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چکیده
 تعرق واقعی با قدرت تفکیک مکانی-هدف این مطالعه تولید نقشههای تبخیر
 متر و به صورت روزانه برای اراضی کشت و صنعت امیرکبیر با استفاده از21
 در سناریوی اول پارامترهای ورودی مورد نیاز الگوریتم.دو سناریو میباشد
 ریزمقیاس2-سبال حاصل از تصاویر مادیس به قدرت تفکیک مکانی لندست
، سپس با استفاده از الگوریتم سبال و پارامترهای ورودی ریزمقیاس شده،شد
 تعرق واقعی بدست- در سناریوی دوم تبخیر. تعرق واقعی محاسبه شد-تبخیر
. ریزمقیاس شد2-آمده از سنجنده مادیس به قدرت تفکیک مکانی لندست
،در سناریوهای اول و دوم ریزمقیاس کردن دادهها با سه روش نسبت
 در.رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی و با دو رویکرد مختلف انجام شد
 روز1 رویکرد اول فاصله زمانی بین تصویر پایه و تصویر ریزمقیاس شده از
 روز متغیر میباشد ولی در رویکرد دوم فاصله زمانی بین دو تصویر پایه15 تا
 تعرقهای واقعی- با مقایسه تبخیر. روز میباشد1 و ریزمقیاس شده
- تعرق واقعی بدست آمده از تصویر لندست-ریزمقیاس شده با مقادیر تبخیر
 روش رگرسیون در سناریوی دوم با رویکرد اول با مجذور میانگین مربعات2
 میلیمتر در روز دارای بهترین نتیجه و روش شبکه عصبی مصنوعی1/27 خطا
 میلیمتر3/35 در سناریوی دوم با رویکرد دوم با مجذور میانگین مربعات خطا
 تعرق واقعی- اگرچه نتایج محاسبه تبخیر.در روز دارای بدترین نتیجه بود
حاصل از ریزمقیاس نمایی در تمامی روشها در هر دو سناریو و با هر دو
 تعرق واقعی بدست آمده از تصویر مادیس با مجذور- نسبت به تبخیر،رویکرد
. میلیمتر در روز دارای صحت بهتری بود2/14 میانگین مربعات خطا

Abstract
Recently, downscaling algorithms have been developed to
obtain ET images with high temporal-spatial resolution. The
purpose of the present study is to produce daily ET maps with
spatial resolution of 30 m for farmlands of Amirkabir
Agriculture & Industry. To reach this goal, two different
scenarios were used. In the first scenario, SEBAL algorithm
input parameters (surface albedo coefficient, normalized
difference vegetation index [NDVI], leaf area index [LAI] and
land surface temperature [LST]) calculated from MODIS data
were downscaled to spatial resolution of Landsat-8, and then
actual ET was calculated. In the second scenario, ET data
estimated by MODIS data and SEBAL algorithm was
downscaled to Landsat-8 spatial resolution. In the first and
second scenarios, downscaling was conducted by applying
three methods including ratio, regression and neural network.
Also, two approaches were applied in this study. In the first
approach, the time lag between the base image (image with
higher spatial resolution) and MODIS image varies from 1 to
15 days, whereas in the second approach the time lag was 1
day. Comparing downscaled actual ET with actual ET
calculated from Landsat-8 data, the regression method applied
in the second scenario and first approach indicated the best
result with RMSE=0.87 mm/day and neural network used in
the second scenario and second approach showed the worst
result with RMSE=2.25 mm/day. However downscaled actual
ETs derived from different methods were more accurate than
actual ET resulted from MODIS data with RMSE= 3.19
mm/day.
Keywords: Evapotranspiration, MODIS, Landsat-8,
Downscaling, SEBAL.
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تحقیقات متعددی ،روش سبال را به عنوان یک روش متداول و نیز
دارای صحت مناسب به منظور محاسبه تبخیر -تعرق واقعی با استفاده
از تصاویر ماهوارهای مختلف معرفی نمودهاند ( ;Hafeez et al., 2002

 -0مقدمه
امروزه ،محاسبه دقیق نیاز آبی محصول ( 1)CWRو نیاز آب آبیاری
( 3)IWRبه ویژه در صورت کمبود آب در راستای استفاده مناسب از
آب بسیار حائز اهمیت است .بهرهگیری از فناوری سنجش از دور در
مدیریت برنامههای آبیاری فرصتی برای کشاورزان به منظور مدیریت
مزارع خود برای به حداکثر رساندن سود در مقایسه با تکنیکهای
سنتی فراهم میکند ( .)Brisco et al., 2014فناوری سنجش از دور
اطالعاتی از فرآیندهای فیزیکی که در حال وقوع بر روی زمین
میباشند را در قدرت تفکیکهای زمانی و مکانی مختلف ارائه میدهد.
از این رو کشاورزی دقیق 2نیاز به دادههای ماهوارهای با قدرت تفکیک
زمانی و مکانی باال دارد .به طور خالصه برای مدیریت دقیق آبیاری
در سطح مزرعه تصاویر با قدرت تفکیک زمانی و مکانی باال برای ارائه
نقشههای تبخیر -تعرق واقعی که برای تخمین دقیق  CWRو IWR
مفید است ،ضروری میباشند ( .)Ha et al., 2012aتولید نقشههای
تبخیر -تعرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی باال همواره یکی از
چالشهای محققین بوده است ( .)Ha et al., 2012bمحصوالت
ماهوارهای معموال به تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین ،متوسط و
باال تقسیم میشوند .تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین و متوسط و
قدرت تفکیک زمانی باال برای کاربران در دسترس میباشند ،در حالی
که تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال در اکثر مواقع دارای قدرت
تفکیک زمانی باالیی نیستند و یا به صورت تجاری و با هزینه باال در
دسترس میباشند .عالوه بر این ،تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال
معموال فاقد باندهای حرارتی بوده و لذا در مدل کردن فرآیندهای
طبیعی مانند تبخیر -تعرق با محدودیت کاربرد مواجه هستند
( .)Mahour et al., 2017بنابراین پایش فرآیندهای محیطی مانند
تبخیر -تعرق واقعی با قدرت تفکیک زمانی و مکانی باال توسط
سنجندهای واحد ،ممکن نمیباشد .به منظور آنکه بتوان فرآیندهای
محیطی مانند تبخیر -تعرق واقعی را هم از نظر زمانی و هم از نظر
مکانی با دقت باال برآورد نمود ،معموال از روشهای ریزمقیاسنمایی
استفاده میشود ( .)Ha et al., 2012bریزمقیاسنمایی فرآیندی است
که تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین را با استفاده از مدلهای
آماری یا روابط تصادفی بین پارامترها یا فرآیندهای مبتنی بر مدلهای
عددی یا مدلهای ترکیبی به تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال
تبدیل میکند ( .)Luo et al., 2008برای بدست آوردن تبخیر -تعرق
واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای الگوریتمهای متعددی ارائه شده
است که از این میان میتوان به الگوریتم سبال ()SEBAL9
( ،)Bastiaanssen, 2000الگوریتم سبس (،)Su, 2002( )SEBS5
الگوریتم متریک ( )Allen et al., 2007( )METRIC6و الگوریتم
 )Senay et al., 2007( SSEBS7اشاره نمود .در میان این روشها،

;Chandrapala and wimalasuriya, 2003; Li et al., 2008

 .)Ramosa et al., 2008در این تحقیقات عمدتاً از مقایسه مقادیر
تبخیر -تعرق حاصل از سبال با مقادیر تبخیر -تعرق بدست آمده با
استفاده از معادله فائو-پنمن-مانتیث ،و یا مقادیر حاصل از دستگاه
سنتیلومتر ،7استفاده شده است .با توجه به تحقیقات ارائه شده ،از
آنجایی که عملکرد مدل سبال به منظور تخمین تبخیر -تعرق واقعی
خوب ارزیابی شده است لذا در تحقیق حاضر نیز از این مدل برای
بدست آوردن تبخیر -تعرق واقعی استفاده شد.
تلفیق تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیکهای مکانی متفاوت یکی از
راهکارهایی است که معموال به منظور تهیه تصاویری با قدرت تفکیک
مکانی و زمانی باال مورد استفاده قرار میگیردGoshehgir et al. .
) (2018با استفاده از روش گرام اشمیت دادههای لندست 2-و مادیس
را ادغام و نتایج حاصل را با دادههای الیسیمتر مقایسه نمودند و
میانگین تفاضل مطلق این مقایسه را  1/55میلیمتر در روز گزارش
نمودند Varvani et al. (2019) .نیز با یک روش خطی به نام LinZi
اقدام به تلفیق دادههای لندست 2-و مادیس به منظور برآورد تصاویر
تبخیر -تعرق واقعی با قدرت تفکیک زمانی -مکانی باال نمودند .نتایج
این تحقیقات نشان داد که تلفیق دادههای ماهوارهای منجر به بهبود
دقت تبخیر -تعرق برآوردی نسبت به تصاویر لندست 2-میگردد.
عالوه بر تلفیق تصاویر ،از ریزمقیاسنمایی نیز به منظور تهیه تصاویر
با قدرت تفکیک مکانی و زمانی باال استفاده میشود .به منظور ریز
مقیاس کردن دادههای سنجش از دور تاکنون روشهای متعددی ارائه
شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند Agam et al. (2007) .توابع مبتنی
بر ترکیب تصاویر به منظور اصالح روش  DisTrad2برای ریزمقیاس
کردن پیکسلهای دمای سطحی در قدرت تفکیکهای مکانی کمتر
از  111mرا توسعه دادند و این روش را به  TSHARP4تغییر نام دادند.
) Yang et al. (2010از روش ترکیبی شبکههای عصبی ( )ANNو
الگوریتم ژنتیک ( )GAبه منظور استخراج رابطه بین پارامترهای با
قدرت تفکیک باال سطح زمین (شامل شاخص سطح برگ ،شاخص
پوشش گیاهی و شاخص رطوبت خاک) و دمای سطحی ()LST11
بدست آمده از دادههای استر 11استفاده کردند .در مطالعات فوق فقط
دمای سطحی ریزمقیاس شده است؛ در حالی که برای بدست آوردن
تبخیر -تعرق واقعی با قدرت تفکیک زمانی و مکانی باال عالوه بر
دمای سطحی پارامترهای آلبیدوی سطح ،شاخص پوشش گیاهی و
شاخص سطح برگ نیز باید ریزمقیاس شوند.
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دو رویکرد برای دو سناریوی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند .در
سناریوی اول ابتدا پارامترهای ورودی مورد نیاز الگوریتم سبال
ریزمقیاس شدند و سپس تصاویر تبخیر -تعرق روزانه با قدرت تفکیک
مکانی  21متر تولید شدند .درحالیکه در سناریوی دوم مستقیماً تصاویر
تبخیر -تعرق مادیس ریزمقیاس شدند .در سناریوهای اول و دوم از سه
روش نسبت ،رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی جهت انجام
ریزمقیاسنمایی استفاده شد .منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،مزارع
نیشکر کشت و صنعت امیرکبیر میباشد که با توجه به موجود بودن
دادههای میدانی انتخاب شد .از طرف دیگر میزان آبی که برای کشت
نیشکر در استان خوزستان مصرف میشود بسیار بیشتر از مصرف
خالص گیاه نیشکر میباشد .این امر عالوه بر مصرف بیش از حد آب
در این بخش ،سبب خروج حجم باالیی از زهاب میشود .بنابراین به
منظور مدیریت مصرف آب و متناسب با نیاز خالص گیاه وجود
نقشههای تبخیر -تعرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی باال در این
اراضی به منظور مدیرت مصرف آب مورد نیاز میباشند.

) Hong et al. (2011با دو رویکرد مختلف شامل ریزمقیاسنمایی
ورودی های سبال و ریزمقیاسنمایی دادههای تبخیر -تعرق واقعی
حاصل از مادیس به قدرت تفکیک مکانی لندست ،7-و با استفاده از
دو روش تفریق و رگرسیون تصاویر تبخیر -تعرق واقعی روزانه با قدرت
تفکیک مکانی باال ایجاد کردند .ایشان برای ریزمقیاسنمایی دادهها
فقط از روشهای خطی استفاده نمودند در حالی که برای ریزمقیاس
نمایی دادهها میتوان از روشهای غیرخطی نیز کمک گرفت و نتایج
آن را با روشهای خطی مقایسه نمود Brindhu et al. (2013) .با
استفاده از یک روش ترکیبی غیرخطی که  NL-DisTrad12نامیده
میشود ،دمای سطح زمین بدست آمده از سنجنده مادیس را به قدرت
تفکیک مکانی لندست 7-ریزمقیاس کردند .ایشان تبخیر -تعرق
بدست آمده از مدل سبال بر اساس  LSTریزمقیاس شده با استفاده از
روشهای  NL-DisTrad12که توسط ایشان به عنوان یک روش
ترکیبی غیرخطی پیشنهاد شده بود TSHARP ،و آنچه کــه از
لندست 7-بدست میآمــد ،مقایسه کـردند .در تحقیقی دیگر
) Mahour et al. (2017از دو رویکرد شامل ریزمقیاسنمایی LST
و تبخیر تعرق واقعی بدست آمده از روش سبس و دادههای مادیس با
استفاده از روش کوکریجینگ استفاده نمودند.

 -0مواد و روشها
 -0-0منطقه مطالعاتی و دادههای مورد استفاده

کشت و صنعت امیرکبیر و صنایع جانبی آن در جنوب استان خوزستان،
در طول جغرافیایی  92◦16´94″شرقی و عرض جغرافیایی
 21◦3´3″شمالی قرار دارد .مساحت ناخالص اراضی این کشت و
صنعت  15111هکتار و مساحت خالص آن  13111هکتار میباشد که
به چندین قطعه  35هکتاری تقسیمبندی شده است (شکل  .)1در
تحقیق حاضر مجموعهای از دادههای زمینی و ماهوارهای مورد استفاده
قرار گرفته است .دادههای زمینی شامل دادههای ایستگاه هواشناسی
واقع در کشت و صنعت ،برداشتهای مزرعهای مانند ارتفاع گیاهی در
دورههای مختلف و دادههای ماهوارهای شامل تصاویر مادیس در
تاریخهای  3117/6/19تا  3117/6/21و لندست  2در تاریخهای
 3117/16/19و  3117/16/21میباشند .قدرت تفکیک مکانی
باندهای 1و  3تصاویر مادیس  351متر ،باندهای  2تا  511 ،7متر و
سایر باندهای این ماهواره  1111متر میباشند .همچنین باندهای
بازتابندگی تصاویر لندست ،2-به استثناء باند پانکروماتیک که در این
مطالعه مورد استفاده قرار نگرفت ،دارای قدرت تفکیک مکانی  21متر
و باندهای حرارتی این سنجنده دارای قدرت تفکیک مکانی  111متر
میباشند .در ایــ ن تحقیق جهت تصحیح اثرات جوی تصاویر مادیس
و لندست  2از روشی کــه تـوسط ) Tasumi et al. (2008ارائه شده،
استفاده گردید.

بررسیهای فوق نشان میدهد که بیشتر مطالعات تنها با ریزمقیاس
نمایی دمای سطح زمین ( )LSTبه عنوان یکی از پارامترهای ورودی
الگوریتمهای بیالن انرژی ،دادههای تبخیر -تعرق با قدرت تفکیک
زمانی و مکانی باال را ایجاد نمودهاند ،در حالی که در برخی دیگر از
الگوریتمهای بیالن انرژی از جمله سبال ،عالوه بر دمای سطح زمین،
پارامترهای آلبیدوی سطح ،شاخص گیاهی تفاضل نرمال شده و
شاخص سطح برگ نیز به عنوان ورودی مورد نیاز میباشند .همچنین
مقایسه عملکرد روشهای خطی ریزمقیاسنمایی نظیر نسبت و
رگرسیون و روشهای غیرخطی ریزمقیاس نمایی مانند شبکه عصبی به
منظور ریزمقیاس نمایی پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه تبخیر-
تعرق و ریزمقیاس نمایی تبخیر -تعرق محاسبه شده از یک تصویر با
قدرت تفکیک مکانی پایین به قدرت تفکیک مکانی باالتر ،در مطالعات
گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر این ،در تحقیقات
گذشته به منظور ریزمقیاس نمایی تصاویر و دادههای تبخیر -تعرق،
برای روزهای مختلف ،تنها از یک تصویر با قدرت تفکیک مکانی باال
استفاده شده است .این درحالی است که در تحقیق حاضر ،امکان
استفاده از تصویر ریزمقیاسنمایی شده یک روز ،برای ریزمقیاسنمایی
روز بعد مورد بررسی قرار گرفته است و این رویکرد با رویکرد متداول
در تحقیقات گذشته یعنی استفاده از یک تصویر لندست برای
ریزمقیاسنمایی روزهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است .این
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Fig. 1- Geographical location of the case study

شکل  -0موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه

رگرسیونی ،تصویــر لندست  2در زمــان دوم ریزمقیاسنمایی
میشـود (.)Hong et al., 2011

 -0-0روشهای ريزمقیاسنمايی

به منظور ریزمقیاسنمایی دادههای سنجش از دور شامل پارامترهای
ورودی الگوریتم سبال (در سناریو اول) و نیز دادههای تبخیر -تعرق
(در سناریو دوم) در هر دو رویکرد از روشهای ریزمقیاسنمایی شامل
روش نسبت ،روش رگرسیون ،و روش شبکه عصبی استفاده گردید.

 -3-0-0روش شبکه عصبی
روش شبکه عصبی دارای الگوریتمهای متفاوتی میباشند که MLP19
گره15

یکی از متداولترین آنها است .ساختار  MLPاز تعدادی الیه و
تشکیل شده است .ساختمان  MLPشامل یک الیه ورودی ،یک یا
چند الیه پنهان و یک الیه خروجی میباشد .در داخل الیه پنهان
واحدهایی به نام نرون قرار دارد .نرونها به وسیله خطوطی بهم
متصلاند که هر خط اتصال دارای ضریب هدایت برای هر متغییر
ورودی میباشد .یکی از وجوه تمایز بین شبکههای عصبی مختلف
متفاوت بودن توابع فعالیت 16در آنها میباشد .در الیه پنهان MLP
اکثراً از سه نوع تابع فعالیت سیگموئید ،هیپربولیک و خطی (همانی)
استفاده میشود .در تحقیق حاضر از تابع سیگموئید در الیه پنهان
استفاده شد .به طور کلی در شبکههای  MLPبرای رسیدن به یک
مدل مناسب برای حل یک مسأله خاص باید چند عامل شامل تعداد
الیههای پنهان ،17تعداد نرونها در الیههای پنهان ،نرخ آموزش،12
ممنتوم ،14و آستانه خطا 31بــه طرز مناسبی تعیین شوند
( .)Shamsoddini et al., 2013به منظور تعیین این مقادیر از روش
آزمایش و خطا استفاده گردید.

 -0-0-0روش نسبت

برای بدست آوردن تصاویر با قدرت تفکیک مکانی  21متر و قدرت
تفکیک زمانی روزانه با استفاده از روش نسبت ابتدا پیکسلهای نظیر
در دو تصویر مادیس در زمانهای اول و دوم بر هم تقسیم میشوند.
با ثابت فرض کردن این نسبت در رابطه با تصویر زمان اول لندست و
تصویری که برای زمان دوم قرار است ریزمقیاسنمایی شود ،برای
پیکسلهای تصاویر لندست  2در زمان اول ،مقادیر پیکسلها در زمان
دوم نسبتگیری شده و مقادیر آنها با استفاده از این نسبت بدست
میآید ( .)Hong et al., 2011بدین ترتیب یک تصویر جدید با قدرت
تفکیک مکانی سنجنده لندست  2برای زمان دوم شبیهسازی میشود.
 -0-0-0روش رگرسیون

برای شبیهسازی تصویر لندست 2-در زمان دوم با استفاده از روش
رگرسیون ،با فرض ثابت بودن رابطه بین دو تصویر مادیس و لندست
 2در زمانهای اول و دوم یک رابطه رگرسیونی بین دو تصویر مادیس
در زمان اول و دوم برقرار میشود .سپس با قراردادن مقادیر مربوط به
پیکسلهای لندست 2-مربوط بــه زمان اول در ایــن رابطه

 -3-0الگوريتم سبال

مبنای الگوریتمهای سنجش از دور برای محاسبه تبخیر -تعرق ،معادله
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بیالن انرژی میباشد .معادله کامل بیالن انرژی به صورت ذیل بیان
میگردد (:)Bastiaanssen et al., 1998a
()1

واقعی روزانه با قدرت تفکیک مکانی  21متر محاسبه گردیدند .در
سناریوی دوم ابتدا نقشههای تبخیر -تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم
سبال برای تصاویر مادیس در تاریخهای  3117/16/19تا
 3117/16/21و تصویر لندست 2-در تاریخهای  3117/16/19و
 3117/16/21تولید شدند .سپس با دو رویکرد مختلف و اعمال سه
روش نسبت ،رگرسیون و شبکههای عصبی ،تبخیر -تعرق واقعی روزانه
با قدرت تفکیک مکانی  21متر ریزمقیاسنمایی شدند.

𝑛𝑅
𝑇𝐸𝜆 = 𝐺 + 𝐻 +
)فتوسنتز( ) +ذخیره گرما در زیست توده گیاه( +
)جزء افقی گرمای آشکار و نهان( +

در رابطه فوق 𝑅𝑛 ،تابش خالص G ،شار گرمای خاک H ،شار گرمای
𝑊

محسوس و  λETشار گرمای نهان بوده و تمامی واحدها بر حسب
میباشند .در این معادله میتوان از دو جزء فتوسنتز و ذخیره گرما در
گیاه در معادله بیالن انرژی صرف نظر کرد؛ زیرا بیشتر گیاهان کمتر
از یک درصد تشعشع خورشیدی رسیده به آنها را در طول دوره زندگی
خود برای فتوسنتز استفاده میکنند .ذخیره حرارت در گیاهان در طول
روز قابل صرف نظر می باشد و تنها در زمانی که تغییر درجه حرارت
سریع بوده (به ویژه هنگام طلوع و غروب خورشید) و مقادیر  H ،R nو
𝑚2

در رویکرد اول ،که همان رویکرد متداول تحقیقات گذشته میباشد ،به
منظور تهیه تصاویر ریزمقیاس شده ،از تصاویر مادیس و لندست2-
اخذ شده در تاریخ  3117/16/19و نیز تصاویر مادیس بدست آمده
برای روزهای  3117/16/19تا  3117/16/21به منظور
ریزمقیاسنمایی و تهیه تصاویر با قدرت تفکیک مکانی  21متر و نیز
قدرت تفکیک زمانی یک روز استفاده شد .در سناریوی دوم ،همین
رویکرد برای دادههای تبخیر -تعرق واقعی اعمال گردید .در رویکرد
دوم ،به منظور ریزمقیاسنمایی تصویر هر روز ،از تصویر مادیس و نیز
تصویر ریزمقیاسنمایی شده مادیس در روز قبل استفاده میشود.
همچنین برای سناریوی دوم نیز همین رویکرد بــرای دادههای
تبخیر -تعرق واقعی مورد استفاده قرار گرفت.

 λETکوچک هستند ،نسبتاً حائز اهمیت است .همچنین جزء افقی
گرمای آشکار و نهان نشاندهنده میزان خالص انرژی است که گیاه
در راستای افقی تبادل میکند .در آب و هوای خشک این جزء ممکن
است مساوی با تابش خالص گردد و به رغم اهمیتی که دارد ،به علت
عدم وجود راه سادهای برای ارزیابی آن ،معموالً در نظر گرفته نمیشود.
) Bastiaanssen et al. (1998aبا توجه به این فرضیات در معادله
بیالن و حذف این سه جزء از آن ،الگوریتم انرژی سطح زمین با استفاده
از محاسبات چند مرحلهای مبتنی بر روابط فیزیک را به نام سبال ارائه
دادند .روابط موجود و روند محاسباتی برای هر کدام از پارمترهای ،R n
 Gو  Hدر تحقیق ) Bastiaanssen et al. (2002بطور کامل تشریح
شده اند .همانگونه که در بخش مقدمه عنوان گردید به دلیل کارایی
روش سبال در محاسبه تبخیر -تعرق واقعی ،از این روش به منظور
بررسی کارایی روشهای ریزمقیاسنمایی نسبت ،رگرسیون و
شبکههای عصبی برای محاسبه تبخیر -تعرق واقعی روزانه با قدرت
تفکیک باال استفاده گردید.

 -3نتايج
تبخیر -تعرقهای واقعی ریزمقیاس شده با دو سناریو و دو رویکرد
مختلف ،با مقادیر تبخیر -تعرق واقعی بدست آمده از تصویر لندست-
 2در تاریخ  3117/16/21مقایسه شدند .مقادیر مجذور میانگین مربعات
خطا حاصل از این مقایسه در جدول  1ارائه شدهاند .مجذور میانگین
مربعات خطا تبخیر -تعرق واقعی بدست آمده از مدل سبال برای تصویر
مادیس در تاریخ  3117/16/21در مقایسه با تبخیر -تعرق واقعی
حاصل از تصویر لندست 2-در همان تاریخ برابر  2/14میلیمتر در روز
محاسبه شد .با توجه به جدول  1مالحظه میشود که در هر دو سناریو
و برای تمام روشها رویکرد اول دارای نتایج بهتری نسبت به رویکرد
دوم میباشد .به منظور مقایسه بصری ،تبخیر -تعرق واقعی روزانه
ریزمقیاس نمایی شده با رویکرد اول به قدرت تفکیک مکانی  21متر
برای منطقه مورد مطالعه در شکل  3ارائه شدهاند .همچنین در شکل
 2ضرایب تعیین به همراه نمودارهای نقطهای دو بعدی تبخیر-
تعرقهای واقعی ریزمقیاس نمایی شده روزانه با قدرت تفکیک مکانی
 21متر با رویکرد اول و تبخیر -تعرق واقعی حاصل از تصویر لندست
 2در تاریخ  3117/16/21ارائه شدهاند .شکل  2نشان میدهد به غیر
از روش نسبت استفاده شده در سناریوی دوم با رویکرد اول ،همبستگی
خوبی بین دادههای تبخیر -تعرق واقعی حاصل از دو تصویر

 -2-0سناريوها و رويکردهای محاسبه تبخیر -تعرق واقعی

در این تحقیق با دو سناریو و دو رویکرد مختلف دادههای تبخیر -تعرق
واقعی با قدرت تفکیک مکانی  21متر و قدرت تفکیک زمانی  1روز
برای اراضی کشت و صنعت امیرکبیر در تاریخهای  3117/16/19تا
 3117/16/21محاسبه گردید .در سناریوی اول پارامترهای ورودی
الگوریتم سبال شامل آلبیدوی سطح ،شاخص تفاضل نرمال شده
گیاهی ،شاخص سطح برگ و دمای سطح زمین در دو رویکرد با سه
روش نسبت ،رگرسیون و شبکههای عصبی ریزمقیاسنمایی شدند.
سپس با استفاده از پارامترهای ریزمقیاسنمایی شده ،تبخیر -تعرق
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دوم با رویکرد اول با مجذور میانگین مربعات خطا  1/27میلیمتر در
روز دارای بهترین عملکرد و روش شبکه عصبی مصنوعی در سناریوی
دوم با رویکرد دوم با مجذور میانگین مربعات خطا  3/35میلیمتر در
روز دارای بدترین عملکرد میباشد .این عدد در مقایسه با تبخیر -تعرق
واقعی بدست آمده از تصاویر مادیس با مجذور میانگین مربعات خطا
 2/14میلیمتر در روز دارای صحت بهتری میباشد .لذا میتوان نتیجه
گرفت تبخیر -تعرق واقعی ریزمقیاسنمایی شده در هر دو سناریو و
هر دو رویکرد و با استفاده از تمام روشها دارای صحت بهتری نسبت
به تبخیر -تعرق واقعی بدست آمده از تصاویر مادیس میباشند .در
تحقیقی که ) Hong et al. (2011با هدف تهیه نقشههای تبخیر-
تعرق واقعی با قدرت تفکیک مکانی  21متر و قدرت تفکیک زمانی
روزانه انجام دادند ،از  9روش تفریق ورودی ،تفریق خروجی ،رگرسیون
ورودی و رگرسیون خروجی استفاده نمودند .این محققان در روشهای
تفریق ورودی و رگرسیون ورودی ابتدا پارامترهای ورودی الگوریتم
سبال را ریزمقیاس نمودند (مشابه کاری که در سناریوی اول انجام
شد) Hong et al. (2011) .دقت روش رگرسیون ورودی را باالتر از
روش تفریق ورودی بیان نمودنـد کــه خــود تأییدکننده نتایـج
تحقیق حاضر میبــاشــد .در تحقیقی دیگر کــه تــوسط
) Spiliotopoulos et al. (2013انجام شد نیز روش رگرسیون نسبت
به روش تفریق دارای دقت بهتری بود .با توجه به شباهت باالی
روشهای تفریق و نسبت میتوان گفت که نتایج حاصل از سناریوی
اول با نتایج ) Hong et al. (2011و Spiliotopoulos et al.
) (2013مشابه است .پایین بودن صحت روش نسبت ،در مقایسه با
روش رگرسیون و شبکههای عصبی دالیل مختلفی میتواند داشته
باشد.

ریزمقیاسنمایی شده و اصلی لندست 2-برای سایر روشهای استفاده
شد ه در هر دو سناریو با رویکرد اول وجود دارد .با توجه به اینکه روش
رگرسیون در سناریوی دوم با رویکرد اول با مجذور میانگین مربعات
خطا  1/27میلیمتر در روز دارای بهترین عملکرد میباشد تبخیر -تعرق
روزانه ریزمقیاسنمایی شده با استفاده از روش رگرسیون در سناریوی
دوم با رویکرد اول برای تاریخهای مورد مطالعه ( 3117/16/19تا
 )3117/16/21با مقادیر تبخیر -تعرقهای روزانه متناظر بدست آمده
با روش فائو -پنمن -مانتیث مورد مقایسه قرار گرفتند .الزم به ذکر
است که در این تحقیق با توجه به آنکه تبخیر -تعرق حاصل از روش
فائو -پنمن -مانتیث ،تبخیر -تعرق مرجع میباشد ،لذا به منظور ایجاد
امکان مقایسه با نتایج حاصل از سبال ،تبخیر -تعرق مرجع در ضریب
گیاهی ضرب گردید تا از این طریق تبخیر -تعرق واقعی بدست آید.
در این مقایسه مقدار مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین به
ترتیب برابر  3/56میلیمتر در روز و ( 1/61شکل  )9محاسبه شد .در
شکل  5روند تغییرات تبخیر -تعرقهای روزانه به دست آمده از مدل
سبال با استفاده از روش رگرسیون در سناریوی دوم با رویکرد اول و
تبخیر -تعرقهای روزانه حاصل از رابطه فائو -پنمن -مانتیث آورده
شده است .با توجه به شکل  5مالحظه میشود که مقادیر تبخیر-
تعرقهای روزانه ریزمقیاسنمایی شده با استفاده از روش رگرسیون در
سناریوی دوم با رویکرد اول با مقادیر تبخیر -تعرقهای روزانه حاصل
از رابطه فائو -پنمن -مانتیث دارای روند مناسبی هستند.
 -2بحث
با توجه به جدول  1مالحظه میشود که روش رگرسیون در سناریوی

Table 1- Root mean square errors and coefficient of determination of downscaled actual evapotranspiration
(AET) and AET estimated from Landsat-8 image

جدول  -0مقادير مجذور میانگین مربعات خطا و ضريب تعیین تبخیر -تعرقهای واقعی ريزمقیاس شده نسبت به تبخیر -تعرق
واقعی بدست آمده از تصاوير لندست8-
R2
0.80
0.84
0.83
0.80
0.84
0.48
0.48
0.85
0.84
0.48
0.85
0.80

Root Mean Square
)Error (mm/day
1.43
1.07
0.97
1.43
1.12
2.04
2.22
0.87
1.16
2.22
1.83
2.25

Method
Ratio
Regression
Neural Network
Ratio
Regression
Neural Network
Ratio
Regression
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Approach

Scenario

First
First
Second

First
Second
Second

Fig. 2- AET images on 30/06/2017, A1 and A2 obtained from Landsat-8 and MODIS images, respectively. B,
C, and D Downscaled based on the first scenario and ratio, regression and neural network methods,
respectively. E, F, and G Downscaled on the second scenario and ratio, regression, and neural network
methods, respectively (All cases derived from the first approach)

 بهD  وC ،B ، و تصوير ماديس8- به ترتیب حاصل از تصوير لندستA2  وA1 ،0101/18/31  در تاريخAET  تصاوير-0 شکل
 به ترتیب ريزمقیاسنمايیG  وF ،E ، و شبکه عصبی، رگرسیون،ترتیب ريزمقیاس نمايی شده در سناريوی اول با روشهای نسبت
) شبکه عصبی (در تمامی موارد از رويکرد اول استفاده شده است، رگرسیون،شده در سناريوی دوم با روشهای نسبت
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Fig. 3- A, B, and C: the first scenario and ratio, regression, and neural network methods, respectively. D, E,
and F: the second scenario and ratio, regression, and neural network methods, respectively (All cases
derived from the first approach)

 به ترتیب سناريوی دوم وF ،E ،D ، و شبکه عصبی، رگرسیون، به ترتیب سناريوی اول و روشهای نسبتC ،B ،A -3 شکل
) و شبکه عصبی (در تمامی موارد از رويکرد اول استفاده شده است، رگرسیون،روشهای نسبت

Fig. 4- Daily AET downscaled by the second scenario and first approach with regression method (blue curve)
and daily AET obtained from FAO- penman- monteith equation (red curve).

 روزانه حاصلAET  روزانه ريزمقیاسنمايی شده با سناريوی دوم و رويکرد اول به روش رگرسیون (منحنی آبی) وAET -2 شکل
) مانتیث (منحنی قرمز- پنمن-از رابطه فائو
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Fig. 5- Daily AET downscaled in the second scenario and first approach with regression method compared to
those derived from FAO- penman- monteith equation

شکل  -1مقايسه مقادير تبخیر -تعرق روزانه ريزمقیاسنمايی شده با سناريوی دوم و رويکرد اول به روش رگرسیون و روش
فائو -پنمن -مانتیث

 .)2006; Kim et al., 2012; Singh et al., 2014با توجه به جدول
 1مالحظه میشود در سناریوی دوم با رویکرد اول روش رگرسیون به
عنوان یک روش خطی دارای عملکرد بهتری نسبت به روش
شبکههای عصبی به عنوان یک روش غیرخطی میباشد .یکی از
دالیل اصلی این نتیجه را میتوان یکنواختی منطقه مورد مطالعه
دانست که با توجه به مکانیزم روش رگرسیون میتوان استنباط کرد
که هر چه منطقه یکنواخت تر باشد رابطه بین دو تصویر در زمان اول
و دوم خطیتر بوده و در نتیجه رابطه برازش داده شده با استفاده از
یک مدل خطی دارای صحت بهتری خواهد بود.

یکی از این دالیل میتواند این باشد که در روش نسبت برای هر دو
پیکسل مادیس در زمان اول و دوم یک رابطه جداگانه ایجاد میشود
و این رابطه فقط برای پیکسلهایی از لندست که در داخل همان
پیکسل مادیس واقع میباشند اعمال میشود در حالی که در روش
رگرسیون و شبکههای عصبی فقط یک رابطه حاصل از تمامی
پیکسلهای مادیس در زمان اول و دوم ایجاد میشود و این رابطه بر
روی تمام پیکسلهای لندست در زمان اول اعمال میشود که این امر
باعث میشود تصاویر ریزمقیاس شده با استفاده از روشهای رگرسیون
و شبکههای عصبی دارای تغییرات شدیدی نباشند ،در حالی که تصاویر
ریزمقیاس شده با استفاده از روش نسبت در بعضی از پیکسلها دارای
تغییرات زیاد و در بعضی از پیکسلها دارای تغییرات خیلی کم میباشند.
با مقایسه بصری تصاویر شبیهسازی شده به روش نسبت با تصاویر
اخذ شده توسط لندست 2-که در شکل  3ارائه شدهاند نیز میتوان در
بعضی از پیکسلها این تغییرات شدید را مالحظه نمود در حالی که در
تصاویر ریزمقیاسنمایی شده با روشهای رگرسیون و شبکههای
عصبی تغییرات شدیدی مالحظه نمیشود .دلیل دیگر را میتوان
خطای ناشی از عدم مطابقت هندسی کامل تصاویر مادیس و لندست
که در فرآیند ژئورفرنس کردن اتفاق میافتد ،دانست که روشهای
نسبت و تفریق در مقایسه با روشهای رگرسیون و شبکههای عصبی
نسبت به این عدم مطابقت هندسی بین تصاویر ماهوارهها آسیبپذیرتر
میباشند ( .)Hong et al., 2011عالوه بر این ،منابع دیگری از این
عدم اطمینانها مانند تفاوت در زاویه دید سنجنده ،زاویه تابش خورشید،
زمـان دریافت تصاویر ،تصحیح اتمسفری و محاسبه گسیلمندی نیز
میتواند در حصول ایـن نتایج تأثیرگذار باشد ( McCabe et al.,

در این تحقیق از دو رویکرد مختلف به منظور ریزمقیاسنمایی استفاده
گردید .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  1در روش نسبت
رویکردهای اول و دوم در هر دو سناریو هیچ تفاوتی با هم ندارند و
دارای عملکرد کامالً یکسان میباشند .دلیل اصلی این مسأله و عدم
تفاوت در نتایج رویکردهای اول و دوم برای روش نسبت ،آن است که
روش نسبت یک روش خطی است و در این روش رابطه ایجاد شده به
صورت پیکسل به پیکسل میباشد و لذا تغییری در نتایج حاصل از این
روش در رویکردهای مختلف ایجاد نمیشود .نتایج حاصل از روش
رگرسیون با رویکردهای اول و دوم در هر دو سناریو ،نشان داد که
تبخیر -تعرقهای واقعی شبیهسازی شده به روش رگرسیون با رویکرد
اول دارای صحت بهتری نسبت به رویکرد دوم میباشد .در روش
شبکههای عصبی نیز در هر دو سناریو رویکرد اول دارای عملکرد
بهتری نسبت به رویکرد دوم میباشد .در رویکرد اول فاصله زمانی بین
تصویر لندست( 2-به عنوان تصویر پایه) با تصویرهای ریزمقیاس شده
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که در موقعیت زمینهای بایر قرار گرفتهاند و نقاط قهوهای پر رنگ که
در موقعیت زمینهایی با پوشش گیاهی قرار دارند ،دارای بیشترین
مقدار تبخیر -تعرق واقعی هستند .در تصویر  A2شکل  3مشاهده
میشود که پیکسلهای موجود در مرزهای شمالی و شرقی کشت و
صنعت امیرکبیر دارای تبخیر -تعرق واقعی کمتر نسبت به سایر نقاط
میباشند .این مسئله با توجه به اندازه بزرگ پیکسلهای مادیس
( 1111×1111متر) و نیز با توجه به این که اراضی همسایه کشت و
صنعت امیرکبیر در مرزهای شمالی و شرقی بایر و بیابانی هستند (شکل
 )1قابل توجیه میباشد .به بیان دیگر پیکسلهای مادیس در مرزهای
شمالی و شرقی کشت و صنعت امیرکبیر ترکیبی از زمینهای کشت
شده و بایر میباشند که این امر باعث شده مقدار تبخیر -تعرق این
پیکسلها نسبت به پیکسلهای مرکزی کمتر باشد و تنوع در مقادیر
تبخیر -تعرق واقعی در نقشه های حاصله پدید آید.

برای تاریخهای مختلف ،از  1تا  15روز تغییر مینماید ،و ممکن است
تغییراتی که در طی این مدت در منطقه مورد مطالعه رخ میدهد منجر
به ایجاد خطا و کاهش صحت تبخیر -تعرق واقعی حاصل از تصاویر
ریزمقیاس شده گردد .این درحالی است که در رویکرد دوم اختالف
زمانی بین تصویر ریزمقیاس شده و تصویر پایه (که خود نیز ریزمقیاس
شده است) ،به یک روز کاهش مییابد .ولی به دلیل آنکه در هر روز از
تصویر پایه ریزمقیاس شده روز قبل به منظور ریزمقیاسنمایی استفاده
میشود ،این موضوع موجب میگردد تا با افزایش فاصله زمانی از
تصویر لندست ،2-در هر روز اثر ریزمقیاسنمایی نسبت به روز قبل
افزایش یابد ،به عبارت دیگر میتوان گفت که با افزایش فاصله زمانی
تعداد دفعات ریزمقیاسنمایی اعمال شده برای ایجاد یک تصویر پایه
برای روز بعد به صورت تجمعی بر هم تأثیر منفی ایجاد مینمایند .لذا
با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که در تصاویر
ریزمقیاس شده در رویکرد اول فاصله زمانی ایجاد شده باعث ایجاد
خطای کمتری نسبت به استفاده چندباره از روشهای ریزمقیاسنمایی
در رویکرد دوم میشود و به همین خاطر نتایج مربوط به رویکرد اول
نسبت به رویکرد دوم دارای صحت باالتری میباشد.

از جنبه کاربردی تهیه نقشههای تبخیر -تعرق واقعی روزانه میتواند
کمک بسزایی به مدیریت منابع آب در این کشت و صنعت محسوب
گردد .با توجه به وسعت باالی اراضی کشت و صنعت امیرکبیر که بالغ
بر  13111هکتار کشت خالص میباشد ،تهیه نقشه های تبخیر -تعرق
واقعی روزانه با قدرت تفکیک مکانی  21متر و با صحت باال (مجذور
میانگین مربعات خطای  1/27میلیمتر در روز) ،میتواند اطالعات
ارزشمندی را در رابطه با نیاز آبیاری در این منطقه فراهم سازد .با پایش
روزانه اراضی کشت و صنعت با استفاده از این تصاویر میتوان میزان
آب مصرفی در هر یک از پالتها را به صورت دقیق محاسبه نمود و
با اطالع از میزان آب مصرفی روزانه با قدرت تفکیک مکانی  21متر،
حجم و زمان آبیاری برای هر پالت با دقت مناسب قابل محاسبه خواهد
بود و با محاسبه حجم و زمان آبیاری دقیق میتوان از حجم زهاب
خروجی به مقدار قابل مالحظهای کاست و کارایی مصرف آب را
افزایش داد.

با توجه به شکلهای  9و  5مالحظه میشود که مقادیر تبخیر-
تعرقهای روزانه محاسبه شده با روش رگرسیون در سناریوی دوم با
رویکرد اول با مقادیر تبخیر -تعرقهای حاصل از روش فائو -پنمن-
مانتیث دارای انطباق باالیی هستند .با توجه به نتایج به دست آمده،
مقادیر تبخیر -تعرقهای ریزمقیاسنمایی شده کمتر از مقادیر به دست
آمده از روش فائو -پنمن -مانتیث میباشند .یکی از دالیل دستیابی به
این نتیجه آن است که روش فائو -پنمن -مانتیث تأثیر شرایط محیطی
از قبیل تنش شوری ،خشکی ،امراض مختلف و شرایط مدیریتی آبیاری
را در محاسبه تبخیر -تعرق در نظر نمیگیرد ،در حالی که در واقعیت
چنین نبوده و این عوامل در تبخیر -تعرق گیاهان مؤثر هستند .لذا
انتظار میرود مقادیر تبخیر -تعرق واقعی به دست آمده از روش سبال
که شرایط واقعی حاکم بر منطقه مطالعاتی یعنی تنش محیطی و شرایط
مدیریتی آبیاری را در نظر گرفته به مراتب کمتر از مقدار به دست آمده
از روش فائو -پنمن -مانتیث باشد Salehi et al. (2018) .طی
پژوهشی که در کشت و صنعت امیرکبیر انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که مقادیر به دست آمده از الگوریتم سبال مقداری کمتر از
مقادیر فائو -پنمن -مانتیث میباشند که نتایج ایشان نیز تأییدکننده
نتایج بدست آمده در این تحقیق میباشد.

 -1نتیجهگیری
در تحقیق حاضر به منظور شبیهسازی تصاویر تبخیر -تعرق واقعی
روزانه با قدرت تفکیک مکانی  21متر با استفاده از تصاویر مادیس و
لندست 2-از دو سناریو با دو رویکرد متفاوت استفاده شد .نتایج این
تحقیق نشان داد که تصاویر تبخیر -تعرق واقعی ریزمقیاسنمایی شده
در هر دو سناریو و هر دو رویکرد و با استفاده از روشهای نسبت،
رگرسیون و شبکه عصبی دارای صحت بهتری نسبت به تصاویر
تبخیر -تعرق واقعی بدست آمده از تصاویر مادیس میباشند .همچنین
در این تحقیق در مجموع روش رگرسیون در سناریو دوم و رویکرد اول
به منظور تهیه نقشههای تبخیر -تعرق واقعی روزانه با قدرت تفکیک

همانگونه که در شکل  3نشان داده شده است ،میزان تغییرات تبخیر-
تعرق واقعی در محدوده مورد مطالعه باالست .با توجه به تصویر A1
شکل  ،3نقاط صورتی دارای کمترین مقدار تبخیر -تعرق واقعی هستند
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 البته با توجه به همگنی، متر بهترین نتیجه را نشان داد21 مکانی
منطقه مورد مطالعه الزم است تا این عملکرد در مناطق غیرهمگن نیز
 مقایسه دو رویکرد مختلف زمانی در این مطالعه نشان داد.بررسی شود
که در هر دو سناریو رویکرد اول نسبت به رویکرد دوم دارای عملکرد
2-بهتری میباشد و فاصله زمانی ایجاد شده بین تصویر پایه لندست
 تأثیری به مراتب کمتر از اعمال مکرر،و تصاویر مادیس
ریزمقیاسنمایی به منظور تولید تصاویر پایه ریزمقیاس شده روزانه به
.منظور کاهش اختالف زمانی بین تصویر پایه و تصویر مادیس دارد
البته تفاوت در نتایج حاصل از رویکردها میتواند کامالً متأثر از نوع
روش ریزمقیاسنمایی باشد بهگونهای که در روش نسبت رویکردهای
.اول و دوم در هر دو سناریو هیچ تفاوتی در مقایسه با هم نشان ندادند
 تعرقهای به دست-همچنین این تحقیق نشان داد که مقادیر تبخیر
آمده از الگوریتم سبال و با استفاده از روشهای ریزمقیاسنمایی کمتر
- پنمن- تعرق محاسبه شده به وسیله روش فائو-از مقادیر تبخیر
 نتایج این تحقیق میتواند به منظور مدیریت بهینه.مانتیث میباشند
 کمک شایان توجهی،منابع آب خصوصاً در اراضی دارای وسعت باال
 تعرق با قدرت- بهگونهای که با استفاده از نقشههای تبخیر،نماید
 نیاز آبی منطقه و نیز تعیین زمان الزم جهت آبیاری،تفکیک مکانی باال
.انجام شده و متعاقباً زهاب خروجی از منطقه کاهش یابد
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