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مقالة پژوهشی

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته با استفاده از الگوریتم سبال و
تصاویر ماهوارهای لندست ( 0مطالعه موردی :حاشیه کویر ابرکوه در استان یزد)
حمیدرضا غفاریان مالمیری ،1استادیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
هادی زارع خورمیزی ،دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
مراد مرتاض ،دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی و زراعت ،دانشکده علوم گیاهی ،دانشگاه کالیفرنیا،
دیویس ،کالیفرنیا

چکیده
تبخیر و تعرق که شامل تبخیر آب از سطح خاك و تعرق از پوشش گیاهی میباشد ،یک پارامتر فیزیکی
اساسی برای مدیریت منابع آب و نیاز آبی در بخش کشاورزی میباشد .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین
تبخیر و تعرق واقعی از سطح باغات پسته حاشیه کویر ابرکوه استان یزد به منظور استفاده بهینه از منابع
آبی این منطقه میباشد .بدین منظور از سری زمانی تصاویر ماهوارهای لندست  8با  11تصویر در طول
دوره رشد پسته در سال  1931استفاده شد و سپس با استفاده از الگوریتم سبال نقشههای تبخیر و تعرق
باغات پسته در دورههای  11روزه مربوط به  1مرحله اصلی فنولوژی گیاه پسته بدست آورده شد .مقایسه
تبخیر روزانه بدست آمده از طریق الگوریتم سبال با تبخیر و تعرق بدست آمده از طریق روش فائو11
نشان داد نتایج دو مدل مطابقت خوبی با هم دارند؛ به طوریکه ،میانگین میزان همبستگی در شش نقطه
در طول فصل رشد بین دو روش سبال و فائو 0/77 ،11 ،و خطای  RMSEبین این دو روش1/21 ،
میلیمتر در روز بدست آمد .بر اساس نتایج ،میانگین میزان تبخیر و تعرق پسته در سطح منطقه مطالعاتی
در سال  1011 ،1931میلیمتر و در  89درصد سطح باغات میزان تبخیر و تعرق واقعی در یک فصل
رشد یکساله 700 ،تا  1900میلیمتر میباشد .در ماههای خرداد و تیر حداکثر میزان تبخیر و تعرق
مشاهده شد .به طوریکه ،در ماههای نامبرده ،میزان تبخیر و تعرق در دورههای  11روزه بین  80تا 100
میلیمتر متغیر است .همچنین ،بر اساس نتایج 10 ،درصد میزان تبخیر و تعرق در بازه زمانی  1خرداد تا
 91مرداد صورت میگیرد.
کلمات کلیدی :سبال ،مدیریت آبیاری ،پسته ،تبخیر و تعرق ،ابرکوه.
 -1نویسنده مسئول:

hrghafarian@yazd.ac.ir
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مقدمه
ایران به همراه کشورهای حوزه دریای مدیترانه به عنوان یکی از زیستگاههای اصلی پسته

1

در دنیا شناخته شدهاند (شرافتی و همکاران .)1932 ،این گیاه نقش مهمی در اقتصاد
کشورهای خشک و نیمه خشک همچون ایران ،ترکیه و سوریه دارد .ایران بزرگترین
تولیدکننده پسته جهان با مساحت برداشت  911780هکتار در سال  2011میباشد (فائو،
 .)2017محصول پسته هر چند به علت تحمل خشکی با میزان آب کم دارای تولید با
بازده متوسط است (بلورت 2و همکاران)2018 ،؛ با این حال ،مدیریت آبیاری در تولید
محصول باکیفیت بسیار مهم است (بلورت و همکاران.)2018 ،
تبخیر و تعرق که شامل تبخیر آب از سطح خاك و تعرق از پوشش گیاهی میباشد،
نشاندهنده یک روند اساسی از چرخه هیدرولوژیکی و یک عنصر کلیدی مدیریت منابع
آب در بخش کشاورزی است (گائو 9و همکاران .)2008 ،تعیین میزان تبخیر و تعرق
دارای کاربردهای مهمی از جمله؛ ارزیابی اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی ،مدیریت
آب مصرفی ،مدل سازی هیدرولوژیکی ،میزان ورودی به آبهای زیرزمینی ،عملکرد
محصول و نوع کاربری سرزمین است (بال 1و همکاران .)2011 ،نظارت بر تغییرات مکانی
و زمانی تبخیر و تعرق واقعی برای مدیریت آبیاری و نیاز آبی به ویژه در مناطق کمآب
بسیار مهم است (بوئر 1و همکاران2008 ،؛ کامبل 1و همکاران2019 ،؛ بزرا 7و همکاران،
 .)2011مطالعات نشان دادهاند که الگوهای زمانی و مکانی تبخیر و تعرق به عوامل زیادی
از جمله؛ نوع گیاهان ،نوع خاك ،توپوگرافی ،شرایط هواشناسی و تغییرات مکانی و زمانی
محتوای رطوبت خاك وابسته است (آلن 8و همکاران1338 ،؛ آلن و همکاران2011 ،؛
بزرا و همکاران .)2019 ،تبخیر و تعرق بر روی یک سطح همگن را با استفاده از تکنیک
1
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های معمول مانند نسبت باون ،1کوواریانس ادی ،2بیالن آب و در سطح مزرعه با استفاده
از سیستم الیسیمتر میتوان اندازهگیری نمود (بال و همکاران .)2011 ،این روشها معموال
پرهزینه و وقتگیر میباشد و همچنین ،قابلیت تعمیم به یک سطح وسیع ناهمگن را
ندارند (گائو و همکاران .)2008 ،در نتیجه استفاده از روشهای مبتنی بر سنجش از دور
که این ناهمگنی و تغییرات را در نظر میگیرند ،مطلوبتر است (کریمی و همکاران،
 .)1931جهت تعیین تبخیر و تعرق با استفاده از اطالعات تصاویر ماهوارهای میتوان به
الگوریتمهای متعددی همچون سیستم بیالن انرژی ( 9 SEBSسو ،)2002 ،1بیالن انرژی
در سطح زمین ( 1 SEBALباستینسن 1و همکاران( 7 SEBI ،)1338 ،مننتی و چودوری،8
 )1339و ( 3 Metricآلن و همکاران )2007 ،اشاره کرد .در این زمینه ،الگوریتم سبال
یکی از پرکاربردترین روشهای تعیین تبخیر و تعرق واقعی به کمک سنجش از دور است
(میرزایی و همکاران .)1937 ،سبال یک الگوریتم سنجش از دور است که تعادل انرژی
سطحی لحظهای را برای هر پیکسل از تصویر ماهوارهای انجام میدهد (باستینسن.)2000 ،
این الگوریتم اولینبار توسط باستینسن 10و همکاران در سال  1338ارائه شد .باستینسن و
همکاران ادعا نمودند که الگوریتم سبال توانسته است میزان تبخیر تعرق را در  10مطالعه
انجام شده در  21کشور جهان را با دقت  81درصد در مقیاس روزانه و دقت  31درصد
در مقیاس فصلی تخمین بزند (باستینسن و همکاران .)2001 ،در محاسبه و پهنهبندی
تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم سبال در غرب ایران نتایج نشان داد ،مقادیر تبخیر و
تعرق بدست آمده از الگوریتم سبال با مقادیر بدست آمده با روش فائو  11از همبستگی
1
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باالیی ( )R2 = 81%برخوردار است (قمرنیا و رضوانی .)1939 ،در برآورد تبخیر و تعرّق
گیاه گندم با استفاده از الگوریتم سبال نیز نتایج نشان داد بین مقادیر تبخیر و تعرق از
الگوریتم سبال با دادههای الیسیمتر ،ضریب تبیین  %89و میانگین تفاضل مطلق  0/7میلی
متر در روز وجود دارد (زمانیثانی و همکاران .)1931 ،در پژوهشی دیگر ،صحت برآورد
تبخیر و تعرق از مدلهای سبال و هارگریوز -سامانی با استفاده از دادههای الیسیمتر تعیین
شد .نتایج حاکی از کارآئی مدل سبال و تکرارپذیری آن با پردازش باندهای تصاویر
ماهوارهای میباشد (مرشدی و همکاران .)1931 ،در مطالعهای از الگوریتم سبال با تصاویر
ماهوارهای لندست  8و دستورالعمل فائو  11برای تعیین نیاز آبی گیاهان ذرت و یونجه
استفاده شد .بر اساس نتایج ،دو مدل مطابقت نسبتاً خوبی با هم دارند .به طوریکه ،مقدار
خطای جذر میانگین مربعات در برآورد تبخیر تعرق واقعی برای گیاهان ذرت و یونجه
 0/32و  1/21و مقدار ضریب تبیین  %83و  %89به دست آمد (کرباسی و همکاران،
 .)1931راوات 1و همکاران ( ،)2017به تخمین تبخیر و تعرق واقعی محصول گندم با
استفاده از الگوریتم سبال و روش استاندارد پنمن -مانتیث و مقایسه با نتایج الیسیمتر در
منطقه بیوانی در هاریانا پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ،الگوریتم سبال پتانسیل
خوبی برای برآورد تبخیر تعرق در منطقه مورد مطالعه دارد (راوات و همکاران.)2017 ،
واگل 2و همکاران ( ،)2017به بررسی عملکرد پنج مدل توازن انرژی سطح زمین برای
برآورد تبخیر تعرق روزانه زیست توده سورگوم پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود
که ،الگوریتمهای سبال و S-SEBI

9

برای برآورد تبخیر تعرق زیست توده سورگوم

بهترین عملکرد را داشتند؛ در حالیکه ،الگوریتمهای متریک و SSEBop

1

عملکرد

ضعیفی داشتند (واگل و همکاران .)2017 ،تبخیر و تعرق محصول پسته با استفاده از
الگوریتم سبال و تصاویر ماهوارهای لندست  8در مطالعهای مورد بررسی قرار گرفت.

1
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ارزیابی نتایج الگوریتم سبال با نتایج تبخیر تعرق در شرایط استاندارد برآورد شده توسط
ابزار هوشمند هواشناسی 1نشان داد ضریب تبیین و ریشه مربع خطا ( )RMSEبرای
تخمین تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به ترتیب  %80و  2/1میلی متر است .نتایج این
پژوهش ،بازده خوب سبال را در برآورد تبخیر و تعرق پسته نشان داد (رحیمزادگان و
جنانی.)2013 ،
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین مقدار تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال
در طول دورههای مختلف فنولوژی و همچنین ،یک فصل رشد پسته میباشد .همچنین،
در این پژوهش ،به جای استفاده از یک تصویر ،از سری زمانی تصاویر ماهوارهای برای
تعیین تبخیر و تعرق در دورههای مختلف رشد به منظور تعیین دورههای حساس به
کمآبی استفاده شد که در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار نگرفته است .نتایج این پژوهش
میتواند در مدیریت آب و آبیاری و جلوگیری از تنش خشکی در اراضی پسته موثر
باشد.
دادهها و روشها
منطقه مطالعاتی در پژوهش حاضر ،در استان یزد و در  20کیلومتری جنوب دهستان
دهشیر واقع شده است .این منطقه بین عرضهای جغرافیایی  91درجه و  12دقیقه و 17
ثانیه تا  91درجه و  13دقیقه و  3ثانیه و طول جغرافیایی  19درجه و  93دقیقه و  17ثانیه
تا  19درجه و  17ثانیه و  11ثانیه از نصفالنهار مبدا قرار گرفته است .وسعت کل منطقه
مورد مطالعه  19371هکتار میباشد که تقریبا  9110هکتار آن از باغات پسته پوشیده شده
است .شکل  1موقعیت منطقه مورد مطالعه را در سطح ایران و استان یزد ،به همراه
موقعیت دو ایستگاه هواشناسی گاریز و ابرکوه نشان میدهد .میانگین بارندگی ساالنه
ایستگاه گاریز و ابرکوه بر اساس آمار  20ساله (1979تا  )1939به ترتیب  103و 17
میلیمتر می باشد .متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهانه در ماههای سرد و گرم سال به
IMetos-Pessl

1
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ترتیب در ایستگاه گاریز -1/9 ،و  99/3درجه سانتیگراد و در ایستگاه ابرکوه  -1و 98/3
درجه سانتیگراد میباشد .به طور کلی ،منطقه مورد مطالعه ،دارای اقلیم گرم و خشک
است و این میزان اندك بارند گی نیز در فصل زمستان که نیاز آبی حداقل است ،صورت
میگیرد.

شکل  -9موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح ایران و استان یزد به همراه موقعیت
ایستگاههای هواشناسی گاریز و ابرکوه
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دادههای ماهوارهای مورد استفاده
در پژوهش حاضر ،در ابتدا ،از  29تصویر ماهواره لندست  8در سال  2011میالدی
( 1931-1939شمسی) ،به منظور ایجاد یک سری زمانی یکساله استفاده شد .سپس،
دادههای دور افتاده 1و از دست رفته 2توسط پوشش ابر در سری زمانی شاخص گیاهی
 NDVIو دمای سطح زمین ( )LSTبه ترتیب با استفاده از الگوریتمهای  9 HANTSو
 1 SSAبازسازی شد .با توجه به طوالنی بودن بحث مربوط به بازسازی دادههای از دست
رفته ،میتوان برای به دست آوردن اطالعات بیشتر به پژوهشها در این زمینه مراجعه
شود (غفاریانمالمیری و همکاران2018 ،؛ زارع خورمیزی و همکاران1931 ،؛ غفاریان
مالمیری و زارع خورمیزی .)1931 ،پس از رفع خطاها و دادههای از دست رفته ،از 11
تصویر ماهواره لندست  8با دورههای  11روزه از تاریخهای  1939/12/21تا
 1931/08/20استفاده شد .بازه زمانی ذکر شده مربوط به دوره رشد فعال پسته میباشد.
الگوریتم سبال
اساس الگوریتم سبال استفاده از معادله توازن انرژی( 1رابطه  )1و محاسبه مقدار شار
لحظهای گرمای نهان تبخیر

1

به عنوان باقیمانده این معادله برای هر پیکسل میباشد

(باستینسن و همکاران )a, b 1338 ،در ادامه این الگوریتم ،به طور خالصه ،توضیح داده
میشود و برای بدست آوردن اطالعات بیشتر میتوان به راهنمای این الگوریتم مراجعه
نمود (آلن و همکاران.)2002 ،
()1

 ET inst  R n  G  H

1
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3
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4
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5
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در این رابطه λETinst ،شار گرمای نهان تبخیر ( 1 Rn ،)w/m2میزان تابش خالص
خورشیدی (G ،)w/m2

2

شار گرمای خاك ( )w/m2و H

9

شار گرمای محسوس

( )w/m2میباشد .در ادامه ،به بیان هر یک از اجزای معادله بیالن انرژی پرداخته میشود.
شار گرمای خاک ()G
شار گرمای خاك میزان انتقال گرما در خاك و پوشش گیاهی بر اثر هدایت ملکولی است.
محاسبه مستقیم شار گرمای خاك با استفاده از تصاویر ماهوارهای دشوار است .اما
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که بین مقدار  G/Rnو پارامترهایی چون  4 NDVIو دمای
سطح ( 1 )Tsو آلبیدو رابطه وجود دارد .در روش سبال ،ابتدا نسبت  G/Rnدر نیمروز با
استفاده از معادله تجربی ارائه شده توسط باستیانسن (رابطه  )2به صورت زیر محاسبه
میشود (باستینسن2000 ،؛ آلن و همکاران.)2002 ،
G Ts
()2
)  (0.0038  0.0074 2 )(1  0.98NDVI 4
Rn 
در رابطه فوق Ts ،دمای سطحی بر حسب درجه سانتیگراد ɑ ،آلبیدوی سطحی و NDVI

شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی میباشد .مقدار  Gبا ضرب کردن نسبت فوق
در  Rnبدست میآید.
شار گرمای محسوس ()H
در روش سبال ،جهت برآورد شار گرمای محسوس ،ابتدا دو پیکسل آستانه انتخاب
میشوند .یکی از این پیکسلها که پیکسل سرد نامیده میشود ،مربوط به منطقهای کامالً
پوشیده از گیاه و آبیاری شده است ،دمای سطح زمین در این پیکسل نزدیک به دمای
هواست و تبخیر و تعرقی معادل تبخیر و تعرق گیاه مرجع دارد .پیکسل دوم که پیکسل
1 Net

Radiation
Soil Heat Flux
3 Sensible Heat Flux
4
Normalized Difference Vegetation Index
5
Surface Temperature
2
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گرم نام دارد ،معموال در زمین کشاورزی بدون پوشش گیاهی و خشک انتخاب میشود.
بنابراین ،مقدار شار گرمای نهان تبخیر در این پیکسل تقربیا صفر فرض میشود .در روش
سبال ،طبق رابطۀ  1و بر اساس مقادیر تبخیر و تعرق دو پیکسل مذکور ،شار گرمای
محسوس در این دو پیکسل محاسبه شده و سپس مقدار شار گرمای محسوس سایر
پیکسلها تخمین زده میشود .مقدار شار گرمای محسوس با رابطه  9برآورد میشود (آلن
و همکاران.)2002 ،

 C P  dT
()9
R ah
در این رابطه ρ ،چگالی هوا ( Cp ،)kg/m2گرمای ویژه هوا ( dT ،)1001 J/kg/kاختالف
H 

دمای هوای نزدیک سطح به کلوین ( )kو  Rahمقاومت آئرودینامیک برای انتقال گرما
است (.)s/m
محاسبه تبخیر و تعرق لحظهای
پس از آنکه مقدار شار گرمای محسوس بر اساس شرایط جوی تصحیح گردید ،مقدار
لحظهای شار گرمای نهان تبخیر بر حسب وات بر متر مربع ( )w/m2مطابق با فرمول 1
برای هر پیکسل محاسبه میگردد و سپس با استفاده از رابطه  ،1مقدار لحظهای تبخیر و
تعرق ( )ETinstمحاسبه میشود (آلن و همکاران.)2002 ،

 ET
()1

در این رابطه ،ETins ،تبخیر و تعرق لحظهای ( λ ،)mm/hrگرمای نهان تبخیر ( )J/kgو
ET inst  3600

عدد  9100ضریب تبدیل زمان از ثانیه به ساعت است.
تبخیرو تعرق روزانه
تبخیر و تعرق محاسبه شده در رابطه  ،1بر اساس معادله بیالن انرژی در لحظه گذر
ماهواره میباشد .این مقدار بایستی به تبخیر و تعرق روزانه تبدیل گردد .برای این منظور،
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ضریب  ETrFبرای هر پیکسل تصویر با استفاده از رابطه  1محاسبه میشود (آلن و
همکاران.)2002 ،
ET inst
ET r

()1

ETrF 

در این رابطه ETinst ،تبخیر و تعرق لحظهای ( )mm/hrو  ETrتبخیر و تعرق گیاه مرجع
در لحظه تصویربرداری ماهواره ( )mm/hrاست .در مرحله بعد ،تبخیر و تعرق روزانه با
استفاده از رابطه  1محاسبه میشود (آلن و همکاران.)2002 ،
ET 24  ETrF  ET r _ 24

()1

در این رابطه ETr_24 ،مجموع تبخیر و تعرق گیاه مرجع در روز تصویربرداری ماهواره
است.
برآورد تبخیر و تعرق در دورههای مختلف فنولوژی
برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی پسته در بازههای زمانی مختلف از رابطه  7استفاده
شد ،در این رابطه ETa-day ،تبخیر و تعرق واقعی در روز گذر ماهواره (ETo)i ،تبخیر و
تعرق گیاه مرجع در روز  iو  nتعداد روز دوره زمانی مورد نظر است (آلن و همکاران،
.)2002
n

()7

)  (ET
n 1

n

ET a day
(ET  )i

(ET a  period )i 

با تجمع تبخیر و تعرق در دورههای مختلف فنولوژی پسته ،مقدار تبخیر و تعرق واقعی
پسته در یک دوره رشد کامل با توجه به رابطه  8محاسبه شد.
n

()8

) ET a season   (ET a  period
i

n 1

ارزیابی نتایج
پس از محاسبه تبخیر و تعرق روزانه با استفاده از الگوریتم سبال در روزهای گذر ماهواره،
مقدار تبخیر و تعرق پسته با استفاده دستورالعمل فائو  11نیز در روزهای گذر ماهواره
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اندازهگیری شد و مقادیر تبخیر و تعرق با روش فائو  11در  1نقطه مختلف در طول فصل
رشد با روش سبال مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
بر اساس دستورالعمل فائو 11 ،تبخیر و تعرق محصول با استفاده از رابطه  3اندازهگیری
شد (آلن و همکاران.)1338 ،
ETc  K c  ET

()3

در این رابطه ETC ،تبخیر و تعرق محصول پسته KC ،ضریب گیاهی پسته و  EToتبخیر
و تعرق گیاه مرجع میباشد که با استفاده از معادله پنمن مانتیث محاسبه میشود (رابطه
.)10
()10

Cn
) U 2 (e s  e a
T  273
)    (1  C dU 2

0.408(R n  G )  

ET  

در این رابطه ETo ،تبخیر و تعرق مرجع ( Rn ،)mm/dayتابش خالص در سطح گیاه
( G ،)MJ/m2/dayشار گرمای خاك ( T ،)MJ/m2/dayمیانگین دمای هوا در ارتفاع
دو متری بر حسب درجه سانتی گراد U2 ،سرعت باد در ارتفاع دو متری ( es ،)m/sفشار
بخار اشباع ( )kpaو  eaفشار بخار واقعی ( Δ ،)kpaشیب منحنی فشار بخار (،)kpa/°C
 γضریب ثابت سایکرومتری ( Cn ،)kpa/°Cو  Cdضرایب ثابتی که با توجه به نوع گیاه
مرجع و دوره محاسباتی تعیین میشود (آلن و همکاران.)1338 ،
ضریب گیاهی ( )KCبا توجه به نوع گونه گیاهی و دوره رشد آن تعیین میشود .در
پژوهش حاضر ،ضرایب گیاهی در دورههای مختلف فنولوژی پسته با توجه به ضرایب
پیشنهاد شده توسط فرشی و همکاران ( ،)1971در نظر گرفته شد.
به منظور ارزیابی نتایج ،از ضریب تبیین ( )R2و خطای جذر میانگین مربعات)RMSE( 1
بین مقادیر تبخیر و تعرق واقعی الگوریتم سبال و روش فائو  11استفاده شد .ضریب
تبیین با استفاده از رابطه  11محاسبه شد.

-Root Mean Square Error

1
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SS err
SS tot

()11

R 2  1

در این رابطه SSErr ،و  SStotبا استفاده از روابط  12و  19محاسبه میشود.
2

()12

n

SSerr    xi  yi 
i 1

2

()19

n

SStot    xi  x 
i 1

 RMSEنیز با استفاده از رابطه  11محاسبه شد .در این روابط xi ،و  yiبه ترتیب دادههای
تبخیر و تعرق واقعی سبال و دادههای تبخیر و تعرق از طریق روش فائو  11میباشند.
n

2

()11

)  (x  y
i

i

n

i 1

RMSE 

دادهها و روشها
روند نمای کلی مراحل انجام پژوهش حاضر در شکل  2نشان داده شده است .با توجه
به شکل  2در ابتدا ،تصحیحات اتمسفری ،هندسی و رادیومتریک تصاویر لندست  8در
سال  2011انجام شد .با توجه به اینکه ،در پژوهش حاضر ،هدف ،تعیین تبخیر و تعرق
واقعی در طول یک دوره رشد یکساله پسته میباشد ،الزم است در ابتدا ،دادههای از
دست رفته تصاویر ماهوارهای توسط پوشش ابر بازسازی شوند .دو ورودی مهم در
محاسبه تبخیر و تعرق با الگوریتم سبال ،دمای سطح زمین ( 1)LSTو شاخص NDVI
میباشد .سریهای زمانی ایجاد شده این دو پارامتر توسط الگوریتمهای  SSAو HANTS

بازسازی شد .در مرحله بعد ،پارامترهای ورودی الگوریتم سبال تهیه شد و میزان تبخیر
و تعرق واقعی روزانه در تاریخهای گذر ماهواره لندست  8محاسبه شد .همچنین ،تبخیر
و تعرق روزانه درختان پسته در روزهای گذر ماهواره با توجه دستورالعمل فائو  11در
شش نقطه مختلف در اراضی پسته بدست آمد و سپس مقادیر تبخیر و تعرق روزانه
بدست آمده از طریق الگوریتم سبال با مقادیر تبخیر و تعرق روزانه بدست آمده از طریق
Land Surface Temperature

1
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روش فائو  11مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .در نهایت ،تبخیر واقعی از طریق
الگوریتم سبال در دورههای زمانی  11روزه فنولوژی پسته براساس جدول  1بدست آمد.
جدول  ،1چهار مرحله اصلی فنولوژی پسته به همراه دورههای  11روزه فنولوژی پسته
و تاریخ وقوع آنها را با توجه به مطالعات و پژوهشهای گذشته نشان میدهد (دستورانی
و همکاران1931 ،؛ گلدامر و بید.)1339 ،1

پارامترهای هواشناسی

تصاویر لندست  8سال  23( 2015تصویر)

انجام تصحیحات

NDVI

الگوریتم Spilt-window

بازسازی سری زمانی  NDVIبا
الگوریتم HANTS

LST

الگوریتم سبال
بازسازی سری زمانی  LSTبا

G

H

Rn

الگوریتم SSA

محاسبه تبخیر و تعرق لحظه ای و روزانه (سبال)
ارزیابی و مقایسه

تبخیر و تعرق گیاه مرجع ()ETo

تبخیر و تعرق محصول ()ETC

ضریب گیاهی ()KC

تبخیر و تعرق واقعی با الگوریتم سبال در دوره های  15روزه و چهار مرحله اصلی
فنولوژی پسته

شکل  -2روند نمای کلی از مراحل پژوهش
Goldhamer and Beede

1
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جدول  -9چهار مرحله اصلی فنولوژی پسته و دورههای  95روزه فنولوژی به همراه
تاریخ وقوع آنها (دستورانی و همکاران)9919 ،
مرحله
مرحله 1

مرحله 2

مرحله 9

مرحله 1

فنولوژی

دوره وقوع

1

شروع رشد

 1تا  11فروردین

2

گلدهی

 11تا  91فروردین

9

حضور برگ

 1تا  11اردیبهشت

1

حجیم شدن پوست

 11تا  91اردیبهشت

1

استخوانی شدن پوست 1

 1تا  11خرداد

1

استخوانی شدن پوست 2

 11تا  91خرداد

7

استخوانی شدن پوست 9

 1تا  11تیر

8

پر شدن دانه 1

 11تا  91تیر

3

پر شدن دانه 2

 1تا  11مرداد

10

پر شدن و خندان شدن دانه

 11تا  91مرداد

11

خندان شدن دانه

 1تا  11شهریور

12

ترکیدن پوست نازك بیرونی

 11تا  91شهریور

19

برداشت

 1تا  11مهر

11

پس از برداشت 1

 11تا  90مهر

11

پس از برداشت 2

 1تا  11آبان

11

پس از برداشت 9

 11تا  90آبان

بحث اصلی
با توجه به اینکه ،در پژوهش حاضر ،تبخیر و تعرق برای یک دوره رشد ساالنه پسته
اندازهگیری شده است؛ نمایش کامل تصاویر و جزئیات و همچنین ،مراحل ،در این
پژوهش نمیگنجد؛ بنابراین ،در ابتدا به توضیح مختصر چند پارامتر ورودی این الگوریتم
در تاریخ  1931/09/11پرداخته میشود .یک نمونه تصویر شاخص گیاهی  NDVIدر
تاریخ  1931/09/11در شکل  9نشان داده شده است .زمینهای دارای پوشش گیاهی
مقدار  0/2تا  0/8از این شاخص را نشان میدهند .این شاخص تقریبا در ماه خرداد به
حداکثر میزان خود در منطقه میرسد .تصویر دمای سطح زمین در تاریخ 1931/09/11
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نیز در شکل  9نشان داده شده است .به طور کلی ،در منطقه مورد مطالعه حداقل دمای
سطح زمین در ماههای گرم سال با توجه به تبخیر و تعرق صورت گرفته ،در اراضی و
باغات پسته مشاهده شد.
پارامترهای تابش خالص خورشیدی ( ،)Rnشار گرمای خاك ( )Gو شار گرمای محسوس
( )Hسه جز اصلی برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال میباشد.
به عنوان نمونه ،مقدار تابش خالص خورشیدی برای تاریخ  1931/09/11در شکل 9
نشان داده شده است .همانطور که در شکل  9مشاهده میشود ،مناطق با پوشش گیاهی
باالی پسته دارای مقادیر نسبتاً کمتر دمای سطح زمین میباشند و شار تابش خالص در
این مناطق مقدار قابلتوجهی دارد .این امر نشان میدهد ،بخش اعظم انرژی در دسترس
در این مناطق صرف فرآیند تبخیر و تعرق گردیده است و در نتیجه ،کاهش دما را در این
نواحی شاهد هستیم.
شار گرمای خاك میزان انتقال گرما در داخل خاك و پوشش گیاهی در اثر هدایت ملکولی
است .میزان حداقل شار گرمای خاك در تاریخ  81 ،1931/09/11و حداکثر آن 109/1
وات بر مترمربع میباشد (شکل  .)9نقشه به دست آمده از شار محسوس هوا نشان
میدهد که کمترین مقدار شار گرمای محسوس را پیکسلهای سرد دارند که زمینهای با
پوشش گیاهی پسته و آبیاری شده است؛ در پیکسلهای خاك خشک و عاری از پوشش
گیاهی اختالف بین دمای سطحی زمین با دمای هوای باالتر از سطح موجب میشود که
شار محسوس باالتری داشته باشند (شکل .)9
در شکل  ،9یک نمونه تصویر میزان تبخیر و تعرق روزانه بدست آمده از طریق معادله
توازن انرژی در تاریخ  1931/09/11نشان داده شده است .حداکثر میزان تبخیر و تعرق
روزانه در این تاریخ مربوط به مناطق با پوشش گیاهی انبوه پسته و به میزان  8/9میلیمتر
میباشد.
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شکل  -9یک نمونه تصویر  ،NDVIدمای سطح زمین ،تابش خالص خورشیدی ،شار

گرمای خاک ،شار گرمای محسوس و تبخیر و تعرق واقعی روزانه در تاریخ 1931/09/11
شکل  ،1روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی روزانه ( ،)ETaتبخیر و تعرق گیاه مرجع
( )EToبه همراه تبخیر و تعرق محصول ( )ETCبا استفاده از روش فائو  11را در 11
تاریخ مربوط به دوره رشد ساالنه پسته در  1نقطه نشان میدهد .موقعیت نقاط در سطح
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منطقه مورد مطالعه در شکل  9نشان داده شده است .با توجه به شکل  ،1حداکثر میزان
تبخیر و تعرق در ماههای خرداد و تیر رخ میدهد .حداکثر میزان تبخیر و تعرق در این
ماهها تقریبا  8میلیمتر در روز میباشد .روند تغییرات تبخیر و تعرق محصول (فائو )11
با تبخیر و تعرق واقعی (سبال) با هم مطابقت خوبی دارند .جدول  2میزان ضریب
همبستگی و خطای  RMSEبین تبخیر و تعرق واقعی با تبخیر و تعرق محصول در 1
نقطه در طول فصل رشد را نشان میدهد .میانگین میزان ضریب همبستگی بین تبخیر و
تعرق محصول با تبخیر و تعرق واقعی در شش نقطه 0/77 ،و خطای  RMSEبین این
دو روش  1/21میلیمتر در روز میباشد.
با توجه به شکل  1و جدول  ،2الگوریتم سبال دارای قابلیت مناسبی برای تخمین میزان
تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه میباشد .استفاده از الگوریتم سبال در غرب ایران
نیز نشان داد مقادیر تبخیر و تعرق بدست آمده از الگوریتم سبال با مقادیر بدست آمده با
روش فائو  11از همبستگی باالیی ( )0/81برخوردار است (قمرنیا و رضوانی.)1939 ،
ارزیابی الگوریتم سبال با دادههای الیسیمتر ،ضریب تبیین  0/89و میانگین تفاضل مطلق
 0/7میلیمتر در در برآورد تبخیر و تعرّق گیاه گندم را نشان داد (زمانیثانی و همکاران،
 .)1931در مطالعهای دیگر ،خطای جذر میانگین مربعات در برآورد تبخیر تعرق واقعی با
الگوریتم سبال و دستورالعمل فائو  ،11برای گیاهان ذرت و یونجه  0/32و  1/21و مقدار
ضریب تبیین  0/83و  0/89به دست آمد (کرباسی و همکاران.)1931 ،
با توجه به مطابقت خوب این دو روش ،مقدار تبخیر و تعرق واقعی در دورههای 11
روزه فنولوژی پسته از تاریخ  1931/01/01تا  1931/08/90در شکل  1نشان داده شده
است.
جدول  -2میزان همبستگی و خطای  RMSEبین تبخیر و تعرق واقعی ( )ETaدر شش
نقطه با تبخیر و تعرق محصول ()ETc
میانگین

ETa-6

ETa-5

ETa-4

ETa-3

ETa-2

ETa-1

0/77

0/88

0/72

0/70

0/11

0/77

0/39

1/21

0/32

0/39

1/10

1/01

2/23

0/81

نقاط
2

R
ETc

RMSE
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ETa-4

ETa-3

ETa-2

ETa-1

ETc

ETo

ETa-6

ETa-5

12
8
6
4

)ET (mm/day

10

2
0

تاریخ
شکل  -5تغییرات میزان تبخیر و تعرق واقعی شش نقطه در  95تاریخ مختلف ،دو رقم اول
روز ،دو رقم دوم ماه و چهار رقم آخر سال را نشان میدهند (موقعیت نقاط در شکل )9
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شکل  -5میزان تبخیر و تعرق واقعی در دورههای  95روزه فنولوژی پسته

شکل  ،1میانگین میزان تبخیر و تعرق را در دورههای  11روزه در سطح کل مزارع نشان
میدهد .همانطور که گفته شد ،در ماههای خرداد و تیر حداکثر میزان تبخیر و تعرق

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر...

09

مشاهده میشود .به طوریکه ،در ماههای ذکر شده ،میزان تبخیر و تعرق در دورههای 11
روزه بین  80تا  100میلیمتر متغیر است .کمترین میزان تبخیر و تعرق مربوط به مرحله
برداشت و پس از برداشت است که از تاریخ  1مهر تا  90آبان را شامل میشود .در این
زمان ،میزان تبخیر تعرق به کمتر از  10میلیمتر در دورههای  11روزه میرسد 10 .درصد
میزان تبخیر و تعرق در بازه زمانی  1خرداد تا  91مرداد صورت میگیرد .با توجه به
حساسیت این بازه زمانی در تولید دانههای باکیفیت ،مدیریت آبیاری در این بازه زمانی
امری حیاتی است.

 1تا  15فروردین
 16تا  31فروردین
 1تا  15اردیبهشت
 16تا  31اردیبهشت
 1تا  15خرداد
 16تا  31خرداد
 1تا  15تیر
 16تا  31تیر
 1تا  15مرداد
 16تا  31مرداد
 1تا  15شهریور
 16تا  31شهریور
 1تا  15مهر
 16تا  30مهر
 1تا  15آبان
 16تا  30آبان

تبخیر و تعرق (میلیمتر در دوره)

140
120
100
80
60
40
20
0

زمان

شکل  -5میانگین میزان تبخیر و تعرق در دورههای  95روزه فنولوژی در سطح کل باغات
پسته

شکل  ،7مجموع تبخیر و تعرق واقعی را در هر کدام از  1مرحله اصلی فنولوژی پسته
نشان میدهد .همچنین در شکل  ،8مجموع میزان تبخیر و تعرق واقعی در یک فصل رشد
کامل که از تاریخ  1فروردین تا  90آبان سال  1931را شامل میشود ،نشان داده شده
است .حداکثر میزان تبخیر و تعرق واقعی که به وسیله الگوریتم سبال در یک فصل رشد
تخمین زده شده است  1110میلیمتر میباشد.
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شکل  -0میزان تبخیر و تعرق در دوره  9فروردین تا  99اردیبهشت (مرحله  9فنولوژی)،
 9خرداد تا  95تیر (مرحله دو فنولوژی) 95 ،تیر تا  99شهریور (مرحله  9فنولوژی) و 9
مهر تا  97آبان (مرحله برداشت و پس از برداشت)

شکل  -0میزان تبخیر و تعرق واقعی در یک دوره رشد ساالنه پسته از تاریخ  9فروردین تا
 97آبان
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جدول  ،9میزان و درصد مساحت هر کدام از کالسهای طبقهبندی نقشه تبخیر و تعرق
در یک فصل رشد یکساله را نشان میدهد (شکل  .)8در  12درصد از سطح باغات پسته
میزان تبخیر و تعرق ساالنه بین  800تا  1100میلیمتر میباشد و در  89درصد سطح منطقه
میزان تبخیر و تعرق واقعی در یک فصل رشد یکساله 700 ،تا  1900میلیمتر میباشد.
شکل  ،3میانگین میزان تبخیر و تعرق در سطح کل اراضی پسته در  1مرحله اصلی
فنولوژی پسته و در کل یک فصل رشد را نشان میدهد .باالترین میزان تبخیر و تعرق در
دوره  11تا  91تیر با مقدار میانگین  970میلیمتر مشاهده شد .میانگین میزان تبخیر و
تعرق در یک فصل رشد یکساله در سطح کل باغات نیز  1011میلیمتر بدست آمد.
جدول  -9مساحت و درصد مساحت هر کدام از کالسهای تبخیر و تعرق واقعی در
یک دوره رشد ساالنه پسته
کالس

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

100-100

97/1

1/2

100-700

121/8

1/0

700-800

901/1

3/7

800-300

111/9

17/1

300-1000

117/1

17/7

1000-1100

191/2

17/0

1100-1200

101/3

12/3

1200-1900

289/9

3/0

1900-1100

173/0

1/7

1100-1110

111/1

1/2
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تبخیر و تعرق (میلیمتر در دوره)
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شکل  - 1مجموع تبخیر و تعرق واقعی سبال در چهار دوره اصلی فنولوژی پسته و کل
فصل رشد

بر اساس نتایج ،میانگین و حداکثر میزان تبخیر و تعرق در یک فصل رشد کامل در سال
 1931به ترتیب  1011و  1110میلیمتر بدست آمد .در مطالعهای در منطقه اردکان یزد
میزان تبخیر و تعرق استاندارد و واقعی را با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر سنجنده
مودیس به ترتیب  1971و  1199میلیمتر بدست آوردند (دستورانی و همکاران.)1931 ،
در منابع مختلف میزان تبخیر و تعرق پسته با توجه به شرایط اقلیمی و مدیریت آبی
مزرعه ،متفاوت ذکر شده است (دستورانی و همکاران .)1931 ،مقادیر 1018 ،100 ،800
میلیمتر در برخی پژوهشهای خارج از ایران اشاره شده است (اولنا 1و همکاران.)2001 ،
در مطالعهای دیگر ،در منطقه باغات پسته اردکان ،تبخیر و تعرق پسته  1271میلیمتر در
فصل رشد سال  2012بوسیله الگوریتم سبال تخمین زده شد که به طور قابلتوجهی،
بزرگتر از برآورد به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل تعادل آب خاك (713
میلیمتر) بود .این تفاوت را پژوهشگران به این واقعیت نسبت دادند که تجزیه و تحلیل
تعادل آب خاك برای  1/2متر باالی خاك انجام شده ،در حالیکه ،ریشههای درختان

Ulna

1
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پسته از آب الیه پایین نیز استفاده میکنند (رحیمیان و همکاران .)2011 ،در پژوهشی
دیگر ،در استان یزد نشان داده شد ،بیش از  10درصد باغهای پسته مروست دارای مصرف
آب فصلی  110تا  180میلیمتر (با میانگین  131میلیمتر) هستند؛ در حالیکه ،تبخیر و
تعرق تجمعی گیاه مرجع و تبخیر و تعرق استاندارد پسته در مدت مشابه به ترتیب 1118
و  320میلیمتر بود .به عبارت دیگر ،درختان پسته این منطقه تحت تنش خشکی قرار
دارند که باعث کاهش عملکرد محصول خواهد شد (رحیمیان و همکاران.)2013 ،
نتیجهگیری
هر چند در منطقه مورد مطالعه ،دادههای معتبر زمینی تبخیر و تعرق مانند دادههای
الیسیمتری برای مقایسه با نتایج الگوریتم سبال موجود نبود ،اما ،مقایسه این نتایج با
پژوهشهای دیگر در این زمینه نشان میدهد که نتایج پژوهش حاضر ،دارای دقت قابل-
قبول است و با نتایج پژوهشهای انجام شده قبلی (دستورانی و همکاران1931 ،؛ رحیمیان
و همکاران2011 ،؛ رحیمیان و همکاران ،)2013 ،مطابقت دارد .همچنین ،مقایسه تبخیر
روزانه بدست آمده از طریق الگوریتم سبال با تبخیر و تعرق بدست آمده از طریق روش
فائو  11نشان داد نتایج دو مدل مطابقت خوبی با هم دارند .به طوریکه ،میانگین میزان
همبستگی در شش نقطه در طول فصل رشد بین دو روش سبال و فائو  0/77 ،11و
خطای  RMSEبین این دو روش 1/21 ،میلیمتر در روز بدست آمد .با توجه به نتایج
پژوهش حاضر ،حداکثر و میانگین میزان تبخیر و تعرق در طول یک فصل رشد در سال
 1931در سطح اراضی پسته در منطقه مورد مطالعه به ترتیب  1110و  1011میلیمتر
میباشد.
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر قابلیت بسیار باالی تکنیکهای سنجش از دور را در
مدیریت آبیاری نشان میدهد.
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Introduction: Iran, along with the Mediterranean countries, is known as one
of the main habitats of pistachio (Pistacia vera L.) in the world. This plant
plays an important role in the economies of arid and semi-arid countries such
as Iran, Turkey and Syria. Although pistachio crop can produce a mediumquality yield with low water consumption, proper irrigation management can
help to increase yield with higher quality. Evapotranspiration, which involves
the evaporation of water from the soil surface and transpiration from
vegetation, represents the fundamental process of a hydrological cycle.
Monitoring the spatial and temporal changes of evapotranspiration is very
important for irrigation and water management, especially in arid areas.
Evapotranspiration on a homogeneous surface can be measured using
conventional techniques such as Bowen ratio, Eddie covariance, water
balance, and on field surfaces using a lysimeter system. These methods are
usually costly and time-consuming and also do not have the ability to be
generalized at a large heterogeneous level. As a result, it is more desirable to
use remote sensing methods that take these heterogeneities and changes into
account. Several algorithms have been developed to determine
evapotranspiration using satellite imagery. In this regard, the SEBAL
algorithm is one of the most widely used methods to determine the actual
evapotranspiration by remote sensing. The aim of the present study was to
determine the actual evapotranspiration using the SEBAL algorithm during
different phenological periods and the growing season in pistachio orchards
on the edge of Abarkooh desert in Yazd Province. The results of this study
can be used to effectively manage the water consumption and prevention of
drought stress in pistachio gardens.
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Methodology: The study area is located in Yazd Province, 20 km south of
Dehshir district. The total study area is 13971 hectares, of which
approximately 3160 hectares are covered with pistachio gardens. In the
present study, 16 images of Landsat 8 with 16-day periods from 03/16/2015
to 11/11/2015 were used after the atmospheric, geometric and radiometric
errors were corrected. The reason for choosing the mentioned time period is
that this it is the active growing season of pistachios. In the next step, the input
parameters of the SEBAL algorithm were prepared, and the actual daily
evapotranspiration rates at the transit dates of the Landsat 8 were calculated.
Then, the rates of evapotranspiration were obtained in 15-day phenological
periods, including the four main stages of phenology and the entire one-year
growth period of pistachios. Also, in order to evaluate the results, the daily
evapotranspiration of pistachio trees in the passing days of the satellite was
calculated according to FAO 56 guidelines and at six different points on
pistachio lands. In the next step, the correlation coefficient and the RMSE of
daily evapotranspiration were obtained by the SEBAL algorithm and the FAO
56 instructions.
Results and Discussion: A comparison of the daily rates of
evapotranspiration obtained by SEBAL algorithm and the FAO 56 showed
that the two models are well matched; the average correlation and RMSE at
six points were 0.77 and 1.24 mm / day respectively. Based on the results, the
average and maximum evapotranspiration of pistachios in a one-year growth
period in 2015 in the study area were 1015 and 1650 mm respectively. Also,
in 83% of the study area, the actual evapotranspiration rate in a one-year
growing season was 700 to 1300 mm. The maximum rate of
evapotranspiration was observed in June and July with a rate change between
80 to 100 mm during 15-day phenological stages. According to the results,
50% of evapotranspiration occurs in the period from June 1st to August 31st.
The rates of pistachio evapotranspiration are different according to the
climatic conditions, the water management system and the area. In some
studies done outside Iran, the yearly rate of pistachio evapotranspiration have
been found to be 800, 600 and 1018 mm. In two different studies in Ardakan
region of Yazd, the actual evapotranspiration of pistachio trees was estimated
1133 and 1275 mm using the SEBAL algorithm. Another study in Yazd
Province showed that more than 60% of Marvast pistachio gardens have a
seasonal water consumption of 410 to 680 mm, while the cumulative
evapotranspiration of the reference plant and the standard evapotranspiration
and transpiration of pistachios in the same period were 1558 and 920 mm
respectively. In other words, the pistachio trees in this area are under drought
stress, which will reduce the crop yield.
Conclusion: Although valid terrestrial evapotranspiration data such as
lysimetric data were not available in the study area to compare with the results
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of the Sebal algorithm, comparing these results with those of other studies in
this field shows that the findings of the present study are accurate and
dependable. Also, the comparison of the rates of daily evaporation obtained
through the SEBAL algorithm and the FAO 56 method showed that the results
of the two models were well matched. In general, the results of the present
study suggest the capability of remote sensing techniques to calculate
evapotranspiration and their usefulness in crop irrigation management.
Keywords: SEBAL, Irrigation management, Pistachio, Evapotranspiration,
Abarkuh.

