
 مجله پژوهش آب ايران
 )١١٠-١٠١( ۱۳۹۴/ بهار ۱۶/ پياپي ۱/ شماره ۹جلد 
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  چکيده
  

 هاي حسط در ويژه هب آن برآورد که است يكشاورز بخش آب مديريت بر ثرؤم هاي املع نيتر مهم از يکي يواقع تعرق و ريتبخ
 از سنجش فناوري با متغير اين برآورد نهيزم در ياديز هاي بررسي رياخ يها دهه در دارد. را خود خاص اجرايي مشکالت وسيع،
 SEBAL نه،يزم نيا در ها تميالگور ترين مطرح از هستند. استوار نيزم سطح يانرژ النيب يمبنا بر بيشتر که شده انجام دور
 با كه است حاضر اينمهم  هدف .است مختلف هاي كاربري در آن كارآيي و ها قابليت شناخت به نياز آن سازي پياده که است

 ريتبخ ريمقاد ،٢٠٠٨ تا ٢٠٠٢ يزمان دوره يبرا )MODIS (سنجنده Terra ماهواره هاي ويرتصا و SEBAL الگوريتم يريکارگ هب
 ردامق آن، يکاربر تنوع به توجه با كه است هياروم اچهيدر حوضه يمطالعات منطقه .دوش رآوردب ماهانه صورت به يواقع تعرق و

 .شد برآورد يآب يها کرهيپ و زارها شوره م،يد ،يآب يها کشت شامل مختلف هاي كاربري يبرا مجزا صورت به واقعي تعرق و تبخير
 و )٨٤/٠ نييتب بي(ضر يآب يکشاورز هاي زمين در مدل سبمنا دقت از نشان مشاهداتي، ريمقاد با سهيمقا و پژوهش جينتا

  روبروست. ضعف با مدل تعامر و ميد هاي زمين، زارها شوره در اما دارد )٨٤/٠ نييتب بي(ضر يآب يها کرهيپ نيهمچن
  

  .MODIS ،SEBAL دور، از سنجش ،يواقع تعرق و ريتبخ :كليدي يها واژه
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   مقدمه
 از يقيدق اطالعات به يکشاورز آب تيريمد هاي بررسي
 يدارا ديبا اطالعات نيا ارد.د ازين يواقع تعرق و ريتبخ
 سطح در را ها ليتحل بتوان تا باشد يکاف يمکان اتيجزئ

 .)٢٠٠٨ ،و همكاران (سانچز داد انجام حوضه يا و مزرعه
 مبناي بر تعرق و ريتبخ ميزان تخمين به ،زمينه اين در
 و (آلن است شده توجه يشههم تجربي، هاي ابطهر

 بر شده، ارائه هاي روش بيشتر مبناي ).٢٠٠٧ همكاران،
 كمبود كه است هواشناسي هاي پارامتر بين هاي رابطه پايه
 محدوديت با را ها آن از استفاده ها، داده نيا نقصان يا و

 به مربوط و يا نقطه اطالعات، نيا يطرف از كند. مي روبرو
 ها آن يا منطقه برآورد و است يهواشناس يها ستگاهيا

 را خود خاص يها تيقطع عدم که است يگريد مشکل
 و دور از سنجش فناوري از استفاده منظور بدين دارد.
 پاسخ براي مناسبي رويکرد تواند يم ،يا ماهواره هاي تصوير

 توان يم را يواقع تعرق و ريتبخ باشد. ها تيمحدود اين به
 و کوتاه يها  موج طول يدارا که يا ماهواره هاي تصوير با

 يسطح يانرژ النيب تمعادال کاربرد با و هستند بلند
 نمونه از ).٢٠١٠ همكاران، و هدا يچ( كرد برآورد

 SEBAL  هاي مدل به توان مي مطرح هاي الگوريتم
 ،)٢٠٠٠ بستينسن، و ١٩٩٨ ،همكاران و بستينسن(

METRIC ٢٠٠٧ همكاران، و (الن(، SEBS )،٢٠٠٢ سو( 
 ،نورمن و كوستاس و ١٩٩٥ ،همكاران و نورمن( TSEB و

 در يانرژ النيب تميالگور به ،نيب نيا از كرد. اشاره )١٩٩٧
 ي(باقر است شده بيشتري توجه )،SEBAL( نيزم سطح
 ).٢٠٠٩ همكاران، و تيكسريا و ١٣٩١ ،کارانهم و يهارون

 و بستينسن پژوهش مورد، اين در ياديبن يکارها از
 تعرق و تبخير موجود اطالعات از که بود )١٩٩٨( همکاران

 اياسپان هند، ن،يچ يکشورها در بزرگ اسيمق در ها رعهمز
 ٨٥ در که داد نشان جينتا .كردند استفاده پاکستان و

 در يانرژ النيب تميالگور از حاصل يها هداد ،ها ردمو درصد
 يواسنج گونه چيه بدون يا مزرعه يها داده با نيزم سطح

 گر،يد پژوهشي در ها آن نيهمچن است. داشته هماهنگي
 مدل با را SEBAL از حاصل واقعي تعرق و تبخير جينتا
 ٧٠٠٠٠٠ با مصر رود يدلتا در آب النيب يساز هيشب

 درصد ٥ حدود اختالف و سهيامق ياريآب هاي زمين هکتار
 برآورد يبرا )٢٠٠٩( همکاران و تيكسريا کردند. گزارش را

 و استفاده روش نيا از واقعي تعرق و تبخير روزانه مقادير
 سنجش برج چهار از آن سنجي صحت و واسنجي براي

 برزيل در يا حوضه در هواشناسي ايستگاه هفت و انرژي
 خطا پايين مقادير دهنده نشان جينتا کردند. استفاده

)RMSE سان بود. مدل نيا روز) در متر يليم ٣٨/٠ با برابر 
 هاي تصوير از استفاده با را SEBAL )٢٠١١( همکاران و

 هاي کاربري در يواقع تعرق و ريتبخ برآورد براي لندست
 و سازي پياده چين در نانسي درياچه حوضه براي و مختلف

 يکارها نهيزم در .كردند گزارش آن از را يمثبت جينتا
 و يمباشر ،SEBAL مدل يرو رانيا کشور در شده انجام

 الگوريتم و MODIS هاي ويرتص با )١٣٨٦( همکاران
SEBAL، مزرعه محدوده براي واقعي تعرق و تبخير مقدار 

 ارديبهشت ١٥ تاريخ دو در گلستان استان در ارتش نمونه
 كه داد نشان جينتا .کردند برآورد ١٣٨٢ سال خرداد ١٧ و
 برآورد ،MODIS تصوير ٧ و ٥ تا ١ باندهاي از استفاده با
 يراستا در آيد. يم دست  هب سطحي آلبيدوي از يتر قيدق
 از استفاده با )١٣٨٩( ينور ،SEBAL مدل يريکارگ  هب

 تميالگور يريکارگ به و MODIS سنجنده هاي تصوير
 و ريتبخ يمکان عيتوز )،SEBAL( نيزم سطح يانرژ توازن
 خرداد، ١٤ يروزها در مشهد منطقه در روزانه يواقع تعرق
 حاصل جينتا کرد. هيته را ١٣٨٨ سال مرداد ٤ و ريت ١٠

 تميالگور و MODIS سنجنده هاي تصوير که داد نشان
SEBAL در را يواقع تعرق و ريتبخ مقدار توانند مي 

 در .كنند برآورد يخوب به مشهد منطقه در روزانه اسيمق
 اطالعات با آن سهيمقا و SEBAL مدل يابيارز نهيزم
 از استفاده با )١٣٩١( همکاران و يهارون يباقر ،ينيزم

 گذر ٦ يبرا يمتريسيال شده يريگ اندازه يها داده
 ز،يتبر دانشگاه يکشاورز مزرعه در MODIS سنجنده

 يکشاورز مزرعه سطح در درصد ٨٠ حدود را مدل دقت
 با ،SEBAL مدل پژوهش نيا در نيهمچن کردند. برآورد

 و METRIC مانند مطرح دورِ از سنجش يها  مدل ريسا
TSEB، در يريکارگ هب يبرا مناسب يمدل و شد سهيمقا 
 تر بزرگ يها اسيمق سطح رد و کوچک هاي مزرعه سطح

 مدل تا است شده تالش ،پژوهش اين در شد. گزارش
SEBAL با منظور بدين .شود ارزيابي اي حوضه سطح در 
 يزمان دوره يبرا MODIS سنجنده هاي تصوير از استفاده
 دبرآور يواقع تعرق و ريتبخ ماهانه ريمقاد ،٢٠٠٨ تا ٢٠٠٢

 و است هياروم اچهيدر حوضه يمطالعات منطقه .شده است
 و ريتبخ ريمقاد آن، در ها زمين يکاربر تنوع به توجه با

 جداگانه صورت به يکشاورز هاي زمين يبرا يواقع تعرق
يها کرهيپي برا نيهمچن و ميد وي آبي ها کشت يبرا
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 حوضه درموجود  هاي مخزن و هياروم اچهيدر شامل يآب
  د.شو يم ارزيابي

  
  ها روش و مواد
  ها داده و يمطالعات منطقه
 ٥١٧٠٠ برابر وسعتي با اروميه درياچه آبريز حوضه

شمالي و  ۳۸° ۲۹ ′تا  ۳۵° ۴۰ ′ مدارهاي بين کيلومترمربع

 غرب شمال درشرقي  ۴۷° ۵۳ ′تا  ۴۴° ۱۳ ′النهار  نصف
 سطح در بارندگي ساالنه مقادير ).١ (شکل دارد قرار ايران
بيشتر  اقليم و بوده متغير متر يليم ٦٠٠ تا ٣٥٠ زا حوضه
 ٣٣٤٧٠ حدود توپوگرافي نظر از است. خشك نيمهها  بخش

 را آن ١٢٥٦٠ کوهستاني، هاي طقهمن را آن کيلومترمربع
 اچهيدر را آن مربعلومتريک ٥٣٢٠ و ها کوهپايه و ها دشت
 دهد. مي تشکيل هياروم

  

 
  اروميه درياچه حوضه جغرافيايي يتموقع -١ شکل

 
 تعرق و ريتبخ محاسبه به ازين SEBAL مدل ياجرا براي

 اطالعات منظور نيبد که است يساعت و روزانه پتانسيل
 باد، سرعت شبنم، نقطه نه،يشيب و نهيکم يدما شامل الزم

 کينوپتيس ستگاهيا از ييروشنا هاي تساع و ينسب رطوبت
 براي شد. هيته ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٢ يزمان دوره يبرا زيتبر

 ايستگاه ٧٤ آمار زين بارندگي يمکان راتييتغ برآورد
 در ).١ (شكل شد استفاده بودند، قدمت داراي كه بارندگي

 شد. هيته MODIS١ سنجنده از يا ماهواره يها داده ادامه
 اطالعات تواند مي باند ٣٦ بودن دارا با سنجنده نيا

 ٤/١٤ تا ٤/٠ يفيط حدودهم در را نيزم سطح از يافتيدر
 د.ينما ثبت لومتريک ٢٣٣٠ پوشش عرض با و کرومتريم

 ١٠٠٠ تا متر ٢٥٠ از مذکور يباندها يمکان کيتفک قدرت
 ٢ترا ماهواره دو يرو بر MODIS سنجنده .است ريمتغ متر
 نيب ترا معمول طور  به که است شده نصب ٣آکوا و

 تا ١٣ يها تساع نيب آکوا و صبح ١١ تا ١٠ هاي تساع

                                                
1   - MODerate resolution Imagine Spectroradiometer  
2- Terra 
3   - Aqua 

 ).١٣٨٩ ،ي(نور کند يم عبور رانيا از يمحل وقت به ١٤
 هيکل .است انيم در روز دو ها آن گذر يزمان يها فاصله
 ٢٥٠( ٢ و ١ يباندها از پژوهش نيا ازين مورد هاي ويرتص

 ٣٢ و ٣١ يحرارت يباندها و متر) ٥٠٠( ٧ تا ٣ متر)،
 و هانهما تعرق و ريتبخ برآورد يبرا شد. تهيه متر) ١٠٠٠(

 ريتصو کي سال از ماه هر يازا به ماهانه، يها يساز مدل
  .شد مرجع نيزم و هيته
  

 ٤SEBALالگوريتم
 در SEBAL يا نيزم سطح در يانرژ النيب تميالگور

 تعرق و تبخير مصرف به كه نهان گرماي شار حقيقت
 زير معادله از انرژي باقيمانده مقدار اساس بر را رسد مي

 ):١٩٩٨ همكاران، و ستينسن(ب كند يم تعيين
)١(  HGRET n −−=λ

 Rn تبخير، نهان گرماي λ تعرق، و تبخير ET باال، رابطه در 
شار G و محسوس گرماي شار H خورشيد، خالص تابش

                                                
4- Surface Energy Balance Algorithm 
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 حسب بر باال معادله ياجزا يتمام( است خاك گرماي
W/m2 النيب ياجزا عيتوز نحوه از يينما ٢ شکل ).هستند 

  دهد. يم نشان را يانرژ
  

  
  يانرژ النيب اجزاء عيتوز نحوه کيشمات -٢ شکل

 
  )Rn( خالص تابش شار
 بين اختالف اساسبر Rn يمحاسبات نديفرآ ،١ رابطه در

 از معياري و بوده دهيبازتاب و يفرود يها تابش جريان
  ).٢ (رابطه است زمين سطح در موجود انرژي مقدار

)٢( ( ) ( ) ↓↑↓↓ −−−+−= LLLSn RRRRR 011 εα  

 ،سطحي آلبيدوي α ،باال رابطه در
↓SR کوتاه موج تابش 

 ،)W/m2( يفرود ميکرومتر) ٣ تا ٣/٠(
↓LR موج تابش 

 )،W/m2( يفرود ميکرومتر) ١٠٠ تا ٣( بلند
↑LR تابش 

 پهن سطحي يلمنديگس ε0 و )W/m2( دهيبازتاب بلند موج
 .است باند

  
  )G( خاک گرماي شار
 و خاک داخل گرماي ذخيره ميزان خاک يگرما شار

 براساس كه است مولکولي هدايت اثر در گياهي پوشش
  :شود  يم برآورد زير رابطه

)٣( [ ]
[ ]4

2

978.01

0062.00032.0

NDVI

TRG s
n

−×

+×= αα
α  

 سطحي، آلبيدوي C،( α°( سطحي دماي Ts ،باال رابطه در
NDVI و ياهيگ پوشش شاخص Rn خالص تابش 
 هاي زمين در خوبي عملکرد رابطه اين .است يديخورش
شاخص  و يسطح يدويآلب اديز ريتأث اما دارد، يکشاورز

 آب پوشش با هاي منطقه يبرا آن، در(LAI) ١  سطح برگ
 دويآلب ريمقاد زين و بوده صفر LAI ريمقاد (که برف و

 و دكن يم وروبر مشکل بااين رابطه را  دارد) يحد طيشرا
 ).٢٠٠٢ همكاران، و (بستينسن كند مي  كم آن دقت از
 يبرا )١٣٩٠( يهارون  يباقر پژوهش اساس بر منظور نيبد
 درياچه حوضه يبرا يبرف ينواح و عمق کم و قيعم آب

 است شده ليتعد خاک يگرما شار هاي رابطه اروميه،
  ).١ (جدول

  
 آب و برف يها سطح براي خاک گرماي شار هاي رابط -١ جدول

  ))١٣٩٠ ،هاروني (باقري مطالعاتي حوضه براي شده (کاليبره
 کاربري خاک گرماي شار

G=0.5Rn برف 

  Gwater=0.46 Rn شهريور انتهاي تا خرداد ابتداي از
 Gwater=0.6 Rn سال روزهاي ساير براي

 )٢ > (عمق آب

  Gwater=0.39 Rn شهريور انتهاي تا خرداد ابتداي از
 Gwater=0.53 Rn سال وزهاير ساير براي

 )٢ < (عمق آب

  
  )H( محسوس گرماي شار
 گرما) اي( يانرژ رفت هدر زانيم محسوس يگرما شار
  شود: يم منتقل هوا به دما اختالف اثر در که است

)٤( 
AH

airO
P R

TTCH −
= ρ  

 هوا يدما Tair سطح، کيناميروديآ يدما TO باال رابطه در
 هوا ويژه گرماي kg/m3،( Cp( هوا چگالي ρair ن)،ي(کلو

)J/kg/K( و RAH هوا يکيناميروديآ مقاومت )s/m( .است 
 عمل  در ک،يناميروديآ يدما برآورد اي يريگ اندازه

 مختلف، هاي مدل پس بوده دهيچيپ و ممکنيرغ
 و هوا يدما اختالف برآورد يبرا را متفاوتي يها تميالگور
 از dT برآورد براي ،SEBAL در برند. يم کار  به )dT( سطح

 رابطه يك آن در كه شود مي استفاده يتکرار نديفرآ کي
 و )Ts( نيزم سطح يدما يبرا ٥ رابطه اساس بر يونيرگرس

dT و شده برآورد گرم) و (سرد شاخص کسليپ دو در 
 اعمال ريتصو يها کسليپ   يتمام به رابطه نيا سپس

  ).٢٠٠٢ همكاران، و (بستينسن شود يم
)٥( baTdT s +=  

 طول برآورد به ازين يکيناميروديآ مقاومت محاسبه در
 عنوان به يکل حال در که است )Zom( مومنتوم يزبر

 شود يم گرفته درنظر )LAI( برگ سطح شاخص از يکسر
 باشد، يم صفر عمل در LAI آب و برف يبرا که ييآنجا از
  .شود مي استفاده ٢ جدول ريمقاد از

ي افزار نرم طيمح در منظور نيبد کهي مدل در باال مراحل
ENVI يهارون ي (باقر است افتهي توسعه و نويسي كد، 
 امكان افزار، نرم اين مهم امكانات از د.يرس انجام به )١٣٩٠

 Leaf Area Index -1 كه است IDL به موسوم نويسي برنامه محيط با كدنويسي
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 هاي تصوير روي اي مرحله چند يها الگوريتم سازي پياده
   كند. مي فراهم را اي ماهواره

  
 هاي حسط يبرا )Zom( مومنتوم يزبر طول ريمقاد -٢ جدول

  )٢٠٠٢ همكاران، و (بستينسن آب و برف
Zom سطح پوشش 

Zom=0.0005 برف 
Zom=0.0005 عمق آب) < m٢( 
Zom=0.005 عمق آب) > m٢( 

  
  بحث و جينتا

 به يواقع تعرق و ريتبخ برآورد ايبر SEBAL الگوريتم
 يالديم ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٢ يزمان دوره يبرا و ماهانه صورت
 هاي ويرتص سال، از ماه هر يبرا منظور نيبد .شد اجرا

 تعرق و ريتبخ ريمقاد سپس و آماده MODIS سنجنده
 مقادير جمع با و آمد دست  هب ماه هر کيتفک به يواقع

 و ريتبخ برآورد براي شد. برآورد ساالنه مقادير ماهانه،
 نسبت از ماهواره، اي لحظه تعرق و ريتبخ از روزانه تعرق
 .شد استفاده يساعت به روزانه مرجع گياه تعرق و ريتبخ
 ساعتي مقياس در مرجع گياه تعرق و ريتبخ منظور بدين
 و )ETr-inst( ماهواره گذر لحظه در ساعت) در متر يلي(م

 در متر يليم حسب بر زانهرو مقياس در آن ميزان همچنين

 از منطقه معرف هواشناسي ايستگاه براي )ETr-24( روز
 رابطه از سپس شد. محاسبه فائو -مانتيت -پنمن روش

 يها الگوريتم روزانه واقعي تعرق و ريتبخ ميزان ر،يز
 شد  برآورد روز در متر يليم حسب بر )ETact-24( يا ماهواره

  . )٢٠٠٢ همكاران، و بستينسن(
)٦(  

instr

inst
ract ET

ETETET
−

−− = 2424
 

 تا ٢٠٠٢( مطالعاتي دوره براي شد، گفته آنچه به توجه با
 .شد برآورد ساالنه تعرق و تبخير هاي نقشه )٢٠٠٨

 سال در را ريمتغ نيا نهساال ريمقاد ،٣ شکل نمونه عنوان به
   دهد. يم نشان ٢٠٠٨

 منطقه عمده هاي زمين يکاربر چهار پژوهش، نيا يبرا
 هاي زمين )٢ ن،يريش و شور يآب يها کرهيپ )١ شامل:

 يبررس اچهيدر اطراف يزارها شوره )٤ و يمد )٣ اب،يفار
 وجود عدم ليدل به که است يهيبد است. شده
وجود ندارد  ميمستق سهيمقا امکان ،ينيزم يها يريگ اندازه
 نيا جمله از شد. استفاده يکمک اطالعات ازاين مورد  و در

 با توجه به که بود دوره نيا يارندگب ريمقاد اطالعات،
 با آن محدوده يبرا ،يبررس مورد هاي زمين يکاربر

 ستگاه)يا ٧٤ (براساس يبارندگ يمکان يها نقشه از استفاده
   است. برداري بهره قابل

  

 
  ٢٠٠٢ سال در اروميه درياچه حوضه واقعي تعرق و تبخير پراكندگي توزيع -٣ شکل

  
  يآب يها کرهيپ يبرا ريتبخ ماهانه ريمقاد
 كارگيري هب براي شد، انيب زين قبل در که طور همان

 آبي، هاي پيكره از تبخير برآورد براي SEBAL الگوريتم

 در آب نييپا عمق به توجه با و شد ايجاد آن در تغييراتي
 در د.ش يواسنج و توسعه ژهيو هاي ضريب ه،ياروم اچهيدر
 به مربوط جينتا کيتفک و يجداساز رايب راستا، نيهم



 ... در برآورد تبخير و تعرق SEBALارزيابي الگوريتم سنجش از دور                                                                                                      ١٠٦

 

 به توجه با حوضه، يها يکاربر ريسا از يآب يها کرهيپ
 يمنف ريمقاد يدارا ها کرهيپ نيا در NDVI شاخص نکهيا

 احلمر نيا د.ش هيته ينواح نيا به مربوط نقشه است،
 تينها در و انجام ،جداگانه طور به ماه) (هر ريتصو هر يبرا
 محدوده يبرا يآب يها کرهيپ از ريختب به مربوط جينتا
 گرفته نظر در )يالديم ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٢( پژوهش يزمان
 يطرف از و هياروم اچهيدر بودن شور به توجه با .شد
 سطح در رود) نهيزر سد (مانند نيريش آب هاي زنمخ

 استفاده ها آن يبرا جداگانه يمشاهدات ريمقاد از حوضه،
 ستگاهيا ن،يريش آب يبرا خصوص نيا در است. شده
 بيضر اعمال (با رود نهيزر سد کنار در تکاب کينوپتيس

 ))١٣٩٠( يهارون يباقر هاي بررسي اساس بر ٦٨/٠ تشتک
 شور آب ريتبخ تشتک ريمقاد از ه،ياروم اچهيدر يبرا و
 سهيمقا جينتا و استفاده گلمنخانه يسنج ريتبخ ستگاهيا

 ٥ و ٤ هاي شكل در تفکيک به بخش اين نتايج شدند.
  اند. شده داده نشان

  

 
  

    
 نمودار ب) تکاب، ستگاهيا ريتبخ تشتک ريمقاد و SEBAL الگوريتم از حاصل رود نهيزر سد مخزن از ريتبخ ماهانه ريالف)مقاد -٤ شکل

  الگوريتم از حاصل رود نهيزر سد از شده برآورد ريتبخ و تشتک از ريتبخ ريمقاد يپراکندگ
  

 خوب دقت از نشان ٨٤/٠ با برابر )R2( نييتب بيضر مقدار
 نيريش آب از ريتبخ برآورد در SEBAL الگوريتم

 معمول طور به نکهيا به توجه با البته دارد. يآب هاي زنمخ
 سرد يها ماه در تشتک ريمقاد کينوپتيس يها ستگاهيا در

 سهيمقا نيا در بود، نشدهي ريگ اندازه )يم تا (نوامبر سال
   است. شده سهيمقا آماري داراي ها ماه فقط
 سطح از شده برآورد ريتبخي ابيارز به مربوط زين ٥ شکل
 ستگاهياتبخير آب شور  تشتک ريمقاد و هياروم اچهيدر

 ريمقاد که ذکراست قابل نکته نيا است. گلمنخانه

 دري اديز داده فقدان با گلمنخانه ستگاهياي مشاهدات
 فقط سهيمقا نيا در و بوده روبرو ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٢ي ها سال
 شده استفاده ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ي ها سال هاي داده از

 است.
 

هاي  زمين براي واقعي تعرق و تبخير ماهانه مقادير
  زراعي –باغي کشاورزي

 اچهيدر آبريز حوضه سطح از مربع لومتريک ٤٦٠٠ از شيب
 همانند که استي زراع وي باغ هاي زمين شامل هياروم

 الف

 ب
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 اساس بر شد. هيته زين آن به مربوط گونيپل ،يآب هاي طحس
 براي ٣/٠ از شيب NDVI شاخص )٢٠٠٢( احمد پژوهش
 که است ذکر قابل است. شده توصيه ها زمين نيا تفکيک
 حوضهي برا را عددها نيا )١٣٩٠( انيفتح پژوهش نتايج
   است. كرده دييتأ هياروم
 تعرق و ريتبخ برآورد در SEBAL الگوريتمي ابيارز براي
 ،يمتريسيال اطالعات نبود ليدل بهي کاربر نيا دري واقع
 با ٢٠٠٦ سالي برا حاصل نهاماه تعرق و ريتبخ هاي داده

 سند براساس ها، زمين نياي اريآب آب ماهانه خالص ازين
دليل  به ٢٠٠٦ سال انتخاب شد. سهيمقا آبي مل

 با سهيامق در متر يليم ٦٠٠( سال نيا در باالي ها يبارندگ
 جينتا است. بوده حوضه) سال در متر يليم ٣٧٠ متوسط

ي بخش تيرضا جينتا که است آمده ٦ شکل در سهيمقا نيا
   دهد. يم نشان را
  

 از ريتبخ يبرا SEBAL الگوريتم ساالنه ريمقاد -٥ شکل 
  گلمنخانه ستگاهيا آب شور تشتک ريمقاد و هياروم اچهيدر

  

 
 در يواقع تعرق و ريتبخ ماهانه ريمقاد سهيمقا -٦ شکل

 ريمقاد و SEBAL الگوريتم از حاصل يزراع-يباغ هاي زمين
 ٢٠٠٦ سال در ملي سند خالص يآب ازين

 

 هاي زمين يبرا يواقع تعرق و ريتبخ ماهانه ريمقاد
   ميد يکشاورز

 آن، يتوپوگراف نوع و منطقه يمياقل تيوضع به توجه با
 م،يد طور به حوضه هاي زمين از مربع لومتريک ٥٨٠٠ حدود

 ياجرا در ليدل نيهم به ).١٣٨٩ نام، ي(ب شوند يم کشت
 به گرم و سرد يها کسليپ ،شد تالش SEBAL الگوريتم

 و ريتبخ از يتر يواقع ريمقاد که شوند انتخاب يا گونه
  گردد. برآورد ها زمين نيا تعرق

 راي واقع تعرق و ريتبخ وي بارندگ ساالنه اترييتغ ۷شكل 
 ٧شكل  در که طور همان دهد. يم نشان ميد هاي زمين از
 در تعرق و ريتبخ ساالنه راتييتغ شود، يم مشاهده زين

 دارد.ي بارندگ راتييتغ باي مشابه روند م،يد هاي زمين
 کمتر بايد ميد هاي و تعرق در زمين ريتبخ که استي هيبد
 پژوهش دورهي ها سال بيشتر در چند هرباشد ي بارندگ از
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ي ها سال در اما دارد. وجود مورد نيا

 دري بارندگ ريمقاد از شيب ميد هاي زمين تعرق و ريتبخ
 ضعف عنوان به توان يم را تناقض نيا که هاست سال نيا

  آورد. حساب به ميد هاي زمين در SEBAL الگوريتم
 

 

  

 
ي ها يکاربري براي واقع تعرق و ريتبخ ساالنه ريمقاد -٧ شکل

  مختلف
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 حوضه در اينکه به توجه با که است ذکر قابل نيز نکته اين
 طور به آبي کشاورزي هاي زمين و ديم هاي زمين مطالعاتي
 برآورد ،SEBAL الگوريتم اجراي مرتبه يک در و همزمان

 کمي ديم هاي زمين در تعرق و تبخير مقادير شوند، مي
 هاي زمين براي مذکور الگوريتم فقط که حالتي از بيش
 پژوهش اين در که هرچند شود. مي حاصل، گردد اجرا ديم

 تصوير، هر روي زياد خطاي و سعي با است شده تالش
 اي گونه به گرم پيکسل ويژه به و گرم و سرد پيکسل
آبي  و ديم هاي زمين براي منطقي نتايج که شوند انتخاب

 از بااليي برآورد ها تصوير از برخي در اما آيد، دست به
 ديده مرتع و ديم هاي زمين در واقعي تعرق و تبخير
   شود. مي

  
   زارها شوره در يواقع تعرق و ريتبخ ريمقاد
 تشکيل زارها شوره را اچهيدر اطراف در زيادي سطح
 ايجنت .دارند افزايشي روند نيز اخير هاي سال در که دهد مي

 متر يليم ١٣٥٠ تا ١٢٠٠ بين ها زمين اين براي الگوريتم
 و واقعي غير مقادير که است ها بررسي مورد دوره در تبخير
 ضعف دليل .هستند حوضه آبي هاي پيکره از باالتر حتي

SEBAL اين باالي آلبيدوي به توان مي برآورد اين در را 
 خالص تابش واقعي غير برآورد در آن ريتأث و هاي زمين

   نسبت داد. خورشيدي
  

   SEBAL ماهانه جينتا کلي ارزيابي
 الگوريتم عملکرد ارزيابي هاي پژوهش از اي پاره در

SEBAL هاي داده نبود دليل به مختلف هاي کاربري براي 
 شده انجام نسبي طور به فقط شده، گيري اندازه مستقيم

 بر عالوه ).٢٠١١ همكاران، و سان و ١٣٨٩ ،ي(نور است
 مقاله اين نتايج تفسير در نيز رويکرد اين قبل، هاي ليلتح

 نسبي رتبه هستند. مشاهده قابل ٨ شکل در و شد استفاده
   .شود مي ديده شکل در اين ها آن زماني توزيع و ها کاربري

  
 

 
  مختلف يها يکاربر يبرا يواقع تعرق و ريتبخ ماهانه ريمقاد -٨ شکل

  
  يريگ جهينت
 با و SEBAL الگوريتم يريکارگ هب با پژوهش اين در

 يزمان دوره يبرا MODIS سنجنده هاي ويرتص از استفاده
 تعرق و ريتبخ ريمقاد ماهانه، صورت به ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٢
 هياروم اچهيدر زيآبر حوضه مختلف هاي کاربري در يواقع

 جينتا شده انجام يها ليتحل از کلي طور به .شد بررسي
  به دست آمد: ريز
 بود. بااليي دقت داراي الگوريتم جينتا يآب يها کرهيپ در •

 تبخير تشتک با رود زرينه سد مخزن از تبخير سهيمقا
 نتايج دهد. مي نشان را ٨٤/٠ نييتب بيضر آن مجاور

 در كه )٢٠٠٩( همكاران و اوانس پژوهش با بخش، اين
 درياچه دو براي SEBAL الگوريتم از حاصل تبخير آن
 هاي (ضريب بود شده مقايسه مشاهداتي مقادير با

 ترتيب همين به دارد. هماهنگي )٨٠/٠ و ٨٤/٠ تبيين
 شور آب تشتک از سال سه آماري برا مقايسه اين

 الگوريتم با درياچه از ريتبخ ريمقاد با گلمنخانه ايستگاه
ي رويپي مشابه روند از که شد انجامي ا ماهواره

 کردند. يم
 راي مطلوب جينتا SEBAL زين زراعي-اغيب هاي زمين در •

  در نهماها واقعي تعرق و تبخير مقادير مقايسه داد. ارائه
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 و آب) ملي سند (براساس زراعي -باغي هاي زمين
 دقت که داد نشان ٨٤/٠ معادل تبيين ضريب الگوريتم،
 با بخش اين نتايج دهد. مي نشان را الگوريتم مناسب
 و )١٣٩٠( هاروني باقري پژوهش از حاصل نتايج

 تعرق و تبخير مقادير که )٢٠١٠( همكاران و سانتوس
 اليسيمتري مقادير با مقايسه در را الگوريتم واقعي
  دارد. هماهنگي بود، كرده ارزيابي

هاي ديم و مرتع با توجه به اينکه اين کاربري  در زمين •
شد،  سازي مي ها شبيه زمان با ديگر کاربري هم

 ي بيش از مقدار واقعي مشاهدهموارد برآوردها بعضي
شد، بدين ترتيب که تبخير و تعرق واقعي از کل 

هاي  از ضعفشد که  هاي ساالنه نيز بيشتر مي ريزش
 هاي ديم است.  الگوريتم براي زمين

 را آن دليل که بود باال الگوريتم برآورد زارها شوره در •
  .داد نسبت ها آن در باالي آلبيدوي به توان مي

 ماهانه روند و نتايج نسبي مقايسه مجموع در •
 آبي، هاي پيکره در واقعي تعرق و تبخير برآوردهاي

 الگوريتم توانايي از حکايت و خوب يکشاورز هاي زمين
SEBAL .دارد  

 که داد نشان ،جينتا به رسيدن و يمحاسبات روند •
 از که است ييها تيقطع عدم داراي SEBAL الگوريتم

 يها کسليپ انتخاب نحوه هب توان يم ها آن نيتر مهم
 ياديز تجربه و مهارت به ازين که كرد اشاره گرم و سرد
 ريتأث تحت را برآوردها کل آن در اشتباه هرگونه و دارد
  دهد. مي قرار

 الگوريتم ،پژوهش اين نتايج اساس بر كلي طور به •
SEBAL آبي هاي پيكره و آبي كشاورزي هاي زمين در 

 ساير در آن گيري كار  هب اما است خوبي دقت داراي
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