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به علت تغییرات قابلتوجه متغیرهای هیدرو اقلیمی در حوضههای آبریز بزرگ ،مدلهای مختلفی برای برآورد تبخیر-تعرق بااستفاده از دادههای
سننش ازدور توسنعه دادهشندهاند .هدف از این مطالعه ،مقایسه سه مدل بیالن انرژی بر مبنای دادههای سنش ازدور برای برآورد نرخ تبخیر از
دریاچه ارومیه ،یکی از بزرگترین دریاچههای فوق شننور جهان میباشنند .به اینمنظور نرخ تبخیر طی پنج روز بدون ابر بااسننتفاده از تصنناویر
سننشنده مادی و با اسنتفاده از سنه مدل مبتنی بر بیالن انرژی شامل الگوریتم بیالن انرژی برای سطح ( ،)SEBALسیستم بیالن انرژی سطح
( )SEBSو تبخیر روزانه وابسننته به شننوری ( )SDDEمحاسننبه و با یکدیگر مقایسننه شنند .هر سننه مدل قابلیت در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای
هواشنناسنی بر روی سنطح دریاچه را دارا میباشنند ولی فقط مدل  SDDEبهطور خاص برای محیط آبی توسعه دادهشده است و قابلیت درنظر
گرفتن کامل اثر شنننوری آب بر نرخ تبخیر را دارا اسنننت .براسننناس نتایج ،کمترین میانگین نرخ تبخیر از سنننطح دریاچه بهترتیب در مدلهای
 SEBAL v.1و  SEBAL v.2بهدست آمد ،درحالیکه بیشترین مقدار متوسط نرخ تبخیر طی روزهای مطالعه بین مدلهای  SEBSو SDDEمتغیر
بود .همچنین تغییرات مکانی نرخ تبخیر بهدستآمده با استفاده از مدلهای  SEBALو  ،SDDEروند کاهشی از مرکز به سمت سواحل دریاچه را
نشنان داد .این الگو در مدل  SDDEهمگنتر اسنت درحالیکه توزیع مکانی تبخیر در مدل  SEBSبهشندت وابسته به الگوی تغییرات سرعت باد
میباشند .تبخیر بهدسنت آمده از مدل  SEBALنوع اول در روز  22تیر با مقدار  ،1/51کمترین مقدار تبخیر و تبخیر بدست آمده از مدل SEBS
در روز  12تیر با مقدار  ، 8/94بیشنترین مقدار تبخیر محاسنبه شنده در روزههای این مطالعه بود .حداکثر و حداقل تبخیر آب شنیرین ایستگاه
گلمانخانه به ترتیب  11/7در  22تیر و  1/1در  11اردیبهشنت و حداکثر و حداقل تبخیر آب شور این ایستگاه بهترتیب  6/1در  12تیر و  1/1در
 11اردیبهشت بر حسب میلیمتر بود.
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 -1مقدمه
یکی از بخ های مهم مطالعات هیدرولوژیکی برآورد
پارامترهای معادله بیالن آب است .تبخیر از اجزای مهم
این معادله میباشد که برخالف سایر اجزای معادله بیالن
آب ،بهطور مستقیم به دست نمیآید و همچنین مقدار
آن بهطور پیوسته وابسته به شرایط اقلیمی و آبوهوایی
منطقه میباشد .این امر باعث توسعه روشهای متنوعی
برای برآورد این عامل از پهنههای آبی شده است .تبخیر
از سطح دریاچههای وسیع دارای تغییرات مکانی
قابلتوجهی است و نرخ تبخیر در این محیطها با توجه
به شرایط اطراف و ویژگیهای دریاچه (نظیر عمق،
سطح ،شفافیت و کیفیت آب) در زمانهای مختلف سال
متغیر است ] .[1برآورد تبخیر از سطح دریاچههای شور
در مقایسه با دریاچههای آب شیرین با چال بیشتری
همراه است ،زیرا باید اثر شوری بر روی تمام متغیرهای
مؤثر در برآورد تبخیر در نظر گرفته شود .بررسیها نشان
داده است که این عامل بهصورت غیرخطی در برآورد
تبخیر مداخله میکند].[2
بهطورکلی روشهای مورداستفاده در برآورد تبخیر از
سطح آب را میتوان به چهار دسته تقسیم
نمود)1:اندازهگیری با تشت تبخیر)2 1بیالن آب)12بیالن
انرژ ی)1 1انتقال جرم .[ 1] 1طبق تحقیقات بسیاری از
محققین ،روش بیالن انرژی ازنقطهنظر فیزیکی
دقیقترین روش برآورد تبخیر بهحساب میآید و
همچنین بهعنوان مناسبترین روش برای محاسبه
تبخیر از سطوح آبی معرفیشده و در بسیاری از مراجع
بهعنوان روش مرجع برای مقایسه روشهای مختلف به
کار گرفته میشود] .[1رزنبری 5و همکاران ،برآورد تبخیر
از دریاچه میرور را با پانزده روش مختلف انشام دادند و
نتایج را مقایسه نمودند که براین اساس نسبت به روش
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مبنای بیالن انرژی و نسبت بوئن ( 6)BREBنتایج حاصل
از روشهای پنمن 7و پرینسلی-تیلور 2و دربین-کژمن9
نتایشی نزدیک با روش  BREBداشتند].[5
یکی از چال های اصلی محاسبه تبخیر با استفاده از
مدل بیالن انرژی نیاز این مدل به متغیرهای زیاد هیدرو
اقلیمی میباشد .نتایج مطالعات محققان نشان داده است
دادههای حاصل از سنش ازدور با اطمینان مناسبی
میتوانند در مدلهای پایه فیزیکی برآورد تبخیر و
تبخیر-تعرق از سطح حوضههای آبریز استفاده شوند].[6
این دادهها به علت در نظر گرفتن وسعت منطقهای زیاد،
تغییرات مکانی و همچنین داشتن داده برای نقاط با
دسترسی سخت میتوانند منبع مناسبی برای تأمین
دادههای موردنیاز اینگونه مدلها باشند .روش رایج
برآورد تبخیر و تعرق بر مبنای سنش ازدور ،عموماً روش
بیالن انرژی میباشد .بهطورکلی روش بیالن انرژی برای
برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از سنش ازدور به دو
دسته مدلهای تک منبع ی 11و دو منبع ی 11تقسیم
میشوند .مدلهای تکمنبعی ،مشموعهی خاک و گیاه را
بهعنوان یک منبع واحد تحت عنوان "برگ بزرگ" در نظر
میگیرند و تنها از یک مقاومت آیرودینامیکی در فرآیند
انتقال آب -گرما استفاده میکنند .در حالیکه مدلهای
دو منبعی ضمن تفکیک خاک و گیاه در کلیه فرآیند
مدل سازی ،از چندین مقاومت مشزا برای خاک و گیاه
استفاده میکنند] 7و  .[2برای شرایطی که پوش
گیاهی کم و یکنواخت در منطقه غالب باشد ،ممکن است
مدلهای تک منبعی مناسب باشند اما در نواحیای که
پوش گیاهی بهطور پراکنده توزیعشده باشند مدلهای
دو منبعی توصیه میشوند] .[9از نمونه مدلهای تک
منبعی رایج میتوان به مدلهای الگوریتم بیالن انرژی
برای سطح )  ،)SEBAL 12برآورد تبخیر و تعرق در
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رزولوشن باال با واسنشی درونی ( ،)METRIC1سیستم
بیالن انرژی سطح ( ،)SEBS2اشاره کرد] 11 ،11و .[12
مدل  SEBALابتدا برای سطوح خشک توسعه داده شد
و بیشتر کاربردهای آن مربوط به برآورد تبخیر از سطح
گیاه و اراضی کشاورزی است ،ولی با اعمال تغییراتی در
آن ،استفاده از این مدل برای برآورد تبخیر از سطوح آبی
میسر شد .برای مثال تبخیر از دریاچه زیوای در اتیوپی
با استفاده از تصاویر لندس ت 1و دریاچه منیندی در
استرالیا با استفاده از  22تصویر مادی و چهار تصویر
لندست انشام شد] 11و  .[11همچنین تبخیر از تاالب
نانسی در چین با استفاده از تصاویر لندست هفت و
برآورد تبخیر و تعرق از دریاچه سوگاتو در کنیا با استفاده
از  11تصویر استر از ماهواره ترا 1انشام شد]  15و .[16
برآ ورد تبخیر از دریاچه ناصر در مصر با استفاده از
تصاویرسنشنده لندست و برآورد تبخیر و تعرق از دریاچه
زینکایی در شمال چین نیز با استفاده از مدل SEBAL
انشامشده است ] 17و .[ 12
یکیدیگر از مدلهای تبخیر-تعرق مبتنی بر دادههای
سنش ازدور ،مدل  SEBSمیباشد .این مدل با تلفیق
دادههای سنش ازدور و دادههای هیدرو-اقلیمی زمینی
اجزای معادله بیالن انرژی را محاسبه نموده و نرخ تبخیر
و تعرق روزانه از سطح خاک و پوش گیاهی را برآورد
میکند .دادههای ورودی مدل  SEBSعبارتاند از:
 )1دادههای سنش ازدور برای تعیین پارامترهای
فیزیکی سطح زمین شامل آلبدو ،گسیلندگی ،دما و
پوش گیاهی )2 .دادههای هواشناسی شامل فشار هوا،
دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد )1 .پارامترهای
تشعشعی رسیده به سطح شامل تشعشع طولموج کوتاه
و بلند رسیده به سطح.
در الگوریتم  ،SEBSشار گرمای محسوس ،با استفاده از
روش آیرودینامیکی محاسبه میشود و ازاینرو به

ویژگیهای آیرودینامیکی ستون جوّ مشاور سطح نظیر
ارتفاع زبری اتمسفر برای انتقال حرارت و ارتفاع زبری
برای انتقال مومنتوم نیاز است] .[12مدل  SEBSبرای
استفاده در سطوح آبی شامل سطوح آب شیرین و آبشور
اصالحشده و عملکرد آن برای چند دریاچه مورد ارزیابی
قرارگرفته است] .[19در محاسبه اجزای شار گرمای
ذخیرهشده و شار گرمای محسوس ،اصالحات مربوط
برای شرایط سطح آب بهجای سطح خاک لحاظ شده
است .همچنین اثر شوری با استفاده از رابطه تشربی
بهصورت ضریب کاهشی بهنام عامل شوری (که تابعنمایی
از شوری است) روی گرمای نهان تبخیر اعمالشده است.
برای مثال تبخیر از دریاچه ویکتوریا در آفریقا و گریت
سالت لیک 5در آمریکا با استفاده از مدل  SEBSبرآورد
شده است] 19و  .[21اکثر مدلهای سنش ازدور توسعه
دادهشده بر مبنای بیالن انرژی (ازجمله  SEBALو
 )SEBSمقدار تبخیر را بهصورت لحظهای برای منطقه
موردنظر به دست میآورند .سپ با استفاده از نسبتی
به نام نسبت تبخیر ،6مقادیر نرخ لحظهای تبخیر به نرخ
روزانه و ماهانه بزرگمقیاس 7میشود .فرض این مدلها
بر ثابت بودن مقدار نسبت تبخیر در بازههای زمانی روزانه
استوار است .نتایج بررسیها نشان میدهد این فرض در
بسیاری از موارد صحیح نمیباشد].[21
مدل تبخیر روزانه وابسته به شوری ( 2) SDDEمدلی
روزانه بر مبنای معادله بیالن انرژی-نسبت بوئن ()BREB
میباشد که برای برآورد تبخیر از محیطهای آبی ،توسعه
دادهشده است .در این مدل دادههای ورودی با استفاده
از دادههای سنش ازدور و تکنیکهای سامانه اطالعات
جغرافیایی به دست میآیند .همچنین دادههای شوری
آب دریاچه برای اعمال اثر کاهشی شوری در نرخ تبخیر
لحاظ میشوند .درنهایت خروجیهای مدل نقشههای
روزانه نرخ تبخیر از سطح آب میباشند .از مزایای این
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مدل عدم استفاده از نسبت تبخیر در مقیاس زمانی روزانه
است که از عدم قطعیتهای فراوانی برخوردار است].[22
تعدد و روند روبه رشد توسعه مدلهای پایه فیزیکی
برپایه دادههای سنش ازدور و تمایل محققان و حتی
مدیران به استفاده از این مدلها در تحقیقات و در
تصمیمگیریها و برنامهریزیهای منابع آب ،ضرورت
بررسی عملکرد این مدلها را برای انواع سطوح و در
مناطق مختلف نشان میدهد .گرچه همانگونه که ذکر
شد مطالعات متعددی در خصوص کاربرد مدلهای
تبخیر -تعرق برپایه دادههای مکانی بر روی پهنههای آبی
گزارششده است مطالعات محدودی مقایسه این مدلها
را ازنظر فرضیات ،روش و نتایج مدنظر قرار دادهاند.
دریاچه ارومیه بهعنوان یک پهنه آبی وسیع و فوق شور
در منطقه خشک بهعنوان یک پهنه آبی با شرایط حدی
خاص میتواند تفاوتهای عملکردی این مدلها را
بهخوبی نشان دهد.
مطالعات فراوانی برای برآورد تبخیر از سطح دریاچه
ارومیه انشامشده است و در این مطالعات روشهای
مختلفی مانند تشت تبخیر مورداستفاده قرارگرفته است.
بهعنوانمثال مهندسان مشاور آب نیرو مقدار متوسط
تبخیر از سطح دریاچه را برابر  1159میلیمتر در سال
گزارش کردند] . [21در گزارش بیالن آب مطالعه
پیامدهای زیستمحیطی طرحهای توسعه منابع آب
حوضه ارومیه بر دریاچه ،میزان تبخیر از سطح دریاچه
برای دوره آماری  15ساله ( ،)1115-21برابر 961
میلیمتر در سال برآورد شده است ] .[21در گزارش
طرح مطالعات تفصیلی هیدرولیک دریاچه ارومیه،
مهندسین مشاور طرح نواندیشان ،متوسط نرخ تبخیر
ساالنه را برابر  1221میلیمتر برآورد کردند ] .[25در
گزارش مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی طراحی
بزرگراه شهید کالنتری ،تبخیر از سطح دریاچه با اعمال
ضریب تصحیح  1222میلیمتر در سال ذکرشده
است].[26
روشهای مبتنی بر سنش ازدور نیز برای برآورد تبخیر
از سطح دریاچه ارومیه مورداستفاده قرارگرفته است.
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بهعنوان نمونه باقری هارونی( ،)1191نرخ تبخیر -تعرق
از حوضه آبریز دریاچه ارومیه را بااستفاده از روش
 SEBALو سنشنده مادی بر مبنای یک تصویر بدون
ابر در هرماه ،برآورد نمود .بر این اساس ،نرخ تبخیر ساالنه
از دریاچه در دوره آماری  2112تا  2112در محدوده
 911تا  1111میلیمتر گزارششده است] .[27سیما
( )1192با استفاده توأم از دادههای چهارده ایستگاه
و
هواشناسی و تصاویر ماهوارهای سنشنده مادی
همچنین با استفاده از مدل سنش دوری  SDDEبرای
دو سال  2119و  ،2111مقدار تبخیر را برای ماههای
گرم سال به ترتیب برابر مقدار متوسط  5/16و 5/21
میلیمتر بر روز به دست آورد] .[22ضیایی ()1191
بااستفاده از دادههای هواشناسی چهار ایستگاه نزدیک به
دریاچه و همچنین با استفاده از تصاویر سنشنده مادی
مقدار تبخیر ماهانه را در بازه تابستان برای چهار سال
 1125تا  1122با دو مدل SEBALو  SEBSبهدست
آورد .در این مطالعه مقدار تبخیر در بازه زمانی مذکور
بین  6/59تا  5/11میلیمتر برروز به گزارششده
است] .[22فاضل مشتهدی و همکاران ( )1191نیز
بااستفاده از روش دوبرین-کژمن و استفاده از دادههای
هواشناسی  11ایستگاه نزدیک به دریاچه ،مقدار تبخیر
دریاچه را برای سال  1995میالدی برابر  1122میلیمتر
برآورد نمودند] .[29همانطور که مالحظه میشود نتایج
این مطالعات حاکی از برآوردهای مختلف نرخ تبخیر
است که نظر به سطح وسیع دریاچه ،این تفاوتها
تغییرات قابلمالحظهای در برآورد حشمی بیالن آب
حوضه و دریاچه خواهد شد.
در این مطالعه مقدار تبخیر با استفاده از سه مدل
سنش ازدوری  SEBALو  SEBSو  SDDEبرای منطقه
دریاچه ارومیه برآورد شده است .سپ نتایج حاصل از
این سه مدل با توجه به تفاوت گام زمانی ،تفاوت در
روشهای برآورد شارهای اصلی ،تفاوت دادههای ورودی
و همچنین نحوه لحاظ کردن اثر شوری در برآورد تبخیر
موردبحث قرارگرفته است.
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وسیعترین دریاچههای فوق شور جهان میباشد
(شکل(.[11]))1

 -2منطقه موردمطالعه
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخل ایران و در زمره

شكل  :1نحوه قرارگیری ایستگاههای استفادهشده نسبت به دریاچه ارومیه و نقاط در نظر گرفتهشده برای پیكسل سرد و گرم

در دو دهه گذشته ،کاه ریزشهای جوّی و افزای
بهرهبرداری بیرویه از منابع آب حوضه برای مصارف
کشاورزی ،منشر به کاه جریانات ورودی به دریاچه و
افت قابلتوجه تراز آب آن شده است .سطح تراز آب این
دریاچه در آخر شهریور سال  1192معادل  1271/1متر
از سطح دریا گزارششده است که نسبت به حداکثر تراز
آب در سال  )1272/12(1171و تراز اکولوژیک دریاچه
(معادل  )1271/1به ترتیب حدود حدود  7و  1متر افت
داشته است] .[11با توجه به سطح وسیع دریاچه و عمق
کم آن نرخ تبخیر از سطح دریاچه ارومیه بهعنوان تنها
ترم تلفات آب از این پهنه آبشور از اهمیت باالیی در
محاسبات بیالن و مدیریت منابع آب حوضه برخوردار
است .الزم به ذکر است با لحاظ کردن وسعت دریاچه
ارومیه (نزدیک به 1111کیلومترمربع در پایان سال آبی
 )1197-92تنها یک میلیمتر خطا در محاسبات تبخیر
معادل حشم  1میلیون مترمکعب آب میباشد.

1
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برای محاسبه تبخیر بهوسیله هر سه مدل از دادههای
ایستگاههای هواشناسی و دادههای ماهوارهای بهطور
همزمان استفاده شد .در هر سه مدل ،از دادههای
ایستگاهی چهارده ایستگاه سینوپتیک هواشناسی نزدیک
به دریاچه استفادهشده است (شکل ( .))1بهمنظور
استفاده از دادههای ماهوارهای برای هر سه مدل از تصاویر
سنشنده مادی استفاده شد .همچنین برای جدا کردن
محیط دریاچه از ناحیه خشک و ساحلی آن از نقشه و
اطالعات بسیمتری 1موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
استفاده شد ] .[12در ادامه دادههای اصلی موردنیاز
مدلها ،روش برآورد آنها و مقادیر بهدستآمده ارائه
میشود.
 .1آلبدو:
نقشه آلبدو در دو مدل  SEBALو SEBSبااستفاده از
تصویر خام سنشنده مادی و رابطه لیانگ ()2111
بهدست آمد] .[11مقدار آلبدو در مدل  SDDEبا توجه
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bathymetry

 -3دادههای مورداستفاده در مطالعه
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Inverse Distance Weighting
Cross Validation

Root-Mean-Squared Error
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به گام روزانه آن ،از محصول  MCD43-B3سنشنده
مادی استفاده شد.
 .2دمای سطح:
برای به دست آوردن دمای سطح لحظهای در دو مدل
 SEBALو  SEBSاز محصول دمای سطح لحظهای
مادی ( )MOD11-L2استفاده شد .برای محاسبه مقدار
دمای سطح روزانه برای مدل  SDDEاز میانگین مقادیر
محصول دمای سطح لحظهای گذر شب و روز سنشنده
مادی ( MOD11-L2و  )MYD11-L2استفاده شد.
 .1سرعت باد:
برای محاسبه نقشه سرعت باد ،دادههای سرعت باد در
لحظه گذر ماهواره با استفاده از چهارده ایستگاه
هواشناسی اطراف دریاچه ارومیه درونیابی شده و نقشه
سرعت باد روی دریاچه به دست آمد .برای میانیابی
دادههای سرعت باد در این مطالعه از روش وزن معکوس
فاصله( ) IDW 1با توان دو استفاده شد و سپ برای
محاسبه دقت آن از روش اعتبارسنشی تقاطعی 2استفاده
شد .در ادامه مقدار خطای متوسط ریشه ()RMSE 1
حاصل از روش اعتبارسنشی تقاطعی برای هرروز مطالعه
محاسبه شد (جدول(.))1
 .1فشار جوّ روی سطح دریاچه:
برای محاسبه فشار جوّ روی سطح دریاچه ،ابتدا
همبستگی بین ارتفاع و فشار هوای چهارده ایستگاه
هواشناسی در نظر گرفتهشده بررسی شد .نتیشه برای
تمامروزها نشاندهنده همبستگی بسیار باالبود .سپ با
داشتن ارتفاع تراز آب دریاچه در هرروز و با استفاده از
رابطه بهدستآمده از برازش منحنی ارتفاع -فشار در
مرحله قبل مقدار فشار روی سطح دریاچه برای هرروز
محاسبه شد .مقدار همبستگی و مقدار شیب و عرض از
مبدأ بهدستآمده از منحنیها برای پنج روز مطالعه در
جدول ( )2آورده شده است.
 .5چگالی آب دریاچه:

در مدل  SEBALو SEBSاز یک مقدار ثابت چگالی برای
کل دریاچه در هرروز استفاده شد .در این دو مدل برای
به دست آوردن مقدار روزانه چگالی آب دریاچه از
دادههای شرکت آب منطقهای آذربایشان غربی استفاده
شد .در مدل  SDDEبا برآورد منطقهای مقدار چگالی در
مناطق مختلف دریاچه نقشه چگالی آب در سطح دریاچه
به دست آمد.
 .6تعداد ساعات آفتابی مشاهدهشده:
برای محاسبه مقدار شار خورشیدی در مدل  SDDEنیاز
به نقشه ساعات آفتابی منطقه در هرروز میباشد .برای
بهدست آوردن این نقشه از درونیابی دادههای ساعت
آفتابی چهارده ایستگاه هواشناسی اطراف دریاچه استفاده
شد.
 .7ضریب فعالیت آب:
برای محاسبه ضریب فعالیت آب در مدل  SDDEاز
مقادیر پیشنهادی توسط حیدری ( )2111استفاده شد
(جدول ،)1که در آن مقادیر ضریب فعالیت آب بر اساس
مقادیر مختلف دمای آب دریاچه ارومیه ارائهشده است]
.[11
 .2ضرایب تشربی  aو:b
برای به دست آوردن مقدار ضرایب تشربی  aو  bمنطقه
دریاچه ارومیه از مقادیر پیشنهادی آقا شریعتمداری
( )1191استفاده شد].[15
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جدول  :1مقدار خطای درونیابی دادههای سرعت باد به روش اعتبارسنجی تقاطعی در روزهای مطالعه

سال

ردیف

)RMSE (m/s

روز

ماه

2/7

11

اردیبهشت

1

2/6

21

خرداد

2

2/1

12

تیر

1/1

22

تیر

1

2/1

27

مرداد

5

1

1129

جدول :2مقادیر همبستگی ،شیب و عرض از مبدأ بین ارتفاع و مقدار فشار هوا ایستگاهها در روزهای مطالعه

سال

ردیف

عرض از مبدأ

شیب

R2

روز

ماه

1111/6

-1/1116

1/99

11

اردیبهشت

1

1116

-1/1122

1/99

21

خرداد

2

992/1

-1/1111

1/99

12

تیر

992/6

-1/1112

1/99

22

تیر

1

991/1

-1/192

1/99

27

مرداد

5

1129

1

جدول  :3مقادیر ضریب فعالیت آب دریاچه ارومیه بر اساس مقادیر مختلف دمای آب دریاچه ارومیه] [11

1/721

1/721

1/779

1/775

1/771

1/692

)Precipitable Water Vapor (PWV

ضریب فعالیت آب

نقشه و نقشه دمای سطح دریاچه ،نقشه دمای هوای
روزانه برای هرروز محاسبه شد.
 .11فشار بخار هوا:
برای محاسبه نقشه فشار بخار لحظهای در دو مدل
 SEBALو  SEBSاز درونیابی مقادیر فشار بخار لحظهای
ایستگاههای هواشناسی استفاده گردید .در مدل SDDE
برای محاسبه نقشه فشار بخار هوا روزانه از داده آب قابل
بار ش 1سنشنده مادی ( )MOD05-L2استفاده شد.
بهاین شکل که ابتدا همبستگی بین مقادیر آب قابل
بارش و متوسط فشار بخار روزانه ایستگاههای هواشناسی
بررسی شد .سپ با درونیابی مقادیر شیب و عرض از
مبدأ هر ایستگاه نقشههای شیب و عرض از مبدأ منطقه

1
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 .9دمای هوا:
برای محاسبه دمای هوای لحظهای در دو مدل SEBAL
و  SEBSاز درونیابی مقادیر دمای هوای چهارده ایستگاه
هواشناسی اطراف دریاچه در زمان گذر ماهواره استفاده
شد .ولی برای محاسبه دمای هوای روزانه در مدل
 SDDEابتدا همبستگی بین مقادیر دمای سطح روزانه و
دمای هوای روزانه ایستگاههای هواشناسی به تفکیک در
هر ایستگاه بررسی شد که نتایج همبستگی قابل قبولی
را نشان دادند .سپ با درونیابی مقادیر شیب و عرض
از مبدأ نمودارهای برازش بهدستآمده از ایستگاهها،
نقشههای شیب و عرض از مبدأ منطقه دریاچه ارومیه
برای هرروز محاسبه شد .در انتها با استفاده از این دو

(سانتیگراد)
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رابطه( )1استوار میباشند.
رابطه()1
Rn  G  H  LE
 Rnتاب خالص خورشیدی ( G،)W m-2شار گرمای خاک
( H،)W m-2شار گرمای محسوس ( )W m-2و  LE1شار
گرمای نهان ( )W m-2است.
مقدار تاب خالص ورودی با استفاده از رابطه ( )2بهدست
میآید.

دریاچه ارومیه محاسبه شد .با داشتن نقشههای شیب و
عرض از مبدأ و نقشه آب قابل بارش ،نقشه فشار بخار
روزانه برای منطقه محاسبه شد.
 -4روش مطالعه
در ادامه به تشریح مدلها پرداخته شده است.
 -1-4مدل SEBAL

مدل  SEBALبر اساس رابطه بیالن انرژی مطابق

) RL

رابطه()2
 αآلبدوی سطح،
 RL تاب

Rs 

تاب

موجکوتاه ورودی (،)W m-2

در نظر گرفته میشود .سپ بااستفاده از رابطه( )1مقدار
شار گرمای محسوس برای هر پیکسل به دست میآید.

-2

موجبلند ورودی (  RL  ، )W mتاب

رابطه()1

موجبلند خروجی ( 0 ،)W m-2گسیلندگی سطح است.
برای محاسبه شار گرمای خاک در سطوح آبی از
رابطه( )1استفاده میشود.

 c a  dT
rah

a

رابطه()1
خالص خورشیدی C ،ضریبی که برای
 Rnتاب
2
محیطهای آبی کمعمق طبق پیشنهاد بستیانسن 1/5
رابطه()5
 dTHotمقدار تغییر دمای پیکسل گرم و  dTcoldمقدار
تغییر دما در پیکسل سرد ( THot )kدمای سطح پیکسل
گرم ( )kو  TColdدمای سطح پیکسل سرد ( Ts ،)kدمای
سطح هر پیکسل ( )kاست.
تغییر دمای پیکسل گرم با استفاده از رابطه ( )6به دست
میآید.

رابطه()7

dT cold 

 HColdگرمای محسوس در پیکسل سرد ( )W m-2وrah-cold

مقاومت آیرودینامیک برای انتقال گرما در پیکسل سرد
( .)S m-1مقدار مقاومت آیرودینامیک در هر پیکسل با
استفاده از رابطه ( )2به دست میآید.
z2
)
z1
u *k

(ln

dTHot 

رابطه()2

 HHotگرمای محسوس در پیکسل گرم ( )W m-2وrah-Hot

rah 

1

Bastiaanssen

111

2
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 Z2ارتفاع مرجع ( Z1 ،)mارتفاع باالی جابهجایی صفر
(u* ،)mسرعت برشی ( )m s-1و  kمقدار ثابت ون کارمن
است.

مقاومت آیرودینامیک برای انتقال گرما در پیکسل گرم
( )S m-1تغییر دمای پیکسل سرد با استفاده از رابطه ()7
به دست میآید.
Latent Heat Flux

H cold  rah cold
a c p

dT 

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

dT Hot  dTCold
(T s T Hot )  dT Hot
T Hot TCold

H Hot  rah hot
a  cp

H 

 rahمقاومت آیرودینامیک برای انتقال گرما ρa ،جرم
حشمی هوا Ca ،1/225 kg.m3گرمای ویژه هوا در
فشارثابت ( dT ،)1/111×1-11kg-1 MJمقدار تغییر دما
برای هر پیکسل ( )Kاست که با استفاده از رابطه()5
بدست میآید.

G  cRn

رابطه()6

0

Rn  (1  ) RS   RL  RL  (1 
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روش ( SEBAL v.2پیکسل سرد در نواحی باغات غربی
دریاچه) برای مقایسه استفادهشده است.

پیکسل گرم در مدل  SEBALدر مناطق خشک و با
دمای باال در نظر گرفته میشود و فرض میشود که مقدار
شار گرمای نهان برای این پیکسل صفر میباشد مقدار
شار گرمای محسوس در پیکسل گرم از رابطه( )9بهدست
میآید.
رابطه()9
H Hot  R n  Hot  G Hot

 -2-4مدل SEBS

در این قسمت به بیان مدل  SEBSاصالحشده برای
محیطهای آبی پرداختهشده است .در این مدل روش
بهدست آوردن مقدار تاب خالص ورودی ( )Rnهمانند
مدل  SEBALمیباشد ولی روش بهدستآوردن
شارگرمایخاک ( )Gو شارگرمای محسوس ( )Hمتفاوت
است .شارگرمایخاک در مدل اصالحشده  SEBSبه
شارگرمایآب تبدیل میشود .گرمایآب میتواند بهعنوان
عدم تعادل بین شار خورشیدی ،شارگرمایی ،گرمای
محسوس و شارگرمای نهان توصیف شود .دمای تعادل
( )Teیک دمای سطح فرضی است که نشاندهنده
وضعیتی است که تبادل شار خالص گرما بین سطح آب

(W

ref

Cold

n Cold

و اتمسفر برابر صفر میباشد] .[17ضریب تبادل گرما ()β
واکن دمای سطح آب نسبت به تغییرات محسوس
شارگرمای نهان و تاب گرما را نشان میدهد] .[12مدل
توسعه دادهشده با ادغام مقدار دمای سطح آب و دمای
تعادل با استفاده از ضریب تبادل گرما مقدار شار گرمای
آب را به دست میآورد .برای به دست آوردن مقدار دمای
تعادلی و ضریب تبادل گرما و درنتیشه مقدار شار گرمای
آب از رابطههای ( 12تا  )17استفاده میشود.
رابطه()12
) G 0  (T e T S

Cold

خالص خورشیدی در پیکسل گرم ( W

 Rn-Coldشار تاب
 GCold ،)m-2شار گرمای خاک در پیکسل سرد (  )W mو
 Erefشار گرمای نهان تبخیر مرجع (.)W m-2
سپ مقدار تبخیر لحظهای با استفاده از رابطه ( )11به
دست میآید.
رابطه()11
LE  w .Le .E
-1
-2
 LEشار گرمای نهان (  E ،)W mمقدار تبخیر)m s ( ،
-2

Qs


رابطه()11

Te  Td 

رابطه()11

)     0  (  0.47).S (W

رابطه()15
رابطه()16
رابطه()17

 Leگرمای نهان تبخیر w ،چگالی آب ( )kg m-3است.
سپ با استفاده از نسبت تبخیر مقدار تبخیر لحظهای
به تبخیر روزانه تبدیل میشود.
در این مطالعه از هر دو روش مدل  SEBALشامل روش
( SEBAL V.1پیکسل سرد در ناحیه میانی دریاچه) و

S (W )  3.3u
  0.35  0.015T s  0.0012T n 2

) T n  0.5(T s T d

 G0شار گرمای آب ( β ،)W m-2ضریب تبادل گرما
 Te،)m-2دمای تعادل ( T0 ،)°cدمای سطح ( Td )°cدمای
نقطه شبنم ( Qs ،)°cشار خالص طولموج کوتاه (W m-
 )2و  uسرعت باد ( )m s-1است.
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 Rn-Hotشار تاب خالص خورشیدی در پیکسل گرم
 GHot ،)m-2شار گرمای خاک در پیکسل گرم ()W m-2
میباشد.
برای در نظر گرفتن پیکسل سرد در مدل  SEBALدو
نسخه موجود میباشد درروش اول ()SEBAL v.1
(بستیانسن  )1992پیکسل سرد بر روی سطح آب در
نظر گرفتهشده و مقدار شار گرمای محسوس در این
پیکسل ( )HColdصفر در نظر گرفته میشود] .[11در
نسخه آیداهو که جدیدتر میباشد ( )SEBAL v.2پیکسل
سرد در نواحی با پوش گیاهی باال در نظر گرفتهشده و
مقدار تبخیر در این پیکسل برابر  1/15برابر مقدار تبخیر
مرجع در نظر گرفته میشود و درنتیشه مقدار شار گرمای
محسوس در پیکسل سرد از رابطه()11
بهدست میآید]: [16
رابطه()11
H
R
G
 1.05E

(W
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ارتفاع زبری برای مومنتوم و همچنین گرمای انتقالی
بهدقت محاسبه شود .برای محاسبه شار گرمای محسوس
در مدل  SEBSنظریه مشابهت مونین ابوخ و 1به
کارگرفتهشده است].[19

برای محاسبه شار گرمای محسوس ( )Hدر مدل
از حل توأم سه معادله ( )12و ( )19و ( )21استفاده
میشود .گرمای محسوس بهعنوان تابعی از مقاومت
آیرودینامیک و تغییرات دما توصیف میشود .برای
داشتن تخمین مناسب برای مقاومت آیرودینامیک باید
SEBS

z d0
z d0
z
H
([ln
( )  h
]) )  h ( oh
Ku  aca
z oh
L
L
z  d0
z  d0
z
u
u
([ln
( )  m
]) )  h ( om
K
zom
L
L

 0  a 

رابطه()12
رابطه()19

 Hشارگرمای محسوس ( Z ،)W m-2ارتفاعی است

 EFمقدار نسبت تبخیر .نسبت تبخیر در مدل  SEBSبا
استفاده از رابطه ( )22به دست میآید.

برحسب متر که مشاهدات هواشناسی در آن انشام
میشود ca ،ظرفیت گرمایی هوا در فشارثابت u* ،سرعت

رابطه()22

برشی ( u ،)m s-1سرعت باد ( a ،)m s-1چگالی هوا
(  Zom،) mو  Zohارتفاع زبری سطح برای انتقال مومنتم
و گرما (   0 ،) mو  دمای پتانسیل در ارتفاع  Zohو
a

ارتفا ع ،)k( z

و توابع اصالح پایداری برای

رابطه()21

ابوخو است (  ) mکه بهصورت رابطه( )21تعریف میشود.
رابطه()21

Ewet  H dry  H wet

 H dryشار گرمای محسوس محدوده خشک ( )W m-2و

L 

 H wetشار گرمای محسوس محدوده مرطوب ()W m-2

  vمقدار دما مشازی نزدیک سطح ( )Kو  gمقدار شتاب
جاذبه ( )m s-2است .سپ مقدار شارگرمای نهان در
مدل SEBSبااستفاده از رابطه( )21بهدست میآید.
رابطه()21

H dry  H wet

( EF ) r  1 

 H dryبا استفاده از رابطه ( )25و  H wetبا استفاده از
رابطه ( )26به دست میآید.

) LE  EF ( Rn  G0

رابطه()25

H dry  Rn  G0

)

es  ea



.C a

a

rew

رابطه()26
)
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H wet 

(1 
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Monin-Obukhov

1



(R n  G 0 
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مومنتم و انتقال گرمای نهان L .طول پایداری مونین

k gH

H  H wet

رابطه()21

h

a c a u 3 v

Rn  G0

 EFrنسبت تبخیر نسبی و  Ewetشار گرمای نهان در
محدوده مرطوب ( )W m-2میباشد.
مقدار  EFrبا استفاده از رابطه ( )21و مقدار  Ewetاز
رابطه ( )21به دست میآید.

( K،)kg m-3ثابت ون کارمن d0 ،ارتفاع جابهجایی صفر

m

Ewet

( EF ) r

EF 

مقایسه مدلهای بیالن انرژی مبتی بر دادههای ...
مصطفی خرسند موقر ،سمیه سیما

 rewمقدار مقاومت خارجی در محدوده مرطوبes ،
فشار بخار هوا اشباع ( ea ،)kpaفشار بخار هوا (،)kpa
 شیب منحنی تغییرات فشار اشباع با دما ،ثابت
ساکرومتریک است.

 -3-4مدل SDDE

برآورد تبخیر در مدل  SDDEبا استفاده از رابطه بیالن
انرژی –نسبت بوئن (رابطه ( ))27انشام میشود.
QSN  QLW  Qn  Qsed  QAD

رابطه()27

w Le  

 QSNشار خالصی تاب خورشیدی با طولموج کوتاه،
 QLWشار انرژی خالصی ناشی از تاب خورشیدی با
طولموج بلند QE ،شار گرمای تبخیر QC ،انرژی انتقالی
به جو بهعنوان شار گرمای محسوس QAD ،خالص شار
گرمای انتقالیافته به سطح آب از طریق بارش ،جریان
آب سطحی و زیرزمینیQsed ،شار گرمای رهاشده از
رسوبات به آب Qn ،شار گرمای خالص ،کلیه شارها در
رابطه فوق برحسب شار انرژی بوده و دارای واحد (W m-
 )2میباشند .همچنین  Bنسبت بوئن (بیبعد) Le ،گرمای
نهان تبخیر ( )J Kg-1و  Eنرخ تبخیر روزانه ( )m day-1و

 Taو  Tsبه ترتیب دمای هوای روی سطح دریاچه و دمای
سطح آب ( ea ،)°cفشار بخار هوا ( )mbarو  esفشار بخار
سطح دریاچه ( P،)mbarفشار جو ( )mbarو  cbثابت
بوئن است .مقدار نسبت بوئن ثابت برابر  )°c-1(1/61در
نظر گرفته میشود] .[11
همانطور که گفته شد مدل  SDDEشوری آب را نیز در
محاسبه تبخیر در نظر میگیرد ،فشار بخارآب شور ()es
در قیاس با فشار بخارآب شیرین ( ،)esatکمتر است و
مقدار آن با استفاده از رابطه ( )29به دست میآید.

es  aH 2O .esat

رابطه()22

B

رابطه()11

QSN  (1  BSA).QS dir  (1  WSA).QS diff

 BSAو  WSAبه ترتیب عبارتاند از متوسط روزانه
آلبدوی آسمان سیاه 1و سفید 2و  QS dirو  QS diffنیز
طولموج کوتاه مستقیم و
متوسط روزانه تاب
رابطه()11
) .sin hs
رابطه()12

)

hs

.sin

n SC
)
( hs .sin .sin  cos .cos
N d 2
0.3.SC
n

(1  a  b
)( hs .sin .sin  cos .cos
d 2
N

QS dir  (a  b
QS diff

 bضرایب تشربی خاص منطقه موردمطالعه میباشد .
عرض جغرافیایی (رادیان) و  hsزاویه ساعت طلوع
خورشید (رادیان) میباشد که از رابطه ( )15محاسبه

1

White sky albedo

115

2

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.155

 SCثابت خورشیدی ( )1167 W m-2و  dفاصله زمین و
خورشید در هرلحظه (بیبعد) میباشد که از رابطه
)(11به دست میآید .زاویه میل خورشیدی (رادیان)
میباشد که از رابطه ( )11به دست میآید .همچنین  aو
Black-sky albedo

پراکندهشده ورودی میباشند که با استفاده از روابط (11
و )12به دست میآیند ].[11
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رابطه()29
 aH20ضریب فعالیت آب میباشد .این ضریب تابع ترکیب
شیمیایی و شرایط ترمودینامیکی محلول است و مقدار
آن با توجه به آب منطقه موردمطالعه متفاوت میباشد.
در این مدل برای محاسبه  QSNشار خالص تاب
خورشیدی با طولموج کوتاه ( )W m-2از رابطه ()11
استفاده میشود.

 wچگالی آب دریاچه ( )kg m-3میباشد.
نسبت بوئن عبارت است از نسبت شارگرمای محسوس
به شارگرمای نهان که مقدار آن از رابطه ( )22به دست
میآید:
QC
T  Ta P
 cb . s
.
Qe
es  ea 1000

E  86400 
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 Qa outو  Qaمؤلفههای تاب طولموج بلند ورودی
دریاچه و برگشتی از اتمسفر و  Qbcتاب طولموج بلند
برگشتی از سطح دریاچه است که واحد هر سه آنها ( W
 )m-2میباشد و با استفاده از روابط ( )12تا ( )11محاسبه
میشوند.
رابطه()12
Q  . .T
رابطه()19
Qaout  0.03.Qa

میشود n .تعداد ساعات آفتابی مشاهدهشده و  Nتعداد
ساعات آفتابی محتمل ( )hrمیباشد که از رابطه ()16
بهدست میآید.
JD  93.5
رابطه()11
d  1  0.0167 sin(2 .
)
365

2 .JD
( 0.409Sin
) 1.39
365

رابطه()11

 JDشماره روزهای سال است (از  1تا .)165
رابطه()15
)) ( COS 1 ( tan( ) tan
رابطه()16

hs

شار خالص تاب
میشود:
رابطه()17

24.

4

a

رابطه()11

hs


طولموج بلند از رابطه ( )17محاسبه

46.5.ea



Ta



 1  (1 

a

 -5نتایج و بحث
بهمنظور برآورد تبخیر از سطح دریاچه ارومیه ،پنج روز
از روزهای سال  1129طی فصول بهار و تابستان که
بهعنوان روزهای بدون ابر در بررسیهای دادهشده بودند
برای مطالعه انتخاب شدند.
مدلها

میانگین آلبدوی سطح دریاچه ارومیه که با استفاده از
روشهای مختلف برای هر مدل محاسبهشدهاند ،در

111
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جدول ( )1نشان دادهشده است.مقدار گسیلندگی هوا در
مدل  SEBALبا استفاده از رابطه پیشنهادی بستیانسن
( )1995بهصورت یک مقدار ثابت برای کل سطح دریاچه
محاسبه شد .این مقدار برای روزهای مختلف دارای مقدار
ثابت  1/77به دست آمد] .[11مقدار گسیلندگی هوا در
مدل  SEBSبا استفاده از رابطه پیشنهادی سو ()2112
محاسبه گردید] .[12مقدار گسیلندگی هوا در مدل
 SDDEبااستفاده از نقشههای دمای هوا و فشار بخار
منطقه و رابطه ( )11بهصورت یک نقشه برای کل سطح
دریاچه ارومیه به دست آمد (جدول .)5با توجه به مقادیر
بهدستآمده برای گسیلندگی هوا در سه مدل میتوان
گفت که این مقادیر در هر سه مدل و در تمامروزهای
مطالعه مقادیری نزدیک به یکدیگر داشتند .بدینترتیب
مؤلفه گسیلندگی هوا باعث ایشاد تغییر چشمگیری در
میانگین مقدار تبخیر بهدستآمده از سه مدل نخواهد
شد.
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 eaفشار بخار هوا ( )mbarو  Taدمای هوا ( )kمیباشد.
به علت اینکه در مقیاس روزانه ،میزان شار گرمای
ذخیرهشده در قیاس با شار تاب خالص بسیار ناچیز
است ،در مدل  SDDEبرای محاسبه نقشههای نرخ تبخیر
روزانه از ترم شار گرمای خالص ( )Qnدریاچه صرفنظر
شده است].[22
خالصه مراحل محاسباتی تبخیر توسط هر سه مدل
 SEBALو  SEBSو  SDDEدر شکل( )2آورده شده است.

مقادیر

ثابت

استفان بولتزمن (  )5/67×11- 2 Js 1m2 k 4و
گسیلندگی هوا بر روی سطح دریاچه میباشد که
بااستفاده از رابطه ( )11به دست میآید].[12
e 
) exp(  1.2  3  46.5( a )) 
Ta 

دادههای

surface

Qbs 

a

Q LW  Qa  Qaout  Qbs

ورودی

a

 Taو  TSبه ترتیب دمای هوا و سطح آب ( )°Kو

N 

رابطه()11

-1-5

TS 4

.

a

مقایسه مدلهای بیالن انرژی مبتی بر دادههای ...
مصطفی خرسند موقر ،سمیه سیما

SDDE

SEBA
L

SEBS
داده

داده

های هواشناسی

های هواشناسی

و ماهواره ای

داده

و ماهواره ای

نسبت

های هواشناسی

شار

بوئن

و ماهواره ای

شار

گرمای

گرمای خاک

محسوس

پیكس
ل سرد و
گرم

شار

شار

تابش خالص

تابش خالص

تابش خالص
خورشیدی

خورشیدی

خورشیدی

داده

شار

شار
گرمای خاک

شار
گرمای

های كیفیت

شار

دریاچه

محسوس

گرمای نهان

شار

تبخیر

گرمای نهان

شار
گرمای نهان
تبخیر

تبخیر
نسبت

نسبت

تبخیر

لحظه ای

تبخیر

تبخیر

تبخیر

روزانه
تبخیر

تبخیر

روزانه

روزانه

شكل  :2خالصه روش محاسباتی برآورد تبخیر با استفاده از سه مدل  SEBS ، SEBALوSDD

جدول  :4میانگین مقادیر آلبدو سطح دریاچه ارومیه استفادهشده در مدلهای  SEBALو SEBSوSDDE
SDDE

SEBAL & SEBS

روز

ماه

1/16

1/175

11

اردیبهشت

1

1/12

1/197

21

خرداد

2

1/17

1/169

12

تیر

1/12

1/121

22

تیر

1

1/19

1/111

27

مرداد

5

1129

1

جدول  :5میانگین مقادیر گسیلندگی هوا بر روی سطح دریاچه ارومیه استفادهشده در مدلهای  SEBALو SEBSوSDDE

گسیلندگی هوا

سال

ردیف

روز

ماه
اردیبهشت

1
2

SDDE

SEBS

SEBAL

1/72

1/72

1/75

11

1/72

1/21

1/75

21

خرداد

1/72

1/21

1/75

12

تیر

1/2

1/22

1/75

22

تیر

1

1/72

1/21

1/75

27

مرداد

5

1
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سال

ردیف
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دو مدل  SEBALو SEBSبهصورت لحظهای و همچنین
مقدار میانگین روزانه شار خالص خورشیدی و شار گرمای
ذخیرهشده در آب در مدل  SDDEدر جدول( )6ارائهشده
است.

 -2-5برآورد شارهای انرژی
بهمنظور توسعه معادله بیالن انرژی و برآورد تبخیر،
شارهای انرژی شامل شار خالص خورشیدی ،شارگرمای
ذخیره در آب و شارگرمای محسوس محاسبه شد .مقادیر
شارخالص خورشیدی و شار گرمای ذخیرهشده در آب در

جدول  :6میانگین مقادیر شار خالص خورشید و شار گرمای ذخیرهشده در آب در مدلهای  SEBALو SEBSوSDDE

شار گرمای ذخیرهشده در آب

شار خالص خورشیدی

()W m-2

()W m-2

روز

SDDE

SEBS

SEBAL

*SDDE

SEBS

SEBAL

ماه

سال

ردیف

1

111

169

267

752

719

11

اردیبهشت

1

1

575

172

252

727

711

21

خرداد

2

1

112

121

261

722

761

12

تیر

1

515

162

251

766

717

22

تیر

1

1

179

117

217

719

691

27

مرداد

5

*
همانطور که مشخص است مقادیر شارخالص خورشیدی
در دو مدل  SEBALو SEBSمقادیری نزدیک به یکدیگر
دارند و اختالف اندک آنها نیز به دلیل تفاوت مقادیر
گسیلندگی هوا میباشد (جدول .)5شار خالص
خورشیدی ارائهشده برای مدل  SEBALو  SEBSمقدار
این شار را در لحظه گذر ماهواره (حدود ساعت  )12از
منطقه دریاچه ارومیه ارائه میدهد .به علت اینکه مقدار
شارخورشیدی در این ساعت تقریباً نزدیک به حداکثر
مقدار روزانه میباشد .مقدار آن از شار خورشیدی مدل
 SDDEکه نشاندهنده متوسط روزانه شار خالص
خورشیدی در منطقه دریاچه ارومیه میباشد ،بیشتر
است .شار گرمای ذخیرهشده در مدل اصالحی SEBS
بیشتر از مدل  SEBALبه دست آمد .در مدل  SDDEبه
دلیل گام روزانه مدل و عمق کم دریاچه از این شار
صرفنظر شده است .میانگین مقادیر شار گرمای
محسوس در سطح دریاچه ارومیه با استفاده از دو مدل
 SEBALو SEBSدر  5روز مطالعه در جدول ( )7ارائهشده
است .بهدلیل استفاده مدل  SDDEاز نسبت بوئن نیازی
به محاسبه شار گرمای محسوس در این مدل نمیباشد.

1129

1

متوسط روزانه تبدیلشده به لحظهای
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مقدار شار گرمای محسوس در مدل  SEBAL v.1مقدار
بسیار کمی میباشد .علت این امر در فلسفه در نظر
گرفتن پیکسل سرد است .تغییرات شار گرمای محسوس
( )Hدر هر نقطه درروش  SEBALدر حدفاصل مقدار این
شار در دو پیکسل سرد و گرم با توجه به دمای سطح آن
نقطه گسترش مییابد .درواقع مقدار شار گرمای
محسوس در پیکسل سرد حداقل ،و در پیکسل گرم
حداکثر ،میباشد .در مدل  SEBAL v.1پیکسل سرد بر
روی محیط دریاچه در نظر گرفتهشده و شار گرمای
محسوس در این پیکسل صفر در نظر گرفته میشود .با
توجهبهاینکه مقدار تغییرات دمای سطح در سطح
دریاچه اندک میباشد ،مقدار شار گرمای محسوس در
اکثر نقاط دریاچه نزدیک به صفر میشود .در مدل
 SEBAL v.2پیکسل سرد در منطقهای با پوش گیاهی
باال در نظر گرفته میشود .با توجه به اینکه مقدار دمای
سطح در سطح دریاچه کمتر از سایر نقاط منطقه می-
باشد با در نظر گرفتن مقدار پیکسل سرد در ناحیهای
غیر از سطح دریاچه باعث میشود تا شار گرمای
محسوس بر روی سطح دریاچه منفی شود.

مقایسه مدلهای بیالن انرژی مبتی بر دادههای ...
مصطفی خرسند موقر ،سمیه سیما

جدول  :7میانگین مقادیر شار گرمای محسوس در مدلهای  SEBALوSEBS

شار گرمای ذخیرهشده () W m-2
SEBS

SEBAL v.2
-66

روز

ماه

1

11

اردیبهشت

22

-11

1

21

خرداد

11

-27

6

12

تیر

17

-11

1

22

تیر

1

11

-122

5

27

مرداد

5

51

SEBAL v.1

ردیف

سال

1
2
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 -3-5مقایسه نرخ تبخیر
میانگین مقادیر تبخیر از سطح دریاچه با استفاده از چهار
مدل  SEBS،SEBAL v.2،SEBAL v.1و  SDDEدر پنج
روز در نظر گرفتهشده در جدول ( )2نشان داده شده
است .همچنین جهت مقایسه با مقادیر زمینی ،دادههای
تبخیر آبشور و شیرین ایستگاه گلمانخانه نیز به تفکیک
هرروز ارائه شده است .بر این اساس ،مقادیر تبخیر
بهدستآمده از مدل  SEBAL v.1کمترین مقدار رابین
سایر مدلها در تمامروزها دارا میباشد و پ ازآن مدل
 SEBAL v.2قرار دارد .ولی بیشترین مقدار تبخیر در
روزهای مختلف متفاوت است و در بعضی روزها مدل

جدول  :8میانگین مقادیر تبخیر بهدستآمده از مدلها و همچنین مقادیر تبخیر آبشور و شیرین ایستگاه گلمانخانه
تبخیر ایستگاه گلمانخانه

مقدار تبخیر حاصل از مدلها ()mm/day

()mm/day
آبشور

آب شیرین

SDDE

SEBS

SEBAL v.2

SEBAL v.1

روز

ماه

سال

ردیف

1/ 1

1/ 1

6/21

7/15

6/12

5/12

11

اردیبهشت

1

1

2/ 1

6/25

5/51

6/15

5/26

21

خرداد

2

6/1

7/ 1

6/22

2/91

6/61

5/11

12

تیر

1/ 1

11/7

6/19

5/26

5/11

1/51

22

تیر

1

1/ 7

7

5/15

2/71

6/67

1/22

27

مرداد

5

نکته توجه شود که مقادیر تبخیر ارائهشده توسط ایستگاه
گلمانخانه مقادیر یک موقعیت ( پیکسل) خاص میباشد
درحالیکه مقادیر تبخیر ارائهشده توسط مدلها میانگین
مقادیر تبخیر برآورد شده از کل سطح دریاچه با لحاظ
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نکته قابلتوجه این است که در اکثر روزهای موردبررسی،
نتایج نرخ تبخیر برآورد شده از مدلها بیشتر از نرخ
تبخیر اندازهگیری شده در تشت آبشور (با نمونه آب
دریاچه) میباشد .در تفسیر این موضوع الزم است به این
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 SDDEو در بعضی روزهای دیگر مدل  SEBSبیشترین
مقدار را دارا میباشد .مطابق انتظار مقدار تبخیر از
آبشور در ایستگاه گلمانخانه کمتر از تشت آب شیرین
این ایستگاه است اما مقادیر تبخیر این ایستگاه دارای
روند ثابتی در روزهای مختلف نسبت به نتایج مدلها
نبود و در بعضی روزها مقادیری کمتر و در بعضی روزهای
دیگر مقادیری بیشتر از آنها داشت .همچنین اختالف
مقادیر تبخیر آب شیرین و آبشور این ایستگاه نیز دارای
روند ثابتی در روزهای مختلف نبود بهطوریکه این
اختالف در بعضی روزها حدود  1میلیمتر و در بعضی
روزهای دیگر به بی از  6میلیمتر میرسید.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

بهعنوان دقیقترین مدلهای برآورد تبخیر
شناختهشدهاند ] )[5در تخمین مقدار تبخیر از کل سطح
دریاچه به کار رود .دراینبین استفاده از آن دسته از
مدلهای بیالن انرژی که به نحو مؤثرتری بیشترین
ویژگیهای کیفیت آب را لحاظ نمایند ارجحیت دارد.
برای مقایسه بهتر نتایج مدلها و همچنین تحلیل الگوی
تغییرات مکانی نرخ تبخیر بهدستآمده ،نقشههای روز
سوم مطالعه ( 12تیر) موردبررسی قرار گرفت (شکل(.))1
همانطور که مالحظه میشود مقدار میانگین کل تبخیر
بهدستآمده با استفاده از مدل  SEBSبیشتر از سایر
مدلها میباشد .در مدل  SEBALدر حالتی که پیکسل
سرد بر روی سطح دریاچه در نظر گرفته شد ( SEBAL
 )v1مقدار میانگین تبخیر کمتر از حالتی است که
موقعیت پیکسل سرد در مناطق با پوش گیاهی در
غرب دریاچه در نظر گرفته شد (.)SEBAL v2

نمودن تغییرات مکانی متغیرهای اقلیمی روی سطح
میباشد .طبق نتایج ارائهشده مقدار تبخیر برآورد شده از
مدل  SDDEکمترین اختالف را با مقادیر آب شیرین
ایستگاه گلمانخانه دارا میباشد و همچنین مدلهای
 SEBAL v.1کمترین اختالف را با مقادیر آبشور ایستگاه
گلمانخانه دارا میباشند.
انشام اعتبارسنشی و تعیین دقیقترین مدل برآورد تبخیر
از سطح دریاچههای وسیع نیازمند اندازهگیریهای دقیق
(بهعنوان مثال با استفاده از تشهیزات ادی کواریان  )1و
یا اعتبارسنشی شارهای انرژی از طریق نصب تشهیزاتی
نظیر تشعشع سنجها 2و سنتیلومتر 1در نقاط مختلف
روی سطح آب میباشد .اندازهگیریهای تشت تبخیر در
یک نقطه خاص در اطراف دریاچه (مانند ایستگاه
گلمانخانه) نمیتواند بهعنوان یک معیار قابلاعتماد برای
اعتبارسنشی مدلهای پایه فیزیکی بیالن انرژی (که
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شكل  :3مقدار تبخیر برآورد شده از سطح دریاچه ارومیه در روز  12تیر با استفاده از سه مدل  SEBS ،SEBALو SDDE

1

3

Eddy Covariance
Net Radiometer

Scintillomete

2
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تغییرات مکانی نرخ تبخیر بهدستآمده با استفاده از مدل
 SEBSبهطورکلی در نواحی شرقی بیشتر و با حرکت به

سمت غرب کمتر میشود .علت این امر تأثیر سرعت باد
بر روی تبخیر در این مدل است .سرعت باد در روز

مقایسه مدلهای بیالن انرژی مبتی بر دادههای ...
مصطفی خرسند موقر ،سمیه سیما

بیشترین مقدار تغییرات مکانی در مدل
حدود  1میلیمتر و در مدل  SEBAL v2حدود 5
میلیمتر در سطح دریاچه میباشد .مقدار تبخیر در این
مدل در نواحی میانی به دلیل کاه مقدار آلبدو ،بیشتر
میباشد و با حرکت به سمت نواحی ساحلی همزمان با
افزای آلبدو (ناشی از کاه عمق آب و افزای شوری)
تبخیر کاه مییابد .مدل  SDDEمستقل از سرعت باد
عمل میکند به همین دلیل مقدار تغییرات مکانی در این
مدل همگنتر و درنتیشه مقدار انحراف معیار دادههای
بهدستآمده از این مدل در سطح دریاچه کمتر میباشد.
مقدار تبخیر در این مدل در مناطق ساحلی کمتر و در
مناطق عمیق میانی (شکل (-1ب)) دریاچه بیشتر
میباشد .این امر ناشی از زیاد بودن نسبت بوئن در این
مناطق به علت افزای آلبدو و شوری باال است .بیشترین
مقدار تغییرات مکانی نرخ تبخیر در مدل  SDDEحدود
 1/5میلیمتر میباشد.

موردنظر در سمت شرق دریاچه در بعضی مناطق تا بی
از  2متر بر ثانیه بیشتر از نواحی غرب آن است (شکل
(-1الف)) .سرعت باد در مدل  SEBSهم در شار گرمای
آب و هم در شار گرمای محسوس تأثیر مستقیم دارد.
بههمین دلیل نقشه تبخیر حاصل از این مدل تحت تأثیر
مستقیم نقشه سرعت باد میباشد .این عامل باعث
افزای انحراف معیار مقادیر تبخیر بهدستآمده از این
مدل شده بهطوریکه حداکثر تغییرات مکانی مقدار
تبخیر در این مدل بی از  2میلیمتر در روز میباشد.
سرعت باد در مدل  SEBALبهصورت همگن عمل
میکند .درواقع در این مدل ابتدا با داشتن سرعت باد در
منطقه پیکسل سرد سرعت باد در ارتفاع  211متر در
منطقه مطالعه محاسبه میشود و پ ازآن با داشتن
مقادیر زبری سطح مقدار سرعت باد در نقاط مختلف
منطقه به دست میآید .تغییرات اندک مقدار زبری در
سطح دریاچه و محیط آبی باعث اثر همگن سرعت باد در
سطح دریاچه شده و درنتیشه تغییرات مکانی نرخ تبخیر
در مدل  SEBALکمتر از مدل  SEBSمیباشد.

SEBAL v1

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :4الف) تغییرات سرعت باد در سطح دریاچه ارومیه در تاریخ  12تیر سال  1381ب) نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه در روز
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 12تیر سال1381

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

 -6جمعبندی
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در حوضههای آبریز و بهخصوص حوضههای آبریز بسته،
سهم تبخیر در بیالن حوضه ،قابلتوجه است .بیشتر
مدلهای توسعهیافته برای برآورد تبخیر با استفاده از
دادههای سنش ازدور ،مدلهای تبخیر و تعرق هستند
و با توجه به تفاوت سطوح آبی با مناطق پوش گیاهی
الزم است تا عملکرد این مدلها در سطوح آبی کنترل
شود .برای بررسی این موضوع در این مطالعه از سه مدل
بیالن انرژی بر پایه دادههای سنش ازدور شامل
 SEBS ،SEBALو  SDDEاستفاده شد .دو مدل SEBAL
و  SEBSمدلهای تشاری تبخیر و تعرق میباشند ،ولی
مدل  SDDEیک مدل توسعه دادهشده برای برآورد
تبخیر از سطوح آبی میباشد .در این مطالعه نرخ تبخیر
از سطح دریاچه ارومیه طی  5روز بدون ابر در سال
 1129با استفاده از مدلهای مختلف و دادههای سنشنده
 MODISبرآورد شده و مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج بهدستآمده از این مطالعه حاکی از آن است که
مقادیر تبخیر بهدستآمده از مدل  SEBAL v.1کمترین
مقدار را بین سایر مدلها دارا میباشد و پ ازآن مدل
 SEBAL v.2قرار دارد .ولی بیشترین مقدار تبخیر در
روزهای مختلف متفاوت است و در بعضی روزها مدل
 SDDEو در بعضی روزهای دیگر مدل  SEBSبیشترین
مقدار را دارا میباشد .ازنظر مقایسه الگوی مکانی نرخ
تبخیر ،در مدلهای  SEBALو  ،SDDEنرخ تبخیر در
سواحل کمتر و با حرکت به سمت نواحی مرکزی افزای
مییابد ولی در مدل  SEBSالگوی تغییرات مکانی نرخ
تبخیر تابع الگوی تغییرات سرعت باد میباشد.
مدلهای موردبررسی ازنظر تفاوت در دادههای ورودی،
گام زمانی محاسبه ،فرضیات مورد مقایسه قرار گرفتند.
ازجمله مهمترین تفاوت مدلهای مورد مقایسه ،گام
زمانی محاسبات برآورد تبخیر است .مدلهای SEBAL
و SEBSمقدار تبخیر را بهصورت لحظهای و با استفاده از
شارهای محاسبهشده در لحظه گذر ماهواره (نزدیک به
مقدار
ساعت ظهر محلی) محاسبه میکنند و سپ
تبخیر را با استفاده از نسبت تبخیر (با فرض ثابت بودن
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نسبت تبخیر) بزرگمقیاس میکنند .این مورد باعث
برآورد بیشتر مقدار شارهای اصلی در لحظه گذر ماهواره
نسبت به شارهای میانگین روزانه در مدلهایی مثل
 SDDEمیشود .همچنین برقراری فرض ثابت بودن
نسبت تبخیر در سطح آب نیز در مطالعات پیشین مورد
سؤال بوده است ] 19و .[22مقدار شار گرمای ذخیرهشده
در مدلهای لحظهای مانند SEBALو SEBSمعادل نصف
شار خالص خورشیدی فرض میشود که بر اساس
مطالعات صورت گرفته در دریاچههای کمعمق نظیر
ارومیه برآورد دست باالیی است ] .[11مؤلفه شوری در
مدلهای  SEBALو SEBSفقط بهصورت اثر کاهشی
چگالی آب روی تبخیر لحاظ میشود درحالیکه شوری
بر روی سایر متغیرهای ورودی مدل ازجمله فشار بخار
سطح آب نیز مؤثر میباشد که این اثر در مدل SDDE
در نظر گرفته میشود .ازاینرو ،در میان مدلهای توزیعی
پایه فیزیکی بر مبنای بیالن انرژی ،استفاده از آن دسته
از مدلها ی بیالن انرژی که به نحو مؤثرتری بیشترین
ویژگیهای کیفیت آب را لحاظ نموده و فرضیات
غیرواقعبینانهای ندارند ارجحیت دارد.
نتایج این مطالعه در تأیید مطالعات قبلی نشان داد لحاظ
تغییرات مکانی متغیرهای اقلیمی بهمنظور برآورد تبخیر
از سطح دریاچههای وسیع نظیر دریاچه ارومیه اثر
قابلتوجهی روی نتایج حاصل دارد] .[22لذا ،بهمنظور
اعتبارسنشی الگوی توزیع مکانی تغییرات متغیرهای
هیدرو اقلیمی ،میتوان با ایشاد حداقل دو ایستگاه
هواشناسی خودکار در جزایر دریاچه ،میانگذر و یا در
بویههای شناور نصب و راهاندازی نمود.
همچنین مقایسه برآورد مدلها با دادههای تشت تبخیر
آبشور (با نمونه آب دریاچه) در ایستگاه گلمانخانه در
مشاورت دریاچه نشان داد که در اکثر روزهای
موردبررسی ،نتایج نرخ تبخیر برآورد شده از مدلها
بیشتر از نرخ تبخیر اندازهگیری شده میباشد که این امر
ناکافی بودن دادههای اندازهگیری تک ایستگاهی و تعمیم
آن بهعنوان تبخیر از سطح آب دریاچههای وسیع را برای
استفاده در معادالت بیالن آب میرساند.
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Abstract

Evaporation is one of the principal components of the water balance equation in a basin. For large water bodies
located in arid regions, particularly in endorheic basins, evaporation loss is remarkable. Because of the
considerable variation of hydro-meteorological variables over large basins, several models have been developed
to estimate evapo-transpiration using remote sensing data. However, performance of such models over water
bodies are questionable as they neither consider the lake geomorphology nor the water quality. Estimating
evaporation from saline lakes is more difficult than that of the fresh water because the interaction of salinity and

[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10 ]

evaporation should also be considered. This study aims at comparing three energy balance models (EBMs) based
on remote sensing data for estimating the rate of evaporation from Urmia Lake, one of the largest hypersaline lake
worldwide. To do this, for 5 clear sky days in 2010, three commonly used RS-Based EBMs including SEBAL, SEBS
and SDDE were applied using MODIS satellite imageries and results were compared against each other. Although
all three models are capable of capturing spatial variations of meteorological variables over the lake, the only
model which has been specially developed for water bodies and can completely reflect the effect of water salinity
on evaporation is SDDE. The results indicate that the lowest lake-averaged evaporation rate is obtained in the
SEBAL V.1 and SEBAL V.2 models, respectively. While the highest lake-averaged evaporation rates varies between
the SEBS and SDDE models during the study days. Moreover, the evaporation rates from the lake decreases from
the central deep parts toward the coasts in SEBAL and SDDE. This pattern is more homogeneous in SDDE.
However, for the SEBS model, the spatial variation of the wind strongly depends on the spatial pattern of the wind
speed. Comparison of the models with the pan evaporation data show that for most of the studied days, pan
evaporation rates are less than the models estimations. Therefore, single-station pan evaporation measurements
are inadequate to be used as representatives of evaporation from large lakes.
[ DOI: 10.29252/jgit.7.2.155 ]
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