کوترا ورودی (
که در ن،
تابش مرو بفنرد
)،
تابش مو بفند ورودی (
) ،ژبیرردوی سررححی و ترروان
خروجرری (
تشعشعی سححی باند پهع است.
برای بر ورد ژبیدوی سححی از تصاویر ماهوار ای ابلدا
باید رادیانح طیای و بازتابندگی هر تصویر بهطور جداگانه
محاسبه شود (رواب  3و .)4

است .مدل سبال ،مقدار تبخیر و تعر واقعی را با اسلااد از
تصاویر ماهوار ای و هداقم داد های زمینی مرورد نیراز و برر
اساس رابحۀ توازن انر ی محاسبه میکند .از نجا که تصاویر
ماهوار ای فق میتوانند اطالمراتی در زمران گر ر مراهوار
اراوه دهند ،بنابرایع مدل سبال میتواند مقدار شرار تبخیرر و
تعر ژحظهای را در زمان تصرویربررداری برر ورد کنرد .شرار
تبخیر و تعر برای هر پیکسم تصویر ،بهصرورت براقیمانرد
رابحۀ توازن انر ی سح محاسبه میشود (رابحۀ .)1

()3

λET  R n  G  H

()1

کره در ن : :رادیررانح طیارری بررای هررر بانررد برهسر
) ،و  :رای رادیانح برای هرر
 :ارز مددی باندها یا
باند (مسلخر از هدر فایم) و
همان  DNاست [.]31

)؛
در رابحۀ یادشد  ، ،شرار گرمرای نهران (
)؛  ،شرار
 ،شار تابش خاژص در سح زمیع (
) و  ،شررار گرمررای محسرروس
گرمررای خرراک (
) است.
(
که شار تابش خاژص در سح زمیع است ،از
مقدار
توازن چهار شار تابشی که مبارتانرد از :ترابش طرولمرو
کوتا ورودی ( ) (بخشی از ایرع انرر ی تابشری توسر
سحوح مخلفع منعکح میشود) ( ) ،تابش طرولمرو
بفنررد ورودی از اتمسررار ( ) و تررابش طررولمررو بفنررد
گسیمشد از سح ( ) ،بهصرورت رابحرۀ  2بره دسرت
می ید [ 29و .]30

 *L
ESUN  *COS  *dr

()4

P 

:
و بازتابنرردگی برراالی اتمسررار،
کرره در ن:
میانگیع تابش فرودی خورشید در باالی اتمسرار (مقرادیر
مسلخر برای تصویر ژندست  8در جدول  1مرد اسرت)،
 :زاویۀ ارتااع خورشیدی : ،معکوس مرب فاصرفۀ
نسبی زمیع تا خورشید است که برای محاسبۀ ن از رابحۀ
 5اسلااد میشود [.]32

R n  1  a  R s   R s   R L  

()2

L  M l Qcal  Al

2 

dr  1  0.033*cos doy
365 


()5

R L   1   a  R L 

که در ن:

 :روز وژینی تصویر است.

جدول  .1مقادیر محاسبهشدۀ  ESUNλو  λبرای لندست 8
مقادیر

باند 2

باند 3

باند 4

باند 5

باند 6

باند 7

2019/7
0/3037

1861
0/2798

1569/3
0/2360

960/4
0/1444

238/8
0/0359

80/5
0/0121

آلبیدوی سطحی

بخشی از انر ی ورودی به سرح زمریع برهمنروان بازترا
سیار ای یا ژبیدو نامید مریشرود کره میرزان ژبیردو برر
اساس رو سبال از رابحۀ  6محاسبه میشود.
()6
کررررره در ن:

αtoa  α path radiance
2
τ sw

α

 :ژبیررررردوی بررررراالی اتمسرررررار،
 :ژبیدوی معادل تابش مسیر که مقردار

ن را بهطور ملوس باسلیانسع [ ]33هدود  0/03در نظر
 :ری شاافیت اتمساری اسرت کره از
گرفله است و
رابحۀ  7محاسبه میشود.
()7

τ sw  0.75  2* 105 * Z

که  :ارتااع ایسلگا مورد نظر برهس ملر است ،وژری در
ایع پهوهش به دژیم مساهت زیاد منحقه از مردل رقرومی
ارتااع مربو به ماهوارۀ اسلر اسلااد شد .همچنیع ،مقدار
ژبیدوی باالی اتمسار از رابحۀ  8محاسبه شد:
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()8

) αtoa  (ωλ * ρ λ

ری وزنی باندهای غیرهرارتی اسرت و از
که در ن:
طریق فرمول  9محاسبه میشود:
()9

ESUN λ
ESUN λ

ωλ 

رای محاسبهشد مربو به تابش فررودی خورشرید
برای تصویر ژندست  8در
و
در باالی اتمسار
جدول  2ورد شد است.
تابش مو کوترا ورودی ( ) در واقر  ،شرار ترابش
خورشیدی است که بهصورت تابش مسلقی و پراکنرد بره
سح زمیع میرسد و مقدار ن برای زمان تصویر و شرای
سمان صاف و بردون ابرر ،برهصرورت رابحرۀ  10محاسربه
میشود.
()10

R s   GSC  cosθ  d r τ SW

)،

ثابت خورشیدی (
که در ن،
معکوس مرب فاصرفۀ
کسینوس زاویۀ ورودی خورشید،
ری شاافیت اتمسار است.
زمیع تا خورشید و
تابش مو بفند خروجی ،شار تابش هرارتی گسیمشد
از سح زمیع به اتمسار اسرت کره فرمرول ن برهصرورت
رابحۀ  11است.
()11

R L   ε a  σ T s4

در رابحۀ یادشد  ،توان تشعشعی سححی باند پهع،
)
ثابت اسلاان بروژلزمع (
و دمای سح زمیع است.
تابش طول مرو بفنرد ورودی ،شرار ترابش هرارتری از
اتمسار به زمیع اسرت کره برا اسرلااد از رابحرۀ اسرلاان
بوژلزمع قابم محاسبه است (رابحۀ .)12
()12

R L   ε a  σ T a4

توان تشعشعی اتمسرار ،ثابرت
در رابحۀ یادشد
)و
اسرررلاان بررروژلزمع (
دمای هوای نزدی سح ( ) است.
شار گرمای خاک ()G

در نیمۀ روز ،با اسلااد
در رو سبال ابلدا نسبت
از رابحۀ تجربی اراوهشد توس باسلیانسع بهصورت رابحۀ
 13محاسبه شد.

()13
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G Ts
  0.0038a  0.0074 a 2 1  0.98NDVI 4 
Rn a

در رابحۀ یادشد  ،دمای سححی ( ) ،ژبیردوی
شرراخص تاا ررم نرمررالشررد پوشررش
سررححی و
گیاهی است .مقدار با رر کرردن نسربت یادشرد در
برا اسرلااد از رابحرۀ
به دست می ید .مقادیر
 14قابم اسلخرا است.
()14

ρ2  ρ1
ρ2  ρ1

NDVI 

کرره در ن ،انعکرراس طیارری بانررد  5ژندسررت (بانررد
انعکاس طیاری بانرد  4ژندسرت
مادونقرمز نزدی ) و
شاخصی است که مقدار و شرای
(باند قرمز) است.
پوشش گیاهی را نشان میدهرد .مقرادیر ن بریع  -1و +1
تیییر میکند ،بهطوری کره مقردار ن بررای سرح خراک
مریان صار ،برای سحوح کامالً پوشرید از گیرا  1اسرت و
برای سحوح بی و ابرها مقردار ن معمروالً کملرر از صرار
است.
کملررر از صررار باشررد ،سررح
چنانچرره مقرردار
بررای ن برابرر برا
تفقی شد و نسربت
یادشد
 0/5در نظر گرفله میشرود .اگرر منراطق دارای مقردار
کملر از  4و بیشلر از  0/45باشد ،مناطق پوشرید از
برای ایع مناطق نیرز
برف فرض میشوند و نسبت
 0/5ژحاظ میشود.
شار گرمای محسوس ()H

در رو سبال بر ورد شار گرمای محسوس ،ابلدا دو پیکسرم
سلانه انلخا میشوند .یکی از ایع پیکسرمهرا کره پیکسرم
سرد نامید میشود ،مربو به منحقهای کامالً پوشید از گیا
و بیاریشد است .دمای سح زمیع در ایع پیکسم نزدیر
به دمای هواست و تبخیر و تعرقی معادل تبخیر و تعر مرج
دارد .پیکسم دو که پیکسم گر نا دارد ،زمریع کشراورزی
بدون پوشش گیراهی و خشر اسرت .بنرابرایع ،مقردار شرار
گرمای نهان تبخیر در ایع پیکسم صرار فررض مریشرود .در
رو سبال طبق رابحۀ  1و بر اساس مقادیر تبخیر و تعر دو
پیکسم یادشد  ،شار گرمرای محسروس در ایرع دو پیکسرم
محاسبه شد و سپح ،مقردار شرار گرمرای محسروس سرایر
پیکسمها تخمیع زد میشود .مقدار شار گرمرای محسروس
بهصورت رابحۀ  15بر ورد میشود.
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ρ C p  dT

()15

rah

H 

) ،گرمای ویهۀ هروا
که در ن ،چگاژی هوا (
اخلالف دمای هوای نزدی سح ( )
)،
(
مقاومررت ورودینامیرر برررای انلقررال گرماسررت
و
).
(
پح از نکه مقردار شرار گرمرای محسروس برر اسراس
شرای جوی تصحی شد ،مقدار ژحظهای شار گرمای نهان
تبخیر محابق با فرمول  1برای هر پیکسم محاسبه میشود
و سپح ،با اسلااد از رابحۀ  16مقردار ژحظرهای تبخیرر و
) بر ورد میشود:
تعر واقعی (
λET
λ

()16

ET inst  3600

) اسرت.
در رابحۀ یادشد گرمای نهان تبخیر (
همچنیع ،برای بر ورد مقدار تبخیر و تعر روزانه از رابحرۀ
 17اسلااد میشود [:]34
()17

86400Λ  R n 24  G 24 
λ

ET daily 

شار
)،
تابش خاژص روزانه (
که در ن،
) ،و گرمرای نهران تبخیرر
گرمای روزانۀ خاک (
) است.
(
تبخیر و تعرق گیاه مرجع

تبخیر و تعر از سح وسیعی از چمنزار کوترا شرد و یرا
یونجهای که خو بیراری شرد و کرامالً سرح زمریع را
پوشاند اسرت ،برهمنروان تبخیرر و تعرر مرجر تعریرع
میشود .در رابحۀ پنمع-مانلیث فاوو ،گیا مرج  ،چمنرزار
با شرای خاص ( ژبیدوی  ،0/23ارتاراع  12سرانلیملرر و
مقاومت سححی  )s/m70تعریع میشود .همچنریع ،گیرا
یونجه با خصوصیاتی همچون ارتاراع بیشرلر از  0/3ملرر و
سایهاندازی کامم نیز گیا مرجر نامیرد مریشرود .بررای
محاسبۀ  ET0رواب ملعددی اراوه شرد کره از میران نهرا
رابحۀ پنمع-مانلیث توس فاوو برای بیشرلر کشرورهای برا
اقفی خش و نیمهخش از جمفره ایرران پیشرنهاد شرد
است .رو پنمع -مانلیث دارای نسخههای ملعددی است
که از بیع نها رو فاوو-پنمع-مانلیث برهمنروان یکری از
رو هررای معلبررر برررای تخمرریع  ET0مررورد اسررلاادۀ

ملخصصان قرار گرفله است [ .]35فر کفی رابحۀ ترکیبری
پنمع-مانلیث بهصورت رابحۀ  18است:
()18



 / λ




 e e
   R n  G   K timeρa Cp  s a r
a

ET0  
rs

)   γ(1 

ra

mmd-1

 :تبخیرر و تعرر مرجر برهسر
که در ن:
 :تااوت فشار بخار هوا با هاژرت
یا،mmh-1
 : ،فشرار
اشباع (کمبود فشار بخرار هروا) برهسر
 : ،فشررار بخررار
بخررار اشررباع هرروا برهسر
 : ،چگاژی میانگیع هوا در فشار
واقعی هوا برهس
 : ،گرمرای ویره هروا برهسر
ثابت برهس
 : ،شرری رابحرۀ دمررایی فشررار بخررار
 : ،ثابت سایکروملری برهس
اشباع برهس
 ،مقاومرررت سرررححی (هجمررری) برهسرر
: ،
 : ،مقاومررت ورودینررامیکی برهسرر
معرررادل
گرمرررای نهررران بخرررار برهسر ر
و بررررررررای  ETبرهسررررر ر
است.
معادل
یافتهها

همانگونه که اشرار شرد ،اژگروریل سربال از بخرشهرای
مخلفای تشکیم شد است و طی ایع فرایند ،پاراملرهرایی
مانند شاخص  ،NDVIژبیدوی سححی و دمای سححی برا
اسلااد از اطالمات تصاویر ماهوار ای محاسربه مریشروند
(شکم .)2
قبم از بررسی نلایج تبخیر و تعر  ،ابلردا صرحت ایرع
پاراملرها بررسی میشود .سپح ،به بررسی نلایج تبخیرر و
تعر برهدسرت مرد برهوسریفۀ اژگروریل سربال پرداخلره
میشود .در محاژعۀ ها ر ،شراخص  NDVIبررای تصراویر
بررسیشد محاسبه شد که مار مربرو بره ن در سرح
منحقۀ محاژعهشد در جدول  2مد است .همانطرور کره
در جدول  2مشاهد میشرود ،مقردار میرانگیع  NDVIدر
تاریخ  2018/08/09برابر برا  0/144اسرت کره نسربت بره
تاریخ  2017/08/22مقدار بیشلری دارد و دژیم ن ،وجود
ه زمان محصوالت پاییز و بهار و مرات است .در مقابرم،
در تاریخ  2017/08/22به دژیم شروع برداشت محصروالت
پاییز و از بیع رفلع نسبی مرات  ،میزان میانگیع شراخص
 NDVIکاهش یافله و به مقدار  0/124رسید است.
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جدول  3نشاندهندۀ مقادیر برهدسرت مرد ژبیردوی
سححی در محدودۀ محاژعهشرد اسرت .مقرادیر هرداقم و
هداکثر بهترتی مربو به خاک ژخت و کو ها در منحقره
است که در هر دو تاریخ مورد بررسی قابم مشراهد اسرت.
میررانگیع ژبیرردو در تصرراویر مربررو برره ترراریخهررای
 2017/08/22و  2018/08/09برررهترتیررر در محررردودۀ
 0/237تا  0/303است که در دامنۀ قابم قبول برای مزارع
کشاورزی و مرات قرار دارد [.]36
همچنیع ،جدول  4نشاندهندۀ مقرادیر مسرلخر دمرای
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سححی برای تصاویر بررسیشد در محدودۀ محاژعهشد است.
همانگونه که در جدول  4نیز پیداست ،بیشرلریع و کملرریع
میزان میرانگیع دمرای سرح زمریع برا مقرادیر  318/140و
 314/924درجررۀ کفررویع بررهترتی ر مربررو برره ترراریخهررای
 2017/08/22و  2018/08/09اسررت کرره رونررد ن بررا هرروای
منحقه محابقت کامم دارد .همچنیع ،دژیم زیاد بودن میانگیع
دما را میتوان به پراکندگی پوشش گیاهی ،مد تقارن سحوح
کاربری ارا ی ،وجود شهرها و روسلاها و در نهایت ،زیاد برودن
دمای ما گوست در سح منحقه نسبت داد.

شکل  .2نقشۀ پراکنش پارامترهای  ،NDVIآلبیدو و دمای سطحی در سالهای بررسیشده

جدول  .2مقادیر  NDVIدر محدودۀ مطالعهشده
تاریخ

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

2017/08/22
2018/08/09

-0/59
-0/33

0/81
0/78

0/124
0/144

0/108
0/114

جدول  .3مقادیر آلبیدو در محدودۀ مطالعهشده
تاریخ

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

2017/08/22
2018/08/09

0/09
0/08

0/45
0/63

0/237
0/303

0/051
0/056
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جدول  .4مقادیر دمای سطح زمین (کلوین) در محدودۀ مطالعهشده
تاریخ

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

2017/08/22
2018/08/09

299/881
292/606

329/870
327/378

318/140
314/924

3/828
3/768

بعد از اطمینان نسبی از روند نلرایج برهدسرت مرد از
پاراملرهررای مرررثر بررر میررزان تبخیررر و تعررر  ،نلررایج
بهدست مد برای تبخیر و تعرر برا اسرلااد از اژگروریل
سبال ،با مقادیر بهدسرت مرد از فرمرول پرنمعرر مانلیرث
مقایسه شد .دژیم ایع مقایسه ایع بود که با توجه به اینکه
در سح منحقه وسیفۀ انداز گیری تبخیرر و تعرر وجرود
نداشت ،در ایع محاژعه برای ارزیابی مدل سربال در سرح
منحقه ،نلایج ایرع مردل (هرداکثر مقردار تبخیرر و تعرر
محاسبهشد با اژگوریل سبال) برا مقرادیر تبخیرر و تعرر
پلانسیم روزانۀ محاسبهشرد برا فرمرول پرنمعرر مانلیرث
مقایسه شد .نلایج بیانگر ایع است که بیشلریع تااوت بیع
ایع مقادیر مربو به روز  2017/08/22برا  10/24درصرد
است که دژیم ن را میتوان به بیشلر بودن تراک پوشرش
گیاهی در ایع روز نسبت به روز دیگر دانسرت و در نلیجرۀ

ن سب افزایش میزان تبخیر و تعرر هقیقری در سرح
منحقه و اخلالف بیشلر با تبخیرر و تعرر پلانسریم شرد
است .در مجموع ،مقرادیر تبخیرر و تعرر واقعری سربال و
تبخیر و تعر پلانسریم پرنمعرر مانلیرث دارای میرانگیع
تاا م محفق ( 0/67 )MADمیفریملرر در روز اسرت کره
بیان میکند بیع مقادیر تخمیعزد شد بهوسیفۀ اژگروریل
سبال و رو پنمع – مانلیرث تحرابق خروبی وجرود دارد
(جدول  .)5نلایج بهدست مد از پهوهش ها رر برا نلرایج
کارهای راموس و همکاران [ ]37و کیلاال و همکاران []38
همخوانی دارد .در نهایت ،شرکم  3نشراندهنردۀ پرراکنش
تبخیر و تعر  24سامله در سح منحقه است .همانطرور
که مشاهد مریشرود ،در منراطق دارای پوشرش گیراهی،
تبخیر و تعر بیشلری نسبت به زمیعهرای برایر و شرهر و
روسلاها اتاا میافلد.

جدول  .5مقادیر تبخیر و تعرق بهدستآمده در منطقۀ مطالعهشده بر اساس روشهای سبال و پنمن
میانگین تفاضل مطلق
()mm.day-1
0/67

تفاضل نسبی ()%
10/24
9/52

تفاضل مطلق

سبال

پنمن

()mm.day-1

()mm.day-1

()mm.day-1

0/65
0/69

7
7/94

6/35
7/25

شکل  .3تبخیر و تعرق  24ساعته در محدودۀ مطالعهشده در سالهای بررسیشده

تاریخ تصویر
2017/08/22
2018/08/09
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اژگرروریل سرربال رابحرۀ کامررم برریالن انررر ی را بررهمنظررور
 هررم م ریکنررد و، محاسرربۀ تبخیررر و تعررر واقعرری گیررا
،پاراملرهررای محاسرربهشررد در ن ماننررد دمررای سررححی
 در محدودۀ خاصی تعریع شرد انرد و قابرم قبرولNDVI
 محاسبات نشان داد نلایج هاصم با محردود هرای.هسلند
، قابم قبوژی که در منراب و مارهرای موجرود امرال شرد
محابقت داشله است و ایرع اژگروریل را مرورد تأییرد قررار
.میدهد
 در تاریخNDVI نلایج بیانگر ن بود که مقدار میانگیع
 اسرت کره نسربت بره تراریخ0/144  برابر با2018/08/09
 مقرردار بیشررلری دارد و دژیررم ن وجررود2017/08/22
، همچنریع.ه زمان محصوالت پاییز و بهار و مرات است
مقادیر هداقم و هداکثر ژبیدو بهترتی مربرو بره خراک
ژخررت و کررو هررا در منحقرره اسررت کرره در هررر دو ترراریخ
 میانگیع ژبیدو در تصراویر.بررسیشد قابم مشاهد است
2018/08/09  و2017/08/22 مربررو برره ترراریخهررای
 است کره در دامنرۀ0/303  تا0/237 بهترتی در محدودۀ
قابم قبول برای مرزارع کشراورزی و مراتر قررار دارد و برا
نلایج پهوهش دیسنی و همکاران که به بررسری ژبیردو در
 برا. همخروانی دارد،باالی مکان کشاورزی پرداخلره بودنرد
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