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چکیده
اولین گام جهت مديريت صحیح منابع آب در حوضههاي آبريز ،کمي سازي مؤلفههاي بیالن آب ميباشد .در دسترس بودن روشي
ارزان و سريع براي کمي سازي اين مؤلفهها ،خصوصاً در حوضههاي وسیع و فاقد آمار حائز اهمیت است .بر اين اساس در تحقیق حاضر
جهت تعیین مؤلفهي بارش در حوضه آبريز تجن بهعنوان مطالعه موردي از دادههاي حاصل از ماهواره  TRMMو براي تعیین تبخیر و
تعرق از سنجنده  MODISاستفاده شد .هم چنین رواناب حاصل از بارندگي ،از معادله سازمان حفاظت خاک آمريکا ( )SCS-CNبه همراه
دادههاي ورودي سنجشازدور ي نظیر مدل رقومي ارتفاعي حاصل از  ،SRTMبارش حاصل از ماهواره  TRMMو کاربري اراضي حاصل از
ادغام دادههاي  Landsat8و  MODISطي  12ماه بهصورت ماهانه برآورد گرديد .مقايسه آماري نتايج دادههاي سنجشازدوري با دادههاي
ثبتشده در ايستگاههاي زمیني براي مؤلفههاي بارش و تبخیر و تعرق بهترتیب حکايت از ضريب تعیین  0.72و  0.65و همچنین MBE
 -2.37و  -1.09دارد که نشان دهنده ي دقت و همبستگي مناسب اين دادهها ميباشد .صحت کلي و ضريب کاپا نقشه کاربري اراضي
حاصل از ادغام دادههاي  Landsat8و  MODISنیز که در تعیین رواناب مورد استفاده قرار ميگیرد ،به ترتیب برابر  60درصد و  0.55بوده
است .در خصوص مؤلفهي نفوذ نیز عليرغم توانايي سنجشازدور در پايش نوسان تراز آبخوان حوضه از طريق دادههاي ماهواره ،GRACE
امکان کمي سازي میزان نفوذ با اين روش و به طور مستقیم میسر نبوده و اين مؤلفه با استفاده از روابط مرتبط با هیدرولوژي محاسبه مي -
گردد .اين پژوهش نشان ميدهد که استفاده از سنجشازدور براي تعیین مؤلفههاي بیالن آب روشي بسیار سريع ،ارزان و به نسبت دقیق
ميباشد که استفاده از آن در حوضههاي وسیع و فاقد ايستگاههاي مناسب زمیني راهگشا خواهد بود؛ بطوريکه در مدتزماني بسیار کوتاه
ميتوان مؤلفههاي بیالن آب را براي پهنههاي وسیعي کمي سازي کرده و جهت انجام تحلیلهاي مربوطه در اختیار متخصصان هیدرولوژي
قرار داد.
واژگان کلیدی :سنجشازدور ،بیالن آب ،حوضه آبريز تجن ،ماهواره  ،TRMMسنجنده  ،MODISمعادله
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تحلیل میزان کارایی سنجشازدور در برآورد مؤلفههای بیالن آب

مقاله پژوهشي  -تحلیل میزان کارايي سنجشازدور در برآورد مؤلفههاي بیالن آب

 -1مقدمه
ذخاير آب از منابع تجديدشونده محسوب شده و
فرآيند تجديدپذيري آن بـه تبعیـت از چرخـه آب در
طبیعت است .بااينوجود ،مقدار آبي که از اين طريق در
سطح کره زمین يا در هر محدوده جغرافیايي مشخص
پديد ميآيد ،صرفنظر از تغییرات بین سالي ،معین و ثابت
است .بهبیانديگر ،مقـدار آب تجديدشوندهاي که سطح
کره زمین هماکنون و بهطور ساالنه دريافت مينمايد ،برابر
همان آبـي اسـت که شايد هزاران سال پیش و از بدو به
وجود آمدن تمدنهاي بشري دريافت نموده است .ايـن در
حـالي است که توزيع مکاني و زماني مقدار آب
تجديدشونده کامالً متغیر بوده و متناسب با توزيع
جمعیـت و نیازهاي آبي جوامع بشري نیست [.]1
بهعنوانمثال ،درحاليکه يک درصد از جمعیت جهان به
ايران اختصاص دارد ،سهم آن از منابع آب شیرين تنهـا
 0.3درصد است و اين بدان معناست که سهم ايران از
منابع آب شیرين جهان نسبت به مناطق ديگر در سطح
پايینتري قرار دارد [ .]2مضاف بر موارد فوق بديهي است
که کمبود منابع آبي براي جوامع ،يک بحران جدي است
که بهطور مستقیم يا غیرمستقیم بر محیطزيست ،اقتصاد،
سالمت و حتي مناسبات سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي
جامعه مؤثر است .بر اين اساس تنها راهحل موجود،
مديريت صحیح منابع آبي خواهد بود و اين مهم محقق
نميشود مگر آنکه در گام نخست مقادير ورود آب ،ذخیره
و خروج آن از سیستم هیدرولوژيک تحت معادالت بیالن
آب کمي سازي شده و پیوسته مورد پايش و ارزيابي قرار
گیرد .معادله بیالن آب که به معادله اساسي هیدرولوژي
معروف است در واحد زمان بدين شرح ميباشد [:]3
()1

𝑠𝑑
𝐺 = 𝐼 − 𝑂 → ∆𝑠 = 𝑃 − 𝑅 − 𝐸𝑇 −
𝑡𝑑

 Iحجم ورود آب در محدوده مشخص (حوضه آبريز)
در واحد زمان O ،حجم خروج از آن محدوده در واحد
زمان است و  dsتغییرات حجم انباشتهشده در داخل
محدوده است .بدين ترتیب اين معادله شامل  4مؤلفهي
اصلي بارش ( ،)Pتبخیر و تعرق ( ،)ETرواناب ( )Rو نفوذ
( )Gميباشد و با استفاده از آن مقدار ورود آب ،ذخیره آب
و خروج آن از سیستم هیدرولوژيک کمي سازي ميگردد.
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عمده روش مورداستفاده جهت تخمین مؤلفههاي بیالن
آب ،استفاده از روشهاي سنتي است؛ اساس اين روش،
تأسیس شبکهاي از اندازهگیريهاي زمیني است که سبب
تخمین پیوسته از اجزاي بیالن آب ميشود [ ]4که اگر
ايستگاههاي مذکور در پهنههاي وسیع ،از توزيع مکاني
مناسبي برخوردار باشند و متولیان آنها نسبت به پايش،
نگهداري و تعمیر ايستگاهها حساسیت الزمه را داشته
باشند ،دقت اين روش بسیار مناسب خواهد بود اما رعايت
اين شروط در گسترههاي پهناور کشور با اقلیمهاي
مختلف ،امري زمانبر و بسیار پرهزينه است که عمالً در
بسیاري از مواقع و شرايط امکانپذير نميباشد .کمي
سازي مؤلفههاي بیالن آب در حوضههاي آبريز بدون آمار
مستلزم شناخت فرآيندهاي هیدرولوژيکي است که هر يک
تحت تأثیر شرايط هیدرولوژيکي ،ژئومورفولوژي و اقلیم
منطقه نظیر نوع بارش ،پوشش گیاهي ،خصوصیات فرآيند
تجمیع و ذوب برف ،خصوصیات اليه خاک و سازندهاي
زمینشناسي هستند [ .]5لذا با در نظر گرفتن پیچیدگي-
هاي موجود ،توجه به قابلیتها ،ويژگيها و از همه مهمتر
پیشرفتهاي سريع و گسترده سنجشازدور ،نظیر قابلیت-
هايي چون ارائه داده با گستره مکاني و زماني وسیع،
کاهش گستردهي هزينههاي سنجش و پايش مناطق
وسیع ،امکان مطالعه تغییرات مکاني پارامترهاي مورد
سنجش و توانايي برآورد مؤلفههاي بیالن همچون تبخیر از
پهنههاي آزاد آب ،محاسبه سطوح تبخیر از آبخوان و به-
هنگام سازي سطح زير کشت محصوالت زراعي از تصاوير
ماهوارهاي امري مهم و ضروري تلقي ميگردد [.]6
در اين مقاله ضمن ارائه و توضیح روشي مبتني بر
سنجشازدور ( )RSو سیستم اطالعات مکاني ( )GISجهت
برآورد مؤلفههاي بیالن آب به بررسي میزان کارايي و
مقايسه آن با روش سنتي در حوضه آبريز تجن واقع در
استان مازندران پرداخته خواهد شد.
ساختار کلي مقاله بدين گونه است که پس از ارائه
پیشینه تحقیق ،محدوده موردمطالعه معرفي گشته و
سپس به روش و مراحل تحقیق اشاره خواهد شد .در
بخش بعد نتايج و يافتههاي تحقیق ،ارائه و تحلیل مي-
گردد .آخرين بخش مقاله نیز به بیان محدوديتهاي
پژوهش ،نتیجهگیري و ارائه پیشنهاداتي براي تحقیقات
آينده اختصاص داده شده است.

اس

با توجه به اهمیت موضوع پژوهش ،از ديرباز تحقیقات
گستردهاي در اين خصوص صورت گرفته است که اين
مهم با توجه به پیشرفتهاي اخیر سنجشازدور ،در
سالیان گذشته شدت بیشتري داشته است .پارهاي از اين
تحقیقات بدين شرح است:
میريعقوب زاده و همکاران ( )1393در تحقیقي تبخیر
و تعرق حاصل از الگوريتم  SEBALرا با روش استاندارد
فائو در حوزه آبخیز تمر واقع در استان گلستان مورد
مقايسه قراردادند .نتايج تحقیق حاکي از آن بود که
الگوريتم  SEBALقابلیت تعیین میزان تبخیر و تعرق
واقعي را در سطح وسیع بدون نیاز به دادههاي هواشناسي
داراست .همچنین نتايج نشان داد که اين الگوريتم میزان
تبخیر و تعرق را بین  0.5تا  1میليمتر در روز کمتر از
روش پنمن مانتیث برآورد مينمايد [ R.Coelho .]7و
همکاران ( )2017در راستاي تخمین توزيع مکاني میزان
نفوذ آب در حوضه آبريز رودخانه ايپانما 1در شمال شرقي
برزيل از دادههاي سنجشازدوري ازجمله نقشههاي ماهانه
میزان بارندگي ،تبخیر و تعرق و رواناب ،بهعنوان ورودي
معادله بیالن آب استفاده نمودند .در اين پژوهش بارش از
تجزيهوتحلیل دادههاي ماهواره  TRMMبدست آمد که با
دادههاي بارش حاصل از  15ايستگاه زمیني واقع در
منطقه ،قرابت خوبي داشته است .رواناب به روش شماره
منحني سازمان حفاظت منابع ملي آمريکا ( )NRCSو بر
اساس دادههاي سنسور  TMماهواره  Landsatحاصل
گرديد ،همچنین تبخیر و تعرق نیز از الگوريتم  SEBALو
با کمک تصاوير  MODISبدست آمد .نتايج حاصل از
بررسي بیالن آب در اين پژوهش بهخوبي نشان داد که
تفاوت سالیانهي زيادي در میزان نفوذ آب وجود دارد که با
رژيمهاي مختلف بارندگي مشخص ميشود [Herman .]8
و همکاران ( )2018در پژوهشي به ارزيابي مدلهاي
هیدرولوژيکي بیالن آب بهوسیلهي دادههاي
سنجشازدوري پرداختند .تمرکز اصلي آنها در اين
پژوهش بررسي اين بود که آيا با ترکیب و ادغام دادههاي
سنجشازدوري ميتوان عملکرد مدل را بهبود بخشید يا
خیر؟ بر اين اساس دادههاي تبخیر و تعرق ( )ETاز دو
)1 Ipanema river basin (IRB

 -3محدوده مطالعاتی
محدوده مکاني مورد مطالعه در اين پژوهش حوضه
آبريز تجن از زيرحوضههاي حوضه آبريز فرعي رودخانه
هراز و رودخانههاي بین هراز و قرهسو از حوضه آبريز اصلي
درياي مازندران بوده که مساحت آن  4356کیلومترمربع و
متشکل از  5زيرحوضه ظالم رود ،پاياب تجن ،تجن میاني،
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 -2پیشینه تحقیق

مجموعه مختلف داده سنجشازدوري يعني بر اساس مدل
موازنه انرژي سطحي سادهشده ( )SSEBopو بر اساس
الگوريتم تبادل معکوس جو و زمین ( )ALEXIحاصل
گرديد .مدل هیدرولوژيکي مورداستفاده در اين مطالعه
مدل ارزيابي آب و خاک ( )SWATبوده است که با
استفاده از دو تکنیک مختلف الگوريتم چند متغیره و
ژنتیک ،کالیبره گرديده است .با استفاده از مجموعه داده-
هاي فوق ،عملکرد مدل هیدرولوژيکي در تخمین تبخیر و
تعرق با استفاده از هر دو روش کالیبراسیون مورد ارزيابي
قرار گرفت و نتايج حاصل از اين ارزيابي نشان داد که
استفاده از دادههاي سنجشازدوري ،اگر با يک روش
کالیبراسیون مناسب همراه شود ،ميتواند سبب بهبود
عملکرد مدل هیدرولوژيکي شود [ Jiang .]9و همکاران
( )2019در پژوهشي ضمن بحث و بررسي در خصوص
مشکالت مدلسازي هیدرولوژيکي حوضههاي آبريز،
عملکرد سنجشازدور در باب اين موضوع را مورد تحلیل
قرار دادهاند .در اين پژوهش خالصهاي از نقش دادههاي
سنجشازدوري جهت برآورد بارش ،تبخیر و تعرق ،رطوبت
خاک ،ويژگيهاي برف ،تغییرات ذخاير آب زيرزمیني،
دماي سطح زمین ،عرض رودخانه و  ...ارائه گرديده است
[ S. Wong .]10و همکاران ( )2021در پژوهشي در
کشور کانادا ضمن ارائه روشي سنجشازدوري جهت برآورد
مؤلفههاي بیالن آب در حوضههاي آبريز وسیع و فاقد آمار
به ارزيابي آن نیز پرداختند .دادههاي استفاده شده در اين
پژوهش عبارت بودند از دادههاي بارشي  WFDEIو
 ،CaPAدادههاي تبخیر و تعرق  MODISو تبخیر سطح
زمین حاصل از روش آمستردام ( ،)GLEAMدادههاي
حاصل از ايستگاههاي هیدرومتري و دادههاي ماهواره
 .GRACEبه طور کلي ،نسبت خطاي بارش  ،تبخیر و
تعرق ،تغییر ذخیره آب و رواناب در اين پژوهش بهترتیب
 17.8 ،33.2 ،36.7و  12.2درصد بود [.]11

مقاله پژوهشي  -تحلیل میزان کارايي سنجشازدور در برآورد مؤلفههاي بیالن آب

چهاردانگه و سراب تجن ميباشد [ .]12اين حوضه بین
طول جغرافیايي  53° 4′ 57′′تا  53° 18′ 26′′و عرض
جغرافیايي  36° 9′ 17′′تا  36° 29′ 49′′واقع شده است.
رودخانه مهم اين حوضه ،تجن نام دارد که از رودخانههاي

مهم مازندران بوده و از کوههاي هزارجريب و چشمه-
سارهاي متعدد دهستان پشت کوه سرچشمه گرفته و پس
از عبور از ساري در فرحآباد به درياي مازندران ميريزد.

شکل  -1موقعیت حوضه آبريز تجن به تفکیک زيرحوضهها

اين رودخانه از  3شاخه اصلي تشکیل يافته است که
شاخه ظالم رود در شمال حوضه آبريز ،شاخه اصلي تجن
در مرکز و شاخه سفیدرود در جنوب حوضه واقع ميباشند
کـه بر اساس گزارش شرکت آب منطقهاي مازندران
میانگین آبدهي ساالنه آن  423/4میلیون مترمکعب مي-
باشد [ .]13همچنین محدوده زماني مورد مطالعه در اين
پژوهش ،سال آبي  2019-2018میالدي ميباشد که برابر
است با  2018/10/1لغايت  2019/9/30میالدي (از
 1397/7/9لغايت  .)1398/7/8موقعیت حوضه آبريز تجن
در شکل  1قابل مشاهده است.

 -4مواد و روشها
هدف از انجام اين پژوهش شناخت از میزان کارايي
سنجشازدور در تعیین مؤلفههاي بیالن آب ،خصوصاً در
حوضههاي وسیع و فاقد آمار است .بر اين اساس پس از
ارائه و اعمال روشي سنجشازدوري ،جهت برآورد و يا
کمک به برآورد هر يک از مؤلفههاي بیالن آب ،روش
مذکور بهوسیلهي مقايسههاي آماري ،ارزيابي و تحلیل
ميگردد .شاخصهاي آماري مورداستفاده در اين پژوهش
جهت مقايسه دادههاي ماهوارهاي و دادههاي حاصل از
ايستگاههاي زمیني عبارتاند از ضريب تعیین ( ،)R2
مجذور میانگین مربع خطا ،)RMSE( 1میانگین قدر مطلق
)1 Root Mean Square Error (RMSE
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خطا )MAE( 2و میانگین خطاي انحراف .)MBE( 3روابط
مربوط به اين شاخصها بدين شرح ميباشد:
∑ni=1(ŷi − 𝑦̅)2
∑ni=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

()2

= R2

∑(yi − ŷi )2
√ = RMSE
n

()3

| ∑𝑛𝑖=1|𝑦̂𝑖 − yi

()4

𝑛

()5

) ∑𝑛𝑖=1(𝑦̂𝑖 − yi
𝑛

= MAE
= MBE

در اين روابط  yiمقادير مشاهدهشده ŷi ،مقادير تخمین
زده شده n ،تعداد مشاهدات و ̅ yمیانگین مقادير
مشاهدهشده ميباشد.

 -1-4بارش

4

بارش بهعنوان ورودي چرخه آب ،يکي از مهمترين
پارامترهاي هیدرولوژيکي است که برآورد آن با پیچیدگي-
هاي مختلفي همراه است .براي مثال ازلحاظ مکاني و
زماني بارندگي بسیار متغیر است ،بطوريکه ممکن است
)2 Mean Absolute Error (MAE
)3 Mean Bias Error (MBE
4 Precipitation

از مؤلفههاي مهم بیالن آب و متشکل از دو فرآيند
فیزيکي تبخیر 4و تعرق 5ميباشد .تبخیر نقش مهمي در
1 Tropical Rainfall Measuring Mission
2 the Global Precipitation Climatology Centre
3 Evapotranspiration
4 Evaporation
5 Transppiration

اس

 -2-4تبخیر و تعرق

3

شود [ .]18عوامل متعددي در تبخیر و تعرق دخالت دارند
که درجه تأثیر هر کدام از آنها وابسته به عواملي ديگر
است که اين امر سبب دشواري برآورد دقیق تبخیر و تعرق
ميشود .برخي از اين عوامل عبارتاند از دماي هوا ،رطوبت
نسبي هوا ،فشار جو ،مقدار مواد محلول در آب ،ارتفاع و
طول و عرض جغرافیايي [ 3و  .]19بدين ترتیب استفاده از
روشهاي سنتي و محاسبه مستقیم تبخیر و تعرق ،فارغ از
هر میزان دقتي در محدودههاي وسیع غیرممکن است؛
بنابراين سالهاست که محققان درصدد برآورد تبخیر و
تعرق بهوسیلهي قابلیتهاي سنجشازدور ميباشند.
بهطورکلي سه نوع روش عمده براي تخمین تبخیر و تعرق
از طريق دادههاي سنجشازدوري در دسترس است :روش
اول ،روشهاي تجربي که در سطح بااليي تبخیر و تعرق را
به کمک شاخصهاي پوشش گیاهي و در مقیاسهاي
بزرگ ،برآورد مينمايند [ .]20روش دوم ،مدلهاي
فیزيکي که تبخیر و تعرق را بهعنوان مانده بیالن انرژي
سطح و از طريق دادههاي مادونقرمز حرارتي محاسبه
ميکنند (الگوريتم  .]21[ )SEBALروش سوم ،ساير
مدلهاي فیزيکي مانند استفاده از منطق معادله پنمن-
مانتیث .6در اين پژوهش از محصول تبخیر و تعرق
سنجنده  )MOD16A2.v006( MODISاستفاده گرديده
است که الگوريتم حاکم بر آن از نوع روش سوم و بر اساس
معادله تجربي پنمن-مانتیث ميباشد که ورودي آن داده-
هاي هواشناسي به همراه دادههاي سنجشازدوري حاصل

6 Penman-Monteith
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شدت بارندگي از  0.01تا  100میليمتر بر ساعت متغیر
باشد و مدت بارندگي نیز از چند ثانیه تا چند روز به طول
بینجامد [ .]14بديهي است که دقیقترين اندازهگیريهاي
بارش با استفاده از روشهاي سنتي مانند ايستگاههاي
اقلیمشناسي ،سینوپتیک زمیني و بارانسنجها ارائه مي-
شود اما دقت استفاده از اين روش در يک حوضه آبريز
وابسته به توزيع مکاني ايستگاهها و میزان حساسیت
متولیان آن در تعمیر و نگهداري از ايستگاههاست که
تحقق اين مهم نیازمند صرف هزينه و زمان بسیاري مي-
باشد [ .]15بر اين اساس و از آنجايي که سنجشازدور
قادر است اطالعات مداوم ،همگن و نزديک به زمان واقعي
بارندگي را در بعد مکان و زمان در يک منطقه خاص،
حتي در مناطق غیرقابلدسترس ارائه دهد؛ استفاده از آن
در اين موضوع بسیار کاربردي خواهد بود []16؛ بنابراين
در اين پژوهش جهت برآورد میزان بارش در محدوده
زماني و مکاني مورد مطالعه از دادههاي بارشي TRMM
 3B43استفاده گرديده است .اين مجموعه داده بهصورت
الگوريتمي دادههاي مايکروويو را از چندين ماهواره ادغام
مينمايد .اين الگوريتم يک بار در هر ماه اجرا ميشود و با
1
استفاده از ترکیب دادههاي دقیق بارش  3ساعته TRMM
 1TRMMو دادههاي ماهانه پايگاه داده بارشي جهاني
 ،2GPCCبهترين برآورد از بارش را ارائه مينمايد .اين
الگوريتم ،داراي تفکیک زماني ماه تقويمي میالدي و هم-
چنین يک باند جهاني با وضوح مکاني  0.25درجه در
 0.25درجه از  50درجه جنوبي تا  50درجه عرض شمالي
ميباشد []17؛ بنابراين پس از فراخواني دادههاي بارشي
 TRMM 3B43مربوط به بازه زماني  1اکتبر سال 2018
لغايت  31سپتامبر سال  2019و انجام آنالیزهاي سري
زماني مربوطه در سامانه  ،Google Earth Engineديتاست
مربوط به آن تهیه و پس از درونيابي در محیط نرمافزار
 Arc GIS 10.8مورد بررسي قرار گرفته است.

میزان آب قابلدسترس در يک منطقه دارد و چنانچه آن را
از بارش کم کنیم ارتفاع آب قابلدسترس بدست ميآيد؛
بنابراين با ضرب آن در مساحت حوضه ،حجم آب در
دسترس نیز قابل محاسبه خواهد بود .نوع ديگر برگشت
آب به اتمسفر توسط گیاهان و از روزنهها صورت ميگیرد؛
بدينصورت که آبي که ريشهي گیاه از اعماق مختلف
خاک جذب مينمايد از طريق آوندها به سطح برگ رسیده
و بهوسیلهي باز شدن روزنهها به اتمسفر باز ميگردد ،اين
عمل فیزيولوژيکي گیاه ،تعرق نام دارد .از آنجايي که هر
دو پديدهي تبخیر و تعرق باعث هدر رفت آب ميگردند در
هیدرولوژي اين دو پديده با يکديگر در نظر گرفته شده و
مقدار تبخیر و تعرق با هم اندازهگیري و يا محاسبه مي-

مقاله پژوهشي  -تحلیل میزان کارايي سنجشازدور در برآورد مؤلفههاي بیالن آب

2

از سنجنده  ،MODISمانند پويايي پوشش گیاهي ،1آلبدو
و پوشش زمین 3است .اين دادهها داراي قدرت تفکیک
زماني  8روزه و قدرت تفکیک مکاني  500متري ميباشند.
همچنین قابل ذکر است که واحد دادههاي باند تبخیر و
تعرق ( MOD16A2.v006 )ETنیز kg/(m².8day) ،مي-
باشد.

 -3-4رواناب
هرگاه میزان بارش در يک حوضه آبريز بیش از ظرفیت
نفوذ خاک باشد ،بخشي از آب حاصل از بارش بهصورت
رواناب بر روي سطح حوضه جاري ميشود [ .]22میزان
رواناب در يک حوضه آبريز به چندين عامل ازجمله ويژگي-
هاي خاک ،زمان تمرکز حوضه آبريز ،شرايط زمینشناسي،
اقلیم و آبوهوا ،شیب و جهت شیب ،کاربري اراضي و تراکم
زهکشي بستگي دارد [ .]23بديهي است بررسي دقیق هر
يک از موارد فوق دشوار خواهد بود؛ بنابراين برآورد دقیق
میزان رواناب با توجه به اهمیت آن ،امري مهم و البته دشوار
است .بدين منظور از دو روش استفاده ميگردد؛ روش اول،
روش موسوم به هیدروگراف است که به کمک اندازهگیري
دبي رودخانه مقدار و میزان حجم رواناب تعیین ميگردد و
دومین روش استفاده از روابط و فرمولهاي تجربي است
[ .]24روش اول ،اطالعات کافي در مورد تأثیر تغییرات در
عملیات مديريتي (مانند خاک ،تغییرات کاربري زمین و
پوشش زمین) روي سرعت رواناب تولیدشده از نواحي
مختلف در يک حوضه آبريز را در اختیار ما قرار نميدهد و
به علت وجود عدم همگني عاملهاي مکاني و زماني که در
مقیاس حوضه آبريز رخ ميدهد ،استفاده از روش دوم يعني
روابط و فرمولهاي تجربي براي شبیهسازي فرآيندهاي
فیزيکي رواناب ميتواند براي مطالعه تأثیرات تغییرات
حوضه روي تولید رواناب مناسبتر باشد [ .]25يکي از
معتبرترين روابط شبیهسازي رواناب ،معادله سازمان حفاظت
خاک آمريکا ( )SCS-CNاست که عمق رواناب تولیدي در
يک حوضه را با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاک ،وضعیت
هیدرولوژيکي زمین و نیز کاربري آن برآورد ميکند [.]26
در اين روابط R ،ارتفاع رواناب (برحسب  S ،)mmضريب
نگهداشت سطحي P ،ارتفاع بارندگي (برحسب  )mmو CN
1 Vegetation Dynamics
2 Albedo
3 land cover
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شماره منحني رواناب است .نقشه  CNيا بهعبارتديگر
شماره منحني رواناب از طريق در دسترس بودن مشخصات
هیدرولوژيکي خاک و کاربري اراضي تولید ميگردد؛ بنابراين
باهدف برآورد ارتفاع رواناب بهوسیلهي دادههاي
سنجشازدوري از اين دادهها بهعنوان ورودي معادله مذکور
استفاده ميگردد .لذا با ادغام دادههاي حاصل از Landsat 8
و  MODISو طبقهبندي آن بر اساس الگوريتم جنگل
تصادفي 4نقشه کاربري اراضي حوضه تولید گرديده و پس از
طبقهبندي اين دادهها بر اساس استاندارد  ،SCS-CNنقشه
شماره منحني ( ،)CNدر محیط افزونه  HEC-GeoHMSو
به کمک دادههاي  DEMحاصل از  SRTMو نقشه گروه
هیدرولوژيک خاک حوضه ،تولید ميشود .درنهايت بر اساس
معادله مذکور و با ترکیب دادههاي بارشي ماهواره TRMM
و نقشه ضريب نگهداشت سطحي بدست آمده از نقشه
شماره منحني ،ارتفاع رواناب ماهانه حوضه محاسبه مي-
گردد .روابط اين معادله بدين شرح است [:]27
()6

(P − 0.2S)2
)(P + 0.8S

=R

()7

25400
− 254
CN

=S

 -4-4نفوذ
نفوذ در مفهوم کلي بهعنوان جريان رو به پايین تعريف
ميشود که به سطح ايستابي ميرسد و سبب باال آمدن
سطح ايستابي ميگردد [ .]28بهمنظور برآورد میزان نفوذ
بهصورت مستقیم از ادوات مختلفي نظیر اليسیمتر 5و
دستگاه  TDRميتوان استفاده نمود؛ اما بديهي است که
بهره بردن از اين ادوات براي برآورد میزان نفوذ در يک
حوضه آبريز وسیع با توجه به تغییرات در نوع خاک
حوضه ،بسیار زمانبر است .لذا اين مؤلفه از طريق روشها،
معادالت و روابط حاصل از برخي فرضیات موجود در علم
هیدرولوژي محاسبه ميشود [ .]29سنجشازدور نیز علي-
رغم آن که توانايي پايش نوسان تراز آبخوان يک حوضه را
از طريق دادههاي حاصل از سنجنده  graceداراست بهطور
مستقیم و از طريق دادههاي رايگان در دسترس کمکي به
برآورد و اندازهگیري مؤلفه نفوذ نمينمايد.

4 Random Forest
5 Lysimeters

 -1-5بارش
نمودار ستوني میانگین تغییرات بارشي  12ماهه
حوضه آبريز تجن حاصل از دادههاي  TRMM 3B43در
شکل  2ارائه گرديده است .بر اساس اين دادهها بیشترين
بارش در سال آبي مورد مطالعه ،در ماه سوم میالدي
(مارس) و برابر  0.25میليمتر در ساعت برآورد گرديده که
به تاريخ شمسي يعني از دهم اسفندماه لغايت يازدهم
فروردين؛ همچنین کمترين میزان بارش در حوضه نیز
مربوط به ماه هشتم میالدي (اوت) و برابر  0.002میليمتر
در ساعت بوده که به تاريخ شمسي از دهم مرداد لغايت
نهم شهريور ميباشد .در شکل  3نیز توزيع مکاني و زماني
بارش ،در محدوده زماني و مکاني مورد مطالعه ،برحسب
 mm/hارائه گرديده است.

اس

بدين ترتیب هر يک از مؤلفههاي بارش ،تبخیر و تعرق
و رواناب با استفاده از دادههاي سنجشازدوري در بازه
زماني و مکاني مورد مطالعه محاسبه و نتايج حاصل از آن
ارزيابي گرديد.

جدول  -1مقايسه آماري میان بارش ثبتشده در ايستگاههاي باران-
سنجي و بارش برآورد شده توسط ماهواره TRMM
نام ايستگاه

R2
0.75

RMSE
19.48

MAE
17.92

MBE
2.26

سلیمان تنگه

0.72

25.14

19.4

-11

ريگ چشمه

0.68

33.31

29.33

0.96

کردخیل

0.74

32.17

24.28

-16

فريم صحرا

0.8

19.45

17.4

7.38

الجیم

0.65

44.77

35.5

-27

پروريچ آباد

0.76

24.26

21.57

-7.1

تلمادره

0.51

35.85

22.58

19.4

کل حوضه

0.72

26.31

20.65

-2.4

تالرم
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شکل  -2نمودار ستوني میانگین تغییرات بارشي  12ماهه حوضه آبريز
تجن حاصل از دادههاي  TRMM 3B43برحسب میليمتر در ساعت.

بهوضوح مشاهده ميشود که در اکثر ماههاي سال ،در
مناطق شمالي حوضه خصوصاً مناطق واقعشده در مجاورت
درياي مازندران و يا بهعبارتديگر در مناطق جلگهاي و
دشت که شهرستان ساري و عمده مزارع کشاورزي اين
حوضه در آن واقع شدهاند بارش بیشتري نسبت به مناطق
جنوبي که جنگلي و کوهستاني هستند مشاهده ميشود.
در مرحله بعد دادههاي بارش حاصل از ماهواره  TRMMبا
دادههاي ثبتشده در  8ايستگاه بارانسنجي وزارت نیرو
در منطقه و بهوسیلهي شاخصهاي آماري مورد ارزيابي
قرار گرفت .نتايج حاصل از اين مقايسه آماري حاکي از

نمودار میانگین تغییرات تبخیر و تعرق که از دادههاي
 MOD16A2.v006و با دقت زماني  8روزه (برحسب kg/
) )(m².8dayبرآورد گرديده است در شکل  5ارائه گرديد.
اين نمودار حاکي از آن است که بیشترين میزان تبخیر و
تعرق حوضه در اواخر زمستان و فصول بهار و تابستان رخ
داده است که بیشینه آن مربوط به تاريخ 2019/3/9
میالدي معادل  1397/12/18هجري شمسي است که
مقدار عددي آن پس از تبديل واحد برابر  3.2میليمتر بر
روز ميباشد .همچنین کمترين میزان تبخیر و تعرق
حوضه در سال آبي مورد مطالعه در فصول پايیز و زمستان
رخ داده است که کمینه مقدار ثبتشده مربوط به تاريخ
 2018/12/27میالدي معادل  1397/10/6هجري شمسي
است که مقدار عددي آن برابر  0.41میليمتر بر روز مي-
باشد .توزيع مکاني و زماني تبخیر و تعرق برآورد شده نیز
در شکل  6قابلمشاهده است.

167

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،1شهريور ماه  - 1400مقاله پژوهشي

 -5تحلیل نتایج و یافتهها

وجود همبستگي مناسب بین دادههاي حاصل از ماهواره و
دادههاي زمیني با ضريب تعیین  0.72است که بهترين
ضريب تعیین مشاهدهشده 0.8 ،در ايستگاه بارانسنجي
فريم صحرا و پايینترين آن  0.51در ايستگاه تلمادره مي-
باشد .شايانذکر است که اين دادهها با  MBEبرابر -2.37
تمايل به برآورد کمتر از حد بارش در محدوده مورد
مطالعه دارند .شرح کامل مقايسه آماري و نمودار
همبستگي میان بارش ثبتشده در ايستگاههاي باران-
سنجي و بارش برآورد شده توسط ماهواره  ،TRMMبه
ترتیب در جدول  1و شکل  4ارائه گرديده است.
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شکل  -5نمودار میانگین تغییرات تبخیر و تعرق حاصل از  MOD16A2.v006با دقت زماني  8روزه و برحسب

نوسانات میزان تبخیر و تعرق در حوضه آبريز تجن ،در
يک سال آبي ،نسبتاً زياد بوده و روند مشخصي ندارد؛
بهعبارتديگر نميتوان بهطورکلي ادعا نمود که در کدام
محدودههاي مکاني حوضه ،تبخیر و تعرق بیشتر يا کمتري
مشاهده ميشود؛ چراکه عوامل بسیاري نظیر پوشش
گیاهي ،ارتفاع ،طول و عرض جغرافیايي بر تبخیر و تعرق
تأثیرگذار هستند و اين حوضه مملو از انواع پوشش گیاهي و
مزارع کشاورزي در ارتفاعات مختلف ميباشد .در گام بعد
بهوسیلهي شاخصهاي آماري ،دادههاي حاصل از MODIS
با دادههاي ثبتشده در ايستگاههاي زمیني مقايسه گرديد.
نتايج حاصل از اين مقايسه آماري حاکي از وجود همبستگي

)kg/ (m².8day

مناسب بین دادههاي حاصل از سنجنده و دادههاي زمیني
با ضريب تعیین  0.65است که بهترين ضريب تعیین
مشاهدهشده 0.79 ،در ايستگاه سلیمانتنگه و پايینترين
آن  0.61در ايستگاه محوطه اداره ساري ميباشد .شايانذکر
است که اين دادهها با  MBEبرابر  -1.09میل به برآورد
کمتر از حد تبخیر و تعرق در محدوده مورد مطالعه دارند.
شرح کامل مقايسه آماري و نمودار همبستگي میان تبخیر و
تعرق ثبتشده در ايستگاههاي زمیني و تبخیر و تعرق
برآورد شده توسط سنجنده  MODISبه ترتیب در جدول 2
و شکل  7ارائه گرديده است.
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 -1تالرم

 -2سلیمان تنگه

 -3ریگ چشمه
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شکل  -6توزيع مکاني و زماني تبخیر و تعرق حاصل از ( MOD16A2.v006برحسب ))kg/ (m².8day
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نام ايستگاه

R2
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MAE

MBE

 -3-5رواناب
نمودار میانگین تغییرات رواناب تولیدشده در حوضه
که با استفاده از دادههاي سنجشازدوري و بر اساس
معادله رواناب سازمان حفاظت خاک آمريکا تولید گرديده
در شکل  8ارائه شده است.
40
30
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0

شکل  -9مقادير منحني  CNبراي نقاط مختلف حوضه آبريز تجن

معادله رواناب سازمان حفاظت خاک آمريکا ،در
پژوهشهاي مختلفي بهوسیلهي روشهاي مرتبط با علوم
هیدرولوژي مورد صحت سنجي قرار گرفته است که نتايج
آنها حاکي از دقت مناسب اين معادله در تعیین و برآورد
رواناب حوضههاي آبريز بوده است [.]31
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شکل  -8نمودار میانگین رواناب حوضه آبريز تجن (برحسب میليمتر
در ماه)

بر اين اساس به جهت تولید نقشه رواناب ،با ادغام
دادههاي  Landsat 8و  MODISو طبقهبندي آن طبق
الگوريتم طبقهبندي جنگل تصادفي نقشه کاربري اراضي
حوضه تولید شد .اين نقشه بهوسیلهي برداشت  100نمونه
با توزيع مکاني جديد براي هر يک از کالسهاي
طبقهبندي مورد اعتبارسنجي واقع گرديد که نتايج اين امر
حاکي از صحت کلي حدود  60درصد و ضريب کاپا 0.55
ميباشد .مدل رقومي ارتفاعي استفادهشده در اين پژوهش
نیز از دادههاي  SRTMبا دقت مکاني  30متر حاصل شد
که در پژوهشهاي مختلف مورد صحتسنجي واقع شده و
از دقت مناسبي برخوردار ميباشد [ .]30شکل  9مقادير
منحني  CNبراي نقاط مختلف حوضه را نشان ميدهد که
بر اساس استاندارد  CSC-CNبدست آمده و با ضريب
نگهداشت سطحي ارائه شده در شکل  10رابطه عکس
دارد.

شکل  -10مقادير ضريب نگهداشت سطحي ( )Sبراي نقاط مختلف
حوضه آبريز تج.

بدين ترتیب با ترکیب دادههاي بارشي حاصل از
 TRMMو نقشه ضريب نگهداشت سطحي محاسبهشده
طبق معادله مذکور ،نقشه رواناب ماهانه حوضه آبريز مورد
مطالعه تولید گرديد .اين نقشه که در شکل  11ارائه
گرديده بیان ميدارد که بیشترين ارتفاع رواناب در سطح
حوضه آبريز تجن طي سال آبي مورد مطالعه مربوط به
ماههاي چهارم و پنجم میالدي يعني آوريل و مي (معادل
با  12فروردين لغايت  10خرداد) است که حداکثر ارتفاع
رواناب برآورد شده در اين ماهها به ترتیب  294و 351
میليمتر ميباشد .اين در حالي است که طي اين دو ماه
در عمده مناطق حوضه رواناب زيادي برآورد نگرديده است
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جدول  -2مقايسه آماري میان تبخیر و تعرق ثبتشده در ايستگاههاي
زمیني و تبخیر و تعرق حاصل از ماهواره MODIS
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و ارتفاع رواناب  294و  351میليمتري برآورد شده مربوط
به مناطق سیلخیز حوضه است که بهطور مکرر طي
سالیان مختلف ،با وقوع بارشهاي رگباري ،شاهد وقوع
سیل ميباشد .مطابق با اين دادهها ،در مناطق مرکزي
حوضه که عمدتاً داراي پوشش جنگلي هستند ،رواناب
کمتري نسبت به مناطق جنوبي و شمالي حوضه تولید
ميگردد .اين بدان دلیل است که حوضه آبريز تجن از
جنوب ،متصل به رشتهکوه البرز بوده و در جنوب آن
شرايط مکاني کوهستاني همراه با شیب بسیار حاکم است؛
بنابراين عليرغم میزان بارش کمتر در اين مناطق نسبت
به ساير مناطق حوضه ،رواناب بیشتري تولید ميگردد .در
شمال نیز به دلیل واقع گرديدن شهر ساري در اين منطقه
و وجود خیابانهاي آسفالت شده و ساير خصوصیات حاکم
بر مناطق شهري عمده بارش تبديل به رواناب ميگردد.

 -4-5نفوذ
مطابق با آنچه ارائه گرديد سنجشازدور بهطور
مستقیم کمکي به برآورد مؤلفهي چهارم بیالن آب يعني
نفوذ نميکند و اين مؤلفه از طريق معادالت و روابط
مربوط به هیدرولوژي محاسبه ميگردد که پرداختن به آن
خارج از موضوع پژوهش است.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
بديهي است که دقت ايستگاههاي زمیني از دادههاي
ماهوارهاي بهمراتب بیشتر است اما در حوضههاي وسیع
به دلیل هزينههاي ساخت و نگهداري فراوان اين ايستگاه-
ها و همچنین زمانبر بودن استفاده از آنها ،در دسترس
بودن روشي ارزان و سريع براي تحلیلهاي آماري در سطح
کالن حائز اهمیت است؛ بنابراين در اين پژوهش ،جهت
برآورد مؤلفههاي بیالن آب ،روشي سنجشازدوري بر
مبناي استفاده از دادههاي رايگان تحت پشتیباني سامانه
متنباز گوگل ارث انجین که سرعت پردازش در آن بسیار
زياد ميباشد ارائه گرديد .نتايج حاصل از مقايسههاي
آماري انجامگرفته بین مقادير برآورد شده از طريق داده-
هاي سنجشازدوري و مقادير ثبتشده در ايستگاههاي
زمیني ارائهشده در بخش تحلیل نتايج و يافتهها حاکي از
صحت و دقت مناسب اين دادهها در کمي سازي بارش،
تبخیر و تعرق و رواناب است .اين پژوهش در محدوده
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مکاني حوضه آبريز تجن انجام گرديد که به نظر ميرسد
ايستگاههاي زمیني واقع در آن ،هم ازنظر تعداد و هم
ازنظر سالمت به دلیل رونق کشاورزي و واقع گرديدن
شهرستان ساري با عمده سکنه کشاورز در منطقه به
نسبت ديگر حوضههاي آبريز کشور خصوصاً حوضههاي
واقع در مناطق محروم يا محدودههايي که داراي شرايط
اقلیمي خاص نظیر کوهستان يا بیابان هستند شرايط
بهتري را دارا باشند .با اين توضیح اما مشاهده ميشود که
حتي در حوضهاي با اين خصوصیات نیز ،ايستگاههاي
زمیني از پراکندگي مناسبي برخوردار نیستند.
اين موضوع حتي با فرض نگهداري و تعمیر مستمر و دقیق
ايستگاههاي زمیني عليرغم طول عمر  70ساله برخي از
اين ايستگاهها ،بر دقت برآورد مؤلفههاي بیالن آب در
سطح کل حوضه تأثیر به سزايي خواهد داشت؛ بنابراين
بهطورکلي ميتوان اين نتیجه را گرفت که استفاده از
سنجشازدور براي تعیین مؤلفههاي بیالن آب روشي بسیار
سريع ،ارزان و به نسبت دقیق ميباشد که در حوضههاي
وسیع و فاقد ايستگاههاي مناسب زمیني راهگشا خواهد
بود .الزم به توضیح است که کلیه تحلیلهاي صورت گرفته
در اين پژوهش تنها از نگاه سنجشازدوري و باهدف
دستيابي به راهحلي سنجشازدوري براي فراهم نمودن
دادههاي الزم جهت تحلیل و بررسي متخصصان و
کارشناسان هیدرولوژي بوده است ،بنابراين بديهي است که
جهت بررسي دقیقتر هر يک از مؤلفههاي بیالن آب ،انجام
پژوهشهاي تخصصي در حوزهي هیدرولوژي بسیار
ضروري و مهم ميباشد بهعنوانمثال ميتوان با ترسیم
هیدروگراف واقعي حاصل از چند واقعهي بارش و مقايسه
آن با هیدروگراف حاصل از روش  ،SCSضمن کالیبراسیون
معادله رواناب مذکور براي منطقه مورد مطالعه ،ضرايب آن
را تصحیح نمود و يا با محاسبهي میزان نفوذ ،عدد نهايي
بیالن آب حوضه را برآورد کرده و با عدد حاصل از
ايستگاههاي زمیني مقايسه نمود .همچنین پیشنهاد مي-
شود تا در پژوهشهاي آتي ديگر روشهاي سنجشازدوري
موجود نظیر برآورد تبخیر و تعرق از طريق الگوريتم
 SEBALو يا ساير دادههاي بارشي نظیر  GPMو
 CHIRPSاستفاده و مورد ارزيابي قرار گیرد.

اس
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) توزيع مکاني و زماني رواناب ماهانه حوضه آبريز تجن (میليمتر در ماه-11 شکل

تقدیر و تشکر
بدينوسیله از شرکت آب منطقهاي مازندران جهت در
. تشکر ميگردد،اختیار قرار دادن دادههاي موردنیاز
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