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چكيده
در این پژوهش برای ارزیابی تغییرات زمانی -مکانی مجموع تبخیر -تعرق ( )ETدر بخش جنوبی حوضه آبریز رودخانه ارس از محصول بهدست آمده
از دادههای سنجنده مودیس ماهواره ترا ( )MOD16برای یك دوره آماری 20ساله ( )2000- 2019استفاده شد .تفکیك مکانی این دادهها  500متر
و تفکیك زمانی آن  8روزه است .برای ارزیابی دقت دادههای  ETمودیس از دادههای تبخیر ایستگاه های موجود در سطح حوضه و معیار RMSE
استفاده شد .در طول دوره بهطور کلی غرب حوضه ،میانگین تبخیر -تعرق کمتری نسبت به شرق آن داشته است .تمام ی هستههای بیشینه به غیر از
هسته پارسآباد از سال  2000وجود داشتند؛ اما هسته بیشینه در پارسآباد از  2001بهبعد تشکیل شده و به صورت تدریجی وسعت یافته است.
بیشترین تغییر افزایش ی مقدار  ETدوره در کاربری زراع ی آب ی پارسآباد ،جنگلهای متراکم در خداآفرین و کلیبر ،مراتع مرغوب جنوبشرق ی اردبیل
و مخلوط کشاورزی -باغ ی آن و بیشترین تغییر کاهش ی  ETنیز در کاربری زراعت دیم ،مخلوط مراتع فقیر و سایر کاربریها در جنوب پارسآباد،
بیلهسوار و گرم ی مغان و تا حدودی مراتع فقیر غرب حوضه مشاهده شد  .تغییر افزایش  ETدر قسمتهای اشاره شده تا حدی ناشی از تغییر کاربری
آنها تشخیص داده شد و همچنین م یتواند ناش ی از تغییرات افزایش ی متغیرهای هواشناسی مؤثر بر آن از جمله دمای هوا ،سرعت باد و  . . .و نحوه
مدیریت منابع آب نیز باشد که روشن شدن آن نیازمند تحقیقات مفصلی است .افزایش نیاز آب ی گیاهان تنها ی ک ی از تبعات افزایش  ETخواهد بود .
واژههای کلیدی  :تبخیر تعرق ،حوضه ارس ،سنجنده مودیس
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مقدمه

تبخير تعرق) ET (Evapotranspirationخشکی ،فرايند

استفاده نموده اند .به مرور زمان محصوالت دورسنجی

اصلی در سيستم اقليم و پيونددهنده بين چرخههای کربن،

متعددی برای موضوعات و کاربردهای متنوعی از

ET

دادههای ماهواره ای بر اساس الگوريتمها و روشهای

بهشدت به فرايندهای انتقال انرژی مرتبط است؛ بنابراين،

معينی تهيه و ارائه شده است .مزايا ،محدوديتها و

پايش اين فرايند در هردو مقياس زمانی و مکانی برای

عدم قطعيت محصوالت  ETبر حسب شرايط منطقهای و

بهبود درک ما از برهمکنش بين خشکی و جو ضروری

مقياس های زمانی و مکانی متفاوت هستند (ونگ و

است (روهاف و همکاران .) 2013 ،اين پارامتر همچنين از

همکاران .) 2015 ،يکی از اين توليدات MOD16 ،است.

جمله مؤلفه های مهم و مؤثر در بيالن و چرخه آب است

اين محصول بهطور وسيعی مورد استفاده پژوهشگران

که در مديريت منابع آب بسيار حائز اهميت و تخمين و

جهان قرار گرفته است که در اينجا به تعدادی از

برآورد اين مؤلفه به دليل ماهيت خود با پيچيدگیها و

پژوهشهای انجام شده با آن اشاره میگردد.

انرژی و آب است (جونگ و همکاران.) 2010 ،

دشواری هايی همراه است .در دهههای اخير ،چندين مدل

هو و همکاران ( ) 2015داده توليدات تبخير و

تجربی بدين منظور ارائه شده است و برای برآورد محلی تا

تعرق MOD16و ( LSA-SAF

منطقه ای و جهانی توسعه داده شده اند (چن و همکاران،

 )Application Facility on Land Surface Analysisرا

 .) 2014فراتر از اين مدلها ،سنجش از دور بهعنوان ابزار

برای سال  2011اروپا مقايسه کردند .برای اين منظور 15

عملی برای تهيه داده مکانی  ETسطح زمين شناخته شده

سايت از بيوم های مختلف (از اراضی زراعی ،علفزار،

است .داده های دورسنجی همچنين اطالعات مکانی -زمانی

بوته زار ،ساوانا گرفته تا جنگل) گزينش نمودند .نتايج

در خصوص متغيرهای مؤثر بر  ETرا فراهم میسازد

نشان داد هردو مدل در اغلب مناطق اروپا مناسب هستند،

(لوس و همکاران .) 2000 ،در همين راستا روشها و

بهجز در نواحی نيمهخشك که آب در دسترس ،فاکتور

الگوريتمهای مختلف مبتنیبر دورسنجی و تصاوير

محدودکننده اصلی برای تبخير و تعرق سطح زمين است.

ماهواره ای برای تخمين اين پارامتر ارائه شده (از قبيل

ونگ و همکاران ( ) 2015نقاط ضعف و قوت توليدات

الگوريتم سبال ( ،)SEBALمتريك (،)METRIC

 ETرا در خشکی کانادا بررسی کردند .در خصوص

سبس( )SEBSو غيره) که مورد استفاده محققان زيادی

 ،MOD16عدم اطمينان داده های مدل بيشتر مربوط به

قرار میگيرد .بهعنوان نمونه میتوان به تحقيقات بستيانسن

فصول سرد و مناطق با پوشش گياهی پراکنده بود.

( ،) 1998سو ( ،) 2002کلو و همکاران ( ،) 2007ژيئا و

نامبردگان پيشنهاد کردهاند در تکنيكهای آتی مدل بايد

همکاران ( ،) 2009سان و همکاران ( ،) 2013مو و

به رويکرد ترکيبی توجه شود .آگيالر و همکاران ()2018

همکاران ( ،) 2011مارشال و همکاران ( ،) 2013شکار و

با استفاده از سنجههای آماری مختلفی

(Root ( RMSE

نانداگيری ( ،) 2016آليس و همکاران ( ،) 2017زيونگ و

 ، )Mean Squared Errorضريب تعيين

( coefficient of

همکاران ( ،) 2017يين و همکاران ( ،) 2020پاسيوال و

 ، ))determination (R-squaredباياس ( )BIASو

همکاران ( ،) 2021پارسینژاد و همکاران (،)1399

شاخص انطباق ( ،) ) Concordance Indexکارايی

رحيمپور و همکاران ( ) 1399اشاره نمود که از روشهای

 MOD16در سنجش  ETشمال غربی مکزيك را ارزيابی

مرسوم برای برآورد اين پارامتر در سطح محلی تا جهانی

نمودند .در بهترين کارايی که مشاهده شد RMSE ،بين

EUMETSAT Satellite
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 0/4تا  0/77مي لی متر در روز بود .در بقيه موارد مدل،

به مقايسه مقادير  ETواقعی محصول  MOD16A2با دما و

مقادير  ETرا با کمبرآرودی تخمين زد .دگانو و همکاران

بارش استان آذربايجان شرقی در بازه زمانی 2000- 2014

( ) 2018دقت  PETمحصول MOD16A2را با استفاده از

با استفاده از همبستگی و تحليل رگرسيون برای

و MAE

ايستگاههای اهر ،سراب ،سهند ،مرند و ميانه پرداختند و

بررسی نمودند .نتايج نشان داد بيشبرآوردی دادههای

همبستگی مستقيم منفی بين دما و متغير مورد مطالعه به

محصول در بهار -تابستان بزرگتر از پاييز -زمستان است.

دست آوردند.

سنجشهای زمينی ايستگاههای پامپاس آرژانتين

الفيصل و همکاران ( )2020دقت  MOD16A2موديس در

در داخل کشور نيز پژوهشهايی درباره اين متغير برای

برآورد تبخير -تعرق منطقه جاوه شرقی اندونزی را از

محدوده حوضه ارس انجام شده است بهعنوان نمونه،

طريق مقايسه آن با دادههای اقليمی ايستگاهها ارزيابی

جهانبخش و همکاران ( 9 ،)1391مدل برآورد تبخير -

نمودند و نشان دادند فرآورده میتواند اين متغير را در

تعرق پتانسيل را در حوضه جنوبی رود ارس با هم مقايسه

مقايسه با دادههای اقليمی با دقت  75درصد و ،RMSE

نمودند و با استفاده از روش بالنی -کريدل که ضريب

 1/1مي لی متر در روز تخمين بزند .النشار و همکاران

همبستگی باال با داده تبخير ايستگاهی داشت نقشههای

( 12 ،) 2021محصول تبخير و تعرق واقعی جهان از 1982

همتبخير حوضه را برای دوره 20ساله  1986- 2005ترسيم

تا  2019را ضمن ارزيابی مقايسه ای از طريق معيارهای

نمودند .اسمعيلپور و دينپژوه ( ) 1391پس از برآورد

مختلف ،با هم تلفيق کردند تا مجموعه جديدی ايجاد

تبخير و تعرق پتانسيل برای  6ايستگاه حوضه جنوبی رود

کنند .آنان نتيجه گيری کردند هرچند هيچ فرآوردهای

ارس طی دوره آماری  ،1986- 2008روند ب لندمدت و

نمیتواند در همه مکان ها بهترين عملکرد را داشته باشد

متغيرهای هواشناسی مؤثر بر آن را در دو مقياس فصلی و

فرآورده پيشنهادی (تلفيقی) را میتوان بدون بررسی ساير

ساالنه بررسی کردند .روند ساالنه  ETبرخی ايستگاهها

مجموعه دادهها و انجام ارزيابیهای بيشتر استفاده کرد.

افزايشی و برخی ديگر کاهشی غيرمعنیدار بود .همچنين

نيشيدا و همکاران ( ،) 2003روهاف و همکاران (،)2013

تعداد ساعات آفتابی ،درجه حرارت و سرعت باد روند

مو و همکاران ( ،) 2013جانگ و همکاران (،)2013

صعودی داشتند .دينپژوه و همکاران ( )1397در ارزيابی

جونوويس و همکاران ( ) 2014نيز در پژوهشهای خود

حساسيت تبخير -تعرق مرجع شمالغرب ايران نسبت به

و

تغيير پارامترهای هواشناسی مؤثر بر آن به اين نتيجه دست

 MOD16A2/A3پرداختهاند .مربوطه و همکاران ()1397

يافتند که در اکثر ايستگاههای مورد مطالعه ،بيشترين مقدار

تبخير و تعرق واقعی دو مزرعه ذرت در استان قزوين را

ضريب حساسيت اين متغير در مقياس ساالنه و ماهانه

طی فصل رشد با استفاده از محصول  MOD16و مدل

مربوط به حداقل و حداکثر دما است.

به

بررسی

و

ارزيابی

محصول

MOD16

 SWAPبرآورد کرده و با هم مقايسه نمودند .با در نظر

همانطور که پيشتر به آن اشاره شد پژوهشهای

گرفتن مدل  SWAPبهعنوان مبنا ،مقدار  RMSEدر دو

پيشين انجام شده در مورد  ETحوضه ارس ،بيشتر به

مزرعه  1/46و  1/94مي لی متر در روز محاسبه شد .آنان به

بررسی روند آن معطوف بوده و يا بين روشهای مختلف

اين نتيجه رسيدند در صورت نبود دادههای اندازهگيری ،از

تخمين  ETمقايسهای صورت گرفته اما به بررسی اين

مقادير تخمينی محصول  MOD16میتوان بهعنوان

متغير در محدوده ارس از بعد فضايی پيوسته و با استفاده از

جايگزين استفاده نمود .جعفری شندی و همکاران ()1397

دادههای شبکهبندی شده با توان تفکيك افقی باال چندان
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پرداخته نشده است .با توجه به نتايج پژوهشهای متعدد

کوهستانی و کوهپايه ای واقع شده است 18/5 .درصد بقيه

انجام شده در زمينه بررسی کارايی و دقت محصول

را

همه

 MOD16در برآورد  ETمناطق مختلف جهان ،در اين

قسمتهای حوضه پراکنده اند (کيانی سفيدان جديد،

پژوهش ضمن ارزيابی دقت محصول  MOD16A3GFدر

.) 1384

اين

برآورد  ETحوضه ارس از طريق مقايسه آن با دادههای

حوضه است که طولی حدود  1264کيلومتر دارد

ايستگاهی ،به توزيع فضايی آن در اين حوضه طی  20سال

و از کوههای شرق کشور ترکيه سرچشمه میگيرد.

( ) 2000- 2019و تغييرات مکانی آن پرداخته میشود.

اين رود به لحاظ ژئوپليتيکی حائز اهميت فراوانی است و

تشکيل

دشتهايی
رودخانه

ارس،

داده اند

که

شاهرگ

در
اصلی

مرز مشترک بين ترکيه و ارمنستان ،ايران و ارمنستان و
 2محدوده مورد مطالعه و روش پژوهش

ايران و جمهوری آذربايجان را تشکيل میدهد (کرس و

 1- 2محدوده مورد مطالعه

شيفلر .) 2010 ،اين رود پس از طی مسيری در مرز

حوضه آبريز ارس در ايران بين مختصات جغرافيايی´ 03

مشترک بين ايران با جمهوری آذربايجان و ارمنستان ،در

 44°تا ´ 48° 41طول شرقی و ´  37° 47تا ´39° 46

خاک جمهوری آذربايجان به کورا پيوسته و به دريای خزر

عرض شمالی واقع گرديده و رود ارس ،مهمترين

می ريزد و بخشی از حوضه آبريز آن را تشکيل میدهد.

و پرآبترين رودخانه منطقه مورد مطالعه به شمار میرود.

بخش جنوبی اين حوضه در شمال غرب ايران واقع شده و

مرتفعترين نقطه در اين حوضه ،قله سبالن با  4811متر

قسمت هايی از سه استان اردبيل ،آذربايجان شرقی و

از سطح دريا و پستترين آن با ارتفاع  20متر

آذربايجان غربی را در بر میگيرد .موقعيت جغرافيايی

در محل خروجی رودخانه ارس واقع در مرز

حوضه و ايستگاهها در شکل  1نمايش داده شده و

ايران و جمهوری آذربايجان قرار دارد .مساحت

مشخصات ايستگاههای منتخب در جدول  1آورده شده

اين حوضه در خاک ايران بالغ بر  39478کيلومترمربع

است.

بوده و حدود  81/5درصد آن در مناطق
جدول  .1مشخصات ایستگاه های منتخب حوضه ارس.
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از دریا

(درجه)

(درجه)

(متر)

ردیف

نام ایستگاه

38/21

1335

1

اردبیل

48/33

1390

2

اهر

47/06

38/43

3

پارسآباد

47/76

39/6

73

4

جلفا

45/66

38/75

736/2

5

گرمی

48/05

39/05

749

6

ماکو

44/43

39/33

1411/3

7

مشگینشهر

47/68

38/38

1561
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شكل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی ،ایستگاه ها و رودخانه های اصلی محدوده ارس.

 2- 2داده و روش پژوهش

وبسايت  NASAدريافت گرديد .همچنين دادههای آماده

در اين مطالعه برای بررسی تغييرات  ETدر حوضه آبريز

تبخير ايستگاههای همديدی منتخب حوضه ارس (جدول

ارس از دادههای  MOD16برای دوره آماری 20ساله از

 ) 1برای دوره آماری  2000- 2017از سازمان هواشناسی

 2000- 2019استفاده شد و کارايی و دقت فرآورده

کشور و داده  ETايستگاههای اقليمشناسی از هواشناسی

ارزيابی گرديد .محصول  MOD16يکی از محصوالت

اردبيل اخذ گرديد .ايستگاههای اقليمشناسی منتخب شامل:

سنجنده  MODISناسا است و يکی از  5مؤلفهای که

اردبيل ،پارسآباد ،گرمی و مشگينشهر و ايستگاههای

برآورد میشود ،تبخير -تعرق است .توليدات تبخير -تعرق

همديدی شامل :اهر ،جلفا و ماکو میباشد .برای ارزيابی

 MOD16A2/A3در فواصل زمانی  8روزه و ساالنه توليد

دقت محصول ،داده  ETهشت -روزه آن برای مختصات

میشود (مو و همکاران .) 2013 ،مجموعه ششم اين

جغرافيايی ايستگاههای اشاره شده ،با اسکريپتنويسی

محصول ،تفکيك مکانی  500متر و تفکيك زمانی 8

استخراج شد .تعدادی از ايستگاههای حوضه نيز در

روزه دارد (رونينگ و همکاران )2019 ،و فرمت آن

ياختهای با کالس  Fill Valueقرار د اشتند که شامل مراکز

 HDF-EOSاست .محدوده ارس در داخل يك گرانول

شهری/سکونتگاه ،پهنه آبی ،زمين باير يا با پوشش تنك

با کد  h21v05قرار دارد که حرف  hنمايانگر بعد افقی

هستند و محصول برای آنها داده ای را ثبت نکرده است.

تقسيمبندی و حرف  vنشانگر بعد عمودی گرانول است.

بديننحو که نزدي كترين ياخته به هر ايستگاه بهعنوان

تعداد شبکههای حوضه  184014ياخته میباشد .دادههای

ياخته نماينده ايستگاه انتخاب گرديد که محصول برای

 ETساالنه محصول  MOD16A3GFبا فرمت  HDFاز

آنها داده تخمينی دارد .سپس متناظر با تاريخ

ET
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هشتروزه محصول ،ميانگين هشت -روزه برای داده تبخير

است .دادههای موردنياز از  MODISبهعنوان ورودی

و تعرق ايستگاهها (داده مشاهداتی) محاسبه شد .از ميانگين

الگوريتم  :MOD16دادههای دورسنجی پوشش زمين،

هشت -روزه تبخير و تعرق ايستگاهها برای ارزيابی دقت

 ،FPAR/LAIسپيدايی و دادههای غيرماهوارهای (داده

محصول  MOD16در تخمين  ETهشت -روزه

روزانه هواشناسی  MERRA GMAOبا تفکيك افقی

ايستگاههای حوضه استفاده شد .لذا دادههای  ETمحصول

تقريبی 0/5 ×0/6

درجه) تهيهشده توسط سازمان GMAO

پس از اعتبارسنجی و مقايسه با دادههای ايستگاهی حوضه،

ناسا را شامل میشود (مو و همکاران2013 ،؛ ونگ و

پهنهبندی شده و مورد تحليل قرار گرفتند .همچنين

همکاران ET .) 2015 ،برآورد شده با  MOD16با

سریزمانی  ETهشت -روزه محصول تهيه و تغييرات

اندازه گيری شده از  232حوضه آبريز صحتسنجی شده

زمانی -مکانی اين متغير طی  20سال بررسی شد.

است ( .) Mu et al, 2013در الگوريتم بهبوديافته ،رونينگ

ET

و همکاران ( ) 2019با ترکيب دادههای سنجش از دور و
 1- 2- 2الگوری تم MOD16

دادههای هواشناسی جهانی ،الگوريتم کلو و همکاران

الگوريتم ( MOD16مو و همکاران ) 2011 ،برای محاسبه

( )2007را که بر معادله پنمن -مانتيس (رابطه  ) 5مبتنی

 ETواقعی مبتنیبر معادله پنمن -مانتيس ( مانتيس)1965 ،

است و هم رسانش پوشش گياهی و هم  ETرا محاسبه

است .اين الگوريتم هم تقسيمبندی انرژی سطح و هم

میکند ،اتخاذ کردند .مانتيس ( ) 1965دمای سطح را از

شرايط محيطی مؤثر بر  ETرا لحاظ میکند و تعرق

روابط ( ) 1تا ( ) 3حذف کرد تا به رابطه ( ) 5برسد .ساير

پوشش گياهی ،تبخير پوشش گياهی و تبخير خاک را

پارامترهايی که برای بهبود الگوريتم  ETبه کار رفته است

شامل میشود (ونگ و همکاران .) 2015 ،هسته الگوريتم،

در جدول  2آورده شده است (رونينگ و همکاران،

پارا متريزه کردن مقاومت مؤثر در برابر تبخير از سطح

.)2019

خاک و پوشش گياهی و تعرق از تاج پوشش گياهان
جدول  .2مقادیر پارامترهای به کار رفته در الگوریتم بهبود یافته .ET
پارامتر

وزن مولکولی

فشار استاندارد در

نرخ افت

دمای استاندارد در ارتفاع صفر

شتاب

دمای

متر (سطح دریا)

گرانشی

هوا

ارتفاع صفر متر

K m -1

K

m s-2

M3 Pa mol-1 K-1

Kg mol-1

Pa

0/0065

288/15

9/80665

8/3143

28/9644e-3

101325

استاندارد
واحد
مقدار

ثابت قانون گاز

استاندارد

انرژی در سطح زمين به مؤلفههايی جزءبندی میشود

که  Hو  λEو ˊ Aبهترتيب شارهای گرمای محسوس،

که مطابق روابط  1تا  3به دست میآيند (رونينگ و

گرمای نهان و انرژی در دسترس برای  Hو

λE

همکاران:)2019 ،

است؛ 𝑡𝑒𝑛𝑅 ،تابش خالص؛  ،Gشار گرمای خاک؛ 𝑠∆،

()1
()2
()3

Ts − Ta
ra

H = ρ Cp

)𝑒 𝜌 𝐶𝑝 (𝑒𝑠𝑎𝑡 −
) λ ( ra +rs

= λE

Aˊ = 𝑅𝑛𝑒𝑡 − ∆𝑠́ − 𝐺 = 𝐻 + λE

شار ذخيره گرمايی؛  ،λگرمای نهان تبخير؛  ،ρچگالی هوا؛
 ، Cpظرفيت گرمای ويژه هوا؛
آئروديناميك

و

دمای

 Tsو

 Taدمای سطح

هوا؛ ،ra

مقاومت
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آئروديناميك؛ 𝑡𝑎𝑠𝑒 و  ،eفشار بخار آب در سطح تبخير

 2- 2- 2معیار اعتبارسنجی

شونده و فشار بخار آب در هوا؛  ،rsمقاومت سطح در

در اين پژوهش از جذر ميانگين مربعات خطا ،ميانگين

مقابل تبخير و تعرق (مقاومت مؤثر در برابر تبخير از سطح

مطلق خطا ،همبستگی ،ضريب تعيين و خطای باياس

زمين و تعرق از تاجپوش گياهی) است.

ميانگين بهعنوان معيار ارزيابی و بررسی دقت داده

ثابت رطوبتسنجی  γاز رابطه ( ) 4به دست میآيد

ET

برآوردی محصول  MOD16استفاده شد .توابع يادشده
بهصورت رابطه ( 7و  ) 8تعريف میشوند:

(رونينگ و همکاران:)2019 ،
Cp Pa Ma

(
)2
∑n
t=1 ETest −ETobs

=γ

()7

که  Maو  ،M wجرم مولکولی هوای خشك و هوای

()8

مرطوب و  ،Paفشار جو است .شار گرمای نهان از رابطه

که در اين رابطه  ،nتعداد زوج دادهها ، ETobs ،مقدار داده

( ) 5به دست میآيد (رونينگ و همکاران:)2019 ،

تبخير و تعرق مشاهداتی در زمان  ،ETest ،tمقدار داده

()4

λ Mw

VPD

()5

ra
rs
)
ra

S Aˊ + ρ Cp
S + γ (1+

)

=

esat −e

(

S Aˊ + ρ Cp

ra
rs
) S + γ (1+
ra

= λE

که 𝑇𝑑 ،𝑆 = 𝑑 ( 𝑒𝑠𝑎𝑡 ) ⁄شيب منحنی مربوط به فشار بخار
آب اشباع ( 𝑡𝑎𝑠𝑒 ) نسبت به دما؛ ˊ ،Aانرژی در دسترس
تقسيم شده بين شارهای گرمای نهان و محسوس بر روی
سطح خشکی و  ،VPD=esat -eکسری فشار بخار هوا
است.
در رابطه ( )6معادلهای که پنمن در سال  1948آن را بر
اساس دادههای استاندارد هواشناسی ،شامل :ساعات
آفتابی ،دما ،رطوبت نسبی و باد ارائه داد ،آورده شده
است .اصل معادله برای تخمين  EToبر حسب مي لی متر در
روز است:
()6

)𝑎𝑒(∆ ⁄∆+𝛾 )( 𝑅𝑛 −𝐺)+ 𝐾𝑤 (𝛾)(∆+𝛾)( 𝑎 𝑤+𝑏𝑤 𝑢2)(𝑒𝑠−
𝜆

n

√ =RMSE

∑n
| t=1 |ETest t −ETobst
n

= MAE

تخمينی تبخير و تعرق در زمان  tاست .دامنه تابع ،از صفر
در عملکرد عالی تا بینهايت متغير است و هرچند بهترين
حالت متصور برای اين تابع اين است که برابر صفر باشند؛
اما اين اتفاق چندان رايج نبوده و هر مدلی با درصدی از
خطای تخمين همراه است .مقادير  RMSEکوچكتر
نشانگر توانايی بهتر محصول در تخمين  ETاست (مو و
همکاران .)2007 ،رونينگ و همکاران ( ) 2019ميانگين
خطای مطلق ETروزانه محصول  MOD16را 0/33
کيلوگرم در مترمربع در روز به دست آوردهاند .هرچند به
مقدار خطا در مناطق و اقليمهای مختلف اشارهای نکرده -
اند.
 3بحث

= 𝑜𝑇𝐸

 1- 3ارزیابی و واسنجی دادهها

که 𝑤𝐾 :مقدار ثابت ( 𝑎𝑤 ،)6/43و 𝑤𝑏 ،ضرايب تابع باد،

بررسی دادههای تبخير ايستگاهی و محصول  ETنشان داد

 ،𝑢 2سرعت باد در ارتفاع دو متری (بر حسب متر بر ثانيه)،

که دقت محصول در نقاط مختلف حوضه متفاوت است

𝜆 ،گرمای نهان تبخير (  ،𝑅𝑛 ،) MJ kg−1تابش خالص در

(جدول  .)3در بين ايستگاههای حوضه بيشترين ضريب

سطح محصول (  MJm−2در روز) ،G ،شار حرارتی خاک

همبستگی و ضريب تعيين بين اين دو داده بهترتيب به ميزان

(  MJm−2در روز) ، (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 ) ،کسری فشار بخار اشباع

 0/60و  0/36در ايستگاه ماکو و کمترين آن در ايستگاه

) ، ∆ ،(KPaشيب منحنی فشار بخار )  ) kPa ◦C−1و 𝛾،
ثابت رطوبتی )  (0.054kPa°C_1است (
.)Sanij et al, 2004: 94

Dehghani

مشگينشهر مالحظه گرديد .خطای باياس ميانگين در
اغلب ايستگاهها ناچيز و نزديك به صفر بوده و در
مشگينشهر و گرمی بين  0/1تا  0/2متغير است .بيشترين
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در ايستگاه اقليمشناسی پارسآباد با RMSE

پارسآباد و گرمی و کمترين دقت آن مربوط به جلفا و

برابر  4/2مي لی متر در روز و کمترين دقت آن در جلفا به

اهر است .هرچند  MOD16در اين حوضه  ETرا کمتر از

ميزان  10ميلی متر در روز مشاهده شد RMSE .ماکو،

داده ايستگاهی برآورد میکند با وجود اين ،مزيت

اردبيل ،مشگينشهر و اهر نيز بهترتيب  5 ،4/8 ،4/6و 6/6

پوشش دهی کل حوضه از سوی داده محصول در قياس با

MAE

داده ايستگاهی پراکنده و با توزيع نامنظم ،قابل قبول است.

ميلی متر در روز به دست آمد .بر اساس معيار

بيشترين دقت محصول مربوط به برآورد  ETايستگاههای
جدول  .3نتا یج برخی از شاخصهای ارز یابی زوج دادههای  ETمشاهداتی ا یستگاه های حوضه ارس و  ETمحصول . MOD16
تابع ارزیابی

اهر

جلفا

ماکو

اردبيل

پارسآباد

مشكينشهر

گرمی

تعداد

521

514

144

481

473

416

386

RMSE
)(mm/day

6/6

10/1

4/6

4/8

4/2

5

5/3

MAE
)(mm/day

5/6

8/6

3/4

3/8

2

4

2/2

0/11

0/32

0/36

0/06

0/05

0

0/15

R2

 2- 3سريزمانی متغیر در حوضه ارس

 2006به مقدار  1/6ميلی متر برآورد شده است .در شکل

برای بررسی الگوی رفتار تغييرات زمانی  ETحوضه ارس،

(پ  ) 1-نيز سریزمانی مذکور برای  7ايستگاه منتخب

سریزمانی ميانگين هشت -روزه آن بر حسب ميلی متر

حوضه ترسيم شده است ET .هشت -روزه ايستگاهها ،فراز

برای ميانگين کل ياختههای محصول  MOD16در حوضه

و نشيب زيادی را نشان میدهد که با توجه به تغييرات آن

ارس در بازه زمانی 20ساله ( ) 2000- 2019ترسيم گرديد

در ماههای مختلف سال و کمينه و بيشينه داشتن آن طی

(شکل  .) 2اين نمودار نشان میدهد متغير مورد مطالعه در

سال طبيعی است .ميانگين  ETهشت -روزه کل 184014

دو سه سال ابتدای اين دوره افزايش جزئی داشته اما در

ياخته حوضه در سریزمانی 20ساله  6/7مي لیمتر محاسبه

ادامه روند آن تقريباً تغيير قابلتوجهی را نشان نمیدهد و

شد و در ايستگاههای ماکو ،پارسآباد ،گرمی ،اردبيل،

در انتهای دوره کاهش نسبی مشاهده میشود .همچنين

اهر ،مشگينشهر و جلفا بهترتيب ،7/1 ،8/3 ،10/2 ،11/6

بيشترين مقدار  ETهشت -روزه حوضه برای  1می 2010

 6 /4 ،6 /7و  4 /4مي لی متر به دست آمد .لذا در کلET ،

به مقدار  14 /2ميلی متر و کمترين آن برای  21آگوست

5
0

)(mm /8-day

y =15-2E-21x6 + 4E-16x5 - 4E-11x4 + 2E-06x3 - 0.0655x2 + 1066.4x - 7E+06
R² = 0.006
10

1-Jan-19

1-Jan-18

1-Jan-17

1-Jan-16

1-Jan-15

1-Jan-14

1-Jan-13

1-Jan-12

1-Jan-11

1-Jan-10

1-Jan-09

1-Jan-08

1-Jan-07

1-Jan-06

1-Jan-05

1-Jan-04

1-Jan-03

1-Jan-02

1-Jan-01

شکل  .2نمودار سریزمانی میانگین هشت -روزه ( ETمیلیمتر در  8روز) یاخته های حوضه ارس در بازه زمانی 20ساله.
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شكل  .3نقشه میانگین  ETیاختههای محصول  MOD16در حوضه ارس طی دوره 20ساله (.) 2000- 2019

ماکو ،پارس آباد ،گرمی و اردبيل بيشتر از ميانگين حوضه

پارسآباد را در بر می گيرد .هستههای طبقه بعدی در شرق

و اهر ،مشگينشهر و جلفا کمتر از ميانگين حوضه است.

گرمی ،شمال و غرب اردبيل و حوالی خوی وجود دارند.
به غير از هسته های خداآفرين و کليبر و حوالی خوی و

 3- 3بررسی فضایی متغیر در حوضه ارس
مقادير فضايی ميانگين 20ساله  ETحوضه ارس در دوره

بيشينهها به صورت نواری غيرممتد در شرق حوضه در

20ساله از  2000تا  2019نشان میدهد (شکل  ) 3با اندکی

راستای شمالی -جنوبی متمرکز هستند.

لکه های موضعی کوچك غرب حوضه ،تقريباً ساير

اغماض میتوان گفت در مقياس ساالنه نيمه غربی حوضه،

در سال ( 2000شکل  ،) 4باالترين ميزان  ETمتعلق به

 ETکمتری نسبت به شرق آن دارد و با مرکزيت هسته

هسته هايی در شرق اردبيل و نمين ،خداآفرين و کليبر و در

بزرگی با مقادير کمتر از  200مي لیمتر در شمال خوی

مرتبه بعدی به نوار شرقی حوضه در راستای شمالی -

غالباً دارای  ETکمتر از  350ميلی متر هستند .در شرق

جنوبی در اطراف پارس آباد و گرمی مغان بوده است .از

حوضه نيز يك هسته کمينه (کوچكتر از هسته خوی)

جنوبغربی پارس آباد و شرق اهر در راستای شمالی -

درست در جنوب رودخانه ارس و به مرکزيت

جنوب ی حوضه دو هسته کمينه (کمتر از  200ميلی متر) و

جنوبغربی پارسآباد مشاهده میشود که هالههای بعدی

يك هسته کوچك در جنوب اردبيل مالحظه میشود.

آن در راستای شمالی -جنوبی قرار دارند و در مواجهه با

نيمه غربی حوضه به استثنای حريم مراکز شهری مثل

غرب اردبيل که  ETبيشتری دارد ،امکان اتصال هالههای

خوی ET ،کمتر از  300ميلی متر را نشان میدهند .نکته

اطراف اين هسته به هسته ثانويه و کوچكتر با  ETحدود

حائز اهميت در اين سال ،گستره تحتپوشش طبقات

 250ميلی متر واقع در جنوبغربی فراهم نمیشود .بهطور

دارای مقادير کمتر از  400ميلی متر است که حدود 88

کلی میتوان گفت حدود  23درصد حوضه ET ،کمتر از

درصد حوضه را در بر میگيرد.

 250ميلی متر ،نيمی از حوضه ET ،کمتر از  300ميلی متر و

در ميانه دوره (سال  ،) 2010وسعت هستههای بيشينه

حدود  76درصد حوضه  ETکمتر از  350ميلی متر دارند.

نسبت به اين سال وسيعتر شده و عالوهبر خداآفرين و

چند هسته ( ETبين  ) 500- 1100بهويژه در شرق حوضه

کليبر ،اردبيل ،پارسآباد و گرمی ،هستههای ثانويهای در

ارس وجود دارد که بزرگترين آن در خداآفرين و

غرب حوضه نيز پديدار شدهاند .بهطوریکه در اين سال،

کليبر ،نمين ،شرق اردبيل و جنوبشرقی و جنوب
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شكل  .4نقشه های توزیع فضای مقادیر  ETدر حوضه ارس طی سال های ابتدا ،میانه و انتهای دوره 20ساله.

وسعت بخشهای دارای  ETبيشتر از  350ميلی متر از 12

داخل اين مساحت نيز تغييراتی از نظر درصد شمول برخی

درصد سال  2000به  22درصد افزايش يافته و در مقابل،

طبقات نسبت به سال  2000مالحظه میشود از جمله آنها،

از وسعت مناطق دارای  ETکمتر از اين مقدار ،کاسته شده

افزايش گستره مناطق تحتپوشش طبقه  4است که در

و به  77درصد مساحت حوضه تقليل پيدا کرده است.

نوار غربی و نيمه شرقی حوضه نمود بارزی دارد .در اين

عالوهبر کاهش مساحت تحتپوشش طبقات  ،1- 4در

سال ،گستره فضايی طبقه  5نيز نسبت به سال ،2000
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افزايش يافته که بيشتر شامل شمالشرقی حوضه (دشت

 4- 3بررسی مساحت طبقات  ETحوضه ارس در

مغان) و هاله ای به دور هسته شمال اهر میشود ،هرچند اين

بازه  20ساله
مطابق شکل ( ) 5بر اساس متوسط ساالنه  ETدر بازه

سال  ،2019از مساحت مناطق دارای  ETکمتر از 350

20ساله ،بيش از نيمی از مساحت حوضه ارس در دو طبقه

ميلی متر کاسته شده و حدود  66درصد حوضه ارس را در

 4و  3با دامنهای بين  350و  250ميلی متر قرار دارند .طبقه

ET

کمتر از  250ميلی متر و در مرتبه بعدی طبقه بين  350تا

باالتر از  350ميلی متر در مقايسه با ميانگين و ابتدای دوره

 400ميلی متر نيز بهترتيب حدود  17و  12درصد از کل

در بخش شرقی و مرکزی حوضه افزايش يافته و در کل

مساحت حوضه را پوشش میدهند و طبقه 400- 500

به  33درصد رسيده است .مناطق دارای  ETبين 300- 400

مي لیمتر و کمتر از  200مي لی متر مجموعاً حدود  7درصد

تقريباً نيمی از حوضه را شامل میشوند .در اين سال شمال

از مساحت حوضه را شامل میشوند .مساحت مقادير بين

اردبيل شاهد افزايش  ETدر حدود  350ميلی متر و تغيير

 500تا  800ميلی متر و بيشتر از آن ،بهطور ميانگين کمتر از

طبقه از  4به  5بوده است .همانند سال  ،2010در اين سال

 3/5درصد حوضه را در بر گرفته اند .سهم درصدی دو

نيز منتهی اليه غرب حوضه با افزايش  ETمواجه بوده و

طبقه مذکور در ابتدای دوره 20ساله حدود  1/5درصد

يکپارچگی نسبی آن بهويژه در حريم مراکز شهری

حوضه بوده اما در سال  2010به  2/5درصد و در سال

دستخوش تغييراتی شده اند .در نيمه شرقی حوضه نيز

 2019به  5/4درصد افزايش پيدا کرده است .گستره

همچنان کانونهای بيشينه اوليه در اطراف اردبيل،

مکانی تحتپوشش طبقه ( 1کمتر از  200مي لیمتر ) در

پارس آباد و خداآفرين و کليبر از نظر فضايی گستردهتر

ابتدای دوره حدود  18درصد بوده که از مقايسه آن با

شدهاند.

طبقه متناظر در ميانگين دوره 20ساله ( ) 6/5میتوان

طبقه در قياس با ميانگين دوره ،افزايشی را نشان نمیدهد.

بر می گيرد .در عوض ،مساحت مناطق تحتپوشش

نکته جالب توجه در خصوص هستههای کمينه شرق

دريافت اوايل دوره تبخير -تعرق کمتری نسبت به نيمه دوم

حوضه اين است که در ابتدای دوره ،دو هسته شمالی و

دوره داشته است چراکه سهم درصدی طبقات  1تا ( 3تا

جنوبی با  ETکمتر از  200ميلی متر به همراه هالههای

 300ميلی متر) در  2010و  2019نسبت به ميانگين ،عدد

دارای مقادير تا  250ميلی متر ديده میشود .اين هستهها در

افزايشی ،ولی درصد همين طبقات در سال  2000نسبت به

سال  2010با افزايش دامنه مواجه بوده است؛ بهطوریکه

ميانگين ،عدد کوچكتری را نشان میدهد .شمول فضايی

هسته شمالی تقريباً از بين رفته و دامنهای بين  250تا 350

اين طبقات در دوره  50درصد ،از حدود  70درصد ابتدای

ميلی متر را نشان می دهد؛ هسته جنوبی هم که با هاله

دوره ،به حدود  47درصد در ميانه دوره ( ) 2010و 36

اطراف خود يکی شده با افزايش  ETمواجه بوده و مقدار

درصد انتهای دوره ( ) 2019کاهش يافته است .در مقابل،

آن به  250ميلی متر رسيده است .در حالیکه در انتهای

درصد پوشش فضايی طبقات بين  300تا باالی  800ميلی -

دوره ،هسته شمالی هرچند از لحاظ وسعت کاهش يافته اما

متر در سال  2010و بهويژه  2019نسبت به ميانگين دوره

همچنان برقرار است ولی اثری از هسته جنوبی مشاهده

افزايش داشته و تقريباً به رقم دوبرابر طبقات متناظر خود

نمیشود و مناطق سابقاً تحت گستره آن هسته ،ذيل پوشش

در سال  2000رسيدهاند.

طبقهای با  ETکمتر از  350ميلی متر قرار گرفته است.

الزم بهذکر است طيف رنگ اختصاصی برای

Fill

 Valueکه شامل مراکز شهری/سکونتگاه ،پهنه آبی ،زمين
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مساحت طبقات تبخیرتعرق حوضه ارس
2000

2010

%
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2019
میانگین دوره

طبقه

شكل  .5مساحت هر یک از طبقات  ETحوضه ارس به درصد.

باير يا با پوشش تنك است در نقشهها بهترتيب ،0/41

اشاره شد .نقشه تفاضل 20ساله نيز از نظر کليات مشابه دهه

 0/02و  0/09و مجموعاً  0/52از حوضه را به خود

دوم است اما تفاوت هايی نيز دارد؛ از جمله اينکه دامنه

اختصاص دادند.

تغييرات آن بزرگتر از دههای است و بين  160ميلی متر
کاهش و  790ميلی متر افزايش متغير است .هرچند اين

 5- 3تغییرات فضایی متغیر  ETدر حوضه ارس در

مطلب لزوماً به معنای افزايش گستره در برگيری مناطق

بازه زمانی مورد مطالعه

درگير با افزايش حداکثری  ETنبوده بلکه بيشتر مختص

به منظور ارزيابی تغييرات مکانی  ETساالنه حوضه در بستر

بخش هايی از همان هسته های بيشينه از قبيل خداآفرين،

زمان ،نقشه های تفاضل انتهای دوره از ميانه و ابتدای دوره

کليبر و شرق اردبيل ،منتهی اليه شمالشرقی دشت مغان در

ET

پارسآباد است .بهعبارتی ET ،مناطق ذکر شده در سال

حوضه در نيمه دوم دوره ( ) 2010- 2019بيشترين مقدار

 2019در مقايسه با سال  2000کاهش يافته است .بيشترين

کاهش (حداکثر تا  180ميلی متر) به شمالشرقی حوضه در

مقدار کاهش  ETدر دوره 20ساله نيز مربوط به نواحی

دشت مغان به استثنای منتهی اليه آن در پارسآباد مربوط

مرکزی دشت مغان و دو هسته کموسعت حوالی جنوب

میشود جايی که در سال  2019هسته کمينه ای را نشان

اردبيل و شمالشرقی اهر است .غرب حوضه در شمال

میدهد در حالی که در سال  2010اثر چندان بارزی از اين

خوی نيز شاهد کاهش مقدار  ETدر سال  2019نسبت به

هسته به غير از يك نوار باريك ديده نمیشود .با مقايسه

ابتدای دوره بوده است البته نه بهصورت يکپارچه و با

نقشه ميانگين دوره و نقشه سال  2010میتوان استدالل

همان شدت مرکز دشت مغان ،بلکه کاهش ماليمتر و

کرد که يکی از داليل اين امر میتواند وجود بیهنجاری

کمتری را تجربه کرده است .ساير بخشهای حوضه نيز

منفی سال  2010در اين محل از حوضه باشد .چراکه بر

افزايش کمتری داشتهاند.

ترسيم شد (شکل  .) 6در خصوص تغييرات مکانی

خالف ساير نقشه ها در نقشه اين سال ،منطقه مذکور با
افزايش يك الی دو طبقهای  ETمواجه بوده است .بيشترين

 6- 3ارتباط متغیر  ETبا نوع کاربري و پوشش

مقدار تغيير افزايشی (حداکثر تا  480ميلی متر) نيز مربوط

گیاهی حوضه ارس
به منظور اطالع از نوع کاربری و پوشش گياهی و ارتباط

شرق اردبيل ،پارسآباد و خوی است که پيشتر به آنها

آنها با تغييرات  ETحوضه ،نقشه آنها در شکلهای  7و 8

به هستههای بيشينه از جمله شامل خداآفرين ،کليبر ،نمين،

ارز يابی تغييرات تبخير -تعرق حوضه ارس با استفاده از دادههای تفکيك مکانی باالی محصول MO D16

شکل  .6نقشه های تغییرات مکانی  ETحوضه ارس در بستر زمان (مقا یسه تفاضل داده سال  2019با  2010و .) 2000

شكل  . 7نقشه کاربری اراضی حوضه ارس.
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شكل  .8نقشه پوشش گیاهی حوضه ارس.

آورده شده است .اغلب بخشهای حوضه ارس با پوشش

داشتن هسته کمينه در طول سال ها ،تغييرات کاهشی در

مرتعی اعم از مرغوب ،متوسط و فقير و يا مخلوط مرتع و

دوره 20ساله دارد و مراتع مرغوب جنوبغربی و

ساير کاربری ها پوشيده شده است که در غرب بهصورت

منتهی اليه غرب حوضه نيز هرچند  ETکمتری دارند و

منسجمتر از شرق است .بخشهای خداآفرين و کليبر

تغييرات کاهشی را نشان میدهند اما بعضاً شکلگيری و

بهعنوان هسته بيشينه  ،ETدر برگيرنده جنگل متراکم

توسعه خزنده لکههای موضعی با  ETبيشتر در

هستند که با وجود انبوه درختان بلوط ،ارس و گاهاً پسته و

کاربریهايی مثل زراعی -باغی در قياس با حوالی خود

بادام و گز و کهور ،در همراهی با ارتفاع و شيب زياد ،باال

که در نقشه تفاضل دوره در حوضه نمودار شده ،در

بودن مقدار  ETدر آنجا را تا حد زيادی توجيه میکند،

صورتیکه با همين روال پيش برود نشانه ای از تغيير به نفع

هرچند ممکن است علل ديگری هم در آن دخيل باشند،

مقادير افزايشی در آينده است .هسته کمينه  ETواقع در

زيرا اين بخش ها نيز جز نواحی هستند که طی دوره مورد

جنوبغربی پارسآباد و غرب بيلهسوار و گرمی و شمال

مطالعه ،شاهد تغييرات افزايشی زيادی بوده اند .کاربری

کليبر ،پوشش مرتعی فقير و مخلوط آن با ديگر کاربریها

زراعی آبی در حوالی پارس آباد و در مرتبه بعد ،مخلوط

و مخلوط زراعی ديم با ديگر کاربریها دارد

زراعی ديم و ديگر کاربری ،در بيلهسوار و گرمی مغان،

پايش تغييرات ساالنه کاربری اراضی حوضه با استفاده

درختستان نوار مرزی نمين ،زراعی -باغی اردبيل و مراتع

از اليه نوع اول پوشش زمين طبقهبندی  IGBPنشان داد

مرغوب جنوبشرقی آن نيز از جمله کاربریهای واقع در

در قسمتهايی که در اواخر دوره نسبت به ابتدای دوره

نيمه شرقی حوضه هستند که با تغييرات افزايشی  ETمواجه

با افزايش  ETروبهرو بودهاند ،تغييراتی از نظر نوع کاربری

بوده اند و هسته های بيشينه تغييرات افزايشی  ETحوضه بر

و درصد تحتپوشش آن رخ داده است .بهعنوان مثال دو

روی اين محلها شکل گرفته اند .در مقابل ،نيمه غربی

درصد از پوشش علفزار اردبيل کاسته شده و بههمين ميزان

حوضه دارای پوشش مرتعی متوسط با  ETکمتر ،ضمن

بر مساحت کاربری مزارع آن افزوده شده است .از
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زمينهای باير کاسته شده اما به اراضی شهری و مسکونی

شدند و شرق و جنوبشرقی اردبيل و نمين ،خداآفرين و

و درختستان افزوده شده است .در پارسآباد پوشش

کليبر و حوالی پارسآباد را در بر می گيرند که با

علفزار  7- 12درصد کاهش و مزارع  7- 10درصد افزايش

نزديكشدن به انتهای دوره ،اين هستهها از نظر مساحت،

يافتهاند .همچنين اراضی باير کاهش و زمين شهری

وسيعتر و از نظر مقدار ،بيشتر میشوند .به غير از هسته

افزايش يافته است در خداآفرين و کليبر از مساحت

پارسآباد ،ساير هستههای بيشينه از سال  2000البته نه به

پوشش جنگلی در ميانه دوره کاسته شده اما در  2019بر

وسعت و شدت سال  2019وجود داشتند؛ ولی هسته

مساحت آن افزوده شده است .علفزارهای آنها تا 4 ،2019

پارسآباد از سال  2001به بعد تشکيل شده و در سالهای

درصد از مساحت خود را از دست داده و مزارع  3درصد

بعدی بر وسعت آن افزوده شده است .يکی از علل وجود

افزايش يافتهاند .درصد زمين باير و پهنه آبی نيز افزايش

هسته های بيشينه در شرق حوضه ارس میتواند ناشی از

داشته که اين پهنهها بهدليل احداث سد در آنجاست.

نزديکی اين قسمت از حوضه به يکی از منابع رطوبتی

درصد موزائيك پوشش گياهی طبيعی و مزرعه نيز تا

(دريای خزر ) باشد که موحددانش ( ،) 1373نيز علت

 2019در اين دو شهرستان افزايش داشتند .بهطور کلی از

پربارش بودن شرق حوضه ارس تا حوالی اهر را ناشی از

تغييرات کاربری رخ داده در سه هسته بيشينه تغيير افزايشی

دريافت رطوبت و بارش کافی حاصل از عبور جريان

 ETمیتوان چنين استنباط کرد که کاهش علفزار به نفع

هوای مرطوب با منشأ خزری عنوان کرده است که

افزايش مزارع ،با توجه به نياز آبی باالی مزارع در مقايسه

بخشهای غربی حوضه از اين جريانها بهدليل دوری بهره

با علفزارهای عمدتاً خودرو و نيز افزايش سطح جنگل در

چندانی را نمیبرند.

کليبر و خداآفرين با توجه به افزايش تعريق درختان تا حد

با وجود اينکه در حوضه ارس ،هسته بيشينه  ETدر

زيادی میتواند در باال رفتن مقدار  ETآنها مؤثر واقع

بخش های نظير خداآفرين و کليبر تا حدی با عامل ارتفاع

شود.

زياد و شيب باال همراهی دارد اما اين ارتباط بين عوامل ياد
شده با  ETبيشتر و تغييرات آن برای تمامی حوضه قابل

 4نتیجهگیري

تعميم نيست چراکه دشت اردبيل با وجود ارتفاع پايين و

در اين پژوهش دقت  MOD16در برآورد تبخير -تعرق

شيب کم نيز هسته بيشينه را نشان میدهد و در عينحال

حوضه ارس برای دوره 20ساله ( ) 2000- 2019و تغييرات

جنوب غربی حوضه با وجود ارتفاع زياد و شيب باال،

زمانی -مکانی آن ارزيابی شد .هرچند دقت اين محصول

بااليی غير از حوالی مرکز شهری مثل خوی ،مشاهده

در نقاط مختلف حوضه يکسان نيست اما دادههای تخمينی

نمیشود.

 ETاين فرآورده میتواند ضمن برطرفکردن نقاط ضعف

به لحاظ تغييرات تفاضل  ETدر انتهای دوره نسبت به

دادههای نقطه ای ،انتخاب خوبی در نواحی بدون داده

ابتدای آن ،از بين کاربری های اراضی و پوشش گياهی

ايستگاهی باشد .ارزيابی  ETجنوب حوضه آبريز ارس با

حوضه ارس ،کاربری زراعی آبی در پارسآباد،

استفاده از تصاوير سنجنده موديس نشان داد که نيمه غربی

جنگل های متراکم (بلوط ،ارس و گاهاً پسته و بادام و گز

حوضه ،در تمامی نقشهها (سال  2000 ،2010 ،2019و

و کهور) در خداآفرين و کليبر ،مراتع مرغوب

ميانگين دوره) ميانگين کمتری نسبت به شرق آن دارد .در

جنوبشرقی اردبيل و مخلوط کشاورزی -باغی آن ،تغيير

مقابل ،هستههای بيشينه  ETدر نيمه شرقی حوضه واقع

افزايشی قابلتوجهی را نشان میدهند .اين يافته با بررسی

ET
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تغييرات ساالنه کاربری اراضی اين قسمتها مشخص شد

افزايشی و کاهشی در قسمتهای مختلف حوضه ،به عمل

که تا حد زيادی ناشی از تغيير و کاهش کاربری علفزار

آيد؛ در صورتیکه علت کاهش  ETدر بخشی مربوط به

(مرتع) و باير به مزارع آبی و افزايش سطح جنگل متراکم

نحوه مديريت منابع آب باشد ،از روشهای به کار رفته در

خداآفرين و کليبر است که افزايش  ETرا در پی داشته

آن نواحی برای ساير قسمتهای حوضه نيز استفاده شود و

است .در خصوص کاربریهای زراعی آبی بر افزايش نياز

اگر علت افزايش  ETبه نوسانات اقليمی بازمیگردد

آبی گياهان و لزوم تحقيقات بيشتر و تجديد نظر در نوع

تصميمات مقتضی برای مديريت بهينه منابع آب ،تطبيق

سيستم آبياری و استفاده از کانالهای سرپوشيده بهجای

نوع کشت و انتخاب گونههای با نياز آبی کمتر اتخاذ

کانالهای روباز تأکيد دارد؛ اما با توجه به اينکه چندين

شود.

متغير اقليمی از قبيل دما ،سرعت باد ،ساعات آفتابی،
رطوبت نسبی ،بارش و عوامل جغرافيايی بر  ETتأثيرگذار

منابع

هستند ،افزايش  ETمیتواند ناشی از تغيير همان متغيرها

اسمعيلپور ،م ،.دينپژوه ،ی ،1391 ،.تحليل روند

باشد که نياز به بررسی دقيقتر تغييرات آنها احساس

بلندمدت تبخير و تعرق پتانسيل در حوضه جنوبی رود

میشود .همچنانکه دينپژوه و همکاران ( ) 1397از طريق

ارس .جغرافيا و برنامهريزی محيطی- 210 :) 3( 23 ،

حساسيتسنجی متغيرهای معادله پنمن -مانتيس -فائو به اين

.193

نتيجه رسيدند که بهازای افزايش  20درصدی حداکثر دما

پارسینژاد ،م ،.رجا ،ا ،.چهرهنگار ،ب ،1399 ،.تحليل

به شرط ثابت ماندن ساير پارامترها ،مقدار  EToدر اردبيل

کاربردی مقادير تبخيرتعرق برآورد شده از تصاوير

حداکثر تا  15/5درصد افزايش را نشان داد .اسمعيلپور و

ماهواره ای در شناسايی مناطق با پتانسيل صرفهجويی

دينپژوه ( )1391نيز در تحليل روند بلندمدت متغيرهای

مصرف آب در حوضه آبريز درياچه اروميه .تحقيقات

هواشناسی مؤثر بر  EToحوضه ارس ()1986- 2008

منابع آب ايران.388- 393 ،)3( 16 ،

دريافتند که در اهر (بهعنوان نزديكترين ايستگاه به کليبر

جعفری شندی ،ف ،.جهانبخش اصل ،س ،.رضايی

و خداآفرين) روند  ،ETpحداقل ،حداکثر و متوسط دمای

بنفشه ،م ،.مسعوديان ،ا ،1397 ،.بررسی تغييرات زمانی

هوا ،سرعت باد و ساعات آفتابی و در اردبيل سه متغير

تبخير و تعرق واقعی و ارتباط آن با دما و بارش در

دمايی ،حداقل رطوبت نسبی ،سرعت باد و ساعات آفتابی

استان آذربايجان شرقی با استفاده از فرآورده

و در پارسآباد متغير ساعات آفتابی افزايش داشتهاند .در

دورسنجی موديس ترا ،پژوهشهای جغرافيايی50 ،

مقابل نواحی دارای روند افزايشی  ،ETزراعی ديم،

(.685- 696 ،)4

مخلوط مراتع فقير و ساير کاربریها در جنوب پارسآباد،

جهانبخش ،س ،.رضايی بنفشه ،م ،.اسمعيلپور ،م ،.تدينی،

بيلهسوار و گرمی مغان و تا حدودی مراتع فقير غرب

م ،1391 ،.ارزيابی مدلهای برآورد تبخيرتعرق

حوضه ارس ،از جمله کاربریهايی است که  ETآنها در

پتانسيل و توزيع مکانی ساالنه آن در حوضه جنوبی

اين دوره ،تغييرات کاهشی داشته است.

رود ارس ،جغرافيا و برنامهريزی.25- 46 :) 40( 16 ،

پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی عناصر مهم و

دينپژوه ،ی ،.جهانبخشاصل ،س ،.فروغی ،م،1397 ،.

مؤثر در  ETبر اساس دادههای بهروز برای حوضه ارس

تحليل حساسيت تبخير تعرق به تغيير در پارامترهای

بررسی شود تا ضمن علتيابی دقيقی از وجود تغييرات

هواشناسی در شمال غرب و غرب ايران ،نشريه
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Summary

In this study, to evaluate the spatiotemporal changes of total evapotranspiration (ET) in the southern
part of the Aras river basin, the MODIS Global Terrestrial Evapotranspiration ET Product (MOD16) for
collection 6 for a statistical period of 20 years (2000-2019) was used. The spatial resolution of this data
is 500 meters, and its temporal resolution is 8-day. First, the product ET data was compared with the
evaporation stations data, and the accuracy of the product was evaluated and validated using
correlation, determination coefficient, Root Mean Squared Error (RMSE), and Mean Absolute Error
(MAE). Then ET time series was calculated for the whole basin and its trend was plotted. Annual ET
maps and their spatial change maps for the 20-year period were also mapped. In addition, the area of
each ET class was calculated as a percentage, and the class changes over time were examined. The
results showed that during the period in general, the west of the basin had lower average
evapotranspiration than the east All maximum cores except Parsabd core, have existed since 2000, but
the maximum core in Parsabad has been formed since 2001 and has gradually. The results showed, the
percentage of the spatial coverage of classes larger than 300 mm in 2010 and especially in 2019 has
increased compared to the average period. It has almost doubled to the number of their respective
classes in 2000. The ET of the basin and the type of land use and land cover were investigated to find a
possible relationship between them. The most increasing change in the ET amount at irrigated agro-use
in Parsabad, dense forests in Khodaafarin and Kaleybar, high quality pastures southeastern and
agricultural-horticultural mixture in Ardabil and in constant, the most decreasing change in the ET
amount at rainfed agricultural use, a mixture of poor pastures and other uses in the south of Parsabad,
Bilesvar and Garmi Moghan and to some extent poor pastures in the west of the basin were observed.
The increasing change in ET in the mentioned areas was partly due to their land use change. Annual
land use changes in these areas showed that it was largely due to the change and reduction of grassland
(pasture) and bareland to irrigated fields and the increase in the percentage of dense forest at
Khodaafarin and Kaleybar, which led to an increase in ET. Regarding irrigated agricultural uses, it
emphasizes the increasing water needs of plants and the need for further research and revision of the
type of irrigation system and the use of indoor canals instead of open canals. The increase in ET can
also be due to the increasing changes in the meteorological variables that affect it, such as air
temperature, wind speed, etc. and how water resources management, the clarification of which requires
detailed research. Increased water needs of plants will be only one of the consequences of increasing
ET.
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