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چکیده
برآورد دقیق تبخیر دریاچه سدها در مدیریت آب مخزن اهمیت زیادی دارد .این عامل باعث شده است در اغلب سدها ایستگاه
هواشناسی نصب شود .در ایستگاه هواشناسی میزان تبخیر از سطح دریاچه با استفاده از تشتک تبخیر اندازهگیری میشود .روشهای
سنجشازدور به هزینه کمی نیاز داشته و قابلتعمیم به کل سطح منطقه هستند .در این پژوهش با استفاده ترکیبی از الگوریتم
سبال و دادههای هواشناسی و با استفاده از پنج تصویر ماهوارهای لندست  ،8میزان تبخیر روزانه از سطح دریاچه سلیمان شاه
محاسبه شد .داده های هواشناسی ثبت شده در ایستگاه واقع در نزدیکی بدنه سد مورد استفاده قرار گرفت .نتایج بهدستآمده با
میزان تبخیر بهدستآمده از روشهای مختلف مقایسه شد .نتایج نشان داد که از میان روشهای ترکیبی ،روش پنمن کیمبرلی
 ،1996از بین سایر روشها ،روش بالنی کریدل بیشترین همخوانی و روش هنفر با مقادیر  RMSE ،R2و  MAEبهترتیب برابر
 2/78 ،0/96و  5/66کمترین همخوانی را با داده های اندازه گیری شده دارند .نتایج این پژوهش میتواند در برآورد تبخیر در دیگر
مناطق با اقلیم مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :الگوریتم سبال؛ بیالن انرژی؛ تشتک تبخیر؛ روشهای ترکیبی؛ لندست .8
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 -1مقدمه
طراحی و عملکرد مناسب سیستمهای زهکشی ،مخازن و
آبیاری نیاز به محاسبه پارامترهای بیالن آب دارد که تبخیر
یکی از پارامترهای مهم است ) .(Amini et al. 2019aتخمین
میزان تبخیر از سطح گیاه ،زمین و آب در مدلهای هیدرولوژی
و مدیریت منابع آب بسیار بااهمیت است .در پژوهشهای
) Vicente-Serrano et al. (2014مشخص شد که رطوبت
نسبی ،سرعت باد و دمای حداکثر نسبت به ساعات روشنایی و
دمای حداقل از تأثیر بیشتری در برآورد تبخیر و تعرق
پتانسیل برخوردارند Mkhwanazi et al. (2015) .نیز اظهار
داشتند که با توجه به اینکه الگوریتم سبال فقط بر پایه بیالن
انرژی بوده و تأثیر روش آئرودینامیکی را نادیده میگیرد ،در
مناطق خشک و نیمهخشک میزان تبخیر و تعرق را کمتر از
میزان واقعی برآورد میکند .تأثیر زیاد رطوبت نسبی در برآورد
تبخیر توسط ) Bou-Fakhreddine (2019و Althoff et
) al. (2019نیز به اثبات رسیده است.
در میان پژوهشگران محیطزیست ،این آگاهی رو به رشد است
که دادههای مکانی میتوانند نقشی اساسی در ارزیابی شرایط
بومسازگان و نظارت بر تغییرات در مقیاسهای مختلف داشته
باشند ) .(Avdan and Jovanovska 2016معموالً در
ایستگاههای هواشناسی که در مجاورت سدها احداث میشوند
از تشتک تبخیر برای اندازهگیری مقدار تبخیر از سطح دریاچه
استفاده میشود؛ که فاقد دقت مناسب است .استفاده از تصاویر
ماهوارهای و اطالعات مکانی بهعنوان جایگزینی برای
تشتکهای تبخیر مطرحشده است ( Abtew and Melesse
.)2012
) Bastawesy et al. (2008با بررسی روند تبخیر از دریاچه
تاشکا در دشت واقع در جنوب غربی مصر با استفاده از تلفیق
سنجشازدور و  GISاز سالهای  2002تا  2006به این نتیجه
رسیدند که حجم دریاچه به مقدار قابلتوجهی کاهشیافته
است Abtew and Melesse (2012) .با استفاده از تصاویر
ماهوارهای لندست 1و مودیس 2میزان تبخیر و تعرق را برای دو
منطقه تاالب گالسیال ریدج 3واقع در شمال غربی مینوسوتا و
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یکی از روشهای محاسبه تبخیر و تعرق الگوریتم سبال 5است.
این الگوریتم بر پایه معادله بیالن انرژی استوار است .در
الگوریتم سبال همچنین نیاز به محاسبه تشعشع خالص روزانه
است Krishna et al. (2014) .با استفاده از دادههای
سنجشازدور تشعشع خالص روزانه را با استفاده از روشهای
تشعشع خالص طولموج کوتاه و بلند بهدست آوردند .تشعشع
خالص روزانه از مجموع تشعشع خالص طولموجهای کوتاه و
بلند بهدست میآید.
) Losgedarag and Rahimzadegan (2018به بررسی
دقت روشهای مختلف تخمین تبخیر از سطح دریاچه
امیرکبیر با استفاده از تصاویر ماهوارهای پرداختند .آنها به این
نتیجه رسیدند که الگوریتم سبال در برآورد تبخیر از سطح
دریاچه امیرکبیر از دقت قابل قبولی برخوردار نیست.
) Mohebzadeh and Fallah (2019با مقایسه تبخیر
بهدستآمده از طریق الگوریتم سبال با نتایج بیالن آب در
دریاچه ارومیه به این نتیجه رسیدند که الگوریتم سبال با دقت
بسیار خوبی میزان تبخیر را برآورد میکندSadeghi et al. .
) (2019به بررسی تبخیر از دریاچه زایندهرود با استفاده از
الگوریتم سبال پرداختند آنها به این نتیجه رسیدند که
الگوریتم سبال با دقت بسیار خوبی میزان تبخیر از سطح
Rahimpour and
دریاچه را تخمین میزند.
) Rahimzadegan (2021به ارزیابی الگوریتمهای سبال
و SSEBop6در محاسبه تبخیر دریاچه ارومیه پرداختند .آنها
به این نتیجه رسیدند که هر دو روش با دقت قابل قبولی میزان

1

4

2

5

)Land Satellite (LANDSAT
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
)(MODIS
3
Glacial Ridge
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حوضه رودخانه کیسمی واقع در جنوب فلوریدا را قبل و بعد از
عملیات احیای تاالب فوق محاسبه کردندHassan et al. .
) (2018میزان تبخیر از سطح دریاچه ناصر مصر را با استفاده
از تصاویر ماهوارهای بهدست آوردندMhawej et al. (2020) .
با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  8به بررسی تبخیر از
دریاچه کارون 4لبنان از سال  1985تا سال  2018پرداختند.
آنها پیشبینی کردند که در هر ده سال یک درجه به میانگین
دما افزوده میشود و در سال  2038میانگین تبخیر  1/5برابر
میشود.

Caroon
Surface Energy Balance Algorithms for Land
)(SEBAL
6
operational simplified surface energy balance
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تبخیر را تخمین میزنند.

 -2مواد و روشها

باااا توجاااه باااه مشاااکالت بااارآورد تبخیااار از تشاااتک
تبخیاار و دقاات کاام آن ،در ایاان پااژوهش بااا اسااتفاده
ترکیبااای از الگاااوریتم سااابال و دادههاااای هواشناسااای
و باااا اساااتفاده از پااانج تصاااویر مااااهوارهای لندسااات ،8
میاااازان تبخیاااار از سااااطح دریاچااااه ساااالیمانشاااااه
محاسااابه شاااد .نتاااایج بهدساااتآمده باااا میااازان تبخیااار
بهدساااتآمده از روشهاااای مختلااااف ترکیبااای باااارای
دادههااای هواشناساای سااد ساالیمانشاااه مقایسااه شااد.
بااارای ارزیاااابی روشهاااای فاااوق از شااااخصهای آمااااری
 RMSE ،R2و  MAEاستفاده شد.

 -1-2موقعیت منطقه موردمطالعه
سد سلیمانشاه در  15 kmشمال غرب شهر سنقر در استان
کرمانشاه با طول جغرافیایی ʺ 47° 31´ 53شرقی و عرض
جغرافیایی ʺ 34° 53´ 31شمالی و ارتفاع از سطح دریا m
 1700قرار دارد .این سد بر روی رودخانه گاوهرود در حوضه
سیروان واقعشده است .محدوده موردمطالعه دارای اقلیمی
نیمهخشک با زمستانهای سرد است .متوسط بارش در منطقه
موردمطالعه  450 mm/yrاست .حجم دریاچه سد 52 Mm3
و ارتفاع آن  44 mاست .هدف از احداث آن تأمین آب شرب
شهر سنقر و تأمین آب کشاورزی در حدود  2740haاست
) .)Ab-Niroo 2004در شکل ( )1موقعیت سد سلیمان شاه
نشان دادهشده است.

شکل  -1موقعیت سد سلیمان شاه در استان کرمانشاه
Fig. 1 Location of Suleiman Shah Dam in Kermanshah Province

 -2-2دادهها و تصاویر مورداستفاده
برای محاسبه میزان تبخیر به دادههای هواشناسی از جمله دما،
رطوبت نسبی ،سرعت باد و میزان تابش خورشید نیاز است.
برای ثبت این دادهها از ایستگاه هواشناسی خودکار واقع بر
ساختمان کنترل سد سلیمانشاه واقع در فاصله 100 m
قسمت شرقی تاج سد در تراز  1740استفاده شد .این ایستگاه
دادههای هواشناسی را بهصورت مستمر هر پانزده دقیقه یکبار
ثبت میکند.
ماهواره لندست  8دارای دو باند حرارتی و نه باند طیفی بوده
که باندهای طیفی آن تفکیک مکانی  15 mتا  30 mو باندهای
حرارتی آن تفکیک مکانی  30mرا دارا هستند .با توجه به
محیطزیست و مهندسی آب
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باندهای حرارتی با تفکیک مکانی بسیار خوب میتوان دمای
سطحی را با دقت بسیار خوبی تخمین زد ( Amini et al.
 .)2019bدمای سطحی یکی از مؤلفههای اساسی در تخمین
تبخیر و تعرق است .این ماهواره هر  16روز یکبار حوالی
ساعت  12بهوقت تهران عکسبرداری میکند .برای برآورد
تبخیر از دریاچه سد سلیمانشاه از پنج تصویر ماهوارهای
لندست  8با مختصات  PATH= 167و  ROW= 36که در
تاریخهای  7تیر 8 ،مرداد 26 ،مهر 14 ،آذر و  18بهمن سال
 1396حوالی ساعت  12صبح عکسبرداری شده ،استفاده شد.
در کلیه تصاویر دمای پیکسل سرد دمای سطح آب دریاچه و
دمای پیکسل گرم دمای محل دپوی ضایعات واقع در فاصله
Environment and Water Engineering
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کمتر از  100 mاز سد انتخاب شد .متناظر با این زمانها،
دادههای موردنیاز از ایستگاه هواشناسی نیز دریافت شد.

)( 3

𝐻 = 1004 × 𝜌 × 𝑑𝑇/𝑟𝑎ℎ

روشهای مختلفی برای برآورد تبخیر و تعرق وجود دارد .این روشها

که 𝜌 ،چگالی هوا برحسب  dT ،g/m3اختالف دمای بین دو
نقطه ارتفاعی برحسب کلوین و  rahمقاومت آئرودینامیکی
جهت انتقال گرما است .برای تبدیل تبخیر و تعرق از واحد
 W/m2به  mm/hrاز رابطه ( )4استفاده شد ( Waters et al.
.)2002

در این پژوهش با دادههای هواشناسی ترکیب و مورداستفاده

ET = 3600 × ETa/λ

 -3-2روشهای برآورد تبخیر و تعرق
به دو دسته روشهای مبتنی بر سنجشازدور و هواشناسی تقسیم
می شوند .سبال یکی از روشهای مبتنی بر سنجشازدور است که
واقعشده است.
 -1-3-2الگوریتم سبال اصالحشده

الگوریتم سبال از طریق محاسبه بیالن انرژی سطحی زمین
میتواند میزان تبخیر و تعرق را برای مناطق مختلف محاسبه
کند .در این روش اندازهگیریهای موازی تقریباً حذفشده
است .همچنین الگوریتم سبال به نقشه دمای سطحی خیلی
دقیق و نقشه کاربری اراضی جهت ارتباط دادن دمای سطحی
به تبخیر نیاز ندارد ( .)Bastiaanssen 1995عدم نیاز به
دادههای هواشناسی متعدد و خصوصیات سطح منطقه از
مزایای این روش است که باعث شده تا بهصورت وسیعی
مورداستفاده قرار گیرد ( .)Mkhwanazi et al. 2015مقدار
تبخیر و تعرق بهعنوان باقیمانده معادله بیالن انرژی مطابق
رابطه ( )1است (.)Waters et al. 2002
ETa =Rn– G –H

()1

که  ETaمیزان تبخیر و تعرق Rn ،میزان تشعشع خالص در
سطح که حاصل تفاضل میزان انرژی واردشده به سطح زمین
و انرژی خارجشده از سطح زمین است G ،میزان انرژی
واردشده به داخل آب دریاچه و  Hمقدار انرژی که صرف
افزایش دمای سطح زمین میشود ،است .مقدار  Rnاز رابطه
( )2بهدست میآید (.)Waters et al. 2002
(Rn = 𝑅𝑠↓ − 𝛼𝑅𝑠↓ + 𝑅𝑙↓ − 𝑅𝑙↑ − (1 − 𝜀0 )𝑅𝑙↓ )2

↑𝑙𝑅 امواج خروجی از سطح زمین با طولموج بلند α ،ضریب
آلبیدوی سطح و  𝜀0انتشار حرارتی آب است .برای سطوح
پوشیده شده با آب که مقدار  NDVI<0و  α>0/47مقدار 𝜀0
معادل 0/985و مقدار  Gمعادل  50درصد  Rnدر نظر گرفته
میشود ( .)Waters et al. 2002مقدار انرژی که صرف
افزایش دمای هوای محیط میشود ( )Hاز رابطه ( )3محاسبه
شد (.)Effendi 2012
محیط زیست و مهندسی آب
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() 4

که λ ،گرمای نهان تبخیر برحسب  J/kgو  ETتبخیر و تعرق
محاسبهشده بهصورت لحظهای در زمان گذر ماهواره برحسب
 mm/hrاست که برای تبدیل به تبخیر و تعرق روزانه از طریق
رابطه ( )5به جزء تبخیری ( )ETrFتبدیل میشود ( Waters
.)et al. 2002
()5

ET
ETo

= ETrF

که ،در الگوریتم سبال میزان  EToمعادل میزان تبخیر ساعتی
بهدستآمده به روش پنمن مانتیس فائو  56که از نرمافزار
 REF ETقابلمحاسبه است ،در نظر گرفته میشود .این
ضریب تقریباً معادل ضریب گیاهی است .سپس تبخیر واقعی
از حاصلضرب ضریب فوق در تبخیر روزانه محاسبهشده از
روش پنمن مانتیس فائو  ،56بهدست میآید؛ اما در این مطالعه
جزء تبخیری  EFطبق رابطه ( )6محاسبه شد ( Krishna et
.)al. 2014
Rn-G
ET

= EF

()6
با فرض ثابت بودن ضریب فوق در طول روز ،میزان تبخیر
روزانه برحسب  mm/dayبا استفاده از رابطه ( )7بهدست
میآید (.)Krishna et al. 2014
) 86400×EF×(Rn24 -G24
λ

= ET24

( )7
که ،مقدار  G24برابر صفر فرض میگردد ( Waters et al.
 .)2002در این پژوهش برای محاسبه مقدار  Rn24از الگوریتم
سبال استفاده نشده استKrishna et al. (2014) .
رابطههایی را برای محاسبه پارامتر فوق ارائه دادهاند .آنها بیان
کردند که برای محاسبه  Rn24دو مرحله وجود دارد ،یک مرحله
مربوط به محاسبه تشعشع خالص در روز و مرحله دیگر مربوط
به محاسبه تشعشع خالص در شب است .از مجموع تشعشع
خالص در شب و تشعشع خالص در روز ،تشعشع خالص روزانه
به دست میآید .در این پژوهش برای محاسبه مجموع تشعشع
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خالص روزانه از رابطه ( )8استفاده شد ( Krishna et al.

.)2014
() 8

) 2R (tset -trise
]rise ⁄tset -trise )π

R nd = πsin[(t-tn

که  tset ،tو  triseبهترتیب زمانهای عکسبرداری ،غروب و طلوع
آفتاب برحسب  hrاست .برای محاسبه مجموع تشعشع خالص
شبانه از رابطههای ( )9الی ( )13استفاده میشود ( Krishna
.)et al. 2014
() 9
() 10
() 11
()12
()13

R nn = R nnu + R nnd
∑ttrise
Ta dt
set
∑ttrise
R l (t)dt
set

= R nnd

= R nnu
R l (t) = 1.24 × (ed ⁄Ta + 273.15)0.143
)ed = 6.11 (7.5×Ta/Ta+237.3

که Ta ،دمای ساعتی هوا در طول شبانهروز برحسب  °Cو dt

فاصله زمانی معادل  1 hrاست .برای محاسبه فرمولهای روش
سبال از نرمافزار  Erdas 2015استفاده شد .در این نرمافزار
یک روش برای محاسبات پیکسل بهسادگی ساخته میشود.
برای ساخت مدلهایی که بهطور خودکار یک فرایند را تکرار
میکنند از ابزار  Model Makerاستفاده میشود .بدون چنین
ابزاری فرایندهای محاسبه تبخیر بسیار طوالنی است و در
بعضی موارد با خطا همراه است (Avdan and Jovanovska,
).2016
بهمنظور محاسبه تبخیر ابتدا کلیه الیههای هرکدام از تصاویر
لندست  8در تاریخهای  7تیر8 ،مرداد 26 ،مهر 14 ،آذر و 18
بهمن سال  1396باهم الصاق شدند .مراحل محاسباتی در
الگوریتم سبال بهگونهای است که در ابتدا دمای سطحی سپس
مقدار  Rsو در نهایت مقدار تبخیر و تعرق محاسبه میشود.
دادههای الگوریتم سبال دادههای مکانی است و مقایسه آن با
دادههای نقطهای همواره با خطا مواجه است .برای رفع این
مشکل و بهمنظور ارزیابی دقیقتر نتایج الگوریتم سبال ،مراحل
محاسباتی آن به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفت .دمای سطح
آب و  Rsدر مقیاس مکانی تغییرات چندانی ندارند .بر این
اساس با توجه به نزدیکی ایستگاه هواشناسی مستقر بر روی
تاج سد سلیمان شاه ،از دادههای آن ایستگاه جهت صحت
سنجی مقادیر دمای سطحی و  Rsبهدستآمده از الگوریتم
سبال استفاده شد.
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برای بهدست آوردن میانگین تبخیرهای ساعتی و روزانه در
سطح دریاچه نیاز به مشخص نمودن محدوده دریاچه است.
محدوده دریاچه در روزهای مختلف به دلیل شرایط تغذیه و
تخلیه متفاوت است .با استفاده از تصاویر  NDVIمیتوان
کاربری اراضی را تشخیص داد .فرمول محاسبه  NDVIبه شرح
رابطه ( )14است (.)Waters et al. 2002
()14

-ρ

ρ

NDVI = ρ NIR+ρRed

Red

NIR

که 𝜌𝑅𝑒𝑑 ،و 𝑅𝐼𝑁𝜌 بهترتیب انعکاس باندهای  4و  5تصاویر
لندست  8هستند .بر این اساس ابتدا در محیط ARC GIS
10.3رستری  NDVIدر تاریخهای مختلف به فایلهای
وکتوری (برداری) تبدیل شد .فایلهای وکتوری  NDVIبه
گروههای منفی و مثبت طبقهبندی شد .ازآنجاکه NDVI
پهنههای آبی کمتر از صفر است ،با انتخاب مقادیر کمتر از
صفر محدوده دریاچه برای هر یک از تاریخهای فوق تهیه شد.
سپس تصاویر تبخیر ساعتی و تبخیر روزانه بهدستآمده از
الگوریتم سبال برای محدوده دریاچه سلیمان شاه جدا شد .در
نهایت فایلهای رستری تبخیر ساعتی و روزانه به فایل وکتوری
نقاط تبدیلشده و میانگین تبخیر از سطح دریاچه محاسبه
شد.
 -2-3-2محاسبه تبخیر و تعرق از دادههای هواشناسی

در جدول ( )1روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل
که بر اساس یافتههای پژوهشگران مختلف بیشترین دقت را
داشتهاند ،بهطور خالصه ارائهشدهاند (Ghamarnia et al.
) .2015, Allen et al. 1998در رابطههای ارائهشده در جدول
( ETo ،)1تبخیر و تعرق گیاه مرجع ) E ،(mm/dayمیزان
تبخیر ) es-ea ،(mm/dayکمبود فشار بخار اشباع برحسب
 γ ،KPaثابت سایکرومتری Rn ،تشعشع خالص برحسب
 ∆ ،MJ/m2.dayشیب منحنی فشار بخار برحسب ،KPa/°C
 u2سرعت باد در ارتفاع  2 mبرحسب  𝜆 ،m/sگرمای نهان
تبخیر برحسب  G ،MJ/Kgچگالی شار گرمای خاک برحسب
 T ،MJ/m2.dayمیانگین ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت
روزانه (℃) Tmax ،ماکزیمم درجه حرارت روزانه (℃)،
 Tminمینیمم درجه حرارت روزانه (℃) Tmean ،میانگین
درجه حرارت روزانه (℃) RH ،میانگین درصد رطوبت نسبی
هوا U10 ،سرعت باد در ارتفاع  10 mبرحسب Rs ،m/s
تشعشع خورشیدی برحسب  Ud ،MJ/m2.dayسرعت روزانه
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ساعات آفتابی حداکثر روزانه و سرعت باد روزانه بستگی دارد
. درصد ساعات روز ماهیانه هستندp و

 در درررمول بالنی کریدل ضرایبی هستند کهb  وa ،)m/s( باد
 نسبت ساعات آفتابی به،به درصد رطوبت نسبی مینیمم

 روشهای مختلف تخمین تبخیر و تعرق-1 جدول
Table 1 Different reference evaporation and transpiration methods estimation
Methods
Equation
Combined Methods
Penman (1948)
((∆⁄∆ + 𝛾)(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝐾𝑊 (𝛾⁄∆ + 𝛾)(𝑎𝑤 + 𝑏𝑤 𝑢2 )(𝑒𝑆 − 𝑒𝑎 ))
𝐸𝑇𝑂 =
𝜆
𝐾𝑤 = 6.43, 𝑎𝑊 = 1 &
𝑏𝑤 = 0.537
Kimberly Penman
(1972)

∆
𝛾
(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝐾𝑊
(𝑎 + 𝑏𝑤 𝑢2 )(𝑒𝑆 − 𝑒𝑎 )) /𝜆
𝐸𝑇𝑂 = (
∆+𝛾
∆+𝛾 𝑤
𝐾𝑤 = 2.62, 𝑎𝑊 = 0.75 &𝑏𝑤 = 0.993

Kimberly Penman
(1996)

𝐸𝑇𝑂 = ((∆⁄∆ + 𝛾)(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝐾𝑊 (𝛾⁄∆ + 𝛾)(𝑎𝑤 + 𝑏𝑤 𝑢2 )(𝑒𝑆 − 𝑒𝑎 ))/𝜆; 𝐾𝑤
= 2.62
𝑎𝑤 = 0.3 + 0.58 𝑒𝑥𝑝([−(𝐽 − 170⁄45)2 ])&
𝑏𝑤 = 0.32 + 0.54 𝑒𝑥𝑝([−(𝐽 − 228⁄67)2 ])
𝛾
(𝑎 + 𝑏𝑤 𝑢2 )(𝑒𝑆 − 𝑒𝑎 )) /𝜆
𝐸𝑇𝑂 = ((∆⁄∆ + 𝛾)(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝐾𝑊
∆+𝛾 𝑤
𝐾𝑤 = 6.43 , 𝑎𝑊 = 1 & 𝑏𝑤 = 0.862

Fao 24 corrected
Penman
Fao plant protection
paper 17

Fao 24 radiation
Fao 56 Penman
monteith

𝐸𝑇𝑂 = ((∆⁄∆ + 𝛾)(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝐾𝑊 (𝛾⁄∆ + 𝛾)(𝑎𝑤 + 𝑏𝑤 𝑢2 )(𝑒𝑆 − 𝑒𝑎 ))/𝜆 , 𝐾𝑤
= 6.43
𝑎𝑤 = 0.4 + 1.4 𝑒𝑥𝑝([−(𝐽 − 173⁄58)2 ]) &
𝑏𝑤 = 0.605 + 0.345 𝑒𝑥𝑝([−(𝐽 − 243⁄80)2 ])
𝐸𝑇0 = 𝑏((𝛥⁄𝛥 + 𝛾)( 𝑅𝑠 ⁄2.45)) − 0.3
𝑏 = 1.066 − 0.13 × 10−2 𝑅𝐻 + 0.045𝑈𝑑 − 0.2 × 10−2 𝑅𝐻𝑈𝑑
− 0.315 × 10−4 𝑅𝐻2 − 0.11 × 10−2 𝑈𝑑2
𝐸𝑇0 = 0.408𝛥(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾(900⁄𝑇 + 273)𝑈2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )⁄∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑈2 )
Temperature Methods

Hargreaves and
Samani
Blaney-Criddle
Makkink
Turc-radiation
Priestley and Taylor
Mayer
Marsiano
Shahtin
Henfer
Ivanof
Tichomirof
USBR

𝐸𝑇0 = 0.0023(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 )0.5 (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 + 17.8)𝑅𝑎 , 𝑅𝑎 (mm/day)
𝐸𝑇0 = 𝑎 + 𝑏𝑝(0.46𝑇 + 8.13)
Radiation Methods
𝐸𝑇0 = 0.61(𝛥⁄𝛥 + 𝛾)(𝑅𝑠 ⁄2.45)-0.12, 𝑅𝑠 (𝑀𝐽𝑚−2 𝑑 −1 )
𝐸𝑇0 = 𝑎 𝑇 (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 ⁄𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 + 15)(23.8856𝑅𝑠 + 50⁄2.45)
𝐸𝑇0 = 1.26(𝛥⁄𝛥 + 𝛾)(𝑅𝑛 − 𝐺 ⁄2.45)
Experimental Methods
𝐸 = (1 + 𝑈2 ⁄16). 𝐶. (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )
𝐸 = 0.03𝑈2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )
𝐸 = (0.116 + 0.017𝑈2 )(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )
𝐸 = 0.028𝑈2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )
𝐸 = 0.0018(𝑇 + 25)2 (100 − 𝑅𝐻)
𝐸 = (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )(15 + 3𝑈10 )
𝐸 = 0.883(4.57𝑇 + 43.3)

 طراحی،خواندن دادههای هواشناسی از هر فایل داده منظم
 یک فایل تعریف که حاویREF-ET نرمافزار.شده است
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 مقادیر تبخیر و تعرق، دمایی و تشعشعی،در روشهای ترکیبی
 این نرمافزار برای. محاسبه شدREF-ETبا استفاده از نرمافزار
محیط زیست و مهندسی آب
1400  پاییز،3  شماره،7 دوره
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اطالعاتی از قبیل شکل و ترتیب داده ،واحدهای اندازهگیری،
ارتفاع فشارسنج و حسگرهای دما ،ارتفاع ایستگاه هواشناسی
نسبت به سطح دریا ،طول و عرض جغرافیایی است ،را ایجاد
میکند ).(Allen 2003

را نشان میدهد .مقادیر  R2و  RMSEبهترتیب معادل 0/63و
 135 W/m2است.

30

برای مقایسه روشهای مختلف محاسبه تبخیر و تعرق با تبخیر
بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای از پارامترهای آماری ضریب
رگرسیون2RMSE ،)R2( 1و 3MAEبهشرح روابط ( )15تا
( )17استفاده شد.

20

15

10

5

= R2
2

()15
()16
()17

2

[∑n
] i=0(ET0.m.i −ET0.m )×(ET0.RS.i −ET0.RS

30

𝑖 𝐸𝑇0.𝑚.مقدار اندازهگیری شده𝐸𝑇0.𝑚 ،

در روابط باال،
میانگین مقادیر اندازهگیری شده،

25

15

20

5

10

)Measured temperature (0C

2

n
∑n
) i=0(ET0.m.i −ET0.m ) ×∑i=0(ET0.RS.i −ET0.RS
n
RMSE = √1/n ∑i=0(ET0.m.i − ET0.RS.i )2
| MAE = 1/n ∑ni=0 |ET0.m.i − ET0.RS.i

)Calcuated temperature (0C

 -4-2بررسی دقت مدلها

25

شکل  -2مقایسه دمای بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای با دمای
هوای اندازهگیری شده در ایستگاه هواشناسی
Fig. 2 Comparison of temperature obtained from
satellite images with temperature measured at the
meteorological station

𝑖 𝐸𝑇0.𝑅𝑆.مقدار
1100

پیشبینیشده 𝐸𝑇0.𝑅𝑆 ،میانگین مقادیر پیشبینیشده و𝑛

1000

-3یافتهها و بحث

800

 -1-3دمای سطح آب

700

شاااکل ( )2میاااانگین دماااای ساااطحی ساااطح دریاچاااه
بهدسااتآمده از تصاااویر ماااهوارهای و دمااای اناادازهگیری
شااده در ایسااتگاه هواشناساای را نشااان میدهااد .شااکل ()2
نشان میدهد که الگاوریتم سابال باا دقات مناسابی میازان
دماااای ساااطحی در ساااطح دریاچاااه را تخماااین میزناااد.
مقاااادیر  R2و  RMSEباااهترتیاااب معاااادل  0/62و 7 °C
هسااتند .بااا توجااه بااه اینکااه در سااطح دریاچااه دمااای
سااطحی تقریباااً براباار دمااای هااوا اساات ،در مناااطقی کااه
ایساااتگاه هواشناسااای وجاااود نااادارد ،در بااارآورد 𝑅𝑛24
میتوان از این دما استفاده کرد.

600

 -2-3تابش خورشیدی
شکل ( )3میزان  RSبهدستآمده از تصاویر ماهوارهای و RS

اندازهگیری شده در ایستگاه هواشناسی در زمان عکسبرداری
1

Regression coefficient
Root Mean Square Error

)Calcuated Rs (W/m2

تعداد دادهها است.

900

500
1100

1000

900

800

600

700

500

)Measured Rs (W/m2

شکل  -3مقایسه مقدار  RSبهدستآمده از تصاویر ماهوارهای با
مقدار  RSاندازهگیری شده در ایستگاه هواشناسی
Fig. 3 Comparison of RS obtained from satellite
images with RS measured at meteorological station

 -3-3مقایسه تبخیر ساعتی سبال و فائو 56
بهمنظور مقایسه مقادیر تبخیر ساعتی بهدستآمده از دادههای
آن ماهواره با تبخیر و تعرق بهدستآمده از روش پنمن مانتیس
فائو  ،56مقادیر تبخیر ساعتی در ساعت  12به روش پنمن
مانتیس فائو  56در روزهای عکسبرداری محاسبه شد .برای
مقایسه بهتر میزان تبخیر ساعتی بهدستآمده از تصاویر
ماهوارهای با تبخیر ساعتی بهدستآمده از روش فوق از نمودار
Mean Absolute Error

2
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میلهای شکل ( )4استفادهشده است.
0.9
0.8

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

)Hourly Evaporation (mm

Penman Method
SEBAL Method

0.7

0.1
0.0
07.02.18

05.12.17

18.10.17

30.07.17

28.06.17

Date

شکل  -4مقایسه تبخیر ساعتی بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای با
تبخیر و تعرق ساعتی بهدستآمده از روش پنمن مانتیس فائو 56
در سال 1396
Fig. 4 Comparison of hourly evaporation caused by
satellite images with hourly evaporation by Penman
Monteith FAO 56 method in 2017

میزان تبخیر ساعتی بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای در
ماههای گرم سال بسیار کمتر از تبخیر ساعتی بهدستآمده از
روش پنمن مانتیس فائو  56است .دلیل آن این است که در

تجزیهوتحلیل تصاویر ماهوارهای فقط از معادله بیالن انرژی
استفادهشده و تأثیر شرایط آئرودینامیکی نادیده گرفته
میشود .این امر باعث میشود تا در مناطق خشک و
نیمهخشک شرایط آئرودینامیکی بااهمیتتر بوده و تصاویر
ماهوارهای تبخیر و تعرق را کمتر از مقادیر واقعی برآورد نمایند.
 -4-3تبخیر روزانه
جدول ( )2میزان تبخیر بهدستآمده از روشهای ترکیبی،
تشعشعی ،دمایی و تجربی معرفیشده در جدول ( )1را نشان
میدهد .جدول ( )3مقادیر میانگین تبخیر ساعتی ،تبخیر
روزانه و حجم تبخیر روزانه از سطح دریاچه که براساس
الگوریتم سبال اصالحشده بهدستآمده است را نشان میدهد.
حجم تبخیر روزانه از حاصلضرب میانگین تبخیر روزانه در
سطح دریاچه بهدست میآید .همانگونه که در جدول ()3
مشخص است بیشترین میزان تبخیر روزانه مربوط به تاریخ 7
تیر بوده است .در روش مایر محاسبات بر اساس دریاچههای
عمیق انجامشده است .در روش فوق برای دریاچههای عمیق
مقدار  Cبرابر  0/36در نظر گرفته میشود.

جدول  -2مقادیر تبخیر بهوسیله روشهای مختلف ( (mm/dدر سال 1396
Table 2 Evaporation (mm/d) values by different methods in 2017
Methods that are calculated by REF ET software
Fao FP17 Fao
Fao
1985 Prs- 1957 1961
24Pn Pen 24Rd 24BC Harg Tylr Makk Turk
9.74 10.1 13.3
10
7.9
8.69 7.58 14.1
8.29 8.73 11.6
9.64
7.19 6.99 6.55 9.73
4.17 4.34 5.85
3.55
2.93 2.96 3.44 4.51
2.84 2.62 3.86
1.56
1.34 2.16 2.54 1.82
2.25 2.28 2.93
1.72
1.91 1.31
1.9
1.48
February 2, 2018
Shahtin
Hefner
Ivanov Tichumirov
USBR
3.0
1.1
12.2
15.3
4.9
3.5
1.3
12.7
18.0
4.9
1.3
0.5
5.4
6.5
2.7
0.5
0.2
2.0
2.3
2.0
0.6
0.2
2.5
2.9
1.8

1948
KPen
9.47
8.14
3.97
2.54
2.05

1972
KPen
8.24
7.25
5.13
3.14
3.29

Marciano
1.2
1.4
0.5
0.2
0.2

Fao
56PM
8.47
7.32
3.65
2.42
1.97

1996
KPen
9.25
7.98
5.11
2.91
3.04
Meyer
8.1
9.5
3.4
1.2
1.5

Date
28.06.17
30.07.17
18.10.17
05.12.17
07.02.18
Date
28.06.17
30.07.17
18.10.17
05.12.17
07.02.18

جدول  -3مقادیر میانگین تبخیر ساعتی و روزانه و حجم تبخیر از سطح دریاچه بر اساس الگوریتم سبال اصالحشده
Table 3 Mean hourly and daily evaporation values and volume of evaporation by corrected SEBAL algorithm
Mean hourly
Mean daily evaporation
Lake area
Volume daily
Date
)evaporation (mm
)(mm
)(ha
)evaporation (m3
28.06.17
0.45
10.15
459.3
46618
30.07.17
0.44
9.6
*-
36285
18.10.17
0.36
5.47
418.4
22886
05.12.17
0.22
2.94
441.4
13065
07.02.18
0.22
3.4
496.6
16884
*بهدلیل پوشش ابری در برخی مناطق ،امکان محاسبه دقیق مساحت دریاچه وجود نداشت.
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جدول  -4مقادیر  RMSE ،R2و  MAEبهدستآمده از ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر

Table 4 values of R2, RMSE and MAE resulting from the evaluation of various evaporation methods
Combined, temperature and radiation Methods
Fao
1996 1972 1948
Fao
FP17 Fao
Fao
1985 Prs1957 1961
Statistical
56P
KPe
KPe
KPe 24Pn
Pen 24Rd 24B Harg Tylr
Mak Turk
parameter
M
n
n
n
ETo
ETo
ETo
C
ETo
ETo
k
ETo
s
ETo
ETo
ETo
ETo
ETo
ET0
0.98
0.99
0.99
0.98
0.97
0.98
0.98
0.99
0.99
0.95
0.97
0.94
𝑅2
RMSE
1.65
0.86
1.37
1.17
0.99
0.82
1.73 1.303 2.10
2.01 2.119 2.07
1
5
8
6
3
5
MAE
1.55
0.66 0.98
1.08
0.86
0.70
1.38 1.038 2.06
1.89 1.914 1.62
Experimental Methods
Statistical parameters
Meyer
Marciano
Shahtin
Hefner
Ivanov
Tichumirov
USBR
R2
0.96
0.96
0.96
0.96
0.99
0.96
0.98
RMSE
0.78
2.75
2.19
2.78
0.79
1.99
1.56
MAE
1.57
5.61
4.56
5.66
1.42
3.13
3.07

تخمین زده شد .میزان تبخیر ساعتی در تاریخ  30جوالی
 2017در صورت فقدان ابر معادل  0/44 mmو در صورت
وجود ابر معادل  0/26 mmاست؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که پوشش ابر میزان تبخیر ساعتی را به میزان %40
کاهش میدهد .جدول ( )4آنالیز آماری نتایج ارزیابی جداگانه
مقادیر تبخیر بهدستآمده از روشهای موجود نسبت به روش
سبال اصالحشده را نشان میدهد.
جدول ( )4نشان میدهد همبستگی بسیار خوبی بین
روشهای مختلف محاسبه تبخیر و تعرق با تصاویر ماهوارهای
وجود دارد ( .)R2<0/94از بین روشهای فوق ،روش پنمن
کیمبرلی  1996با  RMSE ،R2و  MAEبهترتیب برابر ،0/99
 0/86و  0/66از باالترین دقت برخوردار است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که الگوریتم سبال اصالحشده دقت
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

10

Hefner
1996 Kpen
Fao 24BC
Corrected SEBAL

8

6

4

)Evaporation (mm/d

بنابراین با کمک تصاویر ماهوارهای و با محاسبه مساحت
دریاچه میتوان حجم تبخیر از سطح دریاچه را در زمانهای
مختلف تخمین زد و این در حالی است که سایر روشهای
محاسبه تبخیر و تعرق بهدلیل ماهیت نقطهای آنها از چنین
قابلیتی برخوردار نیستند .پوشش ابر یکی از منابع خطا در
محاسبات تبخیر و تعرق است بهطوریکه عمالً در مناطق ابری
امکان متمایز ساختن سطح دریاچه میسر نیست .بر این اساس
برای تصویر تاریخ  1396/05/08سعی شده تا در ابتدا با
استفاده از  NDVIمناطق بدون پوشش ابر مشخص گردد .این
مناطق در حدود  254 haاز سطح دریاچه را شامل میشود.
سپس میانگین تبخیر ساعتی را برای سطوح بدون پوشش ابر

بیشتری در برآورد تبخیر از سطح دریاچه نسبت به نتایج
پژوهشگران قبلی دارد .علت آن شاید به این دلیل است که از
دادههای هواشناسی مطمئنتری استفادهشده است و تشعشع
خالص روزانه نیز از طریق روش Krishna et al. 2014
بهدستآمده است .با توجه به مناسب بودن دقت محاسبات ،به
نظر میرسد که تأثیر شرایط آئرودینامیکی لحاظ شده است.
برایناساس دقت برآورد تبخیر در این پژوهش نسبت به نتایج
پژوهشگران فوق بیشتر شده است.

2

0
07.02.18

05.12.17

18.10.17

30.07.17

28.06.17

Date

شکل  -5نمودار تبخیر روزانه بهدستآمده از روشهای الگوریتم
سبال اصالحشده ،پنمن کیمبرلی  ،1996بالنی کریدل و هنفر در
زمانهای مختلف عکسبرداری
Fig. 5 Chart of evaporation calculated by the corrected
SEBAL, Kimberly penman 1996, Blaney-Criddle and
Henfer in the shutting date

شکل ( )5نمودار تبخیر روزانه بهدستآمده از روشهای
الگوریتم سبال اصالحشده ،پنمن کیمبرلی  ،1996بالنی
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کریدل و هنفر در زمانهای مختلف عکسبرداری را نشان
میدهد .همانگونه که در شکل مشخص است ،در ماههای گرم
روش پنمن کیمبرلی  1996و در ماهای سرد روش بالنی
کریدل با روش الگوریتم سبال اصالحشده همخوانی دارد.
مقادیر تبخیر بهدستآمده به روش هنفر بسیار کم است.
 -5-3محاسبه میزان تبخیر ماهیانه به روش الگوریتم
سبال اصالحشده
با توجه به اینکه تصاویر ماهواره لندست  8هر  16روز یکبار
عکسبرداری مینمایند .امکان محاسبه روزانه  RSوجود ندارد.
بنابراین با فرض ثابت بودن  RSو  ETروزانه در طول ماه
میتوان برآورد سادهای از  ETماهیانه را به دست آورد .شکل

450

400

Sebal algorithm method
)Linear (Sebal algorithm method

300

350

250

350
300
250
200
150
100
50
0

)Evapration (mm/month

Abtew metod
)Linear (Abtew metod

( )5میزان تبخیر ماهیانه بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای به
روش الگوریتم سبال و تبخیر بهدستآمده از فرمول ارائهشده
توسط ) Abtew and Melesse (2012بهازای مقادیر RS/λ
در سد سلیمان شاه را نشان میدهد .همانگونه که در نمودار
مشخص است همبستگی خوبی میان تبخیر ماهیانه از سطح
دریاچه بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای و مقدار  RS/λبرای
الگوریتم سبال وجود دارد ( .)R2 = 0/97فرمول برازش شده
خط رگرسیون برای الگوریتم سبال بهشرح رابطه ( )18است.
E = RS/λ-135
()18

200

𝜆𝑅𝑆/

شکل  -5مقایسه میزان تبخیر ماهیانه (تبخیر روزانه ×  )30بهدستآمده از تصاویر ماهواره بر سبال و آبتیو به ازای مقادیر  RS/λدر سد
سلیمان شاه
Fig. 5 The comparison of monthly evaporation value (daily evaporation × 30) obtained from satellite images by
corrected Sebal and Abtio method for RS/λ values in Soleimanshah Dam

از بیشتر بودن مقدار تبخیر بهدستآمده از روش الگوریتم
سبال در ماههای گرم سال نسبت به مقدار بهدستآمده از روش
آبتیو میتوان چنین نتیجهگیری نمود که با توجه به اینکه
ایالت فلوریدا یک منطقه با اقلیم مرطوب است تأثیر شرایط
آئرودینامیکی ناچیز بوده اما در سد سلیمان شاه که دارای اقلیم
نیمهخشک است شرایط آئرودینامیکی قابل صرفنظر کردن
نبوده و روش الگوریتم سبال اصالحشده از دقت بیشتری
برخوردار است.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش میزان تبخیر از سطح دریاچه سلیمان شاه با
استفاده از ترکیب الگوریتم سبال و دادههای هواشناسی در 5
تاریخ مختلف برآورد شد .با توجه به اینکه یک ایستگاه
هواشناسی در فاصله  100 mاز دریاچه و در محل تاج سد قرار
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

دارد ،میتوان به تبخیر بهدستآمده از دادههای هواشناسی
بیشتر اعتماد کرد .بر این اساس بهمنظور صحت سنجی،
میزان تبخیر بهدستآمده از روش ترکیبی سبال و دادههای
هواشناسی با میزان تبخیر بهدستآمده از روشهایی که بیش-
ترین دقت را در برآورد تبخیر دارند مقایسه شد .نتایج کلی این
پژوهش بهصورت زیر قابلبیان است:
 -1از بین روشهای ترکیبی روشهای پنمن فائو  17و پنمن
کیمبرلی  1996و از بین روشهای غیرترکیبی روشهای بالنی
کریدل و مایر از پایینترین مقدار  RMSEو  MAEبرخوردار
هستند.
 -2همبستگی خوب روش الگوریتم سبال اصالحشده و دقت
باالی آن ،نشان داد که این روش شرایط آئرودینامیکی را
بهخوبی در نظر میگیرد و ضعف الگوریتم سبال را پوشش
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با استفاده از عکسهای ماهوارهای تبخیر از سطح دریاچه سدها
و آبهای راکد را برآورد کرد و از این طریق منابع آبی را
.بهسادگی مدیریت نمود

دسترسی به دادهها
بیشتر دادههای استفادهشده در این پژوهش در متن مقاله
 دادههای خام از طریق نویسنده مسئول قابل.ارائهشده است
.ارائه میباشد

.میدهد
 رطوبت نسبی و سرعت باد متغیرهای، با توجه به اینکه دما-3
 میتوان،اصلی در روشهای غیرترکیبی با دقت باال هستند
چنین نتیجهگیری کرد که در مناطق مرطوب از قبیل سطح
 رطوبت نسبی و سرعت باد از مهمترین،دریاچه سدها دما
.پارامترها در محاسبه تبخیر هستند
، در صورت عدم دسترسی به اطالعات هواشناسی موردنیاز-4
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Abstract
Accurate estimation of dam lake evaporation is of great importance in reservoir water management.
This factor has led to the installation of meteorological stations in most dams. At the meteorological
station, the rate of evaporation from the lake surface is measured using an evaporation pan. Remote
sensing methods are cost effective and can be generalized to the whole area. In this study, the daily
evaporation rate from the surface of Suleiman Shah Lake was calculated using a combination of SEBAL
algorithm and meteorological data and using five Landsat 8 satellite images. The obtained results were
compared with the evaporation rate obtained from different methods. The results showed that among
the combined methods, Penman Kimberly 1996 method, among other methods, Blanche-Kridel method
had the highest agreement and Hafner method had the least agreement with the measured data indicated
with R2, RMSE and MAE equal to 0.96, 2.78 and 5.66, respectively. The results of this study can be
used to estimate evaporation in other regions with similar climates.
Keywords: Combined Methods; Energy Balance; Evaporation; Evaporation Pan; Landsat 8; SEBAL
Algorithm
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