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  چكيده
تخصيص مقداري از آب استحصال شده در حوزه در همين راستا . وزه است آن ح مديريت منابع آب حوزه آبخيزضرورتهاي هر يكي از 

به عالوه بر حفظ پوششهاي گياهي و نيز  باغي و نيز پوششهاي گياهي طبيعي حوزه از مواردي است كه ،به نياز آبياري محصوالت زراعي
پوششهاي مختلف  با توجه به حضور انواع .كند  به دوام خاك و جلوگيري از فرسايش نيز كمك زيادي مي، منطقهپايداري كشاورزي در

امري دشوار و غير ممكن ) ET(محاسبه تبخير و تعرق از طريق روشهاي متداول نياز آبي ، محاسبه دقيق هم در سطوح وسيع  و آنگياهي
بوده و نيز از دقت كافي ) حوزه(است كه قادر به محاسبه نياز آبي گياهان در مقياس وسيع در همين راستا به روشهايي نياز  .نمايد مي

است كه ) SEBAL( سبال يكي از آلگوريتمهاي توازن انرژي به نامو بيان مزاياي تحقيق حاضر معرفي ارائه هدف از  .دنبرخوردار باش
 پرداخته و سپس به نمونه هايي از كاربردهاي اين روشابتدا به معرفي  منظور بدين. دارد زيادي در محاسبه نياز آبي گياهانكاربرد امروزه 

نهايتاً بر اساس مرور منابع مختلف علمي در اين زمينه و نتايج عايد شده از . شده است در مناطق مختلف دنيا اشاره آلگوريتمموفق اين 
پوششهاي مرتعي و نهايتاً مديريت كشاورزي و ه نياز آبي محصوالت محاسب اين مدل در جايگاه به ،مطالعات مختلف بر روي اين آلگوريتم

عالوه بر صرفه اقتصادي باال نسبت به ساير روشهاي  سبال  آلگوريتمدهد كه  ها نشان مي نتايج بررسي .گرديده استاشاره منابع آب حوزه 
ي از آب استحصالي حوزه به نياز آبي گياهان همان تخصيص سهم و آب مديريتنقش مهمي در تواند  ميكارآيي بااليي داشته و  ،متداول
  .  ايفا نمايدحوزه
  ، حوزه آبخيزمنابع آب، مديريت سبال، قو تعر ، تبخيرتوازن انرژي : كليديهاي واژه

  مقدمه
قيم و روشهاي گيرند كه عبارتند از روشهاي مست شوند در دو گروه اصلي قرار مي روشهايي كه جهت محاسبه تبخير و تعرق به كار برده مي

دانست از عوامل مختلف اقليمي و گياهي استفاده شده و از نيز نها را روشهاي غير مستقيم توان آ در روشهاي محاسبه اي كه مي. محاسبه اي
ظر  گياهي مورد نتعرق پوشش و  تبخير، تعرق و معادله هايي كه قبالً با روشهاي مستقيم واسنجي شده اند وروي ارتباط آنها با تبخير
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باشد كه هر كدام از نظر داده هاي مورد لزوم نيازهاي   خود شامل چندين گروه مياي ه روشهاي محاسب.)1383عليزاده (تخمين زده ميشود
 اين .اند ت آمدهته و تعدادي فقط ار روي تجربه بدسروشها اساس فيزيكي داش  اينبطور خالصه بايد گفت كه تعدادي از. متفاوتي دارند

در تحقيق  .شوند تقسيم بندي ميتجربي روشهاي تركيبي و روش ، توازن انرژيروش ، آيروديناميك به نام روشدر چهار گروه ها كالً شرو
آنچه كه قبالً در مورد روش توازن انرژي عنوان . شود حاضر به معرفي و كاربرد روش توازن انرژي در محاسبات تبخير و تعرق پرداخته مي

عليزاده ( دگير استفاده قرار مي كمتر در مطالعات تبخير و تعرق موردعمالً د و  عمدتاً جنبه تحقيقاتي دارشد اين بود كه اين روش مي
محاسبات تبخير و تعرق در مقياسهاي جهت از اين روش امروزه استفاده اشاره خواهد شد در اين مقاله  اما بداليل مختلفي كه .)1383

هدف از تحقيق حاضر معرفي يكي از . استو توسعه در حال رواج ) تر وزه و يا منطقه وسيعاز مقياس مزرعه اي گرفته تا يك ح(مختلف 
 همچنين در اين .توازن انرژي پيدا نموده است آلگوريتمهاي است كه كاربرد بيشتري نسبت به ساير 1آلگوريتمهاي توازن انرژي به نام سبال

  . نيز اشاره خواهد شد منابع آب در مقياس وسيعديريتبا تاكيد بر مآلگوريتم مقاله به كاربردهاي مختلف اين 
  مواد و روشها

شود و سپس به نمونه هايي از كاربردهاي موفق اين مدل در مناطق مختلف دنيا چه در  در اين تحقيق ابتدا به معرفي مدل سبال پرداخته مي
 كه در طي تحقيقات مختلف در اين زمينه حاصل شده اي سپس به دستاوردهاي عمده.  اشاره خواهد شدمانداخل و چه در خارج از كشور

 ، روي اين آلگوريتمنتايج عايد شده از مطالعات مختلف برمرور منابع مختلف علمي در اين زمينه و نهايتاً بر اساس . است خواهيم پرداخت
ايتاً با انجام يك ارزيابي جامع از مدل نه.  اشاره خواهد شدحوزه هاي آبخيز آببه اهميت و نقش اين مدل در برنامه ريزيها و مديريت 

  .پيشنهادات عملي و علمي در زمينه بكارگيري اين مدل ارائه خواهد گرديدسبال 
مدل جهت محاسبه  مدلي مبتني بر پردازش تصوير بوده كه مشتمل بر بيست و پنج زير) 2 زميني برايآلگوريتم توازن انرژي سطح(سبال 

 و همچنين براي معرفياين مدل توسط باستيانسن در كشور هلند . اقيمانده بيالن انرژي سطحي زمين استبه عنوان ب) ET(تبخير و تعرق 
  . منطقه كوهستاني آيداهو نيز با تكيه بر مقادير تبخير و تعرق اندازه گيري شده در سطح زمين مورد بسط و توسعه واقع شده است

اهواره لندست يا ساير سنجنده هاي سنجش از دوري كه قادر به ثبت تشعشعات مدل سبال از اطالعات تصاوير رقومي اخذ شده توسط م
به عنوان مثال ( در هر پيكسل ETمقدار . نمايد باشند استفاده مي  مي4 و نزديك مادون قرمز3مادون قرمز حرارتي و همچنين تشعشعات مرئي

فرايند . ان زمان اخذ تصوير ميباشد محاسبه ميگرددبراي لحظه اي خاص كه هم) +ETM و TM   متر مربع تصوير لندست30*30هر 
 از كسر نمودن مقدار انرژي باقيمانده از معادله كالسيك بيالن انرژي ETمحاسبه بر اساس توازن كامل انرژي استوار است كه در آن  مقدار 

بيشتر جزئيات . وارده به هوا خواهد شداي گرماي  برابر با تشعشع خالص منهاي گرماي وارده به خاك منهETلذا مقدار . بدست مي آيد
 اما معادله كلي مورد استفاده در سبال به ،ئه شده استارا ]15[ و همكارانش   و تاسومي]8[اين مدل توسط باستيانسن و همكارانش 

  :صورت زير است
LE=Rn-H-G  ) 1                                                                        (                                                                
      
                                                 
1 -SEBAL 
2 -Surface Energy Balance Algorithm for Land 
3 -Visible 
4 -Near Infra Red (NIR) 
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  تابش خالص خورشيدي استRn ميباشد، ETاست كه به راحتي قابل تبديل به ) Wm-2( شار گرماي نهان بر حسب LEكه در اين فرمول 
)Wm-2( ،H شار گرماي محسوس )Wm-2  ( وG شار گرماي زمين يا خاك  )Wm-2 (از اين فرمول اينچنين استنباط ميگردد كه . شدمي با

بخشي صرف گرم كردن زمين يا خاك شده بخش ديگري صرف گرم . تابشي كه از جو به سطح زمين ميرسد به سه قسمت مجزا ميشود
 محاسبه شار در واقع هدف سبال. گردن هواي مجاور سطح زمين ميشود و بقيه مقدار انرژي باقيمانده منجر به تبخير و تعرق ميگردد

  . گردد  واقعي محسوب ميETميباشد كه همان ) LE(گرماي نهان 
در . دقت باند با طول موج كوتاه و نيز باند ترمال ماهواره استتمتاثر از ) ETيا  ( LEالزم به ذكر است كه دقت واقعي نتايج حاصله براي 

  :شود صور زير محاسبه مي تشعشع خالص از معادله توازن انرژي سطحي زمين به 1معادله شماره 
Rn=(1-α )Rs+(eLin-Lout)                                                                                      ) 2(

  
 تابش ورودي و خروجي به زمين Lout و Lin، )انتشار( بازتابش سطح زمين e ،)Wm-2(  تابش خورشيديRs آلبيدوي سطحي، αكه در آن 

با اختالط بازتابشهاي طيفي حاصله از شش باند با طول موج كوتاه در αمقدار ). Wm-2(باشد به صورت امواج با طول موج بلند مي
ته ميشوند كه از تصوير ماهواره اي قابل استخراج  به عنوان تابعي از دماي سطحي در نظر گرفLout و Linماهواره لندست بدست مي آيد، و 

 براي هر پيكسل داراي Rsمقادير پتانسيل . آيد  توسط شاخصهاي گياهي ايجاد شده از دو باند با طول موج كوتاه بدست ميe  مقدار.است
   ).1997آلن و همكاران (باشند شيب مشخص با استفاده از منحني هاي تئوري آسمان صاف قابل تعيين مي

 كه اين است قابل تخمين )2002( و همكاران به صورت تجربي  و با استفاده از معادله باستيانسننيز ) G )Wm-2يا ي خاك يشار گرما
  :باشد  قابل محاسبه ميNDVIشاخص گياهي با نام يك ، دماي سطحي زمين و )α (معادله بر اساس آلبيدو

3(                                                                                   ( )( ) n
s RNDVI

T
G ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+

−
= 42 98.010074.00038.0

16.273
αα

α
         

 نيز به كمك باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديك NDVI شاخص . دماي سطحي زمين بر حسب كلوين مي باشدTsكه در اين معادله 
  :شود كه فرمول آن به صورت زير خواهد بود حاصل مي

dNIR
dNIRNDVI

Re
Re

+
−

=                                                                                          )4(  

 منحصر به فرد "كاليبراسيون دروني"از سرعت باد و دماي سطحي زمين و با بكارگيري يك ) H) Wm-2مقدار شار گرماي محسوس يا 
 )2002(باستيانسن و همكارانش فرمول اين روش توسط . شود حاصل مي) dT(ماي هواي مجاور متشكل از اختالف دماي سطح زمين و د

  :قابل محاسبه است
( )
ah

spair

r
TbaC

H
.+

=
ρ                                                                                 )5(  

، )Jkg-1 K-1 1004~( ظرفيت گرماي ويژه هوا Cp. است كه تابعي از فشار اتمسفريك مي باشد) kg/m3(چگالي هوا airρكه در اين معادله 
rahمقاومت آئروديناميكي در مقابل انتقال گرماست  )s m-1.(مقدار  Ts  و  دماي سطحي زمين بر حسب كلوين استنيزa و b ضرايب 

است ) dT(  در معادله بيانگر اختالف دماي سطح زمين با هواي مجاور آن a+bTsجزء . تجربي است كه براي هر تصوير قابل محاسبه است
استفاده از اختالف دما . شود  متري از سطح زمين حاصل مي2كه با محاسبه درجه حرارت فاصله بين نزديك سطح زمين و ارتفاع حدود  
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حي آئروديناميك و راديومتريك بوجود مي آيد را مشكالتي را كه بواسطه اختالف عددي بين دماي سط) يا به عبارتي ديگر گراديان(
  .برطرف مي نمايد
 با dTمقادير ،  معروفندگرمدر يك تصوير مي باشد كه به پيكسلهاي سرد و  5 نيازمند انتخاب دو پيكسل حد نهاييb و a تعريف ضرايب 

 مربوط به آقاي باستيانسن، سبال در مدل متداول . محاسبه شوند6برگشتي در هر يك از اين دو پيكسل ميتوانند به صورت Hداشتن مقدار 
 گرميك پيكسل . نمايد  انتخاب مي، شناخته مي شودسبال مدل "پيكسل سرد" را از يك منطقه با  آب سطحي كه به عنوان Tsاپراتور مقدار 
 برابر گرمسرد صفر و پيكسل مقدار گرماي محسوس پيكسل  .گردد انتخاب مي) كه معموالً سطح خاك لخت انتخاب ميشود(يا خشك نيز 

 براي هر تصوير و با استفاده از يك درون يابي خطي كاليبره مي شوند كه بر )5( موجود در معادله b و aضرايب . شود  فرض ميRn-Gبا 
هايي به هاي حد ن  به منظور روشن شدن نحوه بكارگيري پيكسل.گيرد  صورت ميسرد و گرمدر هر يك از اين دو پيكسل  Tsاساس مقدار 

 كه ، يك مزرعه با پوشش كامل در منطقه آيداهوسبالدر بكارگيري . پردازيم آلگوريتم سبال در منطقه آيداهو ميذكر يكي از موارد كاربردي 
 گياه مرجع ET براي اين پيكسل همان مقدار ETيونجه تشبيه شده بود، به عنوان پيكسل سرد انتخاب گرديد و مقدار گياه  عسطح مرج به
بنابراين گرماي محسوس پيكسل سرد در پروژه  . هاي هواشناسي محلي بدست آمد  دادهبه كمك ETrمقدار  .فرض شد ETrيا نجه يو

 Hدر پروژه آيداهو مقدار .  آن پيكسل قرار داده شدETr براي هر پيكسل برابر با LE محاسبه گرديد كه در آن Rn-G-LEآيداهو به صورت 
اين مقدار توسط حل مدل بيالن . گرديد تصحيح هار از تبخيري كه بواسطه وقوع بارندگيهاي اخير باقي ماند براي هر مقدگرمدر پيكسل 

  .باشد  قابل تعيين مي]4[ ارائه شده است 56روزانه آب اليه سطحي كه توسط فائو 
در مدل نيز ) EF(ي با عنوان جز تبخير  قابل تخمين است، مقدار1در زمان اخذ تصوير توسط معادله ) LE(از آنجايي كه شار گرماي نهان 

  :خواهد شد به صورت زير قابل محاسبه سبالمتداول 

GR
LEEF
n −

=                                                                                                               )6(  

 هر ETكه بيانگر نسبت بين ) ETrFيا به عبارتي (جزئي از تبخير و تعرق گياه مرجع ،  EFقدار  آيداهو به جاي مسبال پروژهاما در مدل 
همان كه  اين مقدار .، مورد محاسبه و بكارگيري قرار گرفته است تعريف شده كه توسط انجمن مهندسي عمران آمريكاETrپيكسل به 

  :گردد به صورت زير خواهد بود  محسوب ميKcضريب گياهي يا 

r
cr ET

ETKFET ==                                                                                                                )7(  

 به ASCEمونتيث استاندارد شده توسط -تبخير و تعرق گياه مرجع يونجه است كه توسط آمار هواشناسي و به روش پنمنهمان  ETrكه 
رابطه بين مقادير روزانه و در منطقه آيداهو مشخص گرديد كه با توجه به نتايج تحقيق انجام شده .  ساعتي محاسبه شده استصورت
 وجود اين .بسيار باال بوده و ميتوان به جاي مقادير ساعتي از مقادير روزانه اين ارقام نيز استفاده كردجزء تبخيري گياه مرجع ساعتي 
 مشاهده شده )1996(كراگو ،  )1989شاتلورث(  ساعته توسط افرادي چون شاتل ورث و همكاران24ظه اي و  لحETها بين  مشابهت

استفاده و تخمين  براي دوره هاي بين زمان دو تصوير ETrF درونيابي خطي ابتدا از ET و ETrFمقادير ماهانه و فصلي  جهت تعيين .است

                                                 
5 -extreme 
6 -backward 
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 ET و ETrFدقت مكاني مقادير محاسبه شده الزم به ذكر است كه . شود ا محاسبه ميگيرد و سپس مقدار ماهانه يا فصلي آنه صورت مي
  . باشد ميمورد استفاده در مدل منطبق بر دقت مكاني تصاوير ماهواره اي 

  
  :نتايج

ه مديريت آب اهميت دارد و جزء مواردي است كه بدون آن قادر بمديريت منابع آب يكي از پارامترهايي كه در همانطوري كه اشاره شد 
تواند   ميزان تبخير و تعرق صورت گرفته از يك منطقه كه مي. است) ETact (يگياهپوششهاي  تبخير و تعرق واقعي ،در منطقه نخواهيم بود

وهم به ) بر حسب ميليمتر(ه صورت ارتفاع آب حوزه آبخيز باشد، هم بپهنه اي از مراتع و يا كل يك  كشاورزي يامزرعه يك يا چند 
 واقعي يكي از خروجي هاي تبخير و تعرق، تعيين همانطوري كه در معرفي سبال عنوان شد. قابل ارائه است) متر مكعب(صورت حجمي 

 تعرق واهيم بود تا تبخير و قادر خهمچنين در صورت داشتن تصاوير ماهواره اي روزانه از منطقه مطالعاتي. مورد انتظار اين آلگوريتم است
البته بايد اشاره نمود كه ابزارهاي . شود ميمحسوب سبال  آلگوريتممزاياي مهمترين  يكي از توانايياين . را به صورت پيوسته تعيين كنيم

ما هيچگاه اعداد حاصله  ا،هايي هستند قادر به توليد چنين دادهگيري بيالن رطوبت نيز  تر مانند اليسيمترها و ساير وسايل اندازه قديمي
حال آنكه توسط مدل سبال تبخير و تعرق . توسط آنها گستردگي مكاني نداشته و به يك يا چند نقطه محدود در منطقه تعلق خواهند داشت

) 2005(آقاي مختاري به عنوان مثال در تحقيق صورت گرفته توسط . پهنه وسيعي از يك دشت يا حوزه آبخيز قابل محاسبه خواهد بود
 كه در آن از آلگوريتم سبال و تصاوير ماهواره اي محاسبه شده واقعي گياهان ذرت و چغندرقند در منطقه برخار اصفهان تبخير و تعرق

 مزارع مورد نظر نيز در اين تحقيق ترسيم گرديده است كه در تبخير و تعرق نقشه مربوط به .)1شكل ( موديس و آستر استفاده شده است
 همچنين به كمك نتايج بدست آمده اقدام به تعيين ميزان كمبود آب گياهان منطقه در هر يك از مقاطع  .ورده شده است آ2شكل شماره 

 پتانسيل و واقعي بدست آمده در شكل تبخير و تعرقكه از تفاضل در كل طول دوره رشد نقشه كمبود آب گياه . زماني مختلف شده است
  . آورده شده است3شماره 

  

  
 تصاوير از  همزماناستفادهذرت و چغندرقند در منطقه برخار اصفهان كه توسط آلگوريتم سبال و گياه  واقعي تبخير و تعرقميانگين -1شكل 

  )2005، به نقل از مختاري( شده است محاسبه موديس و آستر اي ماهواره
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 مزارع ذرت و چغندرقند در تبخير و تعرقنقشه -2شكل 

كه توسط آگوريتم سبال محاسبه شده منطقه برخار اصفهان 
  )2005، به نقل از مختاري(است 

مربوط نقشه كمبود آب در مزارع ذرت و چغندرقند -3شكل 
به نقل از (منطقه برخار اصفهان به كل طول دوره رشد در 

  )2005، مختاري
  

حاصل گرديده از آن بخشي  دست آمده و نتايج رضايتنيز ميزان تبخير و تعرق واقعي به كمك روش توازن انرژي بديگري تحقيقات مشابه در 
در اين تحقيق . ز تنگ كنشت كرمانشاه انجام شد اشاره كرديكه در حوزه آبخ )1385( نژاد ييتوان به تحقيق اصغرزاده و ثنا به عنوان مثال مي. است

 در . استفاده شده استي هواشناسين داده هايهمچن منطقه و ياهي و نيز پوشش گينقشه توپوگراف, +Landsat 7 ETM يا ر ماهوارهياز تصاو
تم سبال استفاده و تبخير و تعرق ي و الگورMODIS يا ر ماهوارهيتصاوگر كه در مزرعه نمونه ارتش واقع در استان گلستان انجام شد از ي ديقيتحق

  .)1384مباشري و همكاران ( ه استمحاسبه گرديدمورد نظر منطقه 
 يك منطقه باشد، نياز است تا تصاوير مورد استفاده از دقت آبياريو مديريت برنامه ريزي  انجامين ميزان آب مصرفي در صورتي كه هدف از تعي

 اين 7اي  در مقياس مزرعهETتعيين . دنقابل تشخيص باشو يا تيپهاي پوشش گياهي مكاني خوبي برخوردار باشند و در آنها مرزهاي مزارع مختلف 
آلگوريتم سبال در اين زمينه نيز نتايج بسيار  .جديدي را نيز براي يك منطقه خاص تعريف نماييم) Kc( ضرايب گياهي دهد تا امكان را نيز مي
ضريب گياهي يكي از پارامترهاي مهم در محاسبات تبخير و تعرق واقعي به كمك الزم به ذكر است كه . )4شكل شماره  (خوبي داده است

اين ضريب براي هر گياه منحصر به فرد نبوده و در شرايط مختلف . شك و ترديدهاي زيادي همراه بوده است كه همواره با  اقليمي استاطالعات
  .بياري خواهد كرده كمك شاياني به برنامه ريزيهاي آهاي صحيح در اين زمين لذا داشتن داده. كند آب و هوايي تغيير مي

                                                 
7 -Field scale ET 
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محاسبه شده و هر يك به ترتيب با نتايج ) 2000(ني كه توسط مدل سبال چغندرقند و سيب زمي) Kc(منحني هاي ضريب گياهي -4شكل

به نقل از تاسومي و (در منطقه آيداهوي آمريكا مقايسه گرديده است ) 2002(هاي اقليمي  و داده) 1983(وي حاصله از روشهاي آلن و بروك
  ).2003، همكارانش

  
 از آب حوزه را ي مناسبحجم تا بتوان هاي دقيق و كافي در اين زمينه است داشتن داده نيازمند حوزهمربوط به آب در هر مديريت مسايل يي شك 

 در هر منطقه عامل اصلي 8ميزان تقاضاي آب. ريزي نمود  و براي مصرف بهينه آنها برنامهبه نياز آبي پوششهاي گياهي همان حوزه اختصاص داد
گير  رويه از آنها مسايل بحران آب گريبان  موجود بوده كه در صورت برداشت بيتعريف چارچوبها، ضوابط و معيارهاي برداشت آب از مخازن

هاي طبيعي وابسته به نياز آبي گياهان موجود در آن منطقه است و   ميزان تقاضاي آب در مناطق كشاورزي و عرصه. مورد نظر خواهد شدحوزه
 به عنوان يكي از كاربردهاي اين آلگوريتم در .ك شاياني در اين زمينه نمايدتواند كم  آلگوريتم سبال مي،اشاره گرديددر ما قبل همانطوري كه 

اين رودخانه آب مورد نياز آبياري سه . شود كه در حوزه رودخانه بيِر در آمريكا انجام شده است نتايج پروژه اي اشاره مي به مديريت جامع آب
 پيمان نامه اي تنظيم شد كه در آن بر نحوه تخصيص مساوي آب رودخانه بين اين 1958در سال . كند ميايالت آيداهو، يوتاه و ويومينگ را تامين 

 ،)ETيا ( اين پيمان نامه به تاييد قانون فدرال رسيده و مقرر شد كه بر اساس ميزان نياز آبياري هر ايالت 1980در فوريه . سه ايالت تاكيد شده بود
 به صورت ETهاي  شد نقشه  كه سال اول اجراي اين پروژه محسوب مي2000در سال . يندميزان آب برداشت شده از رودخانه را محاسبه نما

 از ).2003مورس و همكاران (دادند استفاده گرديد  را پوشش مي براي اين كار از دو تصوير لندست كه كل حوزه.تهيه شدو با كمك سبال ماهانه 
 در سبال مورد ETتوانند جهت محاسبات  و مي )1989هيگل و همكاران ( ود بودند موج1985آنجايي كه اطالعات اليسيمتري در منطقه از سال 

 اخذ شده از مدل سبال ETاطالعات . ند به بعد نيز تهيه و مورد استفاده واقع شد1985 لندست از سال اي ماهواره داده هاي ، لذااستفاده قرار گيرند
 ماهانه ETهاي   نتايج اين تحقيق كه شامل نقشه.نيز بدست آمدند ET/ETr  يا)Kc(ياهي ضرايب گارائه شدند و همچنين به صورت ميليمتر در ماه 

 ماهانه پيش بيني شده ETنتايج حاصله نشان داد كه مقادير . و فصلي كل حوزه بودند جهت محاسبه كل آب مصرفي مورد استفاده قرار گرفتند
. رسيد  مي±%4 به تبخير و تعرق فصلي هاي دادهدر مورد اختالف همين حالي كه ، در  تفاوت داشت±% 16هاي اليسيمتري حدود  نسبت به داده

                                                 
8 -water demand 
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 كل تخليه خالص صورت گرفته از رودخانه ، و سپس تلفيق همه آنها در مناطق تحت آبياريGIS به محيط ETبا وارد نمودن نقشه هاي سپس 
كابل و  افغانستان يعني هاي معروف دو حوزه رودخانهپوشش گياهي در در يك نمونه مشابه نيز اقدام به تعيين آب مصرفي توسط . گرديدمحاسبه 

 ميالدي استفاده شده 2005 تا 2000اي موديس در طي سالهاي  در اين تحقيق از تصاوير ماهواره. )2007ناو و همكاران س ( مند شده استهيل
، توزيع مكاني مصرف آب در حوزه را نيز نشان )5شكل شماره  (نتايج اين تحقيق عالوه بر نشان دادن تغييرات زماني مصرف آب در منطقه. است

مناسب طراحي . جانمايي تاسيسات آبگيري در منطقه نمودتوان اقدام به  با اطالع از نحوه توزيع مكاني نياز آبي در هر منطقه مي. داده است
 از جمله اقدامات قابل اجرا در بهينه آب در كل حوزه مديريت و نهايتاً) زير حوزه( بر اساس تقاضاي آب در هر ناحيه ي آبهاي سازههيدروليكي 

  . اين زمينه است
  

  
كابل رودخانه در يكي از زير حوزه هاي ) 2005 تا 2000از سال (ميزان تبخير و تعرق واقعي گياهان در فصل پيك سالهاي مختلف -5شكل

  )2007، به نقل از سناي و همكاران(نستان در افغا
  

  :حثب و نتيجه گيري
هاي توازن انرژي از جمله سبال كارآيي بسيار بااليي داشته و  شود كه آلگوريتم با توجه به آنچه كه در اين مقاله بدان اشاره گرديد، مشخص مي

 از جمله مزاياي اين. كنند ايفا ميو تخصيص بهينه آب به بخش كشاورزي و منابع طبيعي حوزه هاي آبخيز  آب مديريت منابعنقش مهمي در 
از همان ابتدا تر و متداول در تعيين نياز آبي و يا تقاضاي آب در هر منطقه اين است كه اطالعات حاصله  آلگوريتمها نسبت به ساير روشهاي قديمي

مايش عالوه بر ن. شوند  در قالب نقشه ارائه ميو  و حتي منطقه وسيعتري تعلق دارندز، زيرحوزه، حوزه آبخي دشتاي نيستند بلكه به يك نقطه
مسلماً با . اي موجود است هاي ماهواره پراكندگي مكاني تبخير و تعرق، توزيع زماني نتايج اين آلگوريتمها نيز وابسته به نياز ما و همچنين داده

ن بابت وجود اي مورد نياز به وفور يافت شده و مشكلي از اي رود كه تصاوير ماهواره پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه سنجش از دور انتظار مي
از جمله (صرف هزينه در اين روش نسبت به ساير روشها . ها است  از جمله نكات مهم ديگر در اين زمينه صرفه جويي در هزينه.نداشته باشد

ر حائز كه همين مساله سبال را از نظر اقتصادي بسيا )2003مورس و همكاران ( است 6 به 1حدود )  اقليمياطالعاتبرداشتهاي زميني و آمار و 
  .نمايد اهميت مي

  پيشنهادات
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مورد استفاده قرار گيرد و نياز آبي واقعي در حوزه آبخيز تواند در شرايط مختلف اقليمي و براي پوششهاي گياهي مختلف   ميروش توازن انرژي
 از ميزان 9هنگام طالعات دقيق و بهريزي كالن در بخش آب كشور نيازمند ا از طرفي ديگر انجام برنامه. را در سطح وسيع تعيين نمايدگياهان 

و مقررات تنظيم قوانين  ،مديريت منابع آبگردد كه در امور مختلف مربوط به آب از جمله  بنابراين پيشنهاد مي. تقاضاي آب در هر منطقه است
و تعرق در مدلهاي بيالن آب و هر منطقه و همچنين انجام محاسبات تبخير  آب مورد نياز براي كشاورزي و محيط زيست تعيين ،مربوط به آب

همكاري نهادهاي زيربط در اين زمينه باعث خواهد شد كه روش توازن انرژي . وش توازن انرژي استفاده گرددواسنجي مدلهاي آب زيرزميني از ر
از آبي واقعي گياهان مختلف در هنگام از ني  كمك زيادي به توليد داده هاي دقيق و بهاين كاراز حالت تحقيقاتي خارج و به اجرا نزديك شود كه 

  . كردخواهد نيز شرايط مختلف آب و هوايي كشور 
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