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) وجهاز قياس التبخرSEBAL( دراسة مقارنة تقدير التبخر نتح باستعسال إنسهذج سيبال
) في حهض نهر ديالىAtmometer(
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السدتخمص
 مغ2020/7/13  و2020/6/11  و2020/5/10  و2020/4/24  و2020/3/23  و2020/2/4  و2020/1/3 اخحت مخئيات فزائية بتاريخ
44˚ 46′  و45˚0′7.268(  قزاء السقجادية ضسغ حػض نيخ ديالى ضسغ خصي شػل/ لسحافطة ديالىUSGS مػقع السدح الجيػلػجي االمخيكي

 وبمغت السداحة السدروعة2كع736.372  بمغت مداحة مشصقة الجراسة.ال
) شسا ا33˚56′36.621  و34˚8′ 47.475() شخقا ودائختي عخض0.063

 استخجم اسمػب التحدذ الشائي.نتح الشيخ الجراسة مػقعيا وزمانيا- لتقجيخ التبخخSEBAL  أستعسل انسػذج.2 كع477.606 بأنػاع مختمفة مغ الشباتات

 كسجخالت لمبيانات االشعاعية باإلضافة الىOLI  بػاسصة الستحدذLandsat – 8 السعتسج عمى السخئيات الفزائية السمتقصة بالقسخ الرشاعي

البيانات السشاخية لكل شيخ مغ اشيخ الجراسة‚ إ ذ تع استخجام مػازنة الصاقة الدصحية وتع تحجيج تجفق صافي االشعاع وتجفق ح اخرة التخبة وتجفق الح اخرة
 استخجم في, نقصة مػزعة عمى مشصقة الجراسة اذ اختمفت الشقاط بتشػع الغصاء الشباتي مغ نقصة الى اخخى28  أخحت.نتح-السحدػسة ومعجل التبخخ
8  إذ سجمت القخاءات يػمي ا شػل مجة الجراسة وكان وقت اخح القخاءة يػميا الداعة،الجراسة ايز ا جياز قياس التبخخ االتسػميتخ مػقعي ا في الحقل

 بيشت الشتائج عالقة جيجة بيغ التبخخ نتح السقجر مغ انسػذج.صباحا‚ استخجم كحلظ معادلة بشسان مػنتيث باالعتساد عمى بيانات االرصاد الجػية
R2  إذ بمغت قيسة, ) كجلظ بيشت الشتائج تػافق جيج بيغ إنسػدج سيبال وبشسان مػنتيثR2=0.9508 (  والسقاس باستخجام االتسػميتخSEBAL
 مميػن متخ مكعب لدج احتياجات السحاصيل437  بمغت كسية السياه الالزمة. . 0.9216 R2 وبمغت بيغ االتسػميتخ وبشسان مػنستيث0.9913
. والتي تسثل اقرى كسية ماء الزمة الشيخ الجراسة،الدراعية وتذسل بداتيغ نخيل وحسزيات ورمان وحشصة وغيخىا مغ الشباتات
. بشسان مػنتيث،Atmometer ، التبخخ نتح، حػض نيخ ديالى،SEBAL  انسػذج:الكمسات السفتاحية
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Abstract
Satellite images were taken on the following dates, 1/3/2020, 2/4/2020, 23/3/2020, 24/4/2020, 10/5/2020, 11/6/2020
and 7/13/2020 from the web of the USGS to the area of A.L.i
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area was 736,372 km2, and the area covered with vegetation was 477,606 km2. The SEBAL model was wired to
estimate evapotranspiration (E.T.) for the months of the study, both locally and temporally. Remote sensing was
used based on satellite Landsat-8 images by sensor OLI as radiation data input. In addition, the meteorological
data was used for each date. 28 points were randomly taken within the study area. Atmometer (ETgage) was used to
measure daily evapotranspiration, Also the Penman-Monteith equation (FAO56). Was used to estimate E.T. The
results showed a good relationship between E.T., estimated by the SEBAL model and measured with an atmometer
(R2 = 0.9508). Also, good agreement was showed between SEBAL and FAO 56 (R2 = 0.9913) and atmometer and
FAO 56 (R2 = 0.9216). 437 Mm3 of water is required to meet the needs of crops, representing the maximum quantity
of water for the study period.
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التبخخنتح السخجعي فزالا عغ االستعانة ببيانات االرصاد

السقدمة
التبخخ ىػ االستخجام االستيالكي الخئيدي لسياه الخي في
الدراعة .يجب أن تدتشج أي محاولة لتحديغ كفاءة نطام
اإلمجاد بالسياه إلى تقجيخات مػثػقة لعسميات التبخخ اليػمية
 ،والتي تذسل التبخخ مغ سصح األرض والسياه والشتح عغ

شخيق الغصاء الشباتي ,يتع التعخف عمى التبخخ اليػمي
كعسمية أساسية في تحجيج التفاعل الدصحي لمصاقة ألي
إدارة مػارد مائية تتعمق بالسسارسات الدراعية ,يختمف

التبخخ اليػمي مغ مشصقة إلى أخخى
ومػسسيا وفاقا لطخوف
ا
الصقذ والخياح ،وان فيع االختالفات في التبخخ الشتح
)ET

(Evapotranspiration,

أمخ

ضخوري

في

تخصيط وإدارة السػارد السائية ،وخاص اة في السشاشق الجافة
وشبو الجافة .تتأثخ معجالت  ETبالطخوف الجػية مثل
االشعاع الذسدي ودرجة ح اخرة اليػاء وسخعة الخياح

وضغط بخار اليػاء ,وضخوف وخرائز الشبات

والتخبة( Alleenواخخون (1998 ,و ) Gerorgeواخخون,

 . )2002شػرت شخائق مباشخة وغيخ مباشخة مختمفة
لتقجيخ التبخخنتح او االستيالك السائي مثل السدخاب

( )Lysimetersوحػض التبخخ ()panevaporation
ومػازنة ماء التخبة ( )soil water balanceومكياس
التبخخ ( )Atmometerونطام تػازن شاقة ندبة باون

( )Bowen ratio energy balance systemوجخيان

الشدغ ( Jensen )Sap flowو )2016( Allenومع
ذلظ فان ىحه الصخائق ىي مكياس نقصي او مػقعي وال تقجم

معمػمات عمى مدتػى مشاشقي او اقميسي ( zonal or
 .)regionalولمتغمب عمى ىحه السذكمة ,فان تقانات
التحدذ الشائي ,يسكغ ان تكػن بجيمة لتقجيخ  ETعمى

نصاق واسع في وقت وكمفة اقل ,يتكػن انسػذجSEBAL
مغ سمدمة مغ الخصػات والخػارزميات الحدابية التي يتع
استخجاميا لتقجيخ التبخخ-نتح ألي مشصقة مغ العالع والحي
يػضح خصػات حداب التبخخ في مشصقة الجراسة ابتجاءآ

مغ السخئيات الفزائية وخصػات ترحيحيا الى تقجيخ

الجػية .يختمف  ETزماني ا ومكاني ا ,فيػ متغيخ مكاني ا

بدبب

التغايخ

السكاني

الػاسع

لألمصار

الياشمة

والخرائز السائية لمتخبة واالنػاع الشباتية ,ومتغيخ زماني ا
بدبب تقمب السشاخ وتصػر او تقجم عسخ الشبات Long

و )2012) Singhوليحه االسباب فان صػر االقسار
الرشاعية او السخئيات الفزائية اصبحت اداة مفيجة لتحجيج

وتخصيط التغايخات السكانية والدمانية لمتشبؤ بالتبخخنتح.

تأتي اىسية حداب معاييخ معادلة تػازن الصاقة مغ خالل
استخجام االقسار الرشاعية لحداب  ,ETوىحا يتع مغ
خالل تفاعل الصاقة الداقصة مع االىجاف االرضية

وخاصة فيسا يتعمق بالتخبة والشبات .ان ىحه التقانات تتسيد
بالتعجدية الصيفية التي تداعجنا مغ خالل معالجتيا رقسي ا

في حداب االدلة الصيفية والشدب الصيفية السختمفة ,ومشيا

دليل االختالف الخزخي الصبيعي  NDVIودليل السداحة
الػرقية  LAIو ودليل الغصاء الشباتي لمتخبة  ،SAVIاذ
أن

ليحه االدلة الصيفية عالقة وثيقة في تحجيج حالة

وصحة الغصاء الشباتي والتخبة مغ خالل الشصاق الصيفي
لألشعة تحت الحسخاء القخيبة  )0.7 -1.3( NIRمايكخو
ميتخ والشصاق الصيفي لألشعة الحسخاء  Rذات الشصاق

الصيفي ( )0.6 – 0.7مايكخوميتخ ( Hong, 2009و
 .)AlEsawi,2020مغ السعػقات الخئيدة لفيع استخجام
السياه ىي الرعػبة السختبصة بكياسيا وتحجيج كسيتيا .يعج
قياس الترخيف وجسع البيانات في القشػات ام اخ صعبا
ومحفػفا باألخصاء السحتسمة و يعتسج استخجام السياه في
انتاج السحاصيل عمى تفاعل العػامل السشاخية التي تحجد
تبخخ السحاصيل وامجادات السياه مغ الدػاقط

Smith

) .(2000لحلظ فان تجسيع و معالجة وتحميل بيانات
االرصاد الجػية ىسا عشرخان اساسيان في

تصػيخ

استخاتيجيات تحديغ استخجام السياه النتاج السحاصيل

وادخال مسارسات ادارة السياه الفعالة ،لحلظ يعج تقجيخ السياه
السدتخجمة مغ قبل السحاصيل مغ بيانات االرصاد ام اخ
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لتحديغ

استخجام

السياه

(Muthuwatta

ضخوري ا
واخخون .(2010 ,يدتخجم التبخخنتح برػرة متجاخمة مع

مغ انسػذج سيبال ) (SEBALباستعسال التحدذ الشائي
لألقسار الرشاعية مع السقاس بجياز قياس التبخخ

معادلة التػازن السائي لغخض ججولة الخي ,وتػجج العجيج

Atmometer

بشسان مػنتيث السعجلة لحداب التبخخ نتح السخجعي

احتياجات السحاصيل السدروعة في مشصقة الجراسة.

مغ السعادالت التي تتعمق بحداب التبخخنتح ومشيا معادلة

( .)EToعام  1948وضع بشسان معادلة لحداب معجل
التبخخ مغ االسصح السائية الحخة ,وفي عام  1965قام

 Monteithبتعجيل ىحه السعادلة لتذسل السقاومة الدصحية
والسقاومة الجيشاميكية اليػائية لحداب التبخخنتح مغ
االسصح السدروعة .تصػرت العجيج مغ الصخائق لحداب
التبخخ نتح مغ معادلة  Penman-Monteithومشيا

شخيقة التحدذ الشائي  Subediواخخون ) )2013ان
مقاييذ التبخخ ( )atmometerىي صشف صغيخ مغ
مقاييذ التبخخ التي تتألف عادة مغ سصح رشب يغحى
عغ شخيق ربصو بخدان مائي .وفي بعس الحاالت فان

سصح السكياس مغصى بقساش لسحاكات خرائز االشعاع
الذسدي لمغصاء الشباتي وزيادة السقاومة لمتبخخ لتقميج
التبخخنتح مغ الغصاء الشباتي .يسمئ خدان الساء بالساء
السقصخ الحي يتبخخ خارج الدصح مغ خالل انبػبة سحب.

تحتػي بعس السقاييذ عمى غذاء خاص لسشع رشح ماء

السصخ الى الدصح السدامي .وعادة ما يتع نرب مقاييذ
التبخخ عمى مػقع قخيب او داخل الحقػل الدراعية

)Magliuloواخخون .)2003 ,بيشت نتائج Almahab
( )2009حرػل تػافق جيج بيغ  ETالسقاس يػميا

وشيخيا باستعسال انسػذج سيبال السحػر مع تمظ السقاسة
بصخائق مختمفة .فقج بمغت قيع معامل التحجيج) )R2بيغ
 .0.992 – 0.999كسا بيشت نتائج )2015( Abiy

ىشاك عالقة قػية بيغ بيانات سيبال وبشسان مػنتيث .مسا
سبق يتبيغ ان الشتائج تجعع االستشتاج القائل ان انسػذج

سيبال يسكغ ان يقجر  ETبجقة تحت ضخوف زراعية
مختمفة .تيجف ىحه الجراسة الى مقارنة التبخخ نتح السقجر

ومعادلة بشسان مػنستيث في حػض نيخ

ديالى .كحلظ تقجيخ االكسية الكمية مغ الساء السصمػبة لدج

السهاد والطرائق
السهقع والسداحة

تقع مشصقة الجراسة في محافطة ديالى /قزاء السقجادية
عمى

نيخ

ديالى

(45˚0′7.268

شكل

1

ضسغ

و)44˚46′0.063

خصي
شخقا

شػل
ودائختي

عخض( 34˚8′47.475و  )33˚56′36.621شساالا,
2

بمغت مداحة مشصقة الجراسة 736.372كع

وبمغت

االرضي السدروعة بأنػاع مختمفة مغ السحاصيل الحقمية

والبدتشية  477.606كع .2يقع ىحا القزاء عمى ارتفاع
40م عغ سصح البحخ عمى سيل خرب ججا اذ تحيط بو
بداتيغ البختقال والشخيل والفػاكو وتحيط بو اراضي مشبدصة

واسعة صالحة لمدراعة وتبعج عشيا جبال حسخيغ بـ  10كع
شسال شخق القزاء وعمى بعج  32كع مغ سج حسخيغ

وعمى بعج 5كع مغ سجة الرجور.

ان سصح قزاء

السقجادية والسحافطة بذكل عام ىسا جدء مغ الديل

الخسػبي ,وىي مشصقة سيمية مشبدصة تشحجر انحجا ار بديصا
مغ الػسط نحػ الغخب والجشػب الغخبي وتجريجيا باتجاه

الذخق والجشػب الذخقي ,أذ ان  %85مغ اراضييا سيمية

ولكغ عمى الخغع مغ ذلظ ىشالظ بعس الجبال التي تعمػ
السشصقة ,اذ اتدعت لتذسل االراضي الجخداء واالراضي

السدروعة بسحرػل الحشصة والذعيخ والخز وكحلظ

البداتيغ التي تحتػي عمى اشجار معسخة مغ الشخيل
والخمان والحسزيات والفػاكو وغيخىا مغ بكية االشجار

االخخى وكحلظ الجبال التي تحتػي عمى السخاعي الصبيعة
السحيصة بشيخ ديالى.
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شكل  .1خارطة مشطقة الدراسة لقزاء السقدادية /محافظة ديالى

تطبيقات التحدس الشائي في حداب انسهذج SEBAL
السرئيات الفزائية السدتخدمة في الدراسة

استخجمت بيانات التحدذ الشائي الخئيدة لتقجيخ  ETفي
ىحه الجراسة ،فإن بيانات التحدذ الشائي الخئيدة استخجمت

( Landsat 8 TIRSمدتذعخ األشعة تحت الحسخاء
الح اخرية) لمحدم  10و  11و Operational ( OLI

 )Land Imaginerبانج االستذعار( .(7-2تع استخجمت
جسيع الحدم الشتقاق صػر متعجدة األوقات لسؤشخ الغصاء

الشباتي) ,)NDVIودليل مداحة الػرقية) ,)LAIوااللبيجو
الدصح( ,)αواإلشعاع الرافي ( ,)Rnوجسيع السكػنات
في سمدمة مغ الحدابات السصمػبة لتقجيخ  ETلدتة اشيخ
لدشة  Landsat 8 .2020ىػ أحج سمدمة Landsat
التابعة لشاسا .اذ يتع الحرػل عمى حدم بيانات Landsat
8

مغ

مػقع

ىيئة

السداحة

الجيػلػجية

 https://earthexplorer.usgs.gov.ويبيغ ججول 1
حدم النجسات .Landsat 8
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Landsat 8  مهاصفات حزم الندسات.1 جدول
Landsat 8

Wavelength

Bands

(micrmeters)

(meters)

Band 1- Ultra Bluc (coasta1/acroso1)

0.43-0.45

30

Band 3- Green

0.53-0.59

30

Band 5-Near Infrared (NIR)

0.85-0.88

30

Band 2-Blue

0.15-0.51

Band 4-Red

Operational

(OLI)Thermal

Land

Imager

Infrared

0.64-0.67

30

1.57-1.65

30

Band 8- Panchromatic

0.59-0.68

15

Band 7- Shortwave Infrared (SWIR)2

2.11-2.29

Band 9-Cirrus

1.36-1.38

Band 10- Thermal Infrared (TIRS)1

10.60-11.19

Band 11- Thermal Infrared (TIRS)2

. مخصط انديابي اللية الحداب.)2(
Rn= (1-α) RS↓ + RL↓ - RL↑ - (1-εo) RL↓ …………(1)

:اذ ان

=RL .) = اشعاع السػجات القريخة القادم (واط مRS
2-

= اشعاعRL .) اشعاع السػجات الصػيمة القادم (واط م
2-

. = البيجو الدصح.) السػجات الصػيمة الخارجة (واط م
.=انبعاثيو الح اخرية لمدصح

11.50-12.51

The Net Surface

30
30

100*(30)
100*(30)

تدفق إشعاع الدطح الرافي

)2-) (واط مRn( Radiation Flux

 ىي حدابSEBAL تتسثل الخصػة األولى في إجخاء

)1( ) باستخجام السعادلةRn( شاقة تجفق صافي اإلشعاع
مغ خالل سمدمة مغ الخصػات باستخجام مرسع الشساذج
 لحداب الذخوط فيERDAS Ver. 15

Rn  مخطط انديابي لحداب تدفق صافي االشعاع.2شكل
5

30

Band 6- Shortwave Infrared (SWIR)1

Sensor (TIRS)

2-

Resolution

السكانية

 ويبيغ شكل.3 السعادلة

Al-Sumaidaie et al., 2022

البيدو الدطح (Surface Albed )α

تعخف انعكاسية الدصح عمى أنيا ندبة تجفق اإلشعاع
السشعكذ إلى تجفق اإلشعاع الداقط .وتحدب باستخجام
السعادلة االتية السعصاة لرػر النجسات

)Salifuواخخون ) 2011 ,و :)2011( Kosa
= 𝜆𝜌
)......................)2

حداب البيدو الجه في الجزء العمهي من الغالف الجهي
(𝑎𝑜𝑡𝛼(.

ىػ البيجو غيخ السعجل لشفاذية الغالف الجػي ويتع

حدابو عمى الشحػ االتي ( Alvesواخخون:)2017 ,
)(𝛼𝑡𝑜𝑎) =Σ(𝜔𝜆 𝜌𝜆) ……….(3
اذ ان:

اذ ان:
𝜆𝜌= االنعكاسية لكل حدمة= 𝑀𝜌 .عامل إعادة الكياس
السزاعف الخاص بالحدم مغ البيانات الػصفية.
𝜌𝐴 =عامل إعادة قياس السػاد السزافة الخاصة بالحدم

𝑎𝑜𝑡𝛼= االلبيجو في الجدء العمػي مغ الغالف الجػي
𝜆𝜌 = انعكاس لكل حدمة

𝜆𝜔= معامل تاثيخ لكل حدمة يسكغ الحرػل عميو مغ
السػقع الخاص .USGS

مغ البيانات الػصفية =𝑄𝑐𝑎𝑙 .قيع الرػرة الكياسية

)……………. (4

خمية اليجف االرضي السقابل.)DN(Digital Number

اذ ان:

الكسية وكسية االشعة التي يدتقبميا جياز التحدذ مغ

𝐸𝑆𝜃 = زواية ارتفاع الذسذ حمي ا الستػفخة في السمف
السخفق .MTL

𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸 = متػسط اإلشعاع الذسدي الخارجي في
الغالف الجػي في كا حدمة شيفية واط م

مايكخومتخ

1-

2-

ستخاديان

1-

) ججول.)2

جدول .2معامل تاثير لكل حزمة يسكن الحرهل عميه من مهقع الخاص )ωλ( USGS
Band

ESUN

ωλ

2

2067

0.3012979

3

1893

0.27593465

4

1603

0.23366257

5

972.6

0.14177181

6

245

0.03571262

7

79.72

0.01162045

ΣESUN

6860.32

http://www.gisagmaps.com/landsat-8-atco

اذ ان:

حداب البيدو الدطح

يعخف البيجو الدصح ( )αعمى أنو ندبة اإلشعاع السشعكذ
إلى إشعاع السػجة القريخة الداقط .ويحدب البيجو الدصح
عغ شخيق ترحيح 𝑎𝑜𝑡𝛼 لشفاذية الغالف الجػي:
)………………….(5

=α

 =αpath-radianceمعجل جدء اإلشعاع الذسدي الػارد عبخ
جسيع الشصاقات والحي يعػد مذتتا إلى القسخ الرشاعي قبل
أن يرل إلى سصح األرض.

𝑤𝑠𝜏 = نفاذية الغالف الجػي.

6
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تتخاوح قيع  αpath-radianceبيغ  0.025و  0.04وبالشدبة

إشعاع السهجات الطهيمة الخارجة (واط مOutgoing )2-

عمى .)2000( Bastiaanssen

إشعاع السػجة الصػيمة الخارجة ىػ تجفق اإلشعاع الحخاري

SEBAL

لـ

نػصي

بكيسة

0.03

بشاء
ا

تعخف الشفاذية الجػية عمى أنيا جدء مغ اإلشعاع الداقط

الحي يشقمو الغالف الجػي ويسثل آثار االمتراص
واالنعكاس التي تحجث داخل الغالف الجػي .يحجث ىحا
التأثيخ لإلشعاع الػارد ولإلشعاع الخارج وبالتالي يتع

تخبيعو.

)↑ RL( Longwave Radiation

السشبعث مغ سصح األرض إلى الغالف الجػي (واط م.)2-
وقج حدب مغ السعادلة االتية (  Liouواخخون:)2014 ,

)RL↑ = εo × σ × Ts4………………..(8
اذ ان:

 =εoانبعاثيو الدصح (بال أبعاد) والحي يعتسج في حدابو

 𝜏swتذسل نفاذية كل مغ إشعاع الحدمة الذسدية السباشخة

عمى االدلة الصيفية= σ .

ندبيا باستخجام
بافتخاض سساء الرافية وضخوف جافة
ا
عالقة قائسة عمى االرتفاع عغ مدتػى سصح البحخ Allen

(كمفغ).

واإلشعاع السشتذخ (الستذتت) عمى الدصح .نحدب τsw

):)et al., 1998
)𝑧……………(6

−5

-8

2-

4-

ثابت ستيفان بػلتدمان

(  5.675*10واط م كمفغ ) = Ts.الح اخرة الدصحية
حداب العديد من دالئل الغطاء الشباتي

حدبت العجيج مغ مؤشخات الغصاء الشباتي باستخجام العجيج

𝜏𝑠𝑤 = 0.75+2 10

مغ السعادالت في مرسع نساذج  ERDASالسكاني ,وكسا

اذ ان:

 =Zارتفاع مشصقة الجراسة فػق مدتػى سصح البحخ (م).

إشعاع السهجات القريرة القادمة (واط مIncoming )2-

)↓ RS( Shortwave Radiation

ان إشعاع السػجة القريخة القادم ىػ تجفق اإلشعاع

فعميا إلى سصح
الذسدي السباشخ والسشتذخ الحي يرل ا
األرض (واط م )2-وقج حدبت ،بافتخاض ضخوف الدساء
الرافية وكحلظ استبعاد السخئيات الفزائية في حالة الجػ

يمي:
دليل الغطاء الشباتي الطبيعي ()NDVI

ان دليل  NDVIىػ ندبة االختالفات في االنعكاسية
لشصاق األشعة تحت الحسخاء القخيبة  ρ5 NIRوالشصاق

األحسخ  ρ4 REDإلى مجسػعيسا في .Landsat 8
وفق ا لمسعادلة االتية  Lillesandو )2004( Chipman
و ) Wangواخخون:)2007 ,
(............ )9

= NDVI

غائسا ،كثابت لػقت الرػرة باستخجام السعادلة االتية
(  Samaniواخخون:)2007 ,

األخزخ .تتخاوح قيع  NDVIبيغ  1-و  .1+ويبمغ مؤشخ

اذ ان:

ولمدحب و لمغيػم عادة أقل مغ الرفخ.

)Rs↓ = 𝐺𝑠𝑐 sin𝜃𝑆𝐸 𝑑𝑟 𝜏𝑠𝑤………..(7

 NDV Iىػ مؤشخ حداس لسقجار وحالة الغصاء الشباتي
 NDVIلألسصح الخزخاء بيغ  0و  1ويكػن الساء

𝑐𝑠𝐺 = الثابت الذسدي ( 1367واط م = 𝜃𝑆𝐸 .)2-زاوية

الغطاء الشباتي لمتربة ()SAVI

ممف السخفق مع السخئية = dr .مخبع السدافة الشدبية بيغ

مؤشخ  NDVIبحيث يتع تقميل آثار رشػبة التخبة في

سقػط الذعاع الذسدي محميا وقج استحرل

عميو مغ

األرض والذسذ .ويتع الحرػل عميو مغ ممف السخفق مع

السخئية = 𝜏𝑠𝑤 .نفاذية الغالف الجػي.

 SAVIىػ مؤشخ يحاول إزالة تأثيخات مداىسة التخبة مغ
السؤشخ .وقج حدبت باستخجام السعادلة االتية ( Allen

واخخون:)2002 ,

)............... (10

= SAVI
7
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معامل تقديع الشافحة الججول TB10 .3و = TB11درجة

اذ ان:
𝑙 = معامل خاص بالجليل الشباتي السعجل لمتخبة SAVI

ح اخرة سصػع الحدمة  10والحدمة( 11كمفغ) =𝜀 .يعشي

 .0.5عمس ا ان بعس السرادر التي

متػسط حدم انبعاث سصح االرض ) (LSEو مدتذعخ

وتبمغ قيستو

استخجمت ىحا السؤشخ اعتبخت ان قيسة .0.16 =L

مؤشر مداحة األوراق ()LAI

األشعة تحت الحسخاء الح اخرية) =W .(TIRSمحتػى بخار

الساء في الغالف الجػي ( =Δ ε .)0.013الفخق في

 LAIىي ندبة السداحة اإلجسالية لجسيع اوراق الشبات إلى

.LSE

مداحة األرض التي يسثميا الشبات .إنو مؤشخ عمى الكتمة

جدول  .3قيم معامل نافذة مشذقة

الحيػية ومقاومة السطمة .يتع حداب  LAIباستخجام

السعادلة التجخيبية االتية ( Allenواخخون)2002 ,
)………(11

=LAI

حداب انبعاثية الدطح ()ε

انبعاثيو الدصح ( )εىي ندبة الصاقة الح اخرية التي يذعيا
الدصح إلى الصاقة الح اخرية التي يذعيا جدع أسػد عشج

درجة الح اخرة نفديا .و 𝑜𝜀 ىػ انبعاث يسثل الدمػك

الدصحي لالنبعاث الحخاري في الصيف الحخاري البعيج (6
إلى  14ميكخومتخ) .وتدتعسل  εοلحداب إجسالي انبعاث
اشعاع السػجة الصػيمة مغ الدصح .وتحدب انبعاثية

الدصح باستخجام السعادلتيغ 12و  13االتية:
).......) 12

{

( 𝜀𝑜 = 0.985 …………….. )13
حدبت درجة ح اخرة الدصح  Tsمغ خالل تصبيق خػارزمية
– Split

) Window (SWتدتخجم ىحه الخػارزمية درجة ح اخرة
الدصػع اتحدمتيغ  ,TIRوالستػسط والفخق في انبعاثية

سصح االرض لتقجيخ  Tsلسشصقة ما ,وكسا يأتي معادلة
.14

C0

-0.268

C1

1.378

C2

0.183

C3

54.3

C4

-2.238

C5

-129.2

C6

16.4

اتبعت الخصػات االتية في حداب ح اخرة الدصح

الخطهة  :1قجرت قسة اإلشعاع الصيفي لمغالف الجػي
لحدمة TIRS

( 10وNASA (11

( )2002و

 Chhanderو  )2003( Markhamتقػم ىحه
الخػارزمية بتحػيل الرػرة الخام إلى صػرة إشعاع شيفي:
) Lλ = ML*Qcal + AL……………..(15

اذ ان:

حداب حرارة الدطح (كمفن) Ts

رياضية ,وىي خػارزمية نافحة مشذقة

Constant

Value

2

Ts = TB10 + C1 (TB10-TB11) + C2 (TB10-TB11) + C0 +

)(C3+C4W) (1- 𝜀) + (C5+C6W) Δ ε…………(14

اذ ان:

 =Tsدرجة ح اخرة سصح األرض (كمفغ) =C0 to C6 .قيع

 = Lλاالشعاع الصيفي لمغالف الجػي = Qcal .البانجات
الصيفية لمحدم الصيفية الح اخرية 10و = ML.11عامل

إعادة

الكياس

السزاعف

السحجد

بالحدم

(إشعاع_متعجد_الحدم_ =AL .)11/10عامل إعادة قياس
السػاد السزافة الخاصة بالحدم (إشعاع_إضافة_حدم_10
 .)11 /ججول .4
جدول  .4عامل إعادة القياس
Rescaling Factor

Band 10

Band 11

ML

0.000342

0.000342

AL

0.1

0.1

8
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الخصػة : 2قجرت درجة ح اخرة الدصػع ( )TBلمحدمتيغ 10

الح اخرية إلى شاقة مذعة .يتصمب تقجيخ  LSEانبعاثية

و  .11درجة ح اخرة الدصػع ىي اإلشعاع الكيخومغشاشيدي

التخبة والغصاء الشباتي لكال الحدمتيغ  10و  11معصاة

الحي يشتقل صعػدا اعمى مغ الغالف الجػي لألرض.

كست في الججول  .7يتع حداب  LSEلمحدمتيغ  10و

وانجدت عسمية السعايخة الح اخرية عغ شخيق تحػيل قيع DN

 11بذكل فخدي.

الح اخرية لمحدم الح اخرية الخام لسدتذعخ  TIRإلى اشعاع

) 𝐿𝑆𝐸= ∈S ( 1−𝐹𝑉𝐶)+ ∈𝑉𝐹𝑉𝐶………… (18

شيفي  (TOA( Spectral Radianceوبعج استخجام
معادلة درجة ح اخرة الدصػع ،حرمشا عمى حدم درجة ح اخرة

الدصػع (,)TB

 Wengو  )2004( Schubringو

 Chhanderو :)2003( Markham
)..............)16

)

(

= TB

اذ ان:

 = Lλاالشعاع الصيفي لمغالف الجػي بجاللة الصػل

السػجي K1 .و = K2ثابت حخاري لمحدمتيغ  10و 11
مغ ممف صػرة البيانات الػصفية ,كسا مػضح في

ججول.5

𝑆 ∈ = االنبعاثية لمتخبة .ججول  = ∈𝑉 . 7االنبعاثية
لمشباتات .ججول =𝐹𝑉𝐶 .7الغصاء الشباتي الكدخي.

جدول  .7قيم االنبعاث
االنبعاثية

Band 10

Band 11

𝑆∈

0.971

0.977

𝑉∈

0.987

0.989

الخصػة  :5دمج  LSEلمحدمة  10و  LSEلمحدمة 11

السدتحرمة مغ الخصػة  5خالل الستػسط والفخق بيشيسا

كسا مػضح في السعادلتيغ  19و .20
( ......... )19

(..........(20

جدول .5قيم  K1و K2
Thermal Constant

Band 10

Band11

K1

777.89

480.89

1321.08

1201.14

K2

اذ ان:

= Mean of LSE = ε

Difference of LSE = Δ ε = LSE10 – LSE11

الخصػة  :6قجرت درجة ح اخرة سصح األرض ()Ts
باستخجام الخػارزمية في السعادلة الدابقة Salifu) 14

واخخون.)2011 ,

الخصػة  :3قجر الغصاء الشباتي الكدخي ( )FVCالسعادلة

حداب التبخر نتح ( ETمم ساعة)1-

مدبقا ،ودليل  NDVIلمتخبة ودليل  NDVIلمغصاء الشباتي
ا

حداب  λETو  ETinstو .EToF

 17باستخجام السخئية  NDVIوالتي تع الحرػل عمييا
مغ الججولWang) . 5واخخون:)2007 ,
(......)17

= FVC

جدول NDVI .6لمتربة والغطاء الشباتي
NDVI for Soil

0.2

NDVI for Vegetation

0.574185

الخصػة  :4استحرل عمى انبعاث سصح األرض ()LSE
مغ شبقة  FVCمغ الخصػة  4باستخجام الخػارزمية في
السعادلة  .18تكيذ انبعاث سصح األرض الخاصية
الكامشة لدصح األرض .يكيذ قجرتيا عمى تحػيل الصاقة

يتع اآلن حداب جسيع مكػنات معادلة تػازن الصاقة .يسكغ
حدب  λETباستخجام السعادلة 21

( Nouriواخخون,

:)2017
(λET = Rn - G - H...................)21
اذ ان:

 = λETتجفق الح اخرة الكامشة (واط م.)1-
يتع حداب الكيسة االنية

لـINST

 ETفي عسق التبخخ

السكافئ عمى الشحػ التالي:
)……….(22

*= 3600* 1000

INST

ET

اذ ان:
9
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𝑇𝑆𝑁𝐼𝑇𝐸 = التبخخنتح اآلني (مع ساعة.)1-
 = 3600تحػيل الػقت مغ ساعات إلى ثػاني.
 = 1000التحػيل مغ متخ إلى ممميستخات.

بمغ  0.14مع يػم

1-

قيسة  0.94مع يػم

والسجى  1.32 – 0مع يػم

والسجى  7.56 – 0مع يػم .1-يبيغ

ججول  8االستيالك السائي الكمي لسشصقة الجراسة.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

يتبخخ كيمػغخام مغ الساء (~  2257000جػل كغع.)1-
= كثافة الساء (~  1000كغع م )3-

 Woodwardواخخون ) )2011و Allenواخخون

( )2011بجالا مغ ذلظ  ،يسكغ حدابيا عمى الشحػ االتي:

)𝜆=333.5372 – 0.25016 Ts …………(23

8

7

السحدػبة مغ بيانات الصقذ باستخجام السعادلة االتية:

)..............)24

= ETo F

6

0

اشهر الدراسة

يتع تعخيف الجدء ) (EToFعمى أنو ندبة ((ETinst
المحطية السحدػبة لكل عشرػرة إلى ( (EToالسخجعية

5

4

3

2

1

التبخر نتح (مم يوم)1-

𝝀 = الح اخرة الكامشة لمتبخخ أو الح اخرة السسترة عشجما

1-

1-

واعمى

شكل  .3التغاير الزماني في متهسطات التبخر نتح خالل
اشهر الدراسة

كان سصح االرض محجػبا جدئيا بػساشة الدحب

اذ ان:

 = 𝐸𝑇oالتبخخنتح السخجعي  ETفي وقت الرػرة مغ

(غصاء سحابي) في السخئية السأخػذة بتاريخ /4 /24
 .2020مدببا ارتفاع قيع التبخخ نتح .مسا تصمب استقخاء

بخنامج ( REF-ETsمع ساعة.)1-

)(interpolation

تبخر-نتح  24ساعة ()ET24

قيسة الـ  5.16 ETمع /يػم بجالُ مغ 10.73مع يػم
(ججول  .)7ان سبب زيادة  ETمغ كانػن ثاني الى تسػز

𝐹 = 𝐸𝑇oجدء  ETالسخجع.

مغ

الكيع

الدابقة

والالحقة

 Hankersonواخخون ( )2012وبعج االستقخاء اصبحت
1-

غالبا ما تكػن الكيع اليػمية لـ ( (ET24أكثخ فائجة مغ ET
ا
االني .يحدب  SEBAL ET24بافتخاض أن  EToFاآلني

يعػد الى العجيج مغ العػامل التي تؤثخ في التبخخنتح مثل

يػم )1-عمى الشحػ

 )2019( Hameedو  .)1997( Kerrبان العالقة بيغ

السحدػب في السعادلة ( )25ىػ نفدو متػسط  24ساعة.

أخيخ  ،يسكغ حداب ( ET24مع
اا
االتي:

)𝐸𝑇24=𝐸𝑇o𝐹 𝐸𝑇o_24…………….(25

اذ ان:

𝐸𝑇o_24

=24

 EToساعة التخاكسي ليػم اخح السخئية.

الشتائج والسشاقذة
تأثير الغطاء الشباتي في متهسطات التبخر-نتح

يبيغ شكل  3وججول  8ان التبخخنتح السقجر مغ انسػذج

ابتجاء مغ كانػن الثاني الى
سيبال يدداد مع اشيخ الدشة
ا
تسػز وقج كان اقل متػسط  ETفي شيخ كانػن الثاني أذ

سخعة الخياح والخشػبة الشدبية ومعجالت درجات الح اخرة

درجات الح اخرة والتبخخ-نتح تدداد شخديا حيث يدداد معيا

فقجان كسية السحتػى الساء السخدون وتبخخه في اليػاء .كسا

لػحع بان الدصػح السشتجة لمح اخرة تدداد فييا معجالت
التبخخ لحا نالحع بان االراضي الجخداء ليا القجرة عمى
التفاعل مع االشعاع الذسدي مسا يؤدي الى ارتفاع درجات
الح اخرة وبالتالي تدداد فييا معجالت التبخخ .ان لألسصح

الشباتية انعكاسية مشخفزة وانبعاثيو مشخفزة مقارنة

بالتخب الجخداء لحلظ تكػن الصاقة الستػفخة عمى االسصح
الشباتية اعمى مشيا لمتخب الجخداء ,لحلظ تجفق صافي
ٍ
االشعاع لمشباتات يكػن
عال نديب ا ,والن زيادة كثافة
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الغصاء الشباتي تدبب في زيادة الصاقة الستػفخة وبالتالي

في التبخخ نتح ,اال ان (شكل  )4يػضح ان العالقة كانت

زيادة التبخخ-نتح بديادة كثافة الغصاء الشباتي )Kisekka

خصية ضعيفة بيغ الـ  NDVIوالتبخخنتح ,اذ تبيغ ان زيادة

واخخون )2010 ,اما االنخفاض الشدبي لسعجالت التبخخ

االولى الى نياية الذيخ الثالث تقخيب ا ادى الى زيادة

بارتفاع الخشػبة الشدبية فيربح الجػ مذبع ببخار الساء

(ججول  )8بل حرل العكذ اذ ازداد التبخخ نتح الى

مسا يقمل مغ التبخخ نتح لمشبات .ان االشعاع الذسدي

نياية مجة الجراسة وىحا ربسا سببو يعػد الى االرتفاع الحاد

وكسية الصاقة التي ترل الى سصح االرض والتي تخدنيا

بجرجات الح اخرة في السػسع وزيادة سخعة الخياح وارتفاع

وىحا العامل تأتي اىسيتو في التغايخ الدمشي لألغصية

انتياء مػسع نسػ الحشصة في السشصقة وحرػل اجياد مائي

الدائجة في مشصقة الجراسة حيت زاوية سقػط اشعة الذسذ

لمغصاء الشباتي .كسا ان تػفخ السياه واختالف انتذار

سػاء يػمي ا او مػسسي ا تتأثخ بيا معجالت التبخخنتح و
تربح شبو عسػدية في فرل الريف وقخيبة مغ سصح

الشباتات وانػاعيا وقابميتيا عمى تحسل نقز السياه تمعب

االرض .ان ذلظ يؤدي الى ان السدافة التي يقصعيا

دو ار كبي اخ في تحجيج عالقة  NDVIو ET

دور الطخوف السشاخية مغ درجة الح اخرة وسخعة الخياح

االشعاع الذسدي لمػصػل الى سصح االرض تقل مسا

ومقجار ما يتػفخ مغ شاقة الستخجاميا لمتبخخ وتدخيغ

تديج مغ تدخيغ االسصح وتدداد معيا معجالت التبخخ .مغ

التخبة والجػ في تمظ العالقة .مغ السفتخض ان ىشاك

ىحا السشصمق فان عالقة او دور تقانات التحدذ الشائي

عالقة خصية بيغ كسية الغصاء الشباتي ومعجالت ,ET

 NDVIتداعجنا في تقجيخ مداحة االرض الخزخاء

في معامل السحرػل  Kcوبالتالي في تقجيخ  ,ETوبحلظ

وكثافتيا مغ خالل مبجأ التفاعل بيغ االشػال السػجية عشج

يغيخ العالقة .كسا تطيخ الشتائج ان معجالت  ETلع تتبع

االشعة الحسخاء ( )B4لمقسخ  Landsat8والتي تحتفع

اتجاه  NDVIو  LAIوذلظ الختالف نػع الغصاء الشباتي

بالسقابل تدداد قيسة االنعكاس عشج االشعة تحت الحسخاء

في مخاحل نسػ كل نػع نباتي وبحلظ اثخ في عسمية تبادل

في االشيخ كانػن الثاني وشباط

فيحه االشيخ تستاز

االجدام واالىجاف االرضية ليا دور في عسمية التبخخنتح.

مغ خالل حداب دليل االختالف الخزخي الصبيعي

فييا االنعكاس بذكل ممحػظ كمسا زادت كثافتو وصحتو.

القخيبة وبحلظ يتدع مقجار الفخق بيغ ىحيغ الشصاقيغ مسا

التبخخنتح ولكغ انخفاضيا لع يؤد الى انخفاض التبخخنتح

التبخخ اكثخ مغ الشتح وسيادة االرض الجخداء خاصتو بعج

فزال عغ

وجج  Allenواخخون ( )2005وجج ان بمل التخبة قج يؤثخ

في مشصقة الجراسة خالل اشيخ الجراسة ,مسا سبب تفاوت

الغازات وبخار الساء و التسثيل الزػئي وانتاج السادة

يذيخ الى كثافة نباتية عالية وبحلظ يكػن لمشباتات دور في

الجافة الحي يحجث في اوراق الطمة عادة .لحلظ لع يشخفس

امتراص وعكذ االشعة .فزالا غغ دور التخكيب
الجاخمي والسطيخي لمشبات وقجرتو عمى خدن الصاقة

معجالت  ETبانخفاض دليل السداحة الػرقية .وقج حرل

 )2017( Montibellerايزا عمى عالقة ضعيفة بيغ

الزػئية في بشاء الكمػروفيل وقجرة نفاذ االشعة وحجب

الـ NDVIو  ETفي دراسة لتقجيخ تجفقات الصاقة والتبخخ

جدء مشيا خالل الشبات .فان ارتفاع الكثافة الشباتية وزيادة

نتح لسحرػلي الحرة الرفخاء وفػل الرػيا في ايسد –

في تقميل معجالت التبخخ وىحا سبب انخفاض معجالت

الرفخاء و  0.5193 – 0.0105لفػل الرػيا باختالف

حجع مجسػعيا الخزخي ) (vegtation canopyليا دور

آيػا .فقج بمغت قيع ) 0.1285 – 0.0005 (R2لمحرة

الح اخرة وارتفاع الخشػبة الشدبية  Seeversو Ottmann

مخاحل الشسػ لمسحرػليغ .ان درجة ح اخرة سصح االرض

(.)2009وعمى الخغع مغ دور الغصاء الشباتي الـ NDVI

تعج مغ اىع البيانات الخاصة لـ SEBALوتقجيخ تجفقات
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الصاقة الدصحية ,لحلظ ال غشى عغ دقتيا لحداب صحيح

السختمفة فزالا عغ االيرالية السائية لمتخبة تؤثخ في نقل

بيغ  NDVIو  ETتؤكج الحاجة الى السديج مغ البحث

مباش اخ بسعجالت الـ .ETتبيغ اختالف االلػان في شكل
( )5مغ المػن االحسخ الى المػن االخزخ مجى االختالف

السباشخ لـ  ETفي مشصقة الجراسة .ولسديج مغ البحث

في قيع التبخخنتح وىحا االختالف عائج الى اختالف وتشػع

والجراسة حػل استيالك السياه ,فان مكػنات التخبة يعتقج ان

شبيعة الغصاء الشباتي لسشصقة الجراسة.

لـ Singh e .ETواخخون )2005( ,ان العالقة الزعيفة

الساء مغ التخبة الى ضمة الشبات ,وبحلظ يختبط ارتباش ا

حػل استعسال دالئل الغصاء الشباتي لغخض التقجيخ

ليا اىسية كبيخة في تفديخ الشتائج .اذ ان مكػنات التخبة
جدول  .8مديات ومتهسطات التبخر-نتح ومقدار التغير في  NDVIلجسيع اشهر الدراسة
متهسط

متهسط التبخر – نتح

مدى التبخر نتح

التبخر

االشهر

التاريخ

NDVI

(مم يهم )

(مم يهم )

التراكسي

0.14

1.32 - 0

1.32

1

2020/1/3

0.098

2.22 – 0

72.36

2

2020/2/4

0.146

0.36

227.93

3

2020/3/23

0.201

0.41

3.31 – 0

4

2020/4/24

0.171

0.60

5.16- 0

382.73

5

2020/5/10

0.162

0.78

6.14- 0

579.21

6

2020/6/11

0.156

0.82

7.29- 0

703.14

7

2020/7/13

0.158

0.94

7.56- 0

914.82

1-

1-

نتح

(مم)

8
7

y = 31.204x - 0.1536
R² = 0.1528

6

4

 1-مم يوم ETo

5

3
2
1
0
0.25

0.2

0.1

0.15

0.05

0

NDVI

شكل .4العالقة بين  ETو NDVI
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جدول  .9يبين االستهالك السائي الكمي لسشطقة الدراسة
الذيخ

تاريخ السخئية

متػسط
NDVI

اقز تبخخ
– نتح

1-

(مع يػم )

عجد االيام

السداحة

في الذيخ

(كع )

التبخخ نتح
مميػن م

3

2

اقرى تبخخ نتح
التخاكسي ∑ET
مميػن م

3

1

2020/1/3

0.098

1.32

3

477.606

630439.92

630440

2

2020/2/4

0.146

2.22

32

477.606

33929130.24

34559570

3

2020/3/23

0.201

3.31

47

477.606

74301165.42

108860736

4

2020/4/24

0.171

5.16

30

477.606

73933408.8

182794144

5

2020/5/10

0.162

6.14

32

477.606

93840026.88

276634171

6

2020/6/11

0.156

7.29

17

477.606

59189711.58

335823883

7

2020/7/13

0.158

7.56

28

477.606

101099638.1

436923521

عجد االيام في ججول 9تذيخ الى تاريخ اخح السخئية والفخاق بيغ مخئية واخخى تسثيل بكية االيام

شكل  .5خرائط التبخر-نتح لجسيع اشهر الدراسة

يبيغ شكل  6قيع التبخخنتح  EToالسقاسة مػقعي ا باستخجام
جياز قياس التبخخنتح ) (Atmometerاذ يطيخ الذكل

 ETفي شيخ تسػز ( 189يػم مغ الدشة) واقل قيسة

كانت في شيخ كانػن الثاني (  3يػم مغ الدشة) .يبيغ

اختالف ا في قياسات االتسػميتخ بيغ اشيخ الجراسة اذ زاد

شكل  8عالقة خصية قػية بيغ التبخخ-نتح السقجر مغ

التبخخنتح مع اشيخ الجراسة ,ويعػد ذلظ االختالف بدبب

إنسػذج سيبال والسقاسة باالتسػميتخ ,اذ بمغت قيسة معامل

درجات الح اخرة التي تعتبخ العامل الخئيدي في

اختالف قيع التبخخنتح وباإلضافة الى سخعة الخياح و

التحجيج (  0.9508 )Rوىحا يؤكج وجػد تصابق ا عالي ا في
قيع التبخخ-نتح بيغ الصخيقتيغ (شكل  .)7يبيغ شكل 8

الخشػبة الشدبية  .وقج اختمفت قيع  ETاتسػميتخ مغ 1.0

العالقة الخصية بيغ  ETالسقاسة بػاساشة االتسػميتخ وET

(شكل  .)6وقج سجمت اعمى قيسة

السحدػب مغ معادلة بشسان مػنتيث ,اذ بمغ قيسة ) (R

زيادة

1-

الى  11.0مع يػم

2

2
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 .0.9216كسا يبيغ (الذكل  )9العالقة الخصية ET

السداحة السدروعة والبالغة حػالي 478كع 2ونػع الغصاء

السقجر مغ سيبال والسحدػب مغ معالة بشسان مػنتيث

الشباتي مثل الحشصة والذعيخ وبداتيغ الشخيل والحسزيات

 .0.9913مسا سبق يتبيغ ان قػة العالقة كانت اكبخ بيغ
 ETوسيبال و  ET-Pmمع  ET-SEBALثع بيغ ET-atm

نباتي مثل الحذائر فزالا عغ السدصح السائي .وفي حالة

و

 .ET-Pmوججت نتائج متذابية ) (0.85=R2عشج

حداب السػازنة السائية عمى اساس متػسط التبخخنتح فان

كسية الساء السدتيمكة مغ قبل الغصاء الشباتي تبمغ حػالي

وكانت العالقة عالية السعشػية اذ بمغت قيع )(R2

والخمان وكحلظ االرض الجخداء التي تحتػي عمى غصاء

مغ قبل باحثيغ آخخيغ

13.0مميػن متخ مكعب وىحه كسية قمية اليسكغ األخح

( )2001و )Reyes-Gonzalesواخخون )2017 ,كسا

الجراسة مغ قبل و ازرة السػارد السائية ،فانو يسكغ اعتبار ان

( )2003بان انسػذج سيبال اعصى تقجي اخ جيجا لمتبخخنتح
اليػمي ألر ٍ
اض مختمفة االستعسال .تعصي خػارزمية تػازن

كسية مصمػبة مغ الساء مدتكبالا والالزمة إلنتاج محاصيل
حقمية وبدتشية لمسشصقة قيج الجراسة أثتاء السجة البالغة 189

الصاقة الدصحية لألرض (انسػذج سيبال) نتيجة مخضية

لسشع حرػل

قياس  ETباالتسػميتخ

( Gleasonواخخون )2013 ,و Alamو Trooien
اثبتت نتائج  Allenواخخون ( )2007و Ayenew

في بادان مختمفة بدبب معايختيا الجاخمية لسخئيات االقسار

الرشاعية السختمفة .وفق ا  Bastiaanssenوأخخون

( )2005تع التحقق مغ استخجام انسػذج سيبال في مجى
واسع مغ بمل (رشػبة) تخبة وضخوف مجتسع نباتي وقج

بيا .ولعجم تػفخ بيانات عغ الكسية الكمية السجيدة لسشصقة

االستيالك السائي البالغ  437مميػن متخ مكعب ىي أقل

2

يػم ا ،ولمسداحة كميا والبالغة  478كع

اجياد مائي مزاف ا الييا الزائعات السائية اعتسادا عمى
شخيقة الخي الستبعة في السشصقة وكفائتيا فزالا عغ
االسباب االخخى التي تدبب ضائعات مائية كثيخة.

12
10
8
6
4
2
0

ET0 mm day-1

كانت الجقة الشسػذجية عمى مدتػى الحقل  %85عمى
اساس يػمي ازدادت الى  %95عمى اساس مػسسي .وقج

وجج ان دقة التبخخنتح الدشػي لسدتجسعات السياه

(الجابيات) الكبيخة بمغت  %96في الستػسط .بيشت نتائج

 )2009( Almahabحرػل تػافق جيج بيغ  ETالسقاس
يػميا وشيخيا باستعسال سيبال السحػر مع تمظ السقاسة
بصخائق مختمفة .فقج بمغت قيع  R2بيغ

– 0.999

 .0.992كسا بيشت نتائج  )2015( Abiyىشاك عالقة

50

75 100 125 150 175 200
DOY

0

25

شكل  .6التبخر نتح اليهمي السقاس بجهاز قياس التبخر
(االتسهميتر) لسهسم  2020لسهقع الدراسة

قػية بيغ بيانات سيبال وبشسان مػنتيث .مسا سبق يتبيغ ان

10

y = 0.7771x + 1.3084
R² = 0.9508

6

يقجر  ETبجقة تحت ضخوف زراعية مختمفة .يبغ ججول

4

 8اقرى تبخخ-نتح لسشصقة الجراسة لمسجة مغ 2020/1/3

2

–  2020/7/13السحدػب مغ انسػذج سيبال بمغ حػالي

 437مميػن متخ مكعب ,وىحا الخقع يسثل اقرى كسية ماء
تحتاجيا مشصقة الجراسة بػضعيا الحالي ،مغ حيث

Eto- SEBAL
-1مم يوم

الشتائج تجعع االستشتاج القائل ان إنسػذج سيبال يسكغ ان

8

0
10

8

6

4

2

0

…Eto- atm

شكل  .7العالقة بين االتسهميتر وسيبال
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10

8.71-  مغ االتسػميتخ مغETo بمغت قيع التبخخنتح

8

) مع7.12- 6.5- 4.13- 1.90 – 1.32 – 1.0)
 اليػمية التي حدبت مغETo  بمغت قيع التبخخنتح,1-يػم

y = 0.7212x + 1.8498
R² = 0.9216

Eto- PM
مم يوم-1

األستشتاجات

6
4
2

معادلة بشسان مػنتيث باستخجام بيانات االرصاد الجػية

0

(7.5- 7.66 – 6.4- 5.20 – 3.98 لسشصقة الجراسة

0

Eto-5 atm…

1-

بسختمف االستعساالت

 – مع يػم2.74 – 1.62)

 العالقة بين االتسهميتر وبشسان.8 شكل

 السقجر باستخجامETo بمغت قيع التبخخنتح, الدراعية
(7.56 – 7.3 – 6.14 – 5.17 – انسػذج سيبال مغ

10

 وقج بمغت.زراعية وجخداء وحزخية ومدصحات مائية

6

1-

 مع يػم3.31 – 2.22 – 1.32)

( مميػن متخ437) اقرى قيع التبخخنتح لسشصقة الجراسة

 اوضحت الشتائج عالقة انحجار خصية جيجة بيغ.مكعب
 السدجمةETo  السقجر مغ سيبال مع كل مغ قيعETo قيع
مغ االتسػميتخ ومغ معادلة بشسان مػنتيث اذ بمغت قيع
. عمى التتابع0.9913  و0.9508 االنحجار

y = 0.9385x + 0.5861
R² = 0.9913

8
ETo-SEBAL مم يوم1-

والتي غصت اراضا

10

4
2
0
0

2

4

6

8

ETo-PM مم يوم1 العالقة بين بشسان مهنتيث و سيبال.9 شكل

References
Abiy, Y.B. 2015. Remote sensing and GIS based
determination of evapotranspiration of lake
Tana basin, north Ethiopia M. Sc. Thesis.
School of Graduate studies, Addis Ababa
Univ.
Alam, M., and Trooien, T. 2001. Estimating
reference
evapotranspiration
with
an
atmometer. Appl. Eng. Agric., 17(2), 153-158.
AlEsawi, K. K. J. 2020.Analysis of the Climatic
Droughts on Vegetation in AL-Anbar
Governorate (AL-Jazirah Region) Using GIS.
Iraqi. J. Des. Stud. Volume 10, Issue 1, Pages
13-37.
Alexandridis, T.K. , A. Panagopoulos, G. Galanis, I.
Alexiou, I. Cherif, and Y. Chemin . 2014.
Combining remotely sensed surface energy
fluxes and GIS analysis of groundwater
parameters for irrigation system assessment.
Irrig. Sci, 32, 127–140.

15

Almhab, A. A. A. 2009. Estimation Of Regional
Evapotranspiration Using
Remote Sensing
Data in Arid Areas. Ph.D. thesis. Faculty of
Geoinformation Science and Engineering,
Universiti Teknologi Malaysia.
Allen, R. G., L. S. Pereira, D. Raes, and M Smith.
1998. Crop evapotranspiration - Guidelines
for computing crop water requirements –
FAO Irrigation and drainage paper 56.
Allen, R. , M. Tasumi, R. Trezza, R. Waters and W.
Bastiaanssen. 2002. SEBAL (Surface Energy
Balance Algorithms for Land), Advance
Training and Users
Manual–Idaho
Implementation, Version, vol. 1, pp. 97.
Allen, R., A. Irmak, R. Trezza, J. M. Hendrickx, W.
Bastiaanssen and J.
Kjaersgaard 2011.
"Satellite‐based ET estimation in agriculture
using SEBAL and METRIC." Hydrol. Proc.
25(26): 4011-4027.

Al-Sumaidaie et al., 2022

Alves. L. E. R., I. G. F. de Freita, H. B. Gomes, F. D.
dos S. Silva, and M. N. dos Santos. 2017.
Using Landsat-8 images in the estimative of
surface radiation balance. J. Hyper. Remote
Sens. 7(2): 91-100.
Ayenew, T. 2003. Evapotranspiration estimation
using thematic mapper spectral satellite data
in the Ethiopian rift and adjacent highland. J.
Hydrol. 279: 88-93.
Bastiaanssen, W., Noordman, E., Pelgrum, H.,
Davids, G., Thoreson, B., and Allen, R. 2005.
SEBAL model with remotely sensed data to
improve water-resources management under
actual field conditions. J. Irrig. Drain. Eng.,
131(1), 85-93.
Bastiaanssen, W. G., Menenti, M., Feddes, R., and
Holtslag, A. 1998. A remote sensing surface
energy balance algorithm for land (SEBAL).
1.Formulation. J .Hydro, 212, 198-212.
Bastiaanssen, W. 2000. "SEBAL-based sensible and
latent heat fluxes in the
irrigated Gediz
Basin, Turkey." J. Hydro. 229(1): 87-100.
Campbell, J. B. and R. H. Wynne 2011. Introduction
to
Remote
Sensing,
Guilford
Press.
Chander, G., and M kh m B
―R i
Landsat-5 TM Radiometric Calibration
Procedures and Post calibration Dynamic
R g ‖
i Remote Sens., IEEE Trans.
41: 2674-7.
Farina, F. 2012. Exploring the relationship between
land surface temperature
and vegetation
abundance for urban heat island mitigation in
Seville, Spain. Department of Earth and
Ecosystem Sciences, Division of Physical
Geography and Ecosystem Analysis , Centre
for Geographical Information Systems , Lund
University Sölvegatan 12 . LUMA-GIS Thesis
nr 15.
Gleason, D., Andales, A., Bauder, T., and Chávez, J.
2013. Performance of atmometers in
estimating reference evapotranspiration in a
semi-arid environment. Agric. Water Manag.,
130, 27-35.
George, B. A., Reddy, B., Raghuwanshi, N., and
Wallender, W. 2002. Decision support system
for estimating reference evapotranspiration. J.
Irrig. Drain. Eng., 128(1), 1-10.

16

Hankerson, B., I. Kjaersgaard, and Ch. Hay. 2012.
Estimation of evapotranspiration from fields
with and without cover crops using remot
sensing and situ methods. Remote Sens.
4:3796 – 3812.
Hamed, M. M. 2019. Using Remote Sensing Data
and SEBAL Algorithm to Study Temporal
Variations of Soil Temperature and Moisture
in Musayib Project. A Thesis Submitted to
the Council of the College of Agricultural
Engineering Sciences at University of
Baghdad in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master in
Agricultural Engineering
Sciences, Soil
Science and Water Resources.
Hong, S.-H., Hendrickx, J. M. H., and Borchers, B.
2009. ―Up-scaling of
SEBAL Derived
Evapotranspiration Maps from Landsat (30 m)
O IS
m S
‖ J f H
370: 122-38.
Jensen, M. E., and Allen, R. G. 2016. Evaporation,
Evapotranspiration, and Irrigation Water
Requirements.
Kerr, Y. H. , A. Chehbouni , D. L. Seen , E. G. Njoku
, J. P. Lhomme , and B. Monteny . 1997.
Estimation of sensible heat flux over sparsely
vegetated surfaces. Hydrol. 188-189.
Kisekka, I., K. W. Migliaccio, M. D. Dukes, B.
Schaffer, J. C. Crane, and K. Morgan. 2010.
Evapotranspiration-based
irrigation
for
agriculture: sources of evapotranspiration data
for irrigation scheduling in Florida. University
of Florida. Gainesville. AE455. P. 4.
Kosa, P. 2011. The Effect of Temperature on Actual
Evapotranspiration Based on Landsat-5 TM
Satellite Imagery. INTECH Open Access
Publisher
Li, Z.-L., R. Tang, Z. Wan, Y. Bi, C. Zhou, B. Tang,
G. Yan and X. Zhang 2009. "A review of
current
methodologies
for
regional
evapotranspiration estimation from remotely
sensed data." Sens. 9(5): 3801-3853
Liou, Y., Y. Chuang and T. Lee 2002. Estimate of
evapotranspiration over rice
fields using
high resolution DMSV imagery data.
Proceedings of the Cross- Strait Symposium
on the Remote Sensing and Agricultural
Biotechnology, Chung-li, Taiwan.

Al-Sumaidaie et al., 2022

Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., and Chipman, J. W.
2004.
Remote
Sensing
and
Image
Interpretation. John Wiley and Sons Ltd.
Long, D. and V. P. Singh 2012. "A modified surface
energy balance algorithm
for land (M‐
SEBAL) based on a trapezoidal framework."
Water Resour. Res. 48(2).
Liou Y. Liou and S. K. Kar. 2014. Evapotranspiration
Estimation with Remote Sensing and Various
Surface Energy Balance Algorithms—A
Review.
Energies,
7,
2821-2849;
doi:10.3390/en7052821.
gi
V ’A i R
d Rana, G. 2003. Use
of the modified atmometer to estimate
reference evapotranspiration in Mediterranean
environments. Agric. Water Manag., 63(1),
1-14.
McNally, A. 2016. FLDAS Noah Land Surface
Model L4 daily 0.1 _0.1 Degree for
Southern Africa (GDAS and RFE2) V001;
NASA/GSFC/HSL: Greenbelt, MD, USA,
Available
online:
https://disc.gsfc.nasa.gov/datacollection
/
FLDAS_NOAH01_A_SA_D_001.html
(accessed on 25 January 2017).
Morton. C. G. 2011. Development and Application of
an Automated Calibration Algorithm for
Estimating
Evapotranspiration
from
Agriculture Using a Remotely Sensed Surface
Energy Balance Model. A for the degree of
Master of Science in Geography. University of
Nevada, Reno.
Montibeller. A.G. 2017. Estimating energy fluxes and
evapotranspiration of corn and soybean with
an unmanned aircratt in Ames, Iowa.
University of
Northern Iowa. Dissertations
and Theses @ UNI. 416.
Muthuwatta, L. P., M. Bos and T. Rientjes 2010.
"Assessment of water availability and
consumption in the Karkheh River Basin,
Iran—using remote sensing and geostatistics." Water Resour. Manag. 24(3): 459484.
NASA. 2002. Landsat 7 Handbook, . National
Aeronautics and Space Administration.
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/LAS/handbook.
Nouri, H. , M. Faramarzi, B. Sobhani and S. H.
Sadeghi,
.
2017.
Estimation
of
Evapotranspiration based on surface energy

17

balance algorithm for land (SEBAL) using
Landsat 8 and MODIS images. App. Ecol.
Environ. Res. 15(4):1971-1982.
Pelgrum, H., G. Davids, B. Thoreson, R. Allen, W.
Bastiaanssen and E. Noordman 2005.
"SEBAL Model with Remotely Sensed Data
to Improve
Water-Resources Management
under Actual Field Conditions." J. Irrig. Drain.
Eng. 131(1): 85-93.
Reyes-Gonzalez, Arturo, 2017. "Using Remote
Sensing to Estimate Crop Water Use to
Improve Irrigation Water Management"
Theses and Dissertations. 1708.
Roerink, G., Z. Su and M. Menenti 2000. "S-SEBI: A
simple remote sensing algorithm to estimate
the surface energy balance." Physics and
Chemistry of the Earth, Part B: Hydrol.,
Oceans Atmos. 25(2): 147-157.
Salifu. S., W. A. Agyare, N. Kyei-Baffour, E.
Mensah and E. Ofori. 2011. Estimating Actual
Evapotranspiration using the SEBAL Model
for the Atankwidi and Afram Catchments in
Ghana. Inter. J.
Appl. Agric. Res. ISSN
0973-2683, 6 (2); 177-193.
Samani. Z. ; A. S. Bawazir ; M. Bleiweiss ; R.
Skaggs ; and V. D. Tran . 2007. Estimating
Daily Net Radiation over Vegetation Canopy
through Remote Sensing and Climatic Data. J.
Irrig. Drain. Eng., ASCE / 297.
Seevers P. M. and R. W. Ottmann. 2009.
Evapotranspiration estimation using a
normalized difference vegetation index
transformation of satellite data. Hydrol. Sci. J..
ISSN: 0262-6667, 39:4, 333-345.
Smith, M. 2000. "The application of climatic data for
planning and management of sustainable
rainfed and irrigated crop production." Agric.
Forest Meteo. 103(1): 99-108.
Singh. D., Herlin, I., Berroir, J. P., and Bouzidi, S.
2005. An approach to estimate
the
evapotranspiration using NOAA/AVHRR
DATA. J. Indian Soc. Remote Sens., 33(2),
211-217.
Subedi. A. , J. L. Chávez, and A. A. Andales,. 2013.
Preliminary performance
evaluation of the
Penman-Monteith evapotranspiration equation
in southeastern Colorado, Department of
Civil and Environmental Engineering,
Colorado State University, 84-90.

Al-Sumaidaie et al., 2022

Trezza R. 2002. Evapotranspiration using a satellitebased surface energy balance
with
standardized ground control. a dissertation
submitted in partial fulfillment
of the
requirements for the degree of Doctor of
Philosophy in Biological and Agricultural
Engineering. Utah state University. Logan,
Utah.
Wang. J., T. W. Sammis, V. P. Gutschick, M.
Gebremichael, and D. R. Miller. 2007.
Sensitivity analysis of the surface energy
balance algorithm for land (SEBAL). 9 Am.
Soc. Agric. Bio. Eng. ISSN 0001-2351.
Weng, Q., Lu, D., and Schubring, J. 2004.
―E im i
f L
S f
T mp
–
Vegetation Abundance Relationship for Urban
H
I
S i ‖ R m
S
E i
89: 467-83.
Woodward, J., M. Siegert, A. Smith and N. Ross
2011. Lake Ellsworth. Encyclopedia of Snow,
Ice and Glaciers, Springer: 683-686.

18

