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  چکیده
د. همين اهميت داربخش آب و غذا در سطوح وسيع و حوضه آبريز دشت  گذاران سياست برايوري آب کشاورزي  مفهوم بهره

هاي گذشته به شدت در مطالعات به کار برده  کند که طي دهه هاي سنجش از دور را گوشزد مي امر لزوم استفاده از تکنيک
مقادير  AVHRRو  MODISده از تصاوير دست شبکه دشت قزوين انجام شده است، با استفا در پايين پژوهششوند. اين  مي

از چهار تصوير بدون  پژوهشد. در انجام اين شمحاسبه  سبالو ماده خشک توليدي واقعي با استفاده از الگوريتم  تعرق -تبخير
در تصاوير به  سبالاستفاده شد. در اجراي الگوريتم  ،دارد يمتر اليسيهاي  که تطابق زماني با داده MODISو  AVHRRابر 

کار گرفته شد. نتايج حاصل از الگوريتم در هر چهار تصوير با يکديگر و با ه ب ILWISو  ENVIافزارهاي  طور همزمان نرم
ه ب تعرق -تبخير. مقايسه مقادير شدطور جداگانه ارزيابي ه دار موجود در منطقه در هر چهار روز ب زهکش متر اليسيهاي  داده

را به ترتيب  AVHRRو  MODISدست آمده از تصاوير بدون ابر ه ، دقت نتايج بمتر اليسيهاي  با دادهدست آمده از تصاوير 
R2=0.92  وR2=0.81  دقت تصاوير  است. پس  دهكربرآوردMODIS  وري آب با استفاده از  و بهره تعرق -تبخيردر برآورد
و  ۷۶/۰داراي مقدار  MODISوري آب کشاورزي براي گندم در دشت قزوين از تصاوير  بيشتر است. متوسط بهره سبالالگوريتم 

دست ه ر مترمکعب ببلوگرم کي ۹/۰ متر اليسيهاي  کيلوگرم در مترمکعب و از داده ۰۳/۱داراي مقدار  AVHRRدر تصاوير 
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  مقدمه
المللي  سسه بينؤم هاي پژوهشآمده از  به دستنتايج 

گذاري آب و غذاي سازمان ملل ثابت کرده است  سياست
که روند فعلي رشد جمعيت، توسعه شهرنشيني و گسترش 

ميزان آب قابل تخصيص به بخش  ۲۰۲۵ل صنايع تا سا
 ن،همکارا و (تونگو کرد خواهد حدودترم را کشاورزي

). نتيجه کاهش سهم کشاورزي از کل آب شيرين، ۱۹۹۹
به خطر افتادن ميزان توليد غذا را به دنبال خواهد داشت. 

مصرف آب  ازايهمين موضوع تفکر توليد غذاي بيشتر به 
 را تقويت است وري آب کشاورزي بهره همان کمتر را که

هاي مختلف  ن مفهوم از ديدگاه تخصصياد. كرخواهد 
توان عصاره  کشاورزي داراي تعاريف متنوعي است. ولي مي

وري آب کشاورزي را  اصلي و ساختار بنيادي مفهوم بهره
در استفاده صحيح از آب به همراه افزايش توليد محصول 

زوارت و  توسط شده انجام پژوهشاستناد  ناميد. به
آبخيز انجام  ضهوسيع و حو ) که در سطح۲۰۰۴همکاران (

وري از ديدگاه  نيز مفهوم بهره حاضر پژوهششده است، 
مورد  ۱ معادلهه مطابق ضگذار منابع آبي حو يک سياست

  توجه قرار خواهد گرفت.

	آب  )۱( وري هبهر = 	شده ديتول ماده	خشک	
	آب	مصرفي زانيم

 

 شيرين آب کننده مصرف کشاورزي بزرگترين بخش
الزم است روي اصالح بنابراين شناخته شده است و 

وري آب در اين بخش از دو روش افزايش توليد به  بهره
يک واحد مصرف آب و يا توليد همان مقدار محصول  ازاي
د. بيشترين مطالعه در كرکاهش مصرف آب اقدام  ازايبه 

وري آب کشاورزي  روي بهرهالمللي  بينيک سال در سطح 
زوارت و  است. ) انجام شده۱۹۷۶باستيانسن (توسط 

(ضريب  kyر ) نيز مطالعاتي را روي فاکتو۲۰۰۴همکاران (
واقعي و مقدار  تعرق -تبخيرثابت رابطه خطي بين مقدار 

انجام دادند.  yactو  Etactتوليد محصول) در رابطه بين 
افزايش  براي) چندين راهکار را ۲۰۰۳کيجن و همکاران (

د. که از اين وري آب در وسعت اکولوژي مطرح نمودن بهره
ميان کنترل تنش شوري و خشکي، کاربرد کم آبياري، 

و افزايش  تعرق -تبخيراصالح تاريخ کشت با هدف کاهش 
) ۱۹۹۹( ها شناخته شدند. تونگو هترين روشنفوذ عمقي ب

اي کاهش دوره رشد برنج را روشي کارآمد در  در مقاله
 د. پنگ وكروري آب کشاورزي معرفي  افزايش ميزان بهره

) طي مطالعاتي با تغيير در نسبت ۱۹۹۸همکاران (

وري آب کشاورزي را افزايش  فتوسنتز به تعرق ميزان بهره
  دادند.
سازي  هاي سابق مديريت منابع آب به دنبال ذخيره روش

که در مديريت جديد منابع  آب در مزرعه بودند در حالي
توسعه يافته و  حوضهآب نگرش از سطح مزرعه به سطح 

توان  به اين ترتيب آب هدر رفته از سطح يک مزرعه را مي
مورد استفاده مجدد قرار داد.  حوضهدست  در نقاط پايين

و افزايش توليد  ETact کاهش ين شيوه مديريتيهدف از ا
 مدنظر که روش در اين لذا .است حوضه در سطح

جدد در استفاده م برايآبي  ،باشد نويسندگان اين مقاله مي
  وجود ندارد. حوضهدست  پايين

) در مقاله خود اعالم کردند سنجنده ۲۰۰۸لي و همکاران (
AVHRR تصاوير را  ۲۰۰۰ اي بود که تا سال تنها سنجنده

متر در  ۱۱۰۰صورت روزانه و با توان تفکيک زميني ه ب
اساس ضرورت در  داد. سپس بر اختيار کاربر قرار مي

به ترتيب  MODIS سنجنده ۲۰۰۲ و ۱۹۹۹هاي  سال
  د.شنصب  Terra و Aqua هاي روي ماهواره

وري  شود مقدار بهره ده ميدي ۱ معادلهگونه که در  همان
و مقدار ماده خشک توليد  تعرق -تبخيربستگي به مقدار 

اي  از طريق تصاوير ماهواره بايدشده دارد. لذا هر دو مقدار 
اي  ) طي مطالعه۲۰۰۲(د. باستيانسن و همکاران شوتأمين 
 گيري کار هب براي را اي ماهواره ازتصاوير استفاده
واقعي تعرق  -تبخيرتعيين  انرژي براي هاي بيالن الگوريتم

بسيار مناسب  خشک توليد شده تعيين مقدار ماده و
را از جمله  ١سبالالگوريتم  پژوهشگران دادند. اين تشخيص
معرفي کردند که انرژي روي سطح  هاي بيالن الگوريتم

خشک نتيجه  کاربرد آن در اراضي صاف و در مناطق نيمه
داده است و براي محاسبه گرماي  نشانمطلوبي را از خود 

مانده معادله بيالن انرژي مورد استفاده  باقي عنوانه نهان ب
) در بيش ۲۰۰۶توسط خانهاز ( سبالزيادي دارد. الگوريتم 

منطقه مطالعاتي که داراي شرايط اقليمي متفاوتي  ۱۵از 
و در تمامي موارد نتايج حاصل داراي  آزمايش شدهبودند 

بوده است. لي و  يمتر اليسيهاي  تطابق خوبي به داده
و  نوآ) با استفاده از تصاوير ماهواره ۲۰۰۸همکاران (

وري آب  آب مصرفي و بهرهبه بررسي ميزان  سبالالگوريتم 
تشکيل شده  استان ۸۳هاي شمال چين که از  در دشت

 -تبخيرخطاي نسبي بين مقادير  پرداختند. اين محقق ،بود
  وزني مورد مقايسه  متر اليسيهاي  فصلي را با داده تعرق
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درصد برآورد كردند. از سوي  ¾قرار داده و مقدار خطا را 
و  ۶۷/۱وري به ترتيب  ديگر بيشترين و کمترين مقدار بهره

  آب مصرفي برآورد كردند. مترمکعبهر  کيلوگرم بر ۵/۰
 سبال) با استفاده از الگوريتم ۲۰۰۶اکبري و همکاران (

 كردندعملکرد چهار شبکه آبياري استان اصفهان را ارزيابي 
در اين چهار شبکه به ترتيب از  وري آب را و مقدار بهره

  دند.كرر هر مترمکعب برآورد بکيلوگرم  ۹۱/۰تا  ۷۹/۰
با عنايت به عدم دسترسي آسان به تصاوير با توان تفکيک 

اي و  حوضهزميني باال و لزوم بدون ابر بودن تصاوير و نگاه 
دشت قزوين  حوضهوري آب در سطح  کالن به مقوله بهره

با توان تفکيک زميني پايين و در  الزم است تا از تصاوير
مقابل با توان تفکيک زماني باال استفاده شود. در اين 

تر  صورت دسترسي ساده و ارزان قيمت و از همه مهم
شود تا به صورت  دسترسي روزانه به اين تصاوير باعث مي

وري آب در سطح کالن  و بهره تعرق -تبخيرروزانه مقادير 
که در محدوده شبکه آبياري  پژوهشدر اين  . ديده شود

در چهار زمان  سبال دشت قزوين انجام شده است الگوريتم
و با تصاوير  بودهها  در آن تاريخ يمتر اليسيکه اطالعات 

AVHRR  وMODIS  داراي تطابق است اجرا شده و نتايج
حاصل از اجراي الگوريتم در تصاوير بدون ابر با اطالعات 

  .شدارزيابي  يمتر اليسي
  

 ها مواد و روش
شبکه آبياري  دست پايين مطالعه اراضي مورد محدوده

کيلومتري غرب  ۱۵۰ه باشد که در فاصل دشت قزوين مي
ً  ۳۶° ۰۰' ۰۰" يهاي شمال پايتخت و بين عرض  ۲۰تا

 ۵۰° ۳۵ '۳۵"تا ۴۹° ۴۰' ۰۰هاي شرقيً  و طول ۰۰°۳۶'
) با هدف انتقال ۱ . شبکه آبياري قزوين (شکلداردقرار 

ه و شدآب از سد انحرافي زياران به دشت قزوين احداث 
  هکتار از اراضي دشت قزوين را که خاک ۵۸۰۰۰محدوده 

 ۲و  ۱داراي درجه  يزيخ حاصلها از نظر  اين محدوده
  را تحت پوشش قرار داده است. است

د دار به ابعا زهکش متر اليسي در محدوده مورد مطالعه يک
ده است. شمتر احداث  ۵/۱ مربع و به عمقمتر ۲/۱*۴/۲

مترمربع و  ۱۶۰۰تر در مرکز زميني به مساحتم ياليس اين
 ۵۴' ۳۵"شمالي و  ۳۶° ۱۵' ۲۴"در مختصات جغرافيايي 

و گياه مرجع چمن گندم  تعرق -تبخيرشرقي مقادير  °۴۹
  ده است.گيري كر را اندازه

مهرماه سال  ۲۵خ از تاري يمتر اليسيهاي  برداري داده
) آغاز و در فواصل هفت روزه ۲۰۰۰ل اکتبر سا ۱۷( ۱۳۷۹

) ادامه يافته ۲۰۰۱جون  ۲( ۱۳۸۰تيرماه سال ۱۲تا تاريخ 
است. پس از اتمام دوره کشت مقدار وزن کل و وزن دانه 

  ده است.شنيز تعيين 
  

  
  محدوده مطالعاتی شبکه آبیاري قزوین -1ل شک

  
 استخراج، اي ماهواره تصاويراستفاده از  يکي ازمزاياي

که تحت پوشش  استمناطق وسيع  همزمان اطالعات از
  تصوير قرار گرفته است.

MODIS هاي  روي ماهواره اي است که سنجندهAqua  و
TERRA  قرار داده شده است و تصاوير با توان تفکيک
باند برداشت  ۳۶متر در  ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۲۵۰مکاني 

 MODISکند. در اين مطالعه از تصاوير سنجنده  مي
و از باندهاي قرمز، مادون قرمز نزديک و   TERRAماهواره

متري و با  ۱۰۰۰و  ۵۰۰حرارتي با توان تفکيک زميني 
  ده شده است.هکتاري استفا ۱۰۰سطح پوشش 

 تصاوير مطالعه اين در استفاده مورد تصاوير ديگر از
AVHRR  اين سنجنده داراي باندهاي است نوآماهواره .

 در شده کاليبره صورت به نزديک قرمز ي و مادونيمر
آورده شده  ۱ل باشد که اطالعات آن در جدو اختيار مي

  است.

  
  مورد استفاده در این مطالعه نوآماهواره  AVHRRاطالعات تصاویر  -1 جدول

۵  ۴  B۳ A۳  ۲  ۱  باند  

  (ميکرومتر) مشخصات طيفي  ۵۸/۰-۶۸/۰ ۷۲۵/۰-۱  ۵۴/۱-۶۴/۱  ۵۵/۳-۹۳/۳  ۳/۱۰-۳/۱۱  ۵/۱۱-۵/۱۲
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تصوير که در طول فصل رشد  ۱۸از بين در اين پژوهش 
شده بود تنها قادر به استفاده از گياه در منطقه گرفته 

، ۸/۳/۸۰، ۲۵/۲/۸۰، ۱۱/۲/۸۰چهار تصوير (تاريخ تصاوير 
 است. زيرا تصاوير مورد استفاده بايد داراي  ) شده۱۲/۴/۸۰

هاي ابر باشند در غير اين  همزماني برداشت و بدون لکه
صورت برآورد صحيح مقدار بيالن انرژي و کاربري اراضي 

وري محاسبه شده اشتباه  مقادير بهرهدچار اشکال شده و 
  خواهد بود.

 الگوریتم بیالن انرژي

الگوريتم بيالن  عنوانه ب سبالم از الگوريت پژوهشدر اين 
واقعي استفاده شده است.  تعرق -تبخيرتعيين  برايانرژي 

مورد ارزيابي و  زيادي هاي پژوهشاين الگوريتم در 
توان  ميها  پژوهشاست که از جمله اين  شدهکاليبراسيون 

، ليانگ و زوارت )۲۰۰۲(باستيانسن و همکاران  پژوهشبه 
اشاره نمود.  )۲۰۰۷(، کنراد و همکاران )۲۰۰۴(و همکاران 
 تعرق -تبخيرهاي برآورد  از جمله روش سبالالگوريتم 

پايه بيالن انرژي و  واقعي گياهان زراعي و باغي است که بر
 -تبخيرجزء ه انرژي ب هاي بيالن لفهؤبا محاسبه تمامي م

 -تبخيرروند محاسبه  جايي که د. از آنكن مي عمل تعرق
لذا در  ،با استفاده از اين الگوريتم بسيار طوالني است تعرق

د. با توجه به شو اکتفا مي ۲ شکل ارايهاين بخش تنها به 
واقعي با استفاده از  تعرق -تبخيرکه روند محاسبه  اين

خطا دارد لذا از  طوالني و نياز به سعي و سبالالگوريتم 
 اجراي الگوريتم براي VisualBasicو  Fortranافزار  نرم

در اين  شود. روي هر يک از تصاوير استفاده مي سبال
براي اجراي  ILWISافزار  و نرم ENVIاز مدل  پژوهش

  الگوريتم بيالن انرژي در تصاوير استفاده شده است.
  اطالعات هواشناسی

 هب که علت اصلي سبالالگوريتم  ين مزايايبزرگتراز جمله 
برآورد صورت  است مختلف پژوهشگران توسط کارگيري

واقعي) با  تعرق -تبخيرآب کشاورزي ( وري کسر بهره
آوري حداقل اطالعات هواشناسي و تکيه بر تصاوير  جمع

سرعت باد و رطوبت جو از  پژوهشاي است. در اين  ماهواره
ايستگاه سينوپتيک قزوين و سايت سازمان هواشناسي 

  ده است.شکشور تأمين 

  

  
  )2002(باستیانسن و همکاران،  سبالتعرق با استفاده از الگوریتم  و فلوچارت روند محاسبه تبخیر -2 شکل
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  نتایج و بحث
 سبالاز الگوريتم  آمده به دستهاي  داده پيش از تحليل

 هاي قابل دادهآمده با به دست هاي الزم است تا مقادير داده
د. با عنايت به شواعتمادي ارزيابي و در صورت نياز کاليبره 

ده است انجام آورده ش ۲ که در شکل سبالروند الگوريتم 
که در يک وجود دارد Lروي پارامتر  عمليات کاليبراسيون

پذير است.  امکان Lمقادير  سعي و خطا و با تغيير روند
نياز به تصاوير بدون ابر دارد. از ميان پنج  سبالالگوريتم 

تهيه شده در  AVHRRو پنج تصوير  MODISتصوير 
هاي يازدهم، بيست  دوره رشد گندم چهار تصوير در تاريخ

 ۱۳۸۰و چهارم تيرماه سال  مپنجم ارديبهشت، هشت و  
مدنظر  يمتر اليسيهاي  بدون ابر و به دليل تطابق با داده

  .گرفته شدند
 SAVI شاخص سبالالگوريتم  اجراي متدولوژي درروند
کم  NDVI روي را خاک که اثرات شده است تعريف

 NDVIکند. اين شاخص اثرات رطوبت خاک را در  مي
  آيد. زير به دست مي معادلهده و از كرتعديل 

)۲(  
)(

))(1(

14

14

ρρ
ρρ

++
−+

=
L

LSAVI  

 1ρباند قرمز و  4ρضريب ثابت،  Lفوق  معادلهکه در 
 SAVIبرابر صفر باشد، Lاگر . استباند مادون قرمز نزديک 

و  Lاست. با توجه به تغييرات شديد مقدار  NDVIمعادل 
وي ارتباط آن با رطوبت خاک مقادير آن متفاوت و از س

 -تبخيرروي برآورد صحيح  ديگر اين مقدار تأثير زيادي
 عنوانتوان اين پارامتر را به  خواهد داشت. لذا مي تعرق
 تعرق -تبخيرترين پارامتر در برآورد صحيح مقادير  اصلي

د. بدين ترتيب از اين كروري آب معرفي  واقعي و بهره
شود. مقادير  پارامتر براي کاليبراسيون الگوريتم استفاده مي

L  در مناطق خشک  يکدر مناطق مرطوب تا  صفراز
  متغير است.

 AVHRRو  MODIS چهار تصوير از اين ضريب يافتن براي
متر  ۱۱۰۰و  ۱۰۰۰ترتيب ه با قدرت تفکيک مکاني ب

منطقه که نشانگر نقاط  ۴هر تصوير  استفاده شده است. در
حالت مرطوب و خشک  گياهي در بدون پوشش خاک لخت

هاي تيره و روشن) و مناطقي با پوشش  (خاک با رنگ
در  SAVIند، انتخاب شد. سپس مقادير هستگياهي اندک 

در نقاط  يکتا  صفراز  Lهر تصوير با استفاده از مقادير 
در هر د. مقادير پايين انحراف معيار شمدنظر محاسبه 

حداقل   دهنده  دست آمده، نشان به SAVIمقادير  دسته از
  شدن اثر خاک است.

دهد که  نتايج در تصاوير حاصل از هر دو سنجنده نشان مي
بوده و  بزرگتر SAVIهاي کوچکتر، انحراف معيار Lبه ازاي 

کند  به سمت مقادير ثابتي ميل مي بزرگترهاي Lدر 
). اين موضوع به اين معني است که در ۳ و ۲هاي  ول(جد

Lتر نشان ک در منطقه اثرات خاک خود را بيشهاي کوچ
اين دليل است که انحراف معيار ) و به ۲ دهد (جدول مي
به حداقل رسيده که با  L=1 حاصل از مقادير SAVI در

در  Lخشک و سرد منطقه مقادير بهينه  توجه به اقليم نيمه
اين   ديگري که با مشاهده  کتهد. نشو حد يک برآورد مي

حاکي از اين است که با زياد شدن  شود ها حاصل مي شكل
L  شاخصSAVI کاهش نيز موجب يابد. اين  کاهش مي

هاي Lشود. به نحوي که در  مي کاهش شاخص سطح برگ
بسيار  گياهي هاي يا پوشش هاي تيره خاک بزرگ و در

و منفي  را از دست دادهمفهوم فيزيکي خود  LAIاندک، 
د. در واقع به شو مي در نظرد که در محاسبات صفر شو مي

توان نقاطي را که داراي پوشش گياهي  اين طريق مي
  د.كرمشخص  ،هستند

 -تبخيرآمدن تصوير  به دستبه روند  فقطدر اين مقاله 
که  اين وجودبا شود.  وري آب اشاره مي روزانه و بهره تعرق

کند  مقدار آلبيدو در هر دو سنجنده از يک روند تبعيت مي
 MODISآمده از سنجنده  به دستولي مقادير آلبيدو 

است و اين بدان معناست که مقادير  AVHRRاز  بزرگتر
کمتر است و مقدار انرژي  AVHRRبازتابش در تصاوير 

دماي سطح زمين از  کند. بيشتري را در خود حفظ مي
به  ۳ معکوس رابطه پالنک برآورد شده و در شکل طريق

نمايش گذاشته شده است. نقاط سفيد روي نقشه نشانگر 
، که به استکلوين   درجه ۲۷۳دماي سطح زمين کمتر از 

هاي ابر موجود در منطقه است ولي به  دليل وجود لکه
دليل فاصله زياد محل اراضي کشاورزي از اين محل امکان 

 تمعادالصوير وجود دارد. کاربرد همزمان استفاده از اين ت
توليد  بولتزمن تابش خالص را -بيالن انرژي و استفان

موج کوتاه ورودي و خروجي  طول که برآيند تابش دكن مي
شود و  و تابش طول موج بلند ورودي و خروجي معرفي مي

طور  د. همانكرتوان مشاهده  مي ۴ نتيجه آن را در شکل
ها  رفت مقادير مجدداً در دماي سطح و تابش که انتظار مي

به که مقادير بازتاب شده  متفاوت است. با توجه به اين هم
ر زمين که با آلبيدو مشخص شده بود در تصاوي وسيله

AVHRR رفت  انتظار مي طور که همان کمتر بوده است لذا
 AVHRR ر مقدار دماي سطح زمين در رابطه با تصاوي



  وري آب کشاورزي در دشت قزوین با استفاده از تصاویر ... تخمین بهره                                                                                                    6

هر است که البته اين امر در تصاوير MODISبيشتر از 
  چهار روز مشهود است.

نقاط تيره (قرمز رنگ) موجود در نقشه نشان دهنده تابش 
خالص بسيار زياد و مربوط به نقاط کوهستاني هستند. از 

 وري آب آنجا که اين مقاله با هدف تعيين مقادير بهره
لذا  ،باشد مي حوضهکشاورزي در اراضي زراعي و در سطح 

ها در اراضي کشاورزي صحت  ارقام موجود در اين نقشه
دارد. زيرا پيکسل سرد که مبين تابش طول موج بلند 

واقعي  تعرق -تبخيرورودي است و براي تعيين ميزان 
از مزارع زراعي انتخاب شده است. الزم به  شود مياستفاده 

ر پيکسل در تصاوي که ابعاد به اين توجهذکر است با 
لذا در نقاط مشابه روي  ،است بزرگتر AVHRRسنجنده 

د زيرا در شو دو تصوير يک مقدار مشابه استخراج نمي
شود  سلول بزرگتر عوارض بيشتري وجود دارد که باعث مي

در  فقطبازتاب برآيند از سلول در دو تصوير متفاوت بوده و 
  د.شو مزارع از يک روند در دو تصوير تبعيت مي

گرماي محسوس به يک فرآيند تکرار نياز دارد که از برآورد 
نيز  "طور که قبال کند. همان هاي گياهي استفاده مي شاخص

به  LAIبيان شد در مناطق فاقد پوشش گياهي مقدار 
شود که در محاسبات  مي کمتر از صفر آمده از فرمول  دست

گرماي  در نهايت شود. مقدار صفر براي آن منظور مي
 -تبخير) و تصاوير ۵ آيد (شکل دست ميمحسوس به 

 حاصل برآيند شار گرماي خالص، گرماي محسوس و تعرق
  آورده شده است. ۶باشد که در شکل  شار گرماي خاک مي

تعرق  -شود که تبخير ها مشخص مي با توجه به شکل
هايي که با تابش خالص زيادتر در نقاطي  زيادتر در سلول

وج بلند خروجي کمتر) با دماي سطح زمين کمتر (طول م
و پوشش گياهي بيشتر (شار گرماي خاک کمتر) است به 

آيد. اين مطلب در ارتباط با هر دو تصوير و در  دست مي
تعرق اين روز  -هر چهار روز صادق است. نتايج تبخير

دهد که بيشترين مساحت مناطق کشاورزي  نشان مي
تر در م ميلي ۴/۶تا ۶/۲ تعرقي در بازه بين -داراي تبخير

متر در روز  ميلي ۱/۶تا  ۲/۲و  MODISروز براي تصوير 
راردارند. مقايسه تصاوير دو ماهواره ق AVHRRتصوير  براي

تعرق  -دهنده اختالف در ميزان تبخير در اين روز نشان 
 نيز قابل به لحاظ چشمي اختالف که اين دارد وجود

تشخيص است و از قبل هم قابل انتظار بوده است. البته 
تعرق در هر دو تصوير  -روند رشد و کاهش مکاني تبخير

کند ولي در کل مقادير  اي از يک مسير تبعيت مي ماهواره
  است. MODISکمتر از  AVHRRتعرق در تصوير  -تبخير

  

  
  (الف)

  
  (ب)

قزوین مقادیر دماي سطح زمین در محدوده دشت  -3شکل 
   1380ماه   یازدهم اردیبهشت

  )AVHRR، ب: سنجنده MODIS(الف: سنجنده 
  

  
  (الف)

 
  (ب)

مقادیر تابش خالص خورشیدي در محدوده دشت  -4شکل 
   1380ماه   قزوین یازدهم اردیبهشت

)AVHRR، ب: سنجنده MODIS(الف: سنجنده 
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  (الف)

 
  (ب)

مقادیر شار گرماي محسوس در محدوده دشت قزوین  -5شکل 
   1380ماه   یازدهم اردیبهشت

  )AVHRR، ب: سنجنده MODIS(الف: سنجنده 
  

  
  (الف) 

 
  (ب)

تعرق روزانه در محدوده دشت قزوین  -مقادیر تبخیر -6شکل 
   1380ماه   یازدهم اردیبهشت

  )AVHRR، ب: سنجنده MODIS(الف: سنجنده 
  

هاي  دهد که تطبيق خوبي بين داده نشان مي ۲جدول 
 MODISهاي واقعي حاصل از تصاوير  و داده يمتر اليسي

هاي  پژوهش در ذکر است به الزم البته وجوددارد که
استفاده از  است و اثبات رسيده به متعددي اين امر

بيشتر توصيه شده  MODISدر تصاوير  سبالالگوريتم 
نشان  را مطلق خطاي ميزان در واقع RMSEاست. ميزان 

نسبي خطا و   اندازه RMSEمقادير  دهد. با اين وجود مي
لذا از پارامتر  ،دهد طبيعت آن پديده را در اختيار قرار نمي

CRM مانده) براي برآورد طبيعت خطا و  (ضريب جرم باقي
  شود. نسبي آن استفاده مي  اندازه

)۳(  
5.0

1

2^
1
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^

پارامتر  refxو سازي شده  پارامتر شبيه 
  گيري شده (پايه) است. اندازه

نشان از تمايل مدل به تخمين کم و  CRMمقادير منفي 
بيشتر دارد. همان  تخمين هب تمايل از  مقادير مثبت نشان
 CRMنيز مشخص شده است مقدار  ۲طور که در جدول 

 MODISتعرق با استفاده از تصاوير  -در برآورد تبخير
تعرق کمتر مدل  -همواره منفي است که نشان از تبخير

تواند  است. يک دليل اين امر ميمتر اليسي به مقادير نسبت
تعرق باشد که اين  -جهت تبخير متر اليسيآل  شرايط ايده

امکان براي مناطق همجوار آن وجود ندارد، بنابراين با 
است  متر اليسيها بزرگتر از  پيکسل  توجه به اين که اندازه

آبياري در مزارع مجاور با مقدار و زمان  و زمان و مقدار
هماهنگ نيست برآورد کمتر توسط  متر اليسيآبياري در 

  وجيه باشد.تواند قابل ت مدل مي
در مورد مقادير روزانه،  RMSEمقدار  ۲با توجه به جدول 

دهد که مدل  نشان مي CRMباشد مقدار  مي ۰۷۲/۰
تعرق واقعي را برآورد کرده است.  -مقادير کمتري از تبخير

به حداقل  L=1مقادير متوسط خطاي واقعي نيز در 
 -تبخير در مورد واقعي خطاي مقادير متوسط رسد. مي

مورد  در نسبي خطاي متوسط است. ۲۵/۰تعرق روزانه 
باشد. مقادير ضريب همبستگي  % مي۸تعرق روزانه  -تبخير
تعرق روزانه در زماني  -با مقادير برآورد شده تبخير سبال
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بيشترين مقدار است. در ارتباط با تصاوير  L=1که 
AVHRR  تر از  ضعيفمقاديرMODIS  است به طوري که

تعرق  -باعث شده است تا مقدار تبخير CRMمقدار مثبت 

آمده  به دستباالتر از مقادير  AVHRRدر تصاوير روزانه 
باشد. از سوي ديگر مقدار خطاي نسبي  مي متر اليسياز 

  روزانه باالتر است. تعرق -تبخيربرآورد 
  

  متر الیسیو  MODISواقعی تصاویر  تعرق -تبخیرنتایج مقایسه  -2 جدول

 پارامتر تصويرتاريخ 
  متر اليسيتعرق روزانه  -مقادير تبخير

 روز) رب متر (ميلي
  سبالروزانه با استفاده از مدل  تعرق -تبخيرمقادير 

 روز) رب متر (ميلي

 (درصد) خطاي نسبي

L=1 

۱۱/۲/۱۳۸۰ 

--- 

۶/۴  ۴۵۰۸/۴ ۸-  
۲۵/۲/۱۳۸۰ ۴۵/۴  ۰۳۳۷/۴ ۶-  

۸/۳/۱۳۸۰ ۷/۳  ۴۳۳۵/۳ ۱۲- 

۲۲/۳/۱۳۸۰ ۷۸/۴  ۵۶۷۲/۴ ۳ 

۴/۴/۱۳۸۰ ۰۴/۴  ۹۴۸۷/۳ ۲- 

--- RMSE --- ۰۷۲۲/۰ --- 

--- MAE --- ۲۵۸۷/۰ --- 

--- CRM --- ۰۴۷۶/۰- --- 

      
  

  متر الیسیو  AVHRRواقعی تصاویر  تعرق -تبخیرنتایج مقایسه  -3ل جدو

 پارامتر تصويرتاريخ 
  متر اليسيتعرق روزانه  -مقادير تبخير

 روز) متر بر (ميلي
  سبالمقادير تبخيروتعرق روزانه با استفاده از مدل 

 روز) متر بر (ميلي
  (درصد) خطاي نسبي
L=1 

۱۱/۲/۱۳۸۰ 

--- 

۶/۴  ۷۵/۴ ۱۹-  
۲۵/۲/۱۳۸۰ ۴۵/۴  ۸۳/۴ ۱۵- 

۸/۳/۱۳۸۰ ۷/۳  ۳۲/۴ ۳- 

۲۲/۳/۱۳۸۰  ۷۸/۴  ۳۲/۵ ۱۴- 

--- RMSE --- ۱۹/۰ --- 

--- MAE --- ۶۳۳۸/۰ --- 

--- CRM --- ۱۲۸۳/۰ --- 

      

واقعي الزم است تا  تعرق -تبخيرپس از محاسبه مقدار 
د. براي اين شومقدار ماده خشک توليد شده نيز محاسبه 

شده  ارايهمعادالت اصالحي  سبالامر در ادامه الگوريتم 
اساس شادابي گياه و تأثير مستقيم آن بر  است که بر

روي سطح  مشاهده مقدار ماده خشک قابل NDVIمقدار 
  د.شو زمين برآورد مي

)۵(  ( )∑ ↓= tfKB tPARact ,2448.0ε  
 مقدار ماده خشک روي سطح زمين در دورهBact ،که در آن

t 2برحسبm
kg  وε حسب  بر روشنايي مصرف راندمان

MJ
g و t و دوره مدنظر PARf  جزء تابش جذب شده

متوسط تشعشع روزانه  K24و  فتوسنتز در برگ گياه براي
  باشد. يم   .     و برحسب ن يدر سطح زم يديخورش

)۶(  NDVIfPAR 257.1161.0 +−=  
)۷(  

oi

actind
act m

Bh
Y

−
=

1
 

 و محتوي رطوبتي محصول در زمان برداشت moi که در آن
hind است شاخص برداشت.  
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تعرق واقعي و ماده  -در نهايت از تقسيم مقادير تبخير
 نقشه نام به جديدي نقشه يکديگر بر توليدي خشک

شود که  وري آب کشاورزي در سطح دشت حاصل مي بهره
آورده شده است. مقادير محاسبه شده در سطح  ۷ در شکل

کيلوگرم  ۳/۱تا  ۱۲/۰دشت بدون توجه به نوع محصول از 
ر بکيلوگرم  ۵۶/۱تا  ۳/۰و از  MODISر هکتار در تصوير ب

 به دستر است. مقادير متغي AVHRRهکتار در تصوير 
باشد که نتايج  ر هکتار ميبکيلوگرم  ۹/۰ متر اليسيآمده از 
د. مقدار كن اي را تأييد مي تصاوير ماهواره آمده از به دست

در  سبالوري آب کشاورزي حاصل از اجراي الگوريتم  بهره
 متر اليسيو در مختصات  AVHRRو  MODISتصاوير 

ده شد برآور ر هکتارب کيلوگرم ۰۱/۱ و ۷۸/۰ترتيب هب
  است.

  

 
  (الف)

 
  (ب)

وري در محدوده دشت قزوین تاریخ  مقادیر بهره -7شکل 
   1380ماه  یازدهم اردیبهشت

  )AVHRR، ب: سنجنده MODIS(الف: سنجنده 
  

  گیري نتیجه
رشد جمعيت جهان و تأمين نياز غذاي اين جمعيت از 
طريق بخش کشاورزي از يک سو و کمبود منابع آب از 

 آب وري بهره مفهوم که  شده است باعث ديگر سوي
گذاران بخش آب و غذا از اهميت  سياست کشاورزي در بين

هکتار  ۵۸۰۰۰در وسعت  که پژوهش. در اين دارداي  ويژه

کشاورزي  آب وري بهره مقادير ايران در قزوين دشت اراضي از
اي  ماهواره در تصاوير سبال الگوريتم از طريق اجراي

MODIS  وAVHRR  د. نتايج حاصل از اجراي شتعيين
مقايسه با تصاوير  در MODISتصاوير  در سبالالگوريتم 
AVHRR توليد  يمتر اليسيهاي  داده را با بهتري انطباق

کشاورزي محدوده مورد  وري آب بهره ده است. متوسطكر
د که به شر مترمکعب برآورد بکيلوگرم  ۷۶/۰مطالعه 

  .استنزديک وري آب اعالم شده در ايران  متوسط بهره
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