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واسنجي مدل سبال به منظور اندازهگيري تبخير و تعرق
از روي سنجندۀ LDCM
 حميدرضا کوهبناني ؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ کویرشناسی ،دانشگاه سمنان
*

 محمدرضا یزداني؛ دانشیار گروه بیابانزدایی ،دانشکدۀ کویرشناسی ،دانشگاه سمنان
چکيده
برآورد تبخير و تعرق يکي از مشکلترين اجزاء چرخۀ هيدرولوژي است .درعينحال در معادلۀ بيالن آب سهم عدهدم مهرتبا بها ايهن
عامل است .در تحقيق حاضر الگوريت توازن انرژي يا سبال بهعنوان يکي از روشهاي آزمودم شدم و موفق جمت برآورد تبخير و تعرق
مورد ارزيابي مجدد واقع ميگردد .در واقع در روش سبال ،ميزان تبخير و تعرق مقدار مجمول در معادلۀ تعادل انهرژي بهر روي سهح
زمين است .با توجه به تغييرات کاليبراسيون اين سنجندم نسبت به نسلهاي قبلي ماهوارۀ لندست ،روش سبال در بخشههاي خها
مورد بازنگري واقع شد .بهمنظور آزمون کارايي مدل سبال بر روي اين سنجندم ،مقادير اندازمگيري شدم در  20روز مختلف با مقهادير
بهدست آمدم از روش پندن مونتيث مورد مقايسه واقع گرديد .نتايج نشان داد بين مقهادير ايهن دو روش ،هدبسهتگي  0/83بها ضهري
تعيين  0/7وجود دارد .ازاينرو ميتوان با روش سبال اطالعات تبخير و تعرق واقعي را بهصورت دورماي و منظ در پمنههاي وسيع و با
ضري اطدينان باال و بدون نياز به دادمهاي هواشناسي محاسبه و پمنهبندي کرد.
کليد واژگان ،ET :مدل توازن انرژي ،سنجندۀ لندست  ،8نيشابور

* نويسندم مسئول :شدارم تداس+989900703517 :

Email: koohbanan@semnan.ac.ir
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 .1مقدمه
برآورد تبخير و تعرق بهعنوان فاکتور کليهدي در حهل
معادلههۀ بههيالن آب و محاسههبۀ مقههدار آب موردنيههاز بههراي
مصارف آبيهاري کشهاورزي از اهديهت ويههماي برخهوردار
است .تقريباً  60تا  90درصد آب حاصل از بهارش در يه
حوزۀ آبخيز توسا فرآيند تبخير و تعهرق مجهدداً بهه جهو
زمين باز ميگهردد ][18؛ بنهابراين توانهايي پهيشبينهي و
برآورد تبخير و تعرق ميتوانهد بهراي مهديران منهابع آبهي
کشور در راستاي توسعۀ برنامههاي کشاورزي و منهابع آب
و وضع قوانين و محالعات هيهدرولوژيکي در سهح حهوزم
مفيد باشد .روش هايي که براي برآورد تبخيهر -تعهرق بهه
کار گرفته ميشود در دو گروم اصلي قرار مهيگيرنهد ،کهه
عبارتاند از :روشهاي مستقي و روشهاي غيرمستقي يا
محاسباتي ] .[2معدولترين روش مستقي برآورد تبخير-
تعههرق اسههتفادم از اصههل بههيالن جرمههي در يهه حجهه
کنترلشدم از خاك است .در رابحهۀ بهيالن آب (رابحهۀ)1
 ∆sحج تغييرات ذخيرۀ سححي آب G ،جريانات عدقهي
و زيرسححي R ،روانهاب سهححي p ،ميهزان بهارش و ET
ميزان تبخير و تعرق در ي سال آبي است.
() 1

∆s = P -ET -G –R

از ميان روشهاي غيرمستقي تبخير-تعهرق گيهام نيهز
ميتوان به روش ذکرشدم در نشهريۀ فهاوو  56اشهارم کهرد
] .[11در اين روش ابتدا تبخير-تعرق پتانسيل با اسهتفادم
از روش استاندارد پندنمونتيث محاسبه شدم و سهس بها
استفادم از ضري گيهاهي بهه تبخيهر-تعهرق واقعهي گيهام
تبديل ميشود ] .[3روشهاي اندازمگيري تبخيهر و تعهرق
با استفادم از اليسيمتر براي کاربرد پيوسته در فاصلههاي
مناس ه در منحقههه ،بسههيار پرخههر و وقههتگيههر اسههت.
هدچنين چون اين اندازمگيريها نقحهاي است ،به خهاطر
شرايا متغير آب و ههوايي و منحقههاي ،قابهلتعدهي بهه
حوزمهاي بزرگ نيست .بنابراين تخدهين بهه وسهيلۀ فهن
سنجش از دور در زمينهاي وسيع ،بسيار کارآمدتر اسهت

] .[1با استفادم از الگوريت هاي موجود در سهنجش از دور
که مربوط به تبخير و تعرق ميباشند ،ميتوان گام بزرگي
در مههديريت منههابع آب برداشههت ] .[11ازجدلههه ايههن
الگوريت ها ميتوان به الگوريت سبال اشهارم کهرد .سهبال
ي الگوريت سنجشازدور است که تعادل انرژي سهححي
لحظهاي را براي هر پيکسل از ي تصوير ماهوارماي انجام
ميدهد ].[6
بيش از دو دهه از تحقيقات محققهين سهنجش از دور
جمت توسعۀ الگوريت ها بهمنظور زدودن خحاي روشها و
کاهش عدم قحعيت در مدلها ميگهررد ] .[22بههعنهوان
مثال در پهوهشي در کشور هند در سال  2017اقهدام بهه
اندازمگيري تبخير و تعرق گيام گنهدم بهه روش سهبال بها
استفادم از تصاوير لندست گرديهد .در ايهن تحقيهق مهدل
سبال و روش تجربي پندن-مونتيث با دادمهاي اليسيمتر
مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج تحقيق فهوق برتهري مهدل
سبال نسبت به روشههاي تجربهي را نشهان داد ] .[19در
محالعۀ ديگري در کشور آمريکا در سال  2017پهنج روش
توازن انرژي در برآورد تبخير و تعرق گيام سهورگوم مهورد
آزمون قرار گرفت .نتايج اين تحقيق بيهانگر ايهن واقعيهت
بود که مدل  S-SEBIبمترين هه خهواني را بها دادمههاي
اليسيمتر دارد .پ از آن مدل  SEBALو مهدل SEBS
نتايج قابل قبولي اراوهه دادنهد؛ امها دو مهدل  METRICو
 SSE Bopنتههايج ضههعيفي از خههود نشههان دادنههد ].[23
مشههتاق و هدکههاران ( )1394نيههز از مههدل سههبال بههراي
اندازمگيري تبخير و تعرق روزانه بها اسهتفادم از دادمههاي
سنجندم  TMبمرم بردند .آنها تبخير و تعهرق در اراضهي
کشهاورزي را  7/2ميلههيمتهر در روز محاسههبه کردنهد کههه
تقريباً با مقدار بهدست آمدم به روش پندنمونتيث برابري
ميندايد ] .[16هدچنين مرشدي و هدکهاران ( )1395در
تحقيقي صحتسنجي برآورد تبخير و تعرق از مدل سهبال
بهدست آمدم از تصاوير  ETM+را با اسهتفادم از دادمههاي
اليسيدتر انجام دادند RMSE .مهدل سهبال بها دادمههاي
اندازمگيري شدم توسا اليسيمتهر  1/7بهرآورد گرديهد و
نمايتاً کارايي مدل سبال را مناس ارزيابي کردند ].[15
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از عوامل برتري سبال نسبت بهه ديگهر الگهوريت ههاي
سنجش از دور اين است که سبال شامل الگوريت تحليهل
تصاوير مهاهوارماي بهر مبنهاي اصهول فيزيکهي اسهت و از
شبيه سازي ماهوارماي استفادم ميکند و نيهاز بهه حهداقل
اطالعات هواشناسي از اندازمگيريهاي زميني يا مدلهاي
هوايي دارد ] .[7روش سهبال در تعيهين مقهدار نيهاز آبهي
گياهان و هدچنين مديريت منابع آبهي در سهح حهوزم و
در سح منحقهاي مفيد ارزيابي مهيگهردد .بها توجهه بهه
شرايا حاک بر کشورمان در خصهو ههدر رفهت منهابع
آبي بهصورت تبخير و تعرق ،روش سبال ميتواند محققان
و مديران کشور را در برآورد دقيقتهر ايهن جهزء ممه در
بيالن آبي در ابعاد وسيع ياري ندايد .هدف از اين تحقيهق
بهروز رساني مدل سبال و انجام تغييرات اندك در برخهي
معادالت آن است تا بتهوان از ايهن مهدل کارآمهد بهر روي
دادمهاي لندست  8استفادم کرد .با توجه به بمبود قهدرت
تفکي راديومتري اين سنجندم نسبت به نسلهاي قبلهي
و کاهش نسبت نويز به پيکسل ،پيشبيني ميشود بتهوان
نتايج بمتري در مقايسهه بها سهاير محصهوالت سهنجش از
دوري کس کرد.

 .2روش شناسي
 .1.2معرفي منطقۀ مورد مطالعه
منحقههۀ محالعههاتي در ايههن تحقيههق بخههش مرکههزي
شمرستان نيشابور واقع در دشت نيشابور اسهت (شهکل.)1
اين دشت با وسعت  7293کيلومترمربع ،جزوهي از حهوزۀ
آبريز کهوير مرکهزي بهودم کهه  4100کيلومترمربهع آن را
دشت ( 56درصد) و بقيه را ارتفاعات تشکيل ميدهد .اين
حوزم از شدال ،جنوب ،غرب و شرق به ترتي به ارتفاعات
بينالود ،تسهماهورهاي نيزم بنهد ،سهيام کهوم و کهوم نده
(حههوزۀ آبريهز دشههت ر ،)،حههوزۀ آبريهز دشههت سههبزوار و
مخلوطکنيهاي ليالجوق و يالپلنگ محدود شهدم اسهت.
حداکثر و حداقل ارتفاع حوزم به ترتي با  3305و 1065
متر در قلۀ بينالود و خروجي رودخانه کهال شهور از حهوزم
واقع شدم است .آبوهواي منحقه نيدههخشه و خشه ،
متوسا درجۀ حرارت آن  12درجۀ سهانتيگهراد و ميهزان
بارندگي آن بهطور متوسا براي کل دشت  292ميليمتهر
گزارش شدم است .ميزان تبخير به علت باال بهودن درجهه
حرارت هوا زياد بودم و متوسا آن براي کل حهوزم 2335
ميليمتر در سال است ].[20
استان خراسان رضوی

شهرستان نیشابور

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
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 .1.2.2بخشششو اول محاسشششبۀ ششششار تشششابو شششال

 .2.2روش تحقيق
در بههين مههدلهههاي مختلههف مههدل سههبال کدتههرين
وابستگي را به دادمهاي زميني دارد .الگوريت سهبال يه
روش پردازش تصوير بر مبناي عل فيزي جمت ارزيهابي
جزء مجمول معادلۀ تعهادل انهرژي يعنهي تبخيهر و تعهرق
بهعنوان باقي مانهدۀ ايهن معادلهه اسهت ] .[8روش سهبال
صرفاً متکي به ي تصوير بودم و اندکي اطالعات تکديلهي
در بخشهايي از مدل مورد نياز است .جمت اجراي سهبال
تصوير ماهوارماي مهوردنظهر مهيبايسهتي داراي اطالعهات
بازتابندگي در طيف مروي ،باند مادونقرمز نزديه و بانهد
مادونقرمز حرارتي باشد .بنهابراين تصهاوير مهاهوارمههايي
هدچون  ،AVHRRلندست ،مودي و هدچنهين تصهاوير
 ASTERاز ماهوارم ترا ميتوانند جمت اجراي ايهن مهدل
مناسهه باشههند .علههت اسههتفادم از سههنجندۀ  LDCMاز
ماهوارۀ لندست  ،8جديهد بهودن تصهاوير ايهن سهنجندم،
بمبود کيفيت آن از قبيهل افهزايش قهدرت راديومتريه و
کاهش خحاي نويز به پيکسهل و نمايتهاً دسترسهي آسهان
براي محققين منابع طبيعي است .به علت باال بودن قدرت
تفکي مکاني مناسه دادمههاي لندسهت در مقايسهه بها
تصههاوير مههودي و  ،NOAAامکههان برنامهههريههزي بههراي
آبيههاري ،تعيههين وضههعيت رطههوبتي خههاك و ارزيههابي
سيست هاي آبياري در سح وسيع امکانپرير است ].[14
رابحۀ کلي توازن انهرژي بههصهورت زيهر )رابحهۀ  (2اراوهه
گرديدم است ].[25
()2

Rn – G – H = LE

 Rnتابش خالص خورشيدي در واحد وات بر مترمربهع،
 Gشار گرماي زمين و خاك H ،شار گرمهاي محسهوس و
نمايتاً  LEيا جزء باقيداندم اين معادله ،مربوط ميشود بهه
گرماي نمان در واحد وات بر متر مربع .درواقع شار گرماي
نمان بيانگر نر ،هدر رفت گرماي سح ناشهي از تبخيهر و
تعرق است .گرماي نمان با استفادم از رابحۀ شدارۀ  42بهه
تبخير و تعرق قابل تبديل است.

ورشيدي در سطح ()Rn
در رابحۀ شدارۀ  2تابش خالص با استفادم از رابحهۀ 3
در هر پيکسل محاسبه ميشود ].[25
() 3

↓Rn = (1-α)RS↓ + RL↓ - RL↑ - (1- ε0)RL

در رابحۀ فوق  αآلبهدوي سهححي RS↓ ،تهابش ورودي
خورشيدي در طول مو کوتام RL↓ ،تابش ورودي به سح
زمين در طولمو بلند RL↑ ،تابش خروجي طولمو بلند
و  ε0گسيلمندي حرارتي است.
قبل از توضي روش محاسهبه اجهزاء رابحهۀ شهدارۀ 4
ميبايست دماي سهححي از سهنجندم  LDCMبههعنهوان
پيشنياز در برخي روابا محاسبه گردد.
 .2.2.2محاسبۀ دماي سطح
دو باند  10و  11سنجندۀ  LDCMاز نوع مادونقرمهز
حرارتي بودم و با استفادم از روش اراوهشدم توسا USGS
ميتواند به دماي سح تبديل شود .بدين منظهور مراحهل
چمارگانۀ زير به شرح ذيل بر روي تصوير اعدال ميگردد:
 )1تبديل مقادير خام پيکسلهاي تصوير بهه راديهان
حرارتي :منظور از راديان  ،انرژي تابشي ثبتشدم توسها
سنجندم در باالي اتدسفر است.
()4

Lλ=ML×DN+AL

 Lλراديان حرارتي ML ،و  ALثابتهاي کاليبراسهيون
سههههنجندم  LDCMو  DNنيههههز درجههههۀ خاکسههههتري
پيکسلهاست.
 )2محاسبۀ دماي درخشندگي (به درجۀ سانتيگراد)
()5

𝑘2
𝑘1
)ln( +1
𝜆𝑙

) − 272.15

( = 𝑇𝐵

 K2و  K1ضرايبياند که در متاديتا موجود ميباشند.
 )3محاسبه گسيلمندي حرارتي:
()6

e = 0.004 × Pv + 0.986
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در رابحۀ فوق منظور از  Pvنسبت گياهي است کهه بها
استفادم از رابحۀ زير محاسبه ميگردد:
()7

Pv=(NDVI-NDVImin/NDVImax-NDVImin)2

 1NDVIشاخص تفاضل نرمهال شهدم پوشهش گيهاهي
بودم و با استفادم از رابحۀ زير محاسبه ميشود:
() 8

)NDVI= (ρ5- ρ4)/(ρ5+ ρ4

مقادير  ρ5و  ρ4به ترتي مقدار بازتابنهدگي سهححي از
بانههد شههدارۀ  )NIR( 5و بانههد شههدارۀ  )RED( 4اسههت.
بازتابندگي سح بهصورت نسبت شار طيفي بازتابيافته به
شار طيفي فرودي تعريهف مهيشهود .جمهت انهدازمگيهري
بازتابندگي سح در هر بانهد سهنجندۀ  LDCMاز رابحهۀ
زير استفادم ميشود:
()9

)ρ=[π×(Lλ−Lp)×d2]/(ESUNλ×cosθs

 Lλاز رابحۀ شدارۀ پنج به دست ميآيهد Lp .راديهان
مسير 2يا راديهان اتدسهفري اسهت کهه بههصهورت زيهر
محاسبه ميشود ]:[22
()10

)Lp=ML×DNmin+AL−0.01×ESUNλ×cosθs/(π×d2

 MLو  ALثابههتهههاي کاليبراس هيون سههنجندم کههه در
متاديتا موجودنهد θs .زاويهه زنيهت خورشهيدي اسهت و از
رابحۀ زير به دست ميآيد:
()11

θze = 90° - θse

 θseزاويۀ ارتفاع خورشهيدي در مرکهز تصهوير اسهت و
مقههدار عههددي آن در متاديتهها موجههود اسههت d .فاصههلۀ
خورشيد تا زمهين 3در واحهد نجهومي بهودم و در متاديتها
موجهود اسهت ESUNλ .عبهارت اسهت از ميهانگين تههابش
فرودي خورشيد در باالي اتدسفر براي هر باند با واحد W
 ./m2 / μmرابحۀ زير براي محاسهبه  ESUNλدر لندسهت
 8اراوه شدم است ].[17

()12

= ESUNλ
2

(π×d ) ×RADIANCEMAX / REFLECTANCEMAX

مقههههههههههدار عههههههههههددي  RADIANCEMAXو
 REFLECTANCEMAXو  dدر متاديتا وجود دارند.
 )4محاسبۀ دماي سح :
رابحۀ محاسبۀ دماي سح با توجه به روابها  3تها 12
32 1
بهصورت رابحۀ  13است:
()13

))LST=BT/(1+w×(BT/pv)×ln(e

 LST4دماي سح و BT 5دماي درخشندگي اسهت و
مقدار  Wنيز طول مو باند  10يا  11است .بهعنوان مثال
طول مو باند  10در سهنجندۀ  11/5 LDCMميکرومتهر
است .الزم به ذکر است براي محاسبۀ دماي سح ميتوان
از هر دو باند  10و  11استفادم کرد .پيشنماد نويسهندگان
استفادم از هر دو باند و نمايتاً ميانگينگيهري از نتيجهۀ دو
باند است .حال به توضي اجهزاي رابحهۀ  4بهه شهرح زيهر
ميپردازي :
 :αآلبدو
مقدار آلبهدو ميهانگين بازتابنهدگي يها انعکهاس طيهف
خورشيدي در ي جس بودم و بهصهورت نسهبت تهابش
الکترومغناطيسي انعکاس يافته از سح خهاك و گيهام بهه
تابش فرودي نور خورشيد به آن سح تعريهف مهيشهود و
بدون واحد است ] .[4مقدار آلبدو معدوالً بين صفرتا يه
متغير اسهت .بههعنهوان مثهال بهرف داري آلبهدوي بهاال و
گونههاي سوزنيبرگ داراي آلبدوي پايين ميباشند.
ميزان آلبدوي سححي را ميتوان از رابحۀ  14محاسبه
کرد ] .[4ليانگ در سال  2000براي اندازم گيري آلبهدوي
طولمو کوتام از سنجندمههاي مختلهف يکسهري روابها
تجربي اراوه داد ] .[13رابحۀ شدارۀ  14براي انهدازمگيهري
آلبدو از سنجندۀ لندسهت بهودم و البتهه توسها اسهديت
1

Normalized Difference Vegetation index
Path Radiance
3
Earth Sun Distance
4
Land Surface temperature
5
Brightness temperature
2
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نرمالسازي شدم است ].[20
()14

=αTOA

(0.365b2+0.13b4+0.373b5+0.085b6+0.072b7-0.018)/1.016

 b1تهها  b7ني هز مقههادير بازتههابش بانههدهاي مربههوط بههه
سنجندۀ  LDCMدر باالي اتدسفر اسهت .مقهدار آلبهدوي
به دست آمدم در رابحۀ فوق مربوط به آلبدوي اندازمگيهري
شدم در باالي جو بودم و براي تبديل آن به آلبدوي سح
از رابحۀ زير استفادم ميشود ]:[3
()15

αsurface= (αTOA-0.03)/(0.75×10-5×z)2

 zارتفاع هر پيکسل از سح درياست که بها اسهتفادم از
 DEMمحاسبه ميشود .محاسبۀ آلبدو در تصهاوير LDCM
با توجهه بهه رابحهۀ  14و  15نتهايج رضهايتبخشهي در بهر
نداشت لرا از رابحۀ زير براي محاسبۀ آلبدو استفادم شد:
()16

𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑑𝑎𝑟𝛼𝑡𝑜𝑎−𝛼𝑝𝑎𝑡ℎ−
2
𝑊𝑆𝜏

=𝛼

 αTOAآلبههدوي سههححي اسههت و از طريهق رابحههۀ زيهر
محاسبه ميشود:
()17

) 𝜆𝜌 × 𝜆𝜔(∑ = 𝑎𝑜𝑡𝛼

 ρλبازتابنههدگي نيدکههرماي در بانههدهاي مختلههف و ωλ

ضراي وزندار براي باندهاي غيرحرارتي ميباشهند کهه از
رابحۀ زير قابلمحاسبهاند ].[4
()18

𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸

𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸 ∑ = 𝜆𝜔

براي محاسبۀ  ρλاز رابحۀ زير استفادم ميشود ].[17
()19

)ρp=(π∗Lλ∗d2)/(ESUNλ∗cosθs

 αpath−radianceعبهههارت اسهههت از ميه هانگين بخشه هي از
راديان فرودي خورشيدي براي تدام بانهدها کهه قبهل از
رسيدن به سح زمين به سدت سهنجندم پراکنهدم شهدم
اسههت .مقههادير  αpath−radianceدر محههدودۀ  0/025تهها 0/04

است که در مدل سهبال مقهدار  0/03بهراي آن پيشهنماد
شدم است ].[5
↓ :RSورودي طول موج کوتاه
جمت محاسبه طولمهو کوتهام ورودي از رابحهه زيهر
استفادم ميشود:
RS↓=Gsc × Cos θ × τSW ×dr

()20

مقدار ↓ RSمعدوالً بين  200تا  1000وات بر مترمربع
متغير است Gsc .هدهان ثابهت خورشهيدي بهودم و مقهدار
عددي آن  1367وات بر مترمربع است τSW .قابليت عبور
جوي بودم و به عنوان بخشي از راديان فرودي که توسا
جو انتقال دادم ،تعريف ميشهود و نشهاندهنهدۀ تهثثيرات
جرب و پراکنش اتفاق افتادم در جو است .از آنجهايي کهه
اين اثر ه براي تابش فرودي و ه تابش خروجي وجهود
دارد ،بنابراين در محاسبۀ آلبدوي سححي توان دو قابليت
انتقال عبور جوي وارد ميشود .رابحۀ زير جمهت محاسهبۀ
قابليت عبور جوي با فرض صاف بودن آسدان و به تبع آن
در شرايا خش اراوه شدم است ].[4
z × 10-5 × 0.75 + 2= τSW

()21

در رابحۀ فوق  Zارتفاع بودم و از فايل  DEMاستخرا
ميشود .منظور از  θنيز زاويۀ تابش خورشهيدي اسهتdr .
معکوس مربع فاصلۀ نسبي زمين تا خورشيد که با استفادم
از رابحۀ زير قابلمحاسبه است ].[9
()22

𝜋2

) dr= 1 + 0.033Cos (DOY 365

کهه  DOYعبهارت اسهت از  Sequential dayيها روز
ژوليوسي است.
↓ :RLورودي طول موج بلند
()23

RL↓ = εa × σ × Ta4

 σثابت استفان بولتزمان ( )5/67× 8-10w/m2/k4است.
 Taدماي نزديه سهح زمهين بهه درجهۀ کلهوين اسهت.
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باستيانسن مقدار دماي پيکسهل سهرد در محهدودۀ مهورد
محالعه را براي اين منظور پيشنماد ميدهد .در رابحۀ فوق
 εaتوان گسيلمندي اتدسفر بهودم و عهددي بهدون واحهد
است .رابحۀ زير براي محاسبۀ توان گسهيلمنهدي توسها
باستيانسن اراوه شدم است.
.09

()24

)εa = 0.85 × (-ln τsw

به طور معدول مقدار ↓ RLبهين  200تها  500وات بهر
مترمربع بسته به تاريخ و ساعت تصهويربرداري و موقعيهت
مکاني متغير است.
بههراي محاسههبۀ خروجههي طههول مههو بلنههد از معادلههۀ
استفان بولتزمان به صورت زير استفادم ميشود ].[10
4

RL↑ = εo × σ × Ts
-8

 σثابت استفان بولتزمان ( )5/67×10 w/m2/k4و Ts

دماي سح زمين به درجۀ کلوين اسهت .نحهوۀ محاسهبۀ
دماي سح در بخشهاي قبلي شرح دادم شد.
 εoيا گسيلمندي سهححي بههصهورت نسهبت انهرژي
گرمايي تابش شدم به وسيلۀ سح به انرژي گرمايي تابش
شدم به وسيلۀ جس سيام در هدان دما تعريف ميشود .در
سبال دو گسيلمندي سححي اسهتفادم مهيشهود .اولهين
گسيلمندي معرف رفتار سححي براي گسيل حرارتهي در
باند حرارتي تصوير ماهوارماي است که با عالمت  εNBنشان
دادم مهههيشهههود ( 10/4تههها  12/5ميکهههرون) .دومهههين
گسيلمندي معرف رفتار سححي براي گسيل حرارتهي در
محدودۀ وسيع حرارتي از  6تا  14ميکهرون اسهت کهه بها
عالمت  ε0نشان دادم ميشود .گسيلمنديهاي سححي با
استفادم از روابا تجربي زير به دست ميآيند.
زماني که  NDVI>0دو حالت زير وجود دارد:
 )1براي :LAI<3
()26

 )2براي :LAI≥3
()28

εNB =0.97 + 0.0033 × LAI

εNB=0.98, ε0=0.98

در آب و برف براي  εNBو  ε0از فيلتر استفادم ميشهود.
به طور معدول مقدار  NDVIبراي سحوح آب ،ابهر و بهرف
منفي بودم و براي سحوح پوشيدم از گيام نزدي به ي و
در سحوح خاك عريان ه نزدي به صفر است.
))NDVI <0; a < 0:47
براي آب:
()29

↑ :RLخروجی طول موج بلند

()25

()27

ε0 =0.95 + 0.01 × LAI

εNB = 0.99 ε0 = 0.985

براي برف(NDVI <0; a ≥ 0:47) :

()30

εNB = 0.99 ε0 = 0.985

در روابا بهاال  NDVIشهاخص تفاضهلي نرمهال شهدۀ
گياهي LAI ،شاخص سهح بهرگ و  αآلبهدوي سهححي
است .شاخص سح بهرگ ،نسهبت مسهاحت کهل تدهامي
برگهاي گياهان منحقه به کل است .رابحۀ  LAIبسهتگي
به نوع محصول و موقعيت جغرافيايي محل مهورد محالعهه
دارد ] [4و بر اساس ميانگين رابحۀ  LAI-NDVIدر ناحيۀ
مراويان جنوبي جدموري چ به دست آمهدم اسهت ].[3
رابحۀ تجربي براي محاسبۀ  LAIبه شرح زير است:
()31

)LAI = 0.57exp (2.33NDVI

در مدل سبال مقدار ↑ RLبهين  200تها  700وات بهر
مترمربع ،بسته به تاريخ و ساعت تصويربرداري و موقعيهت
مکاني متغير است.
 .2.2.2محاسبۀ شار گرماي اک ()G
باستيانسن بهراي محاسهبۀ شهار گرمهاي خهاك ابتهدا
پيشنماد کرد نسبت  G/Rnمحاسبه شهود .رابحهۀ تجربهي
زير توسا باستيانسن براي ساعات مياني روز بهصورت زير
معرفي گرديد ].[6
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)G/Rn = Ts/α(0.0038α +0.007α2)(1– 0.98NDVI4

چنانچههه مقههدار  NDVIکدتههر از صههفر باشههد فههرض
ميشود سح آبي بودم و مقهدار عهددي  G/Rnبرابهر 0/5
در نظر گرفته ميشود .هدچنين اگر دماي سح کدتهر از
 4درجۀ سلسيوس و آلبهدو بيشهتر از  0/45باشهد ،فهرض
ميشود سح پوشيدم از برف است و مقدار عددي ،G/Rn
 0/5لحاظ ميگردد .براي سحوح بياباني و خاك لخت اين
نسبت بين  0/2تا  0/4و سحوح سهنگي بهين  0/2تها 0/6
متغير است.
 .3.2.2محاسبۀ شار گرماي محسوس ()H
 Hيا شار گرماي محسوس ،نر ،هدر رفت گرما ناشهي
از اختالف دما از طريق هوا بهه روش هدرفهت يها گسهيل
است .رابحۀ تجربي محاسبۀ شار گرماي محسوس به شکل
زير تعريف ميشود.
()33

(𝜌 + 𝑐𝑝 + 𝑑𝑇)⁄
𝑟𝑎ℎ

=𝐻

 ρچگههالي هههوا در واحههد کيلههوگرم در مترمکع ه Cp ،

گرماي ويهۀ هوا که مقدار آن  1004ژول بر کيلهوگرم بهر
کلوين است dT .اختالف دمهاي نزديه بهه سهح در دو
ارتفاع متفاوت و  rahمقاومهت آورودينهاميکي بهراي انتقهال
گرماست .شار گرما محسوس تهابعي از شهي دمها ،زبهري
سح و سرعت باد است .حل معادلۀ فوق به دليل داشهتن
دو جزء مجمول يعني  dTو  rahمشکل به نظر ميرسد.
براي محاسبۀ  rahاز رابحۀ زير استفادم ميکني .
()34

𝑧
) ln( 2
𝑧1

𝑘× ∗𝑢

= 𝑟𝑎ℎ

 z1و  z2ارتفاع باالي سح صفر از پوشش گيهاهيU* ،

 Kثابت ونکارمن Ux ،سرعت بهاد در ارتفهاع  Zxو zom

طول زبري انتقال آب و گرماي محسوس است ].[4
 zomبر اساس ارتفاع ميانگين گياهان در اطراف ايسهتگام
هواشناسي بهصورت رابحۀ زير محاسبه ميشود ].[7
()36

Zom = 0.12h

براي اراضي کشاورزي رابحۀ به شکل زير و به صهورت
تابعي از شاخص سح برگ تعريف ميگردد:
()37

Zom = 0.018×LAI

در صورت وجود نقشۀ کاربري اراضي مهيتهوان  Zomرا
براي کالسهاي کاربري به صورت زير تخدين زد:
(سههحوح آبههي و بهههرف( – )0/0005 :شهههمر–)0/2 :
(جنگل( –)0/5 :مراتع با گياهان خشبي)0/1 :
بسته به منحقه و نوع کاربري  Zomمتغير اسهت و بايهد
در انتخاب آن دقت کافي به عدل آيد.
براي محاسبۀ  dTدر الگهوريت سهبال فهرض بهر ايهن
ميشود که بين  Tsو  dTي رابحۀ خحي وجود دارد کهه
به صورت زير است.
()38

dT = b+ aTs

بههراي محاسههبۀ ضههراي  aو  bبههه روش زيههر عدههل
ميکني  :نخست بايد ي پيکسل سرد و ي پيکسل گرم
در تصوير مشخص ندايي  .پيکسل گهرم عدهدتاً از اراضهي
کشاورزي فاقد پوشش گياهي اخر مهيگهردد .علهت ايهن
مسئله عدم وجود پارامتر تبخيهر و تعهرق گيهاهي بهودم و
بنابراين منجر به افزايش دما ميشود .با توجهه بهه فهرض
نبود تبخير و تعرق در اين پيکسل ميتوان رابحۀ شدارۀ 2
را به شکل زير اصالح کرد:

سرعت اصهحکاك کهه بيهانگر نوسهانات سهرعت مهتالط
هواست را نشان ميدهد K .ثابت ونکارمن ( )0/41اسهت.
سرعت اصحکاك طبق رابحۀ زير محاسبه ميشود.

حال ميتواني رابحۀ  39را به شکل زير اصالح ندايي :

= ∗𝑢

)dThot = Hhot × rah(hot) / (ρhot × cp

()35

𝑥𝑢𝑘
𝑧
) 𝑥 (ln
𝑚𝑜𝑧

()39

()40

Hhot = Rn – G
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بههراي انتخههاب پيکسههل سههرد مههيتههواني از منحقههۀ
کشاورزي با سح آبياري مناس و بهدون تهنش آبهي در
محدودهههۀ مههورد محالعههه انتخههاب ندههايي  .باستيانسههن
( )2002به طور تجربي مقدار تبخير و تعهرق را  5درصهد
بيشتر از تبخير و تعرق مرجع ميداند ،لرا تبخير و تعهرق
در پيکسل سرد را بهصورت ( )1.05×ETrتخدين مهيزنهد
] .[7تبخير و تعرق مرجع يا  ETrرا با استفادم از دادمهاي
هواشناسي و با اسهتفادم از رابحهۀ تجربهي پهندنمونتيهث

ميتوان برآورد کرد .نمايتاً  dTcoldرا با تغيير رابحۀ  40بهه
رابحۀ زير محاسبه ميندايي :
()41

)dTcold = Hcold × rah(cold) / (ρcold × cp

حال با ترسي شکل  2ميتوان ضراي
 38را به دست آورد.

 aو  bدر رابحۀ

شکل  .2رابحۀ  dTو دماي سح در پيکسل سرد و پيکسل گرم

نمايتاً با تکديل اجزاي رابحۀ شدارۀ  2گرماي نمان بهه
دست آمدم با استفادم از رابحۀ زير به تبخير و تعرق قابهل
تبديل است:
()42

ET= LE / λ

 λهدان گرماي ويهۀ تبخير اسهت و مقهدار عهددي آن
 2/45مگاژول بر کيلهوگرم اسهت .واحهد  ETيها تبخيهر و
تعرق ،ميليمتر است .مقدار  ETمحاسبهشدم مقدار تبخير
و تعرق در لحظۀ تصويربرداري ماهوارماي است ،از آنجا که
مقادير  ETبهصورت روزانه کاربرديتر است ،لرا ميبايست
عدد حاصله به تبخير و تعرق روزانه تبهديل گهردد .بهراي
اين منظور ابتدا با استفادم از رابحۀ زير تبخير و تعهرق بهه
واحد ميليمتر بر ساعت تبديل ميگردد ].[24

()43

𝑇𝐸𝜆
𝜆

𝐸𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡 = 3600

𝜆گرماي الزم براي تبخيهر يه
واحد آن ژول بر کيلوگرم است.
سبال الگوريت متداول براي تميهۀ نقشهه ههاي توزيهع
مکاني تبخير و تعهرق و تعيهين نيهاز آبهي گياههان اسهت.
لندست با قدرت تفکي مکاني مناس ميتواند در سهح
مزرعه اطالعات مفيدي در خصو نياز آبي گياهان اراوهه
دهد .در مدل سبال جديد ،مفموم جديهدي بهه نهام کسهر
تبخير و تعرق مرجع و به صورت زير تعريف شدم است.
کيلهوگرم آب بهودم و

()44

𝑡𝑠𝑛𝑖𝑇𝐸
𝑟𝑇𝐸

= 𝐹𝑟𝑇𝐸

 ETrتبخير و تعهرق مرجهع در روز تصهويربهرداري بها
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استفادم از روابا تجربي پندنمونتيث و اطالعات ايسهتگام
هواشناسي منحقۀ مورد محالعه است .در واقهع بهه نحهوي
ميتوان  ETrFرا معادل ضري گياهي تصهور کهرد .مهدل
سبال از  ETrFجمت برونيابي تبخير و تعرق از تصوير بهه
تبخير و تعرق  24ساعته و يا طوالنيتر استفادم ميندايد.
براي آزمون نتايج مدل سبال نتايج رابحۀ  44ميتواند
مفيد باشد .عليالقاعدم مقادير  ETrFبايد در محدودۀ صفر
تا ي متغير باشد .در پيکسلهاي کامالً خش اين مقدار
صفر و در پيکسلهاي مرطوب گهاهي بهه مقهدار  1/1هه
مدکن است برسد؛ اما مقادير منفي بيانگر وجود اشتبام در
برآورد مدل است .به منظور مقايسۀ نتايج مهدل سهبال بها
روشههاي تجربههي ،تبخيهر و تعههرق نقحههاي در ايسههتگام
هواشناسي نيشابور محاسبه شد.
روش پنمنمونتیث
دقيقترين روش بهرآورد ميهزان تبخيهر و تعهرق گيهام
مرجع استفادم از اليسيمتر است .کهاربرد اليسهيمتهر بهه
دليل هزينۀ باال معدوالً به سمولت امکانپرير نيست .لرا از
روشهاي تجربي استفادم ميشود .تحقيقات مختلف نشان
دادم است که رابحۀ پندنمونتيث نسبت بهه ديگهر روابها
تجربي هدبستگي بهاالتري بها دادمههاي اليسهيمتهر دارد
] .[12تبخير و تعرق از ي سح مرجع که با کدبهود آب
مواجه نيست تبخير و تعرق گيام مرجع ناميهدم مهيشهود.
در روش پندنمونتيث گيام مرجهع يه گيهام فرضهي بها
ارتفاع  12سانتيمتر که ضري بازتابش در آن  23درصهد
و مقاومت روزنه هاي آن در مقابل تعرق  70است .معادلهۀ
پندنمونتيث به شکل زير است:
()45

) 𝑑𝑒 0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾[890 ÷ (𝑇 + 273)]𝑈2 (𝑒𝑎 −
= 𝐸𝑇0
) ∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑈2

که در آن  ET0تبخير و تعرق گيام مرجهع (،)mm/day
 Rnتهابش خههالص خورشهيدي در سهح پوشههش گيهاهي
) T ،(Mjm-2d-1متوسا دماي ههوا در ارتفهاع  2متهري از
زمين ( U2 ،)m/sسرعت باد در ارتفهاع  2متهري از سهح
زمين ( ea-ed ،)m/sکدبود فشار بخهار در ارتفهاع  2متهري

( ∆ ،)KPaشي منحنهي فشهار بخهار ( )KPac-1و  Gشهار
گرما به داخل خاك ( )MJm-2d-1است.

 .3نتایج
در تحقيق جاري پتانسيل تصاوير لندست  8به منظور
برآورد تبخير و تعرق واقعهي مهورد آزمهون واقهع گرديهد.
هدچنين با توجه به کاليبراسيون متفهاوت ايهن سهنجندم
نسبت به نسلهاي قبلي اين ماهوارم ،بخهشههايي از ايهن
مدل واسنجي مجهدد گرديهد .در ايهن راسهتا پارامترههاي
مدل سبال جمت محاسبۀ تبخير و تعرق واقعي بهه دسهت
آمد.

 .1.3تابو ال

()Rn

هدان طور که در روش تحقيق ذکر گرديد ،شار تهابش
خالص سح زمين حاصل از جدع شارهاي تهابش ورودي
اموا کوتام و بلند منماي سم خار شدم از سح زمهين
بهروش آلبدو و گسيلمندي ميباشد .هدهان طهور کهه در
شکل  3مشاهدم ميشود پيکسلهاي سرد که منحبهق بهر
مناطقي با پوشش گياهي مناس انهد ،توانسهتهانهد انهرژي
تابشي را ذخيهرم کهردم و تلفهات کدتهري داشهته باشهند.
بيشترين انرژي تابشي مربوط به مناطق مرتفهع دشهت بها
حههداقل پوشههش گيههاهي بههودم و مقههدار آن  970وات بههر
مترمربع است.

 .2.3شار گرماي اک ()G
اين پارامتر معرف ميزان انتقال گرما در داخل خهاك و
پوشش گياهي در اثر هدايت مولکهولي اسهت ] .[18بهراي
محاسههبۀ آن نقشههههههاي تههابش خههالص ،آلبههدو ،شههاخص
پوشش گيهاهي تفاضهلي نرمهالشهدم يها  NDVIو نقشهۀ
حرارت سح استفادم گرديهد (شهکل  .)3حضهور پوشهش
گيههاهي از هههدر رفههت انههرژي از سههح خههاك جلههوگيري
ميکند .به هدين دليل در اين مناطق شار گرمهاي خهاك
کاسته ميشود (شکل  .)3هر چهه خهاك لخهتتهر باشهد،
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منجر به افزايش دماي سح شدم و درنتيجه افزايش شهار
گرماي خاك ميگردد .در اين محالعه بين پيکسل سهرد و
پيکسههل گههرم  180وات بههر مترمربههع تفههاوت شههار گرمهها
مشاهدم گرديد (شکل  .)3جمت تميۀ نقشۀ تبخير و تعرق
واقعي روزانه در گام نخست ميزان تلفات انرژي از سح با
استفادم از شار گرماي نمان محاسبه گرديد و سس جهزء
تبخير و تعرق با استفادم از رابحۀ  2در لحظۀ گرر ماهوارم
محاسبه و سس با استفادم از رابحۀ  43به تبخير و تعهرق
روزانه تبديل شد (شکل  .)4نتايج حهاکي از آن اسهت کهه
در روز ژوليوسي ( 156هفده خهرداد  )94و در محهدودۀ
ايسههتگام هواشناسههي نيشههابور ،تبخيههر و تعههرق بههه روش
پندنمونتيث  5/1ميليمتر در روز وجود داشته است؛ امها
بهروش سبال براي پيکسل واقهع بهر ايسهتگام هواشناسهي
نيشابور عدد  5/7ميليمتر در روز بهه دسهت آمهدم اسهت.
معدوالً اخهتالف بهين نتهايج سهبال بها روابها تجربهي يها
دادمهاي اليسيمتر در تدهامي تحقيقهات وجهود داشهته و
اين مسئله بيشتر ناشي از انتخاب پيکسل سرد و گهرم در
مرحلههۀ محاسههبۀ شههار گرمههاي محسههوس ( )Hدر معادلههۀ
توازن انرژي است.

 .3.3اعتبار سنجي نتایج مدل سبال
بهمنظور بررسي دقت نتايج سبال ،مقهادير مهدل سهبال
در  20روز مختلف در پيکسل واقع بر ايسهتگام نيشهابور بها
مقادير محاسهبه شهدم بههروش پهندنمونتيهث در ايسهتگام
سينوپتي نيشابور مورد مقايسه واقع گرديد .دورۀ بازگشت
ماهوارۀ لندست  16روزم بودم و بنابراين هر  16روز ي بهار
دسترسي به اين دادمها امکانپرير است؛ بنابراين مهدل 20
بار با فاصلۀ زماني  16روز تکرار گرديد و هه زمهان مقهادير
الزم براي رابحۀ پندنمونتيث از ايستگام هواشناسي نيشابور
اخر گرديد .نتايج نشان داد که در بازۀۀ زمهاني موردمحالعهه
بين مقادير مدل سبال و مهدل پهندنمونتيهث هدبسهتگي
 0/83وجود دارد .ضري تعيين ( )R-squaredبين ايهن دو
روش اندازمگيري تبخير و تعرق نيهز  0/7محاسهبه گرديهد
(شههکل  .)5نتههايج ايههن تحقيههق بهها نتههايج سههاير محققههين

ه ه خههواني دارد .بههه عنههوان مثههال تحقيقههات باستيانسههن
( )1998نشان ميدهد دقت روش سبال در مقيهاس روزانهه
 85درصههد و در مقيههاس فصههلي  95درصههد و در مقيههاس
ساليانه بهراي حهوزمههاي بهزرگ تها  96درصهد اسهت ].[5
هدچنين نصرتي و هدکاران ( )1394هدبسهتگي دادمههاي
برآوردي مدل سبال را نسبت به دادمهاي اندازمگيهريشهدم
توسا اليسيمتر را  0/88بهرآورد کردنهد ] .[18در تحقيهق
ديگري در هند در سال  2017تبخير و تعرق گيام گندم به
دو روش فاوو پندنمونتيث و سبال مقايسه شد .نتهايج ايهن
پهوهش نشان داد اين دو مدل بها ضهري تعيهين  0/85بها
هدديگر هدبستگي بااليي دارند ].[19
هدانطور که قبالً اشارم شد الگوريت سبال ي بيالن
کامل از تشعشع و انرژي سحوح به هدرام جريهان گرمهاي
محسوس و زبري آورودينامي سحوح تميه ميکند .تبخير
و تعرق بهعنوان جزوي از انهرژي در ههر پيکسهل محاسهبه
ميشهود .بهراي ايهن منظهور تصهوير مهوردنظر از منحقهه
ميبايست يکدست و تا حد مدکن فاقد ابر باشد.

 .4بحث و نتيجهگيري
برآورد دقيق تبخير و تعرق از ملزومات مديريت جهامع
منابع آب محسوب ميشود .با توجه به گسترش روزافهزون
سنجندمها با پلتفرم ماهوارماي ميتوان از اين ابهزار بهراي
اين منظور بمرم برد .به نظر مهيرسهد بها در نظهر گهرفتن
وسعت باال و تغييرپريري مکاني و زماني مناس  ،تصهاوير
ماهوارماي ميتوانند جهايگزين مناسه و محدئنهي بهراي
روابا تجربهي باشهند .يکهي از نقهاط قهوت ايهن تحقيهق
استفادم از تصاوير جديد لندست  8است .قهدرت تفکيه
مکاني اين سنجندم  30متر است .لرا در مقايسه بها سهاير
سنجندمها از قبيل مودي با قدرت تفکيه مکهاني يه
کيلومتر انتظهار دقهت بيشهتر مخصوصهاً در مقيهاسههاي
کوچ تر خواهي داشت .اين تصهاوير نسهبت بهه تصهاوير
نسلهاي قبلي اين ماهوارم از قهدرت تفکيه راديهومتري
باالتري برخوردار است.
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اهديت اين موضوع زماني روشن ميشود که بخهواهي
نياز آبي گياهان در سح مزرعه و يها بررسهي تهنش آبهي
گياهان در سح حوزم و حتي کوچ تر را بررسي ندايي ؛
بنابراين به محققين توصيه ميشهود از قابليهت ههاي ايهن
سنجندم براي اجراي اين مدل و مهدلههاي مشهابه بمهرم
ببرند .برخي محدوديت ههاي مهدل سهبال اجهرا شهدم در
تحقيق ميتواند به شرح زير باشد:
يکي از پيش نيازهاي مدل سبال محاسبۀ دماي سهح
در هر پيکسل است .در تحقيق فوق سهعي شهدم اسهت از
بمترين و کارآمدترين روش جمت تميۀ نقشۀ دماي سهح
استفادم شود؛ اما به نظر ميرسهد بهرآورد دمهاي سهح از
باند حرارتهي در لندسهت  8نيازمنهد روابها کاليبراسهيون
دقيقتري باشد .از طرف ديگر انتخاب پيکسل سرد و گهرم
در قسدت شار گرماي محسوس مرحلۀ حساس و خحيري
است و در صورت انتخاب نادرست آن ،نتهايج مهدل دچهار
اشکال خواهد بود .نتايج حاصل از مدل سبال نشهان مهي-
دهد برآورد تبخير و تعرق واقعي و نياز آبي گياهان زراعي
و مرتعي در شرايا تحت تنش و يا غير تنش با دقت قابل
قبول امکانپرير اسهت و مهيتوانهد جهايگزين محاسهبات

نقحهاي (ايستگاهي) باشد .نقشههاي پمنهبنهدي تبخيهر و
تعرق حاصل از مدل سبال ميتواند در مديريت جهامع آب
و تخصيص بمينۀ آب در هر حهوزۀ آبخيهز کده شهاياني
ندايد .نتايج ايهن تحقيهق بها يافتهه ههاي ديگهر محققهين
محابقت دارد .بهعنوانمثال در تحقيهق مشهابمي در سهال
 1394که در حوزۀ آبخيز طالقهان بها اسهتفادم از تصهاوير
مودي صورت پريرفته بهود ،هدبسهتگي بهين دادم ههاي
مدل سبال و اندازمگيهري اليسهيمتهر  0/88بهرآورد شهد
] .[18در تحقيق جاري تبخير و تعرق روزانهه بهه دو روش
سههبال و پههندنمونتيههث انجههام پههريرفت؛ امهها يکههي از
کاربردهاي اصلي مدل سبال برآورد تبخير و تعرق فصهلي
و ساليانه در مقياس حهوزم آبخيهز مهيباشهد .ايهن نتهايج
معدوالً براي مديرت جامع حوزم آبخيهز کهاربرد بيشهتري
نسبت به دادمهاي روزانه دارد .لهرا پيشهنماد مهيشهود از
تعداد تصاوير باالتر مربوط به منحقۀ خا استفادم شود و
نتايج بهصورت فصلي و ساالنه محاسهبه گهردد .هدچنهين
توصيه ميشود بهمنظور افهزايش دقهت و سهرعت ،از ايهن
مدل بهعنوان يکي از زير بخهشههاي مهدلههاي ارزيهابي
بيالن آب در مديريت منابع آب کشور بمهرمگيهري شهود.
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