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 چكیده


 عامل عنوان به تعرق و تبخیر.است زمین کره شدن گرم انسان نگرانیهای مهمترین از یكی امروزه

 طبیعی منابع و کشاورزی آب، منابع مدیریت و هوای و آب تغییرات در بهسزایی تاثیر آب، رفت رهد

 آب، منتابع بهینته متدیریت جهتت گیاه و مرجع تعرق تبخیر توزیع چگونگی و پایشمیزان د.دار

 تموجودی .میرسد نظر به مهم کشاورزی راندمان محاسبه و شبكههایآبیاری در آبیاری برنامهریزی

 اصلی عامل سه عنوان به زمین، سطح از آب بخار جهتحرکت الزم شرایط و موجود انرژی میزان آب،

 دمای خاک، رطوبت مانند دیگری بهمتغیرهای عوامل ایند.گردنمی محسوب تعرق تبخیر کنترل در

 صورت هب نیز خود که بستگیدارند باد سرعت و هوا بخار فشار گیاهی، پوشش هوا، دمای زمین، سطح

 و مستقیم هایروش دودسته به تعرق و تبخیر گیریاندازه هایروش.باشندمی تغییر حال در پیوسته

 طورمستقیم به نیاز مورد هایداده مستقیم، هایروش در.شودمی تقسیم دوری از سنجش هایروش

 هایداده از استفاده باتعرق و تبخیر محاسبه رایب.شودمی گیریاندازه هواشناسی هایایستگاه توسط

-روش و تجربی هایروش کلی گروه دو به هاروش این که.دارد وجود مختلفی هایروش دور از سنجش

 حالی در اندشده حاصل تجربی معادالت از تجربی هایروش.شوندمی تقسمبندی تحلیلی و تجزیه های

 مانند مذکور هایروش هایورودی.تندهس استوار فیزیكی قوانین روی بر وتحلیلی تجزیه هایروش که

 روی بر الزم تصحیحات و پردازش از پس غیره و هایگیاهیشاخص سطحی، آلبیدوی سطحی، دمای

.شوندمی حاصل ماهوارهای تصاویر

 
گیاهی هایشاخصآلبیدوی، دور، از سنجش تعرق، و تبخیرها:کلیدواژه
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تعترقکته-آبدرهرمنطقهاست.تبخیریالنبیهامؤلفهیقدقینیآبتعمنابعینهبهیریتالزمهمد

وینتترازمهتمیكتی،استتیتاهیمرطتوبوتعترقازستطحپوشتشگختاکیاازسطحآبیرتبخشامل

تعترقازستطح-تبخیتریقدقیزانمدبرآورینهرمنطقهاست.عالوهبراآبدریالنبیاجزایرگذارترینتأث

هتایشتبكهیمنظورطراحتبهیاریآبیدرومدولوهیآبیازنیینتعیازاطالعاتالزمبرایشبخیاهیپوششگ

یضتروریتازنیکتعرق-تبخیریزانبرآوردمروین.ازا(1394)آزادطالتپهوهمكاران،استیوزهكشیاریآب

-تبخیتریتددرابتتدابااهییتپوشتشگتعرقازسطحهر-برآوردتبخیرایبرینبنابرااست. هرمنطقهیبرا

؛2،2013؛نیتاقیوهمكتاران1،2017)لیووهمكتارانمحاسبهشود.یناناطمروشقابلیکمرجعبایاهتعرقگ

 گتروه دو به میروند کار بهETاندازهگیری کهبرای روشهای. (.4،2007؛تراجكوویچ3،2013تبریوهمكاران

مقتدار مستتقیم، (.روشتهای1390علیزاده،(میشوند تقسیم دوری از سنجش روشهای و مستقیم روشهای

ETکه حالی در میكنند، اندازهگیری نقطه یک در راETفاکتورهتای قبیتل از پارمترهایمختلف تاثیر تحت 

 میباشتند،بنتابراین متغیتر مكتان و زمتان در پارامترهتا ایتن و دارد قرار محیطی و مدیریتی شرایط گیاهی،

(.Dominique et al., 2005میباشتد) برانگیتز بحت  منطقهتای و محلتی سطوح در روشهای این زا استفاده

 آوری جمع دور از سنجش .است دور راهی از پدیدهها مورد در اطالعات کسب هنر و فن علم، دور از سنجش

 مستافت بعتد و زیتاد هزینته بتودن، خطرنتاک دلیل به انسان که میسازد فراهم را موردمناطقی در اطالعات

 تعتادل از استفاده با (.امروزه،1391 همكاران، و صفت درویش( کند راشناسایی آنها مستقیم طور به نمیتواند

 ,.Ayad et alمیشود) انجام بزرگ مقیاس درETتوزیع زیادیبرای تحقیقات دور از سنجش و سطحی انرژی

 که دارد اینقطه گیریهایاندازه به نسبت خصمزایایمش چندین دور از سنجش تكنولوژی از (استفاده2016

 اطالعتات که (زمانی2دهد؛ دقیقهپوشش چند از کمتر در را پیوستهای و بزرگ سطح (میتواند1:از عبارتند

 یتا ستخت مستقیمانستانی گیریاندازه که مناطقی (برای3دارد؛ کمتر هزینه است، نیاز مورد مشابه مكانی

از استتفاده با شده برآوردET(صحتMaes and steppe, 2012است) مناسب ،نیست آن به دسترس امكان

 کته داشتت توجته بایتد البته .است گرفته قرار تایید مورد مختلف مطالعات در دوری از سنجش تكنیکهای

میباشتد نیتز ماهوارهای تصاویر رادیومتری و طیفی زمانی، مكانی، تفكیک تابع شده برآوردETصحت میزان

(Edward et al., 2007.)هایمتعددیبهانجامرسیدهاستکهدرذیلبهتعتدادیازآندراینزمینهپژوهش-

(بهبرآوردتبخیتروتعترقواقعتییونجتهبتااستتفادهاز1397گردد.علیمحمدنژادوهمكاران)هااشارهمی

یلومترپرداختندنتتای حاصتلازایتنگیریشدهتوسطسنتومقایسهبامقادیرواقعیاندازهSEBSالگوریتم

 متنتارر بامقادیر SEBS الگوریتم از شده برآورد یونجه روزانه و ساعتی واقعی تعرق بررسینشاندادتبخیر

 بته و گردیتد مقایسته مانتیت  پتنمن فائو معادله توسط شده برآورد و  سنتیلومتر دستگاه از آمده دست به

RM و76/0تبیی ضرایب ترتیب
5
SE0/86 شتد حاصتل روز بتر میلیمتتر43/0و ساعت بر میلیمتر04/0برابر.

(بهبررسیتخمینتبخیروتعرقواقعیگیاهبااستفادهازالگوریتمسبالپرداختند،1395کرباسیوهمكاران)

 اخطت مربعاه جذر میانگین دارند.مقدار هم با نسبتاًخوبی مدلمطابقت دو نتای  داد نشان حاضر تحقیق نتای 

                                                   
1
  Liu et al. 

2
  Niaghi et al. 

3
  Tabari et al. 

4
  Trajkovic 
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RMSE  به روز بر متر میلی 25/1 و 92/0 ترتیب یونجهبه و ذرت گیاهان برای واقعی تعرق  تبخیر برآورد در 

متدل داد نشان همچنیننتای  آمد. دست به83/0 و 89/0 ترتیب به نیز  R2  تبیین ضریب آمد.مقدار دست

 گیاه رابرای تعرق  تبخیر مقدار FAO -PM 56 مد با مقایسه در سبال زمین برای سطح انرژی بیالن الگوریتم

راSEBS(درتحقیقتیالگتوریتم2006کند.هیلیجیورجیس)می برآورد کمتر گیاهذرت برای و بیشتر یونجه

کشتورهلنتدبتاoverijsselبرایارزیابیتغییراتزمانیومكانیتبخیروتعرقواقعیدربخشهاییازاستان

مورداستفادهقرارداد.دراینمطالعهضریبزبریسطحازدوروشنقشتهetm+7استفادهازتصاویرلندست

تهیهشد.نتای نشانگرتفاوتزیاددربراوردتبخیروتعترقمحاستبهشتدهبتود.درNDVIکاربریاراضیو

رمتولپتنمنوتبخیروتعرقمرجعبهدستآمتدهازفSEBSادامهضریبگیاهیذرتبااستفادهازالگوریتم

مانتی محاسبهشدنتای نشاندهندهمطابقتباالباضرایبگیاهیارائهشدهدرمطالعاتپیشینبتود.رو و

وبتاستنجندهمتودیسرابتادستتگاهSEBAL(تبخیروتعرقبهدستتآمتدهازالگتوریتم2012همكاران)

الگوریتمسبالمقدارتبخیررایشتترازهمبستگیپیچكیدرمزارعچغندرقندمقایسهنمودندودریافتندکه

(نیزتبخیروتعرقواقعیدرمزرعههتایذرت2015یانگوهمكاران) .تبخیراندازهگیریشدهبرآوردمیکند

بتهدستتآوردنتد.SEBAL)تابستان(وگندم)زمستان(دردشتهوانگهاواییچینرابااستفادهازمتدل

ودمتایNDVIایخطیرابینتبخیرواقعی،شاخصپوششگیاهینرمالشتدهتجزیهوتحلیلمكانی،رابطه

دراخترینNDVIسطحزمیننشانداد.برایناساسرابطهایقویبتینتبخیتروتعترقواقعتیوشتاخص

مرحلهرشدگیاهیافتشدکهدارایضریبتبیینباالییبود.همچنینضریبتبیینبیندمایستطحزمتینو

بودواینرابطتهمعنتیNDVI تعرقواقعیباالترازضریبتبیینبینتبخیروتعرقواقعیوشاخصتبخیرو

(،درپژوهشیجهتتارائتهمتدلی2013داردرفصلهایرشدگیاهبیشترنمودپیدامیکرد.سیماوهمكاران)

غییراتمكانیمتغیرهتا،متدلبرایبرآوردتبخیرازسطحآبدریاچههایشوربالحاظنمودناثراتشوریوت

توزیعیبرایبرآوردنرختبخیرروزانهبرپایهروشبیالنانرژیواستتفادهازدادههتایستنجشازدورتتالش

نمودند.نقشههایبدستآمدهازنرختبخیرازدریاچهارومیهنشاندادکهنرختبخیترازستواحلبتهستمت

میلیمتتردر7تتا3حدودهتغییراتترختبخیرازسطحدریاچهنیزازنواحیداخلیدریاچهافزایشمییابد.م

(باالگوریتمسبالمقدارتبخیتروتعترقرا2014روز،طیماههایمختلفبراوردشد.گئورگپائولوهمكاران)

ایستهوبرایدوسطحکشاورزیآبیودیمتخمینزدندونتای رابادادههایچهارایستگاهالیسیمتروزنیمق

(بهمقایسهتبخیروتعرقواقعیروزانهحاصتل2019سانكاندووهمكاران) برکاراییاینالگوریتمتاکیدکردند.

پرداختندبرایاینكتارازتصتاویرمتاهوارهSSEBIوSSEBOPوSSEB،SEBALازمدلهایتعادلانرژی

MODISرودخانه2015و2010-2005برایسالهایKilomberoدرتانزانیااستفادهشدنتای نشاندادکته

رانستبتبتهetکمترینSSEBopنسبتاباالییدارد.درمقابلمدلETنسبتبهسایرمدلهاSEBALمدل

بتامقتادیرSEBAL(،باهد مقایسهنتای حاصلازالگوریتم2015سایرمدلهاداراست.رحیمیوهمكاران)

(،تبخیتروتعترقواقعتیدرحوضتهFAOمانتی سازمانغذاوکشاورزی)-نمحاسبهشدهتوسطمعادلهپنم

آبریزتجندرمنطقهکشاورزیدشتنازساریرابهدستآورند.دراینپژوهشازتصتاویرستنجندهمتادیس

-وروشپتنمنSEBALاستفادهشد.براساسنتای اینتحقیقتفاوتمعنیداریبتینمقتادیرالگتوریتمم

رایتخمینتبخیروتعرقساعتیوروزانهوجودنداشتهوهمچنینمیتوانتبخیروتعرقستاعتیوب مانتی 
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وLosgedaragh میلیمتتتربتتهدستتتآورد.RMSE=1.49 وRMSE=0.091روزانتتهرابتتهترتیتتببتتا

ردوره(درسدامیرکبیرواراضیکشاورزیاطرا آنبهببرسیتبخیترازآبهتایشتیریند2018همكاران)

پرداختند.مدلهایمذکوربتررویSEBSوMETRIC،SEBAL بااستفادهازمدلهای2017تا2011زمانی

اجراشد.عالوهبراینتبخیردرحوضچههایمخزنبهعنتوانOLI وLANDSAT TM5تصاویرماهوارهای

روشمناسبیبترایارزیتابیSEBALدهدادههایحقیقیزمیناندازهگیریکردند.باتوجهبهنتای بدستام

 RMSEبا METRICمیلیمتر(انتخابنشد.ازطرفیمدل1/5) RMSE(و36/0)R2تبخیرآبشیرینبا

باعملكردنسبتاخوبینمایشداده62/0و93/0ترتیبهبR2و RMSEباSEBSمدلو02/2وR257/0 و

شدند.



Rsاز استفاده با رقتع-تبخیر محاسبه شهایور انواع

 یافته توسعه ای ماهواره تصاویر از استفاده با گیاه و مرجع تعرق-تبخیر تخمین جهت مختلفی روشهای

 زیر گروه چهار در توان می را ها روش این کلی بطور .باشد می خود خاص پیچیدگی دارای هریک که است

.کرد بندی طبقه

گیاهی های شاخص بر مبتنی روشهای                                  -تجربی مستقیم روشهای -

انرژی بیالن بر مبتنی روشهای-                                             قطعی روشهای -

 و زمینی همزمان گیری اندازه مابین تجربی مدل ایجاد روشها، این اساس:تجربی مستقیم روشهای

 های ایستگاه اطالعات مابین تجربی مدل به توان می مثال بهعنوان .باشدمی ای ماهواره تصاویر اطالعات

Ts-Taهوا و زمین سطح پوشش حرارت درجه تخمیناختال  جهت ها ماهواره گرمایی باندهای و هواشناسی

(.1994 همكاران، و موران( داشت اشاره

 میآیند بهوجود باندهابین نسبتگیری از گیاهی شاخصهای:گیاهی های شاخص بر مبتنی روشهای

 .میگردد راشامل انطباق قابل طیفی باندهای تقسیم و تفریق ضرب، جمع، شامل باندها بین ریاضی روابط که

 در گردیدهکه ارائه استانداردی شاخصهای پژوهشگران سوی از عوارض سایر از گیاهی پوشش تفكیک برای

میپردازیم. تعرق-تبخیر آوردبر بح  در شاخصها این مهمترین معرفی به اینجا

 اثرات و نموده جدا زمینه خاک از را گیاهی پوشش شاخص این:(NDVI)6شده نرمال گیاهی تفاوت شاخص-

 مقدار که طوری به کند،می +ایجاد1تا-1محدودهی خطیدر معیاری و رساندمی حداقل به را توپوگرافی

 سبزینگی با پوششهای تاج و متراکم گیاهی باپوشش نقاطی برای گیاهی، پوشش بدون هایمكان برای صفر

 منفی آن مقدار آب حاوی سطوح برای و صفر نزدیکبه صخره با محاط ،مناطقی6/0تا1/0آن معمول حد باال

.است

(1)  

pRedکهدرآن طولموجباندقرمز، میزانانعكاسپدیدهدرطولموجباندPNIRمیزانانعكاسپدیدهدر

باشد.زدیکمیمادونقرمزن

                                                   
6
 Normalized Difference Vegetation Index 
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:(EVI)7شاخصتعدیلشدهپوششگیاهی-ب(

(2)

میزانانعكاسپدیدهدرطولموجباندآبیاست.PBlueکهدرآن

:(SAVI)8پوششگیاهیخاکشاخصتصحیحشده-ج(

اینشاخصباهد حداقلکردناثراتخاکدرزمینهانعكاساتپوششگیاهیپیشنهادشد.

(3)

 پوشش با سطح برای یک تا باال گیاهی پوشش با سطح برای صفر از و بوده حتصحی فاکتور L آن در که

است.5/0با برابر متوسط گیاهی پوشش با مناطق برای و کندمی تغییر کم گیاهیخیلی

-روشدیگربرایتخمینتبخیروتعرقواقعی،محاسبهاینترمبااستفادهازمعادلهزیرمی  هایقطعی:روش

(بهکارsvat)اتمسفر-گیاه-هایشبیهسازیانتقالیخاکهمراهتخمینرطوبتخاکدرمدلباشد.روشزیر

کنیم.روندکهدراینجاآنرابانامروشصریحمعرفیمیمی

(4)

 
باشدکهمیضریبتبادلبخارآبوفشاربخاراشباعدردمایسطحی،کهدررابطهباال

هایگیاهموردهاباپیچیدگیکمیازیادومطابقباالیهاغلبدرمدلعددیبهواسطهیکشبكهازمقاومت

تعریفمی توصیفآسمانه، در سطحخاکونظر آیرودینامیكی، ضریبتبادل به بستگی آن مقدار و شود

هایارائهشدهدرانطورکهمالحضهگردیدمدلهایمختلفدرآسمانهگیاهدارد.همایدربرگمقاومتروزنه

هایموردنیازتعرقواقعیبرایهرمنطقهنیازبهاصالحمحلیداردوهمچنینداده-هایتعیینتبخیرروش

هایهواشناسیازقبیلدمایهواوسرعتبادکهاینیستندوبهدادههایماهوارههاکامالوابسطهبهدادهآن

هایشودنیازداردولذانتای آنهافقطدرمحدودهنزدیکایستگاهگیریمیهایهواشناسیاندازهدرایتسگاه

هازیادباشد.فوقمعتبراستوبااینكهبایدتراکمایستگاه

 نقشه برای روشها پرکاربردترین از یكی1 سطحی انرژی تعادل روش:انرژی بیالن بر مبتنی روشهای

 از زمین سیستم بودن بسته براساس روش این .است مكانیمختلف و زمانی هایسمقیا در ET   برداری

 برابر زمین سیستم از خارجی و ورودی مقدارانرژی که است معنی بدان این میكند عمل انرژی تعادل نظر

 از اگر .میماند باقی بدونتغییر مدت بلند دوره طول در سیستم کل حرارت درجه دلیل همین به .است

 صر نظر آنها مقدار بودن کم دلیل به گرما افقی شار و گیاهی پوشش فوتسنتز از ناشی گرمائی رهذخی

 Yuei and) شود بیان زیر صورت به میتواند را ایلحظه زمانی مقیاس در سطح انرژی تعادل معادله .نشود

Sanjid., 2014.)

5)Rn = G+ H + LE

5معادله در :Gحسب گرماییخاکبر H,W/mشار حسب گرمایمحسوسبر شارLE,W/mشار

تابشخالصخورشیدیاست.W/m ,(Rn)گرماینهان

                                                   
7
 Enhanced Vegetation Index 

8
 Soil Adjusted Vegetation Index 
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(Rnخورشیدی) خالص تابش

 ayadاست) شده تقسیم LE و G ، H به که است گرمایی انرژی مجموع ندهده نشانRnخالص تابش

et al., 2016تابش و خروجی و ورودی بین تعادل عنوان به میتواند خالص تابش تابشی، تعادل به (.باتوجه 

(.Yuei and Sanjid, 2014گرفت) نظر در اتمسفریموجود شرایط در بلند موج طول

6)    Rn=Rs ↓ - Rs ↑ + RL ↓ − RL ↑ = (1-α) Rs↓+RL↓-RL↑-(1-εo)RL↓ 

Wmحسب) بر خورشیدی خالص تابشRn:6درمعادله
-2،) ↓Rsورودی) کوتاه موج طول تابشWm

-2،)Rs 

Wmخروجی) کوتاه موج طول تابش↑
-2،)RL ↓ورودی) بلند موج طول تابشWm

-2،)RL ↑موج طول ابشت 

Wmبلندخروجی)
 .است سطحی انتشار ضریبو سطحی آلبیدوی ضریب(،2-



(Gشارگرماییخاک)

 و خاک سطح بین حرارت درجه گرادیان علت به خاک در ذخیره گرمای (میزانGشارگرمایخاک)

شار خاک الیههایزیرسطحیترین  و گرما هدایت ضریب با متناسب مستقیم طور به خاک گرمای است

 میگیرند قرار سطحی خاک زیر در که سنسورهای از استفاده با خاک سطح از خاک دمایعماق گرادیان

خورشیدی خالص تابش به را آن نسبت خاک گرمای شار تعیین برای میشودمعموال اندازهگیری

.Ayad et al., 2016شودمی حاصل 7 ازمعادله آن مقدار که .میكنند بیان

7)       

 

 H محسوس گرمای شار

 گرادیان علت به هدایت و همرفت روش اساس بر هوا به گرما تلفات مقدارHمحسوس گرمای شار

 ,.Dominique et alاست سطح باالی هوای مرطوب / گرم عامل محسوس گرمای استشار حرارت درجه

2005.

8) 

8درمعادله H؛ Pشارگرمایمحسوس، Cp(kg/m3)چگالیهوا Ts.(1004 J/kg/K)گرمایویژههوا

 مقاومتآیرودینامیكیاست.raدمایهوابهکلوینوTaسطحزمینبهکلویندماینزدیک



 آیرودینامیكی مقاومت

 و سرعتباد ،)گیاهی پوشش ساختار گیاهی، پوشش ارتفاع( سطح زبری عوامل از ترکیبی تاثیر تحت

است. غیره و جو، ثبات

:کرد تقسیمبندی گروه سه به میتوان راSEBسطح انرژی بیالن بر مبتنی روشهای کلی طور به

منبعی تک روشهای -الف

منبعی دو روشهای -ب

مثل  یا ذوزنقهای روشهای -ج
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منبعی تک روشهای -الف

،SEBIهمچون روشهایی .است زمین سطح کردن فرض یكپارچه منبعی تک روشهای بارز ویژگی

SEBAL ،S-SEBIسادهشده(SEBI،)،SEBS ،METRIC،انرژی بیالن منبعی تک مولمع روشهای ... و 

 هر برای راEFوETمیزان تا شدهاند نهاده بنا تر و خشک محدوده بین مقایسه پایه کهبر میباشند سطح

روی و جداگانه تصویر پیكسل  دادههای از آمده بهدست سطحی پارامترهای همراه به تبخیر ضریب از

 آورند بهدست منطقهای یا محلی سطح در زمینی یازاندازهگیریها آمده بهدست مقادیر و دور از سنجش

.میگیرد انجام روش دو به عمدتاً نیز تر وخشک محدوده تشخیص) 2007همكاران، و گودوا(

سطح دمای )مینیمم یا( ماکزیمم-1

 تعرق-تبخیر )مینیمم یا نداشتن یا( ماکزیمم-2



 دما، همچون( مشخص مرزی ترهایپارام از یكسری با خشک محدوده که میشود فرضSEBIروش در

 برابر دسترس در گرمای میزان بنابراین .دارد صفر با برابر تعرقی-تبخیر )... و هوا رطوبت باد،میزان سرعت

 (.2009 همكاران، و ژآاو( خورشید از سطح انرژیدریافتی با میشود



 تفاوت .کردند یداپ گسترشSEBIروش اصل همین پایه بر همSEBS ،SEBAL و S-SEBIروشهای

 در گرمای شار محاسبه نحوه در تفاوت منبعی، تک رای  روشهای باقی و روشها این از هرکدام اساسیمیان

میزان و دسترس  مینیمم و دسترس قابل گرمای ماکزیمم دارای که( خشک محدوده تشخیص در دقت یا

 نحوه همچنین ،)میباشد پنهان گرمای مماکزیم و دسترس قابل گرمای مینیمم کهدارای( تر و )پنهای گرمای

پایینی باالیی حدود میان درونیابی  پارامترهای چه دسترس قابل گرمای شار محاسبه جهت پارامتر هر و

 از آمده بدست پارامترهای یا وLAI NDVI ، Fr،ضریبآلبیدو،،Tsنظیر: دور از سنجش از آمده بهدست

 همچنین . ... و گیاهی پوشش ارتفاع هوا، رطوبت باد،میزان سرعت هوا، دمای :نظیر زمینی هایاندازهگیری

وجود فرض شده ذکر روشهای میان مشترک و اساسی فرض  قابل انرژی خصوصاً( جوی تغییرات عدم

 از مختصری شرحSEBALوS-SEBIروش دو بیشتر واهمیت جامعیت بدلیل ادامه درباشدمی ) دسترس

.گردید ارائه روش دو این



(S-SEBIسطح) انرژی توازن شاخص شده ساده الگوریتم

 محدوده برای سطح دمای ماکزیمم از حاصل آلبیدوی میزان تفاوت پایه برS-SEBIروش اصلی تئوری

 را خورشید دریافتی انرژی تا شده نهاده بنا تر محدوده برای سطح دمای مینیمم از حاصل وآلبیدوی خشک

 زیر موارد به میتوان روش این اصلی مزیتهای از .کند تقسیم پنهان گرمای و دسترس گرمایقابل بخش دو به

کرد. اشاره

به برای میآیند بهدست دور از سنجش دادههای از که آلبیدو میزان و سطحی دمای پارامترهای از غیر-1

.نیست زمینی اضافی اندازهگیریهای به نیازیEFدستآوردن
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 صورتی در میكند، تغییر آلبیدو میزان تغییر با خشک و تر حالتهای برای سطح دمایS-SEBIروش در-2

 درنظر خشک و تر حالتهای برای را ثابت دمایی تا است براین تالشSEBALهمچون روشها باقی کهدر

.بگیرند

(SEBALزمین) برای سطح انرژی بیالن الگوریتم  به که است منبعی تک روش یکSEBALالگوریتم:

سطح تعرق تبخیر تخمین جهت اطمینان قابل روش کی عنوان  میشود برده بهكار منطقه و مزرعه در

 وسیلههب راETآنی تخمین مشكلSEBALسطح انرژی تعادل روشهای سایر همانند) 2000سن، باستین(

 مقادیر تخمین مشكل حل اینالگوریتم مهم نوآوری.است کرده حلEFلحظهای تعرق تبخیر نسبت محاسبه

 بر موجود اطالعات کمک به خودروش در داخلی کالیبره بوسیلهTaهوا دمای وTsسطح دمای برای صحیح

.عنوانکرد زیر شرح به میتوان راSEBALالگوریتم مزایای از برخی.است تصویر روی

روشها سایر با مقایسه در زمینی دادههای به نیاز کمترین-1

 خود داخلی کالیبره نتیجه در سطح دمای روی بر اتمسفری تأثیرات یحتصح ضریب اعمال به نیاز عدم-2

.دانست روش این ضعفهای از را زیر موارد میتوان همچنین.روش

 خشک قسمت نماینده تا باشد داشته حضور تصویر یک درون باید مطالعه مورد منطقه سطح تمامی-1

 تصویر همان درون از معادله ورودی پارامترهای از برخی تعیین جهت )تر پیكسل( تر قسمت و )پیكسلگرم(

.گردد انتخاب

باید شود گرفته بهكار کوهستانی مناطق در روش این اگر .دارد کاربرد مسطح مناطق در معموالً روش این-2

.گردد اصالح منطقه از ارتفاعی مدل یک توسط

محاسبه روی بر زیادی تأثیرات ندمیتوا سطحی هوای دمای اختال  یا سطح دمای تخمین از ناشی خطای-3

H.گذارد

 در اختالفاتی ایجاد باع  میتواند که سنجنده، دید زاویه تأثیرات-4  درجه چند میزان بهTsتعیین

(.2009 همكاران، و ژآاو( است نشده گرفته درنظر روش در گردد، تصاویر از برخی سانتیگرادبرای



منبعی دو روشهای  -ب

 معادله و کرده تقسیم آن فاقد و گیاهی پوشش دارای بخش دو به را زمین سطح یمنبع دو روشهای

 مختلفی منبعی دو روشهای کنون تا .مینمایند محاسبه جداگانه بهطور بخش هر برای را انرژیسطح بیالن

DISALEX و TSM ، TSTIM (ALEXI) ، DTDبه میتوان آنها مهمترین از که ارائهشده محققان توسط

(.2009وهمكاران، ژآاو( کرد اشاره

 به منبعی دو روش یک1995 همكاران و نورمن  میان تفاوت اصالح با تا کردند ارائهTSMنام

 زاویه، چند از دید و زاویه یک از دید حالت دو در سنجنده دادههای کمک به و هوا ودمای سطح رادیومتری

کند گیاهی پوشش و خاک بخش دو برای انرژیسطح اجزاء تفكیک به اقدام  دو روشهای اصلی مزیتهای.

.گردید بیان زیر صورت به اخیر تحقیق منبعیمطابق تک روشهای به نسبت منبعی

سنجنده دقیق کالیبره و تشعشعات اندازهگیری اتمسفری، دقیق تصحیحات به نیازی منبعی دو روشهای-1

.ندارند
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 کاربرد بزرگ مساحتهای برای بنابراین نیست، Ta زمینی اندازهگیری به نیازی منبعی دو روشهای-2

.راحتتریدارند

.میكنند تعدیل را دید هندسه اثرات معموالً منبعی دو روشهای-3

نیازمند اغلب اما کنند ارائه گرما متالطم جریان از اطمینانی قابل تخمین میتوانند منبعی تک روشهای اگرچه

هستند دادهها زمینی کالیبره  کاربرد مختلف پوششهای با وسیع سطح یک در است ممكن این بر عالوه.

 منبعی دو روشهای به نسبت کمتری زمینی اندازهگیریهای به نیاز عموماً منبعی تک روشهای.باشند نداشته

 را تعرق تبخیر میزان باالیی نسبتا دقت با منبعی تک روشهای یكنواخت گیاهی باپوشش مناطق در.دارند

(.2009 وهمكاران، آاوژ(میزنند، تخمین



مثل  یا ذوزنقهای روشهای -ج

 شاخصهای روشها این در  سطح دمای مقابل درVisگیاهی اطالعات تا میگردد مقایسه و رسمTsزمین

میزان مشاهده اساس بر مثال عنوان به - .شود محاسبه جداگانه پیكسل هر برای تعرق تبخیر به مربوط

NDVIوTs)یاTs –Taمینمایند محاسبه ذوزنقه درون در آمده بدست نقطه موقعیت و پیكسل هر (برای 

.شد ارائه 1 شماره شكل در روش این از (نمونهای2007 همكاران، و ادوارد(




درNDVI(شكلواقعیشاخصB(.)1994(شكلتئوریطرحذوزنقهایارائهشدهتوسطمورانوهمكاران)A)-1شكل
(محورعمودیA(.درشكل)1990بهیکمنطقهنمونهوسیعدرایاالتمتحدهارائهشدهتوسطپرایس)مربوطTsمقابل

-1(.اعدادTs-Taنمایانگرمیزانپوششگیاهیسطحزمینومحورافقینمایانگردمایسطحزمینمنهایدمایهواست)

پوششگیاهیتحتتنشکم-کاملسطحزمینبهترتیببیانگر:تعرقماکزیممپوششگیاهیدرحالتپوشش4و2-3

دهدکهدریکنشانمیC,B,Aتبخیرازسطحخاکخیسوخاکخشک.نقاط-آبیدرحالتپوششکاملسطحزمین

تواندجهتتعیینمیزانشدت(میTs-Taپوششگیاهیثابتومشخص،درصورتیکهمیزانرطوبتخاکمعلومباشد.)

)استرسکمآبیمورداستف نمودار در گیرد. قرار اکوسیستمهایBاده در استزیرا روشذوزنقهبهمثل تبدیلشده )

طبیعییاپوششگیاهیکاملمعموالًتنشآبیوجودندارد.





روشها مقایسه

 دیدگاه از آب مدیریت جهت مهمی سهم دور از سنجش از استفاده موجود مستندات بنابر هرچند

 مورد روش و نیاز مورد دقت اما ،) 1987همكاران، و ویدال( دارد زمانی و مكانی ییراتتغ بالحاظ ریزی برنامه
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 روش از یک هر از استفاده حال، هر در .باشد می مهم بسیار نیز تعرق تبخیر تخمینمیزان جهت استفاده

باشد. میزیر شماره جدول مطابق معایبی مزایاو دارای فوق در شده گفته های








 همكاران، و دومینیكو ؛2009 همكاران، و ژآاو( تعرق تبخیر محاسبه جهت استفاده مورد روشهای معایب و زایام -1 جدول

2005)

عیبمزیتروش

 مستقیمتجربی

سادگیروش-

ایهایمختلفمحلیومنطقهاستفادهدرمقیاس-



تغییراتمكانیباالیضرایب-

هایگیاهیشاخص  

ضمنتلفیقبااطالعاتاستفادهعملیوکاربردی

ایهایتوسعهایومدلمزرعه



سازیبرایهرگیاهنیازبهکالیبره-

مطابقبااسترسKcتغییرضرایبگیاهی-

VI-TSمثلثی
گیریزمینینیستنیازیبهاندازه



مشكلدرتعییندقیقمحدودهتروخشک-

آیددقتروشبرایسطوحخیلیزیرپایینمی-

 VI-TSقهذوزن

نیازیبهداشتنبازهکاملتغییراتشاخصگیاهی

ورطوبتخاکنیست



مشكلدرتعییندقیقمحدودهتروخشک-

هایزمینینیازداردگیریبهتعدادزیلدیازاندازه-

SEBI 

مستقیمااعمالLEبررویraوTSتاثیرات

کندمی



گیریهایزمینیداردنیازبهاندازه

SEBAL 

هایزمینیگیریکمتریننیازبهاندازه-

کالیبرهاتوماتدرخودروش-

تصحیحاتاتمسفریدقیقالزمنیست-



برایسطوحمسطحکاربرددارد-

هایلبهتصویرخطادرتعیینپیكسل-

S-SEBI هایزمینینیستگیرینیازیبهاندازه
برایتعیینیکموقعیتخاصنیازبهدماهایزیادی

اردد

SEBS 

وپارامترهایهواشناسیTsعدمدقتدرمورد-

تواندکاهشیابدمی

محاسبهدقیقارتفاعزبریبرایتعیینانتقال-

گرمابهجایفرضیکمقدارثابت



پارامترهایزیادیموردنیازاست-

ایحلمعادالتانتقالگرمانیازبهروابطپیچیده-

دارد

METRIC 

استبااینتفاوتکهSEBAL همانندروش

توانشیبرادرنطرگرفتمی



هایلبهتصویرخطادرتعیینپیكسل

هایقطعیروش نیازبهپارامترهایزیادجهتبهبوددقت- LAIهانظیرتخمینبرخیشاخص- 
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هایهیدرولوژیكیوامكانارتباطبامدل-

هواشناسی

سازییافتنبرخیازپارامترهاازطریقهمگون-

زمیندرسازیتغییراتکاربریامكانشبیه-

حالتهایمختلف

پیچیده-

هزینهزیاد-

باسرعتباالCPUنیازبه-

هایبزرگباسازیدرمساحتعدمانجامشبیه-

توانتفكیکمكانیباال





تیجهگیرین



داده بته دسترستی و ظرن مورد دقت به بستگی ، ET برآود برای دوری از سنجش مناسب روش انتخاب

 ستنجش هتایداده به فقط روشها از برخی است متفاوت روشها این نیاز مورد هایداده.دارد هواشناسی های

 دادههتای بته نیتاز دوری از ستنجش دادههتای بر عالوه روشها از برخیدیگر که حالی در دارند نیاز دوری از

 برختی هستند متفاوت نیز صحت نظر از ET رآورددوریب از سنجش روشهای همچنین .دارند هم هواشناسی

 بته شتده بترآورد ET صتحت البته.میكنند برآورد را ET پایین صحت با برخی و باال صحت با روشها این از

 ورادیتومتری طیفی زمانی، مكانی، تفكیک توان چقدر هر و دارد بستگی نیز استفاده مورد ماهوارهای تصاویر

 بترای گفتت میتتوان کلی حالت در ولی .یابدمی افزایش نیز باال صحت با ET رآوردب امكان باشد باال تصاویر

 بتا ستطوح برای و منبعی، تک های مدل کشاورزی مزارع و شمال جنگلهای مثل گیاه از پوشیده سطوحکامال

.شودمی توصیه دومنبعی مدل زاگرس مثلجنگلهای تنک گیاهی پوشش
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