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خالصه
تبخیر و تعرق واقعی یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه بیالن آب و انرژی سطح زمین محسوب میگردد .تاکنون روشهای مختلفی برای محاسبه
تبخیر و تعرق واقعی ارائهشده است .در این پژوهش به بررسی برخی از این روشها پرداخته شده است که تعدادی از آنها در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه ارزیابی شدهاند .روشهای کالسیک تخمین تبخیر و تعرق عمدتاً به علت وابستگی زیاد به مکان و زمان کنار گذاشته شدهاند .مراکز
تحقیقاتی مختلفی نیز در دنیا اقدام به تولید محصوالت آماده تبخیر و تعرق نمودهاند که تاکنون نتوانستهاند همه انتظارات کاربران را برآورده کنند.
لذا مدتهاست روشهایی که تبخیر و تعرق را با استفاده از دادههای سنجشازدور برآورد مینمایند ،گزینه اول پژوهشگران شده است .الگوریتم-
های  SEBS ،SEBALو  S-SEBIکه بر پایه معادله بیالن انرژی استوار هستند از جمله پرکاربردترین این روشها بودهاند .فرضیات سادهکننده این
روشها که بسیاری از شرایط فیزیکی واقعی را در نظر نگرفتهاند باعث شده است تا محققین همواره به دنبال توسعه این روشها باشند .روش
 ETLookکه از جدیدترین روشهای برآورد تبخیر و تعرق میباشد توانسته است تا بسیاری از ضعفهای سایر الگوریتمها را پوشش دهد .این
روش دومنبعی که پوشش گیاهی و خاک را بهصورت جداگانه تحلیل میکند ،با استفاده از تصاویر رطوبت خاک توانسته است حتی در روزهای
ابری نیز کا رایی خود را برای محاسبه تبخیر و تعرق از دست ندهد .با این حال ،تجاری بودن این الگوریتم و اختالف زیاد نتایج محصول WaPOR

(تولیدشده با  ) ETLookبا مشاهدات زمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باعث شده است تا استفاده از آن نیز چندان میسر و مناسب نباشد .با
توجه به جمیع شرایط از جمله دارابودن پایه فیزیکی مناسب ،سهولت در اجرا و مقایسه با مقادیر زمینی میتوان اذعان داشت که الگوریتم SEBAL

مناسبترین گزینه برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه میباشد.

کلمات کلیدی :تبخیر و تعرق ،الگوریتم ،سنجشازدور ،بیالن انرژی ،محصول جهانی.

.1

مقدمه

مدیریت منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که یکی از حوضههای مهم کشور است و در حال حاضر درگیر با مشکالت جدی در زمینه زیست-
محیطی میباشد ،بسیار حائز اهمیت است .تبخیر و تعرق از گیاه ،خاک ،مناطق شهری ،جنگل و پوشش گیاهی طبیعی بیشترین سهم مصرف آب را دارا
میباشد .در این بین نیز ،بیشترین مقدار مصرف آب مربوط به آبیاری زمینهای کشاورزی است.
تبخیر و تعرق یکی از مؤلفههای اصلی بیالن آب هر منطقه و همچنین یکی از عوامل کلیدی برای برنامهریزی صحیح و مناسب آبیاری بهمنظور
بهبود راندمان آب مصرفی در اراضی کشاورزی میباشد] . [1در حوضه دریاچه ارومیه مطالعات مختلفی در خصوص تخمین تبخیرتعرق در حوضه
صورت گرفته است .ازجمله در مطالعهای ،به بررسی مؤلفههای مختلف بیالن آب شامل تغییرات حجم آبخوان ،تبخیر از پیکرههای آبی ،تبخیرتعرق
واقعی و تغییرات رطوبت خاک به روشهای تک منبعی  [2] SEBALو  [3] METRICو مدلهای دو منبعی  TSEBو  STSEBبه همراه مدل ترکیبی
 SEBAL-TSEBتبخیرتعرق در حوضه دریاچه ارومیه تخمین زده شد .همچنین نتایج این تحقیق با مقادیر الیسیمتری واقع در یک مزرعه در حوضه
مطالعاتی بهصورت نمونه مقایسه شد که از بین سایر مدلها نتایج روش  ، SEBALبا درصد خطای متوسط  %11در مقیاس روزانه ،بیشترین همخوانی را
با مقادیر اندازهگیری شده نشان داد ].[4
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بنابراین اطالعات تبخیر و تعرق میتواند در راستای مدیریت آبیاری  ،پایش خشکسالی و ...مورد استفاده قرار بگیرد .لذا پرداختن به روشهایی
که تبخیر و تعرق واقعی را برآورد مینمایند در طیف وسیعی از مطالعات مربوط به منابع آب از اهمیت باالیی برخوردار است].[5
.2

مواد و روش ها

 .1.2روش های برآورد تبخیر و تعرق واقعی
 .1.1.2روش های برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از فناوری سنجش از دور
روشهایی که در گذشته برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی استفاده میشد ،فقط در همان نقطه که اندازهگیری صورت پذیرفته معتبر بودهاند .لذا با توجه
به اهمیت تبخیر و تعرق در مطالعات مختلف ،الزم است تا روشهایی که از توزیع مکانی خوبی برای محاسبه تبخیر و تعرق برخوردار میباشند بهره
گرفت] .[6با توسعهی ماهوارههای سنجش از دور ،استفاده از تصاویر ماهوارهای به دلیل پوشش وسیع مکانی ،قدرت تفکیک باال ،هزینه کم و آرشیو
زمانی غنی تصاویر ماهوارهای رشد چشمگیری داشته است .از اوایل دهه  1191میالدی ،سنجش از دور در تخمین تبخیر و تعرق نیز به کار گرفته شده
است .روشهای مختلفی جهت تخمین تبخیر-تعرق مرجع و گیاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای توسعه یافته است که هریک دارای پیچیدگیهای
خاص خود می باشد .بهطور کلی این روشها را میتوان در چهار گروه تجربی ،مبتنی بر شاخصهای گیاهی ،قطعی و مبتنی بر بیالن انرژی طبقهبندی
کرد.
به علت کاربرد بیشتر روشهای مبتنی بر بیالن انرژی ،در این مطالعه بر روی این روشها تمرکز شده است .الگوریتم روشهای مبتنی بر بیالن
انرژی سطح ( )Surface Energy Balanceبر ترکیب مدلهای تجربی و فیزیکی با در نظر گرفتن فرضیات ساده کننده استوار میباشد؛ بنابراین بیشتر
مدلهای کاربردی با استفاده مستقیم از تصاویر ماهوارهای میزان اختالف دمای هوا و دمای زمین را محاسبه و بهطور غیر مستقیم تبخیر تعرق گیاه را
محاسبه مینمایند].[7
بهطور کلی روشهای مبتنی بر بیالن انرژی سطح ( )SEBرا میتوان به سه گروه تک منبعی ،دومنبعی و ذوزنقهای تقسیم کرد .ویژگی بارز
روشهای تک منبعی یکپارچه فرض کردن سطح زمین است .در این روشها تنها از یک مقاومت آئرودینامیک در فرآیند انتقال آب-گرما استفاده و
فرض میشود تمامی سطح ،تحت تأثیر دما و رطوبت قرار میگیرد .روشهایی همچون  METRIC ،SEBS ،SEBALو  SEBIاز جمله الگوریتمهای
معمول تکمنبعی میباشند .این روشها بر پایه مقایسه بین محدوده خشک و تر بنا نهاده شدهاند تا میزان  ETرا برای هر پیکسل تصویر جداگانه و از
روی ضریب تبخیر به همراه پارامترهای سطحی بهدست آمده از دادههای سنجش از دور و مقادیر بهدست آمده از اندازهگیریهای زمینی در سطح محلی
یا منطقهای بهدست آورند] .[9روشهای دو منبعی ،سطح زمین را به دو بخش دارای پوشش گیاهی و فاقد آن تقسیم کرده و معادله بیالن انرژی سطح را
برای هر بخش بهطور جداگانه محاسبه مینمایند .از جمله این روشها میتوان به  DTD ،TSTIM ،TSMو  ETLookاشاره کرد.
 .2.1.2برآورد تبخیر و تعرق واقعی توسط تبخیر و تعرق مرجع و ضریب محصول
تبخیر و تعرق از یک سطح مرجع (یک نوع چمن با مشخصات خاص) که در شرایط تنش آبی نباشد ،تبخیر و تعرق مرجع ( )ETrنام دارد .تبخیر و تعرق
مرجع ،نیاز تبخیری 1جو را مستقل از نوع گیاه ،مرحله رشد و سیاستهای مدیریت مزرعه بررسی میکند .مقادیر تبخیر و تعرق مرجع اندازهگیری شده
یا محاسبهشده به دلیل اشاره به یک سطح مرجع خاص ،امکان مقایسه را در مکانها و فصول مختلف فراهم میکند].[1
 .3.1.2برآورد تبخیر و تعرق واقعی توسط محصوالت آمادهی بینالمللی
در شرایط نبود اطالعات دقیق تبخیرکه میتواند با استفاده از اندازهگیریها و یا اجرای مدلها بدست آیند ،دادههای جهانی تبخیر میتوانند بهعنوان یک
جایگزین مناسب مورد استفاده قرار گیرند .محصوالت ،مدلها و پایگاههای ارائهکننده تبخیرتعرق در جدول  1نشان داده شده است.

Evaporative demand
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1

از بین محصوالت موجود در جدول  ، 1فقط  5محصول اول در دسترس عموم قرار دارند و از بین این  5محصول فقط  4محصول نخست در
محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای اطالعات میباشند .سایر محصوالت ناشی از مدلهایی می باشند که افراد مختلف صرفاً برای انجام یک کار
تحقیقاتی خاص توسعه دادهاند و خروجیهای آن را در پایگاه خاصی عرضه نکردهاند.
جدول  – 1محصوالت آماده تبخیر و تعرق
دقت مکانی

محصوالت ET

معادالت حاکم

(MODIS) Mod16

معادله Penman-Monteith

1

ECMWF

معادله Penman-Monteith

93

FAO
)(WaPOR

الگوریتم ETLOOK

1725

 11روزه

GLEAM

معادلهPriestley-Taylor -

29

روزانه

LSA-SAF
MSG

)(km

دقت زمانی
 9روزه ،ماهانه و
ساالنه
میانگین روزانه ،ماهانه
و ساالنه

 31دقیقهای  ،روزانه و

جهانی

2111 -2113

جهانی

از سال  1171تاکنون

آفریقا ،خاورمیانه

 2111تاکنون

جهانی

1194تا 2117

اروپا،آفریقا و امریکا

-

ماهانه

جهانی

1193تا 2116

CHEN_ET

معادله بیالن انرژی

5

ماهانه

جهانی

2111تا 2114

JUNG_E

معادله تجربی

55

ماهانه

جهانی

1191تا 2111

JRA55_E

مدل SIB

61

 3ساعته

جهانی

1159تاکنون

MERRA_E

ZHANG_E

SVAT
معادلهPenman-
 Monteithاصالحشده

5

پوشش مکانی

پوشش زمانی

 9ساعته

9

GEOS-5 Catchment
مدلLSM

111

 1ساعته و ماهیانه

جهانی

1171تاکنون

ERAI_E

مدل TESSEL

55

 3ساعته و روزانه

جهانی

 1171تاکنون

GNOAH_E

معادله Penman-Monteith

111

 3ساعته

جهانی

 1149تاکنون

GCLM_E

Monin–Obukhov
similarity theory

111

 3ساعته

جهانی

 1149تاکنون

GMOS_E

Penman–Monteith

111

 3ساعته

جهانی

 1149تاکنون

در این پژوهش به بررسی چهار داده اول جدول  1پرداخته شده است . .مرکز  ،ECMWFیک سازمان مستقل است که توسط  34کشور
اروپایی حمایت میشود و در مقیاس جهانی به پیشبینی پارامترهای مختلف آب و هوایی میپردازد .پارامتر تبخیر در این سایت ،در مقیاسهای زمانی
میانگین روزانه ،ماهانه و ساالنه با اندازه پیکسل  1775درجه (در حدود  93کیلومتر) در گستره جهانی قابلدسترس است.همینطور در سالهای اخیر
محصول تبخیرتعرق با نام تجاری  ،MOD16در مقیاس جهانی با استفاده از دادههای سنجنده  MODISبا روش بیالن انرژی تولیدشده و در اختیار
کاربران قرار گرفته است .این محصول با وضوح مکانی  1کیلومترمربع و با فواصل زمانی  9روزه ،ماهانه و ساالنه در دوره زمانی  2111 -2113در گستره
جهانی موجود میباشد .محصول تبخیرتعرق پایگاه  GLEAMتوسط دانشگاههای آمستردام هلند Ghent ،بلژیک و آژانس فضایی اروپا( )ESAتوسعه
داده شده دارای محصوالت مختلفی از جمله تبخیرتعرق واقعی است .این اطالعات بهصورت روزانه از سال  1191تا  2116با تفکیک مکانی حدود
29کیلومتری موجود میباشد .پایگاه-داده  WaPORنیز از سال  2111تا  2116مقادیر ارتفاع تبخیرتعرق را برای آفریقا و خاورمیانه به صورت 11روزه و
با تفکیک مکانی 251متری ارائه میکند.
در این پژوهش سعی شده به خصوصیات تبخیرتعرق ارائهشده توسط این چهار مرجع پرداخته شود .در انتها نیز جهت به دست آوردن تخمینی
از نسبت دادههای فوق ،دادههای تبخیرتعرق از این چهار منبع در حوضه دریاچه ارومیه استخراج و با نتایج بهدستآمده از الگوریتم  SEBALدر سال
 2111میالدی مقایسه شدهاند.
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 .1.3مقایسه نتایج  ETمحصوالت جهانی با الگوریتم SEBAL

نتایج میانگین ماهانه چهار محصول جهانی تبخیر و تعرق  ECMWF ،MOD16 ،GLEAMو  WaPORبا الگوریتم  SEBALدر سال  2111در
حوضه آبریز دریاچه ارومیه مقایسه شد که در شکل  1نشان داده شده است.
مقایسه نتایج تبخیرتعرق واقعی الگوریتم  SEBALبا محصول تبخیرتعرق پایگاه  GLEAMدر سال  2111حاکی از آن است که در ماههای مارس،
آوریل و می ،مقادیر تبخیرتعرق پایگاه  GLEAMحدود دو برابر الگوریتم  SEBALاست .بالعکس از ماه جوالی تا دسامبر ،مقدار تبخیرتعرق
 SEBALبین دو تا چهار برابر محصول پایگاه  GLEAMمیباشد .فقط در ماههای ژانویه ،فوریه و ژوئن نتایج این دو الگوریتم به یکدیگر نزدیک
میباشند..
مقایسه نتایج تبخیرتعرق واقعی الگوریتم  SEBALبا محصول تبخیرتعرق  MOD16حاکی از این است که مقادیر الگوریتم  SEBALدر کلیه
ماهها بیشتر است و غیر از ماههای آوریل و ژوئن ،در چهار ماه دیگر اختالف زیادی در مقادیر دو نمودار مشاهده میشود .از طرفی با اینکه هر دو
نمودار روندی زنگولهای را نشان میدهند اما مقادیر ماکزیمم در ماههای متفاوتی اتفاق افتاده است ،نمودار  MOD16در ماه می و نمودار  SEBALدر
ماه جوالی مقدار ماکزیمم را نشان میدهند.
بررسی نتایج الگوریتم  SEBALو محصول ECMWFنشان میدهد که در ماههای ابتدایی کشت ،مقادیر  ECMWFاندکی کمتر از مقادیر
 SEBALهستند و با رسیدن به ماههای گرم ،نتایج  SEBALاز مقادیر  ECMWFپیشی میگیرند و در ماه سپتامبر ،این اختالف به حداکثر مقدار خود
میرسد .بنظر میرسد در ماههای آوریل ،می و ژوئن هر دو نمودار روند یکسانی را نشان میدهند اما در فصل گرما با مقایسه مکانی نقشههای ،ET
الگوریتم  SEBALمقادیر تبخیر را در اراضی غیر کشاورزی بیشتر از الیه  ECMWFبرآورد میکند که این مساله منجر به افزایش مقادیر میانگین ET

حوضه حاصل از این روش نسبت به نتایج  ECMWFشده است.
مقایسه نتایج محصول  WaPORبا  SEBALنیز نشان میدهد که در اغلب ماهها نرخ تبخیرتعرق برآوردشده توسط سامانه  WaPORکمتر از
الگوریتم  SEBALبوده است ،اما به طور کلی میزان اختالف در ماههای گرم که بیش ترین میزان تبخیر و تعرق در آنها رخ میدهد اندک است و
نزدیکی خوبی بین نتایج مشاهده میشود.

شکل -1مقایسه نتایج تبخیر و تعرق ماهانه محصوالت جهانی تبخیر و تعرق با نتایج الگوریتم  SEBALدرسال 2212
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 .2.3بررسی اختالف نتایج  WaPORو  SEBALدر کاربری اراضی کشت دیم
در مناطقی که زمینهای کشاورزی آبیاری میشوند ،عمدتاً مقدار تبخیر و تعرق واقعی از مقدار بارش بیشتر است که این عدد به چندین برابر مقدار
کل بارش ساالنه نیز میرسد .در مراتع کوهستانی نیز به دلیل شیب زیاد زمین ،در عمل تبخیر و تعرق خاصی انتظار نمیرود؛ اما اراضی با کاربری کشت
دیم که بینابین این دو حالت میباشند ،بهترین گزینه برای ارزیابی مقدار تبخیر و تعرق میباشند؛ چرا که در این اراضی به دلیل عدم آبیاری توسط چاه یا
رودخانهها ،تبخیر و تعرق نمیتواند از بارش پیشی بگیرد و طبق مطالعاتی که صورت پذیرفته است مقداری در حدود  1/6تا  1/7بارش را دارا می-
باشد] .[11همینطور به دلیل اینکه این اراضی عمدتاً در شیبهای مالیمتری نسبت به ارتفاعات قرار دارند ،انتظار میرود که از پتانسیل نگهداشت
رطوبت مناسبی برخوردار باشند.
میزان تبخیر و تعرق واقعی ارائه شده در سامانه  WaPORو محاسبه شده توسط الگوریتم  SEBALدر سالهای  2111و  2114در اراضی با
کاربری دیم مقایسه شدهاند (شکل  .)2میانگین مقدار تبخیر و تعرق واقعی ساالنه سامانه  WaPORدر سالهای  2111و  2114در اراضی با کاربری
کشت دیم به ترتیب  114و  135میلیمتر کمتر از مجموع بارش ساالنه محاسبه شده (که به ترتیب برای سال  2111و  2114برابر با  341و  391میلیمتر
تعیین شده) ،بوده است و این درحالی است که میانگین مقدار تبخیر و تعرق واقعی ساالنه محاسبهشده توسط الگوریتم  SEBALدر سالهای  2111و
 2114میالدی در اراضی با کاربری کشت دیم به ترتیب  111و  171میلیمتر بیشتر از مقدار مجموع بارش برآورد شده است.

شکل -2تفاوت ارتفاعی مقادیر بارش و تبخیر و تعرق ساالنه در اراضی دیم در سال  2212و 2212میالدی

 .3.3مقایسه نتایج  ETمحصوالت جهانی و الگوریتم  SEBALبا دادههای الیسیمتر
نتایج دادههای اندازهگیری شده در ایستگاه الیسیمتری ،دادههای محاسبه شده در نقشههای تولیدی به روش الگوریتم  SEBALاصالح شده و اطالعات
خروجی از نقشههای تبخیر و تعرق محصوالت جهانی  GLEAM ،MOD16 ،ECMWFو سامانه  WaPORدر شکل  3نشان داده شده است .مقایسه
نتایج نشان میدهد که مقادیر الیسیمتر با مقادیر محاسبه شده الگوریتم  SEBALمشابهات قابل قبولی دارد .در بین محصوالت جهانی نیز مقادیر
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تبخیرتعرق  GLEAMو  WaPORاختالف قابل توجهی با مقادیر تبخیرتعرق واقعی الیسیمتر دارند ،اما محصوالت تبخیرتعرق  MOD16و ECMWF

وضعیت بهتری از نظر نزدیکی با الیسیمترها دارند هرچندکه باز هم اختالفشان با مقادیر الیسیمتر قابل اغماض نیست.
در ایستگاه الیسیمتر ،مقدار متوسط ارتفاع تبخیر و تعرق واقعی برای محدوده کوچک دایرهای به قطر  31متر ارائه میشود ،یعنی حدود 711
مترمربع ،حالآنکه تفکیک مکانی نقشههای تولیدی توسط روش  SEBALدر این مطالعه و محصول  ،MOD16سلولهای با ابعاد  1کیلومتر در 1
کیلومتر و نقشههای خروجی از محصوالت  GLEAM ،ECMWFو  WaPORبه ترتیب  93کیلومتر در  93کیلومتر 29 ،کیلومتر در  29کیلومتر و
 1725کیلومتر در 1725کیلومتر میباشند که این خود عمالً امکان مقایسه مناسب را محدود مینماید .با کاهش قابلیت تفکیک مکانی نقشههای تولیدی با
استفاده از تغییر سنجنده مورد استفاده و یا ریزمقیاس نمودن تصاویر و همچنین افزایش تعداد روزها و ایستگاههای الیسیمتری میتوان امکان مقایسه
مناسبتری را بین دو نقطه از مدلسازی و داده واقعی از محل برقرار نمود.

شکل - 3مقایسه مقادیر  ETمحصوالت جهانی و الگوریتم  SEBALبا مقادیر الیسیمتر تبریز در سال 2212

 .4.3مقایسه با استفاده از مقادیر تخصیصیافته برای شبکه آبیاری زهکشی زرینهرود و سیمینهرود
حوضه آبریز سیمینهرود و زرینهرود با مساحتی معادل  17563کیلومتر مربع بزرگترین زیرحوضه سهرقمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که حدود
34درصد از کل مساحت این حوضه آبریز را در برمیگیرد که قسمت عمده آن در استان آذربایجان غربی و بخش کوچکی از آن در استانهای
آذربایجان شرقی و کردستان واقع شده است .در گزارشی که شرکت مهندسین مشاور یکم برای ارائه راهکارهایی جهت کاهش 41درصدی مصرف
آب کشاورزی در این حوضه منتشر کرده است ،حوضه مذکور را به چندین منطقه مطالعاتی بر اساس وضعیت شبکه آبیاری زهکشی ،نوع کشت و نوع
آبرسانی و همینطور وضعیت هیدرولوژیک منطقه تقسیم شده است] ..[11در این گزارش برای هریک از مناطق مطالعاتی میزان مصرف آب کشاورزی
باتوجه به تخصیص آب برآورد شده است .با توجه به اینکه محصول تبخیرتعرق  WaPORهم از نظر تفکیک مکانی و هم از نظر توزیع مکانی از الگوی
بهتری نسبت به محصوالت دیگر برخوردار است ،در این قسمت مقادیر تبخیر و تعرق محصول  WaPORو الگوریتم  SEBALبا مقادیر مشاهداتی در
بازه زمانی سال  1312-1313مقایسه شده است .برای اینکار ابتدا آب مصرفی هریک از زونهای مطالعاتی از طریق مقادیر تبخیر و تعرق الگوریتم
 SEBALو  WaPORمحاسبه شد تا برای مقایسه با مقادیر مشاهداتی مهیا گردند .مقادیر آب مصرفی هریک از دو روش فوق در مقایسه با مقادیر
مشاهداتی در شکل  4نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که هم مقادیر تبخیرتعرق محصول  WaPORو هم الگوریتم  SEBALاز نزدیکی خوبی
با مقادیر مشاهداتی برخوردار هستند .شاخص  RMSEتقسیم بر میانگین مقادیر مشاهداتی (درصد خطا) برای محصول  WaPORو الگوریتم SEBAL
به ترتیب برابر  16و  14درصد به دست آمد که البته محصول  WaPORنسبت به مقادیر مشاهداتی کمتخمین ( )Underestimateو الگوریتم SEBAL

نسبت به مقادیر مشاهداتی بیشتخمین ( )Overestimateاست ولی در مجموع میزان اختالف آنها با مقادیر مشاهداتی در این مناطق قابل قبول ارزیابی
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میشود .نکته مهمی که باید در این تحلیل به آن اشاره کرد این است که احتماالً میزان آب مصرفی این مناطق از مقادیر مشاهداتی باید بیشتر باشد
چراکه کشاورزان معموالً جدا از مقادیر تخصیص یافته ممکن است از چاههای غیرمجاز نیز برای آبیاری استفاده کرده باشند که قاعدتاً در این مقادیر
مشاهداتی لحاظ نشده است .پس با درنظر گرفتن این نکته ،الگوریتم  SEBALبرتری محسوسی نسبت به محصول  WaPORدر تخمین مقادیر آب
مصرفی شبکه آبیاری زهکشی زرینه رود و سیمنهرود داشته است.
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شکل -2مقایسه مقادیر آب مصرفی مشاهداتی با الگوریتم  SEBALو محصول WaPOR
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جمعبندی و نتیجهگیری

در این بررسی ،برخی از روشهای موجود برای دستیابی به مقادیر تبخیر و تعرق واقعی تشریح شد .همانطور که اشاره شد هرکدام از این روشها مزایا و
معایب خاص خود را دارا میباشند .روشهایی مانند استفاده از تبخیر و تعرق مرجع به دلیل نقطهای بودن آن کاربرد چندانی ندارند.
برای بررسی محصوالت آماده جهانی نیز ،تبخیرتعرق ماهانه در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال  2111میالدی با استفاده از داده-
های GLEAM ، MOD16 ، ECMWFو  WaPORاستخراج و با نتایج الگوریتم  SEBALمقایسه شدند .نتایج این مقایسه در سال  2111میالدی
نشان میدهد که در ماههای آوریل و می مقادیر تبخیر حاصل از  ECMWFاندکی بیشتر از نتایج تبخیرتعرق الگوریتم  SEBALاست که در ماههای
گرم ،این روند برعکس شده و نتایج  SEBALمقادیر بیشتری را نسبت به  ECMWFنشان میدهند؛ بهطوریکه در ماه سپتامبر این اختالف به حدود 35
میلیمتر میرسد .در سال  1115میالدی نیز روند موجود در ماههای مختلف یکسان بوده ولی اختالف در مقادیر ،بخصوص در ماههای مارس تا می
مشاهده میشود .مقایسه نتایج تبخیرتعرق  MOD16و الگوریتم  SEBALنیز نشان میدهد محصول  MOD16در اکثر ماهها و بیشتر نقاط ،مقادیر ET

را خیلی کمتر از الگوریتم  SEBALبرآورد میکند .مقایسه نتایج تبخیرتعرق  GLEAMبا الگوریتم  SEBALدر سال  2111نیز نشان داد که در اکثر
ماهها اختالف زیادی بین این دو الیه دیده میشود و فقط درمجموع تبخیرتعرق ساالنه نزدیکی خوبی با یکدیگر دارند .مقایسه نتایج تبخیرتعرق پایگاه
داده  WaPORبا الگوریتم  SEBALنیز نشان داد که نقاط بیشینه در نقشههای اختالف تبخیر و تعرق الگوریتم  SEBALو سامانه  WaPORمناطقی
میباشند که در نقشه کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،به عنوان مراتع معرفی گردیدهاند.
در مجموع استفاده از محصوالت آمادهی تبخیر و تعرق نیز به دلیل عدم بومیسازی الگوریتمهای مورداستفاده و همینطور عدم واسنجی در
مکانهای مختلف ،توصیه نمیشود .لذا همچنان برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از دادههای سنجشازدور در اولویت کار پژوهشگران قرار دارد.
در بین روشهای موجود ،روش  ET Lookپایه فیزیکی بهتری از خود نشان میدهد.امتیازات این روش همچون در نظر گرفتن رطوبت خاک ،عدم
محدودیت در روزهای ابری ،عدم محدودیت در اقلیمهای مختلف و کاربرد در مناطق وسیع ،بسیار قابلتوجه میباشد .البته تجاری بودن این الگوریتم و
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 که از الگوریتمWaPOR  امکان ارزیابی دقیقتر را فراهم نساخته است و همینطور محصول،عدم دسترسی کامل به ساختار محاسباتی این الگوریتم
ً مقادیر کمتری را برآورد میکند که بعضا، از نظر مقداری نسبت به دادههای زمینی، استفاده میکند علیرغم دارابودن توزیع مکانی مناسبETLook
با درنظر گرفتن تمامی شرایط و محدودیتهای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه میتوان گفت.این اختالف قابل توجه است
 اصالح شده است که علیرغم محدودیتهای ساختاری و فیزیکی همچون عدم کاربرد در روزهایSEBAL مناسبترین گزینه استفاده از الگوریتم
خالصهای از مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق واقعی در. همچنان از نظر اجرایی برتریهای قابل توجهی نسبت به سایر روشها دارد،ابری
. گزارش شده است2 جدول
 – مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق واقعی2 جدول
دقت در

عدم

توزیع

وابستگی به

مکانی

اقلیمی خاص

خوب

متوسط

-

دقت از نظر
مقداری

سهولت

دسترسی به

پوشش

تفکیک

پایه فزیکی

در اجرا

ورودیها

زمانی

مکانی

و فرضیات

ضعیف

خوب

خوب

متوسط

-

متوسط

SEBAL

-

ضعیف

ضعیف

ضعیف

متوسط

-

ضعیف

SEBS

بیالن انرژی

-

ضعیف

متوسط

متوسط

متوسط

-

ضعیف

S-SEBI

سطح

روش

-

-

خوب

ضعیف

خوب

خوب

-

خوب

ETLook

ضعیف

ضعیف

ضعیف

خوب

خوب

متوسط

ضعیف

ضعیف

ETr

ضعیف

ضعیف

ضعیف

خوب

-

متوسط

متوسط

متوسط

MOD16

متوسط

ضعیف

ضعیف

خوب

-

خوب

ضعیف

خوب

ECMWF

محصوالت

ضعیف

خوب

خوب

خوب

-

ضعیف

خوب

خوب

WaPOR

آماده

ضعیف

ضعیف

ضعیف

متوسط

-

خوب

ضعیف

متوسط

GLEAM
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