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ABSTRACT 

Date is one of the most important horticultural products in Iran, which plays an important role in 

added value of the agriculture, economy and food security. Water resources restriction is one of the 

main challenges of date product in different areas. Thus, consumption management and optimal use 

of water resources for production is essential. A practical approach to water resources management is 

estimation of crop water requirements and determination of water volume consumed in the process of 

crop production. Virtual water is a measure to estimate actual water use by different crops. Therefore in this 

research, date water requirement was firstly estimated by CROPWAT in Sistan and Baluchestan Province. 

Afterward, the volume of virtual water, water footprint, blue and Green water were calculated for growing 

seasons of 2011-2017. The results showed that the average date water requirement is 21976.52 m3 ha-1 in 

this province. However, the amount of applied water was measured to be 46659.58 m3 ha-1. This indicates 

a low water productivity for date production in this province, as the water productivity of date was 

calculated to be 0.29 kg/m3. The average application of water for date production was estimated to 

be 399.67 million Cubic meters. Iranshahr, Saravan, Sarbaz and Nikshahr had the highest 

exploitation of water resources. The average virtual water for date production was found to be 3.82 m3 kg-

1. The results of estimated footprint showed that this province has a low potential for using rainwater to 

irrigate date palm. 
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 خرما در استان سيستان و بلوچستان با تکيه بر مفهوم آب مجازی  مصرف آبارزيابی 

 1، مهدی صفدری1، سيد مهدی حسينی*1مهران حکمت نيا

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران .1

 (21/8/1398تاریخ تصویب:  -7/8/1398تاریخ بازنگری:  -10/7/1398)تاریخ دریافت:  

 چکيده

سزایی در ارزش افزوده بخش کشاورزی، اقتصاد و امنیت هکه نقش ب باغی ایران است محصوالت ترینمهم از خرما یکی

لذا مدیریت مصرف  ؛های تولید این محصول در مناطق مختلف استترین چالشودیت منابع آب از اصلیغذایی دارد. محد

های عملی مدیریت منابع آب، برآورد نیاز آبی گیاه رید امری ضروری است. یکی از راهکاآب در تولمنابع و استفاده بهینه از 

شده محاسبه میزان حجم آب مصرف به منظوردر مراحل مختلف تولید محصول است. مصرفی  تعیین مقدار حجم آب و

نیاز آبی خرما  لذا در این تحقیق ابتدا شود.از شاخص آب مجازی استفاده می در مراحل رشد، توسط محصوالت کشاورزی

مجازی، ردپای آب، مصرف  سپس حجم آب .دست آمدهب CROPWAT مدل با استفاده از تان سیستان و بلوچستاندر اس

 متوسط نیاز آبی خرما در این استاننشان داد نتایج  محاسبه شد. 1396تا  1390برای سال آب آبی و مصرف آب سبز 

مکعب متر 58/46659ی تولید این محصول براشده آب مصرف توسطصورتی که مدر مکعب بر هکتار استمتر 52/21976

طوری که . بهتولید خرما در این استان دارد منظوربهوری پایین مصرف آب که نشان از بهرهشد  گیریاندازهبر هکتار 

 67/399ساالنه از منابع آب برای تولید خرما  متوسط برداشت مکعب محاسبه شد.گرم بر مترکیلو 29/0 خرما آب وریبهره

. میانگین از منابع آب را داشتند برداشت شهر بیشترین میزانایرانشهر، سراوان، سرباز و نیک .شد برآوردمکعب میلیون متر

این استان پتانسیل پایینی  داد پای آب نشاننتایج تخمین رد .مکعب بر کیلوگرم محاسبه شدمتر 82/3آب مجازی خرما 

 در استفاده از آب باران جهت آبیاری محصول خرما دارد.

 .آب ردپای آب، مصرف وریبهره ، سبز آب آبی، آب :های کليدیواژه

 

 مقدمه

 خشک استکمبود آب ویژگی بارز مناطق خشک و نیمه

(Hekmatnia et al., 2018) تولید محصوالت کشاورزی را به و 

 در موضوع این که دهدمی نشان هاگزارش .انداخته استمخاطره 

 زمین، شدن گرم و سالیخشک مانند اقلیمی هایپدیده کنار

 دنبالبه غذایی امنیت و کشاورزی تولیدات در ناگواری  پیامدهای

هدررفت آب و دستیابی به عملکرد  از این رو جلوگیری از د.دار

 Ahmad Pari) شودمحسوب می کشاوررزیمناسب امری مهم در 

et al., 2016). های ورزی ایران وابسته به استحصال آبکشا

زمینی در چند زمینی است و برداشت بیش از حد منابع آب زیرزیر

سطح ایستایی این منابع  کاهش قابل مالحظهه اخیر منجر بهده

درصد از منابع آب کشور در بخش  90بیش از در ایران است. شده 

 Seyedan and Ghadamiشود )کشاورزی مصرف می

Firouzabadi, 2018) میانگین جهانی مصرف آب  صورتی کهدر

 ,Zhang and Anadonدرصد است ) 70در بخش کشاورزی 

صورت آبی ز اراضی کشور بهدرصد ا 90(. همچنین بیش از 2014

از منابع توجهی شود که این امر منجر به برداشت قابلکشت می
                                                                                                                                                                                                 

 mehranhekmatnia@gmail.com نویسنده مسئول: *

 (.Marwat Nashn et al., 2013شود )زمینی میآب سطحی و زیر

 اختیار در را تجدیدشونده دنیا آب منابع از درصد 1 از کمتر ایران

 از بیش به 1400سال  تا ایران جمعیت بینیپیش طبق و دارد

 غذایی نیاز تامین غذا برای تولید که رسید خواهد نفر میلیون 100

 نیاز آب مکعب میلیارد متر 150از  بیش به سال در جمعیت این

 Arabiباشد نمی موجود ایران در آب منابع از حجم این که دارد

Yazdi et al., 2014)). یکی ایران در آب منابع محدودیت رواین از 

 .باشدمی کشاورزی یتوسعه محدودکننده عوامل تریناز مهم

مهمی در  نقش که باغی است مهم محصوالت خرما یکی از

 رقم 400 بیش از کند. ایران باملی ایفا می اقتصاد امنیت غذایی و

 رقم 50حدود که بوده جهان در پالسممترین ژرغنی دارای  خرما

 باشندصادراتی می و تجاری ارزش یدارا این مجموعه از

(Dehghani and Salamati, 2018) .لحاظبه خرما، محصول 

 در خاص جایگاه دارای آوری،ارز پتانسیل و ایتغذیه هایویژگی

 1185165 تولید با 2017 سال در ایران. است کشاورزی ایران

 لحاظ و از کرده تولید را جهان خرمای درصد51/14 به نزدیک ،تن

اختصاص  خود به جهان درپس از کشور مصر  را دوم رتبه تولید



 515 ...   ارزيابی مصرف آب خرما در استانحکمت نيا و همکاران:  

میزان تولید خرما در کشور  .(Abdpour et al., 2017) است داده

کشت رسد و سطح زیرمی 1396میلیون تن در سال  2/1به حدود 

کیلوگرم  5674هکتار و متوسط عملکرد  215545این محصول 

درصد  6/18در هکتار است. استان سیستان و بلوچستان با سهم 

شور به خود از کل تولید خرما، جایگاه اول تولید خرما را در ک

در ایران  تولید خرما مهم هایقطب یکی ازاختصاص داده و 

 و آمار دفتر از منتشره اسناد آمده عملبه هایبررسی. باشدمی

 تولید میزان داد نشان کشاورزی جهاد وزارت فناوری اطالعات

سطح زیر ، تن 227108 سیستان و بلوچستان استان در خرما

 در کیلوگرم 4083 معادل عملکردهکتار و  55616 کشت بارور،

 Ministry of Jahad agriculture statistical) باشدمی هکتار

yearbook, 2018). که  داد نشان سند این بررسی همچنین

 کشور بارور یاهنخلستان اراضیاز  درصد 91 حدود حاضر حالدر

 از کشور خرمای تولید درصد 95 از بیش و بوده آبی کشت زیر

 ازکل درصد 5 حدود فقط دیگر عبارتبه شود،می عاید اراضی این

. آیدعمل میبه دیم کشت زیر اراضی از کشور در خرما تولید

 خرما امکان تولید تقریباً آبیاری انجام بدون حاضر حالدر بنابراین

 بسیار اوالً اراضی دیم از تولید سهم که زیرا ندارد، وجود کشور در

 اخیر هایدرسال که است اقلیمی شرایط تابع ثانیاً و بوده اندک

 عامل ترینمهم و اولین آب، لذا. است بوده ناپایدار و متغیر بسیار

 Dehghani) شودمحسوب می کشور در خرما تولید در محدودیت

and Salamati, 2018).  در نتیجه مدیریت منابع آب در تولید

 رسد.محصول خرما ضروری به نظر می

 در آب منابع مدیریت استفاده از جهت ارهاکراه از یکی 

 است آبی حجم واقعی مقدار تعیین ،محصوالت کشاورزیتولید 

 (.Allan, 1998است ) شده این محصول مصرف تولید یندآفر در که

Allen (1998)  تولید رشد و مراحل کل مقدار آبی که در

 1گیرد را آب مجازیمحصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار می

-استفاده از مفهوم آب مجازی می با. (Zhuo et al., 2016)نامید 

برای تولید یک کاال یا محصول کشاورزی  توان تعیین کرد که

تواند باعث آگاهی از این مطلب، می و چقدر آب استفاده شده است

در مبانی نظری مربوط  (.Allan, 1998)مدیریت مصرف آب شود. 

و  تازگی مطرح شدهبه 2اصطالح ردپای آب ،به آب مجازی

های ن حجم مصرف آب به تفکیک منابع آب )آبدهنده میزانشان

مقدار  ردپای آبباشد. اصطالح می زمینی، آب باران(سطحی و زیر

 Arabiدهد مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب شیرین را نشان می

Yazdi et al., 2014)).  ردپای آبمفهوم آب مجازی و مفهوم 

است که میزان  شاخصی هم دارند. ردپای آبارتباط نزدیکی با

                                                                                                                                                                                                 
1. Virtual Water 

2. Water Footprint 

منظور تولید محصوالت کشاورزی به منابع آب شیرین برداشت از

این و اجزای  ((Rodriguez et al., 2015کند را مشخص می

آب و هوایی هر منطقه  جغرافیایی و شاخص باید مطابق با شرایط

 Pour Jafari)صورت جداگانه برای هر محصول محاسبه شود به

Nejad et al., 2013) حجم آبی است . آب مجازی یک محصول

واقع شود. در که در کل فرایند رشد و تولید محصول مصرف می

با عنوان محتوای آب مجازی آن ، یک محصول پای آبردکل 

. (Hoekstra and Chapagain, 2011)شود محصول شناخته می

پای شود. این دو جزء شامل ردبه دو جزء تقسیم می پای آبرد

آب حاصل  آب سبز،پای باشد. ردمی 4پای آب سبزو رد 3آب آبی

شود مراحل کشت گیاه در خاک ذخیره میاز بارندگی است که در

استفاده شده از  حجم آبی مقدار دهندهپای آب آبی نشانو رد

طور سنتی، استفاده بهو  های سطحی و زیرزمینی استمنابع آب

 های آبیاری به مفهوم استفاده از آب آبی استسیستم از
(Hoekstra, 2017). 

، خصوصبین المللی در داخلی و مطالعات متعددی در سطح

خرما و سایر محصوالت زراعی پای آب آب مجازی و رد نیاز آبیاری،

در گزارشی میزان مصرف  FAO (2007)انجام شده است. و باغی 

های اصلی تولید کننده منظور تولید خرما در کشورساالنه آب به

اساس این گزارش مصرف ساالنه این محصول را ذکر کرده است. بر

 20000 – 15000منظورکشت خرما در کشور عراق بین آب به

مترمکعب بر  35000 – 15000مترمکعب بر هکتار، الجزایر 

 25000 – 22000مترمکعب بر هکتار، هند  22300هکتار، مصر 

مترمکعب بر هکتار،  32000 – 25000مترمکعب بر هکتار، اردن 

مترمکعب بر هکتار، افریقای جنوبی  20000 – 13000مراکش 

 Alazbaباشد. مترمکعب بر هکتار می 23600و تونس  25000

ساالنه خرما  نیاز آبیو  (cET)تبخیر و تعرق  ایمطالعه در (2001)

در هفت منطقه از کشور عربستان صعودی )مدینه، ریاض، نجران، 

-Penman استفاده از مدلقطیف، قصیم، بیشه و الخرج( را با 

Monteith افزاردر محیط نرم CROPWAT .نتایج  بررسی کرد

بین  مناطق تحت کشتبسته به ساالنه خرما آبی نیازنشان داد 

ساالنه بین  cETدر هکتار است و  مکعبمتر 55000تا  15000

متر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. میلی 2000تا  1400

کشور در  cET میانگین Kassem (2007)در تحقیقی دیگر 

کرد و نتایج نشان  اسبهمحCROPWAT  را با استفاده ازعربستان 

 Bhat متر است.میلی 1644 به طور میانگین خرما cETمیزان  داد

et al. (2012) گیری از با بهرهCROPWAT  میزان نیاز آبی خرما

مترمکعب بر هکتار  27336را در شرایط محیطی کشور کویت 

3. Blue Water Footprint 

4. Green Water Footprint 
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 ژوئیهمربوط به ماه  cETمحاسبه کرد و نشان داد بیشترین میزان 
مربوط به ماه فوریه  cETمیزان متر( و کمترین میلی 65/407)

 Mekonnen and Hoekstra (2011)متر( است. میلی 74/20)

منظور تولید جهانی ردپای آب سبز و ردپای آب آبی به میانگین

سبز ها نشان داد ردپای آبآن هاییافتهخرما را محاسبه کردند. 

 250/1گرم و ردپای آب آبی مکعب بر کیلومتر 930/0کشت خرما 

باشد و بر اساس شرایط جغرافیایی، گرم میمکعب بر کیلومتر

 Al. یستم های آبیاری هر کشور متفاوت است.اقلیمی و س

Qunaibet et al (2014 ) میانگین آب مجازی و میزان صادرات آب

کشور عربستان  1990-2013مجازی خرما را برای دوره زمانی 

صعودی را محاسبه کردند. نتایج نشان داد میانگین آب مجازی 

مترمکعب بر کیلوگرم  4400خرما در دوره زمانی مورد بررسی 

باشد و بررسی صادرات آب مجازی این کشور نشان داد در می

مکعب آب مجازی به دنیا میلیارد متر 4/4ها در این سالمجموع 

گیری از روش داده با بهره Tian et al. (2018)اند. صادر کرده

برای دوره های آب مجازی را برای کشور چین ستانده، شاخص

نشان داد  نتایجد. نمورد مطالعه قرار دا 2009-1995زمانی 

ریق آب سبز انجام از ط کشور چینصادرات و واردات آب مجازی 

خود را از کشورهای  سبز واردت آب مجازیاین کشور  شود.می

کند و به آلمان و ژاپن آب نظیر برزیل، امریکا و هند وارد می

کشور چین کند و نتیجه گرفتند صادر می سبز مجازی

بررسی  به Fu et al (2018).مجازی است  ی خالص آبصادرکننده

آب مجازی تولید غالت در کشور چین پرداخت و نتایج محاسبات 

 293/1جهت تولید غالت در کشور چین مقدار که نشان داد  هاآن

 Zhang andشود. مکعب بر کیلوگرم آب مجازی مصرف میمتر

Anadon (2014)  میزان مصرف آب واقعی به منظور تولیدات

میلیارد  101میزان ، 2007صوالت کشاورزی چین برای سال مح

درصد از کل مصرف آب  39مکعب تخمین زدند. این میزان متر

 .شیرین کشور چین می باشد

Houri (2017)  به بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی خرما در

در پژوهشکده خرما و  طول مراحل رشد با استفاده از الیسیمتر

پرداخت. نتایج نشان داد مقدار  های گرمسیری واقع در اهوازمیوه

تبخیر و تعرق مرجع گیاه خرما در سال های اول تا سوم برابر با 

 Ahmad  باشد. در تحقیق دیگریمی 8/2021و  1872، 2105

Pari et al. (2016) ی بوشهر نیاز آبیاری درخت خرما را در منطقه

ما در نتایج نشان داد نیاز آبی درخت خر .مورد مطالعه قرار دادند

 برای هر درخت مترمیلی 33/1297اقلیم شهرستان بوشهر، 

 69/1104آبیاری در طول دوره رشد را  میزانهمچنین  .باشدمی

 64/192 میانگین بارندگی مؤثر برابرو  محاسبه کردندمتر میلی

با  Ghezel and Abdul Hussein (2017). باشدمی مترمیلی

کشت خرما را در نیاز آبی وضعیت  CROPWATاستفاده از 

ها نشان داد متوسط های آنکردند. یافتهی ی قشم بررسجزیره

 Karandish et مکعب در هکتار است.متر 22600نیاز آبی خرما 

al. (2018)  متوسط نیاز آبی محصوالت باغی استان سیستان و

 8/2567ریز( تا متر )درختان دانهمیلی 6/796بلوچستان را بین 

ترین میزان آب دار( محاسبه کردند. کممتر )درختان هستهمیلی

مکعب بر متر 8/0مجازی مربوط به محصوالت گرمسیری )

گرم( و بیشترین مقدار آب مجازی مربوط به گروه محصوالت کیلو

خشک به دلیل نیاز آبی باال و عملکرد پایین بود. همچنین با توجه 

ترین مکان برای تولید به ارزش اقتصادی آب و آب مجازی به

دار، ریز و دانهدار، دانهگرمسیری، گرمسیری، هستهمحصوالت نیمه

شهرستان سرباز و محصوالت خشک شهرستان خاش را پیشنهاد 

 دادند.

زمینه بررسی منابع مشخص شد تحقیقاتی که در توجه به با

نیاز آبی این  خرما انجام شده است متمرکز بر روی محاسبه

از منابع  برداشتهای مصرف آب، میزان و به شاخص ودهمحصول ب

است. در این  نشدهآب پرداخته  فوری مصرپای آب و بهرهآبی، رد

مطالعه عالوه بر محاسبات مربوط به نیاز آبی محصول خرما، به 

شده به تفکیک مصرف آب آبی و مصرف بررسی حجم آب مصرف

بلوچستان پرداخته تولید خرما در استان سیستان و  آب سبز برای

تفکیک برای تولید خرما بهشود و میزان برداشت از منابع آب می

تجزیه و تحلیل آب شد. همچنین به هر شهر مشخص خواهد

مجازی خرما به تفکیک مصرف آب آبی و مصرف آب سبز پرداخته 

شود. جهت برآورد دقیق از وضعیت مصرف آب خرما ردپای می

نهایت میزان شود و درمحاسبه می آب آبی و ردپای آب سبز نیز

رفت آب در میزان هدر بردن بهوری مصرف آب جهت پیبهره

های خرما در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک هر نخلستان

شده مورد توجه قرار . تا کنون موارد ذکرمشخص خواهد شدشهر، 

 نگرفته و جنبه نوآوری تحقیق حاضر می باشد.

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

کیلومتر  181785وسعتی معادل استان سیستان و بلوچستان با 

این شود. بندی میطبقه کشورهای پهناور در رده استانمربع، 

درجه و  31دقیقه تا  3درجه و  25استان در محدوده جغرافیایی 

 20درجه و  63دقیقه تا  49درجه و  58دقیقه عرض شمالی و  9

الف( و گستره ارتفاعی این -1واقع است )شکل دقیقه طول شرقی 

 Karandish)ب(  -1متر قرار دارد )شکل  3916تا  27منطقه بین 

et al., 2018) .ای استان توجه به گزارشی که سازمان آب منطقهبا

سیستان و بلوچستان ارائه داد، میانگین بارندگی ساالنه حدود 
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گراد درجه سانتی 12متوسط دمای کمینه ساالنه متر، میلی 3/52

گراد در سال درجه سانتی 40یشینه به حدود بو متوسط دمای 

و بر اساس طبقه بندی اقلیمی  (Salari et al., 2015) رسدمی

 باشد.دارای اقلیم خشک می 1دومارتن

نظر کمیت  این استان ازبررسی منابع آب موجود نشان داد 

 بسیار جدی روبرو است.و کیفیت دسترسی به منابع آب با بحران 

ی آب ترین منابع تامین کنندهزمینی مهمهای سطحی و زیرآب

باشند و استفاده از آب مورد نیاز بخش کشاورزی در این استان می

ترین دلیل میزان بارندگی پایین بسیار ناچیز است. از مهمباران به

توان به دریاچه هامون منابع آب سطحی در این استان می

، سد پیشین، سد زهک، سد دریاچه هامون جازموریانن، سیستا

های منابع آبترین مهماز ی فنوج اشاره کرد. سیستان و رودخانه

 سراوان، ایرانشهر ،خاشهای زاهدان، توان به دشتینی میزیرزم

 ممنوعه ها جزء مناطقی آناشاره کرد که همه سورانسیب و

 .ندنظر برداشت از منابع آب هستبحرانی از

این استان  تخصیص منابع آب بین بخش های مختلف در

درصد  3/1 درصد برای کشاورزی، 5/93این صورت است که،  به

ین ابنابر. شوداستفاده می شربدرصد برای  2/5و  زیستمحیط

بیشترین میزان مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است 
(Salari et al., 2015). 

 

 
 ب. مدل رقومی ارتفاعی منطقه–های  موجود محدوده استان سيستان و بلوچستان و شهرستانالف.  -1شکل 

 نياز آبی گياه

 2محاسبه نیاز آبی گیاه لین مرحله برای برآورد آب مجازی،او

(CWR)  ترین هوایی هر منطقه است. از اصلیدر شرایط آب و

الزم گیاه  نیاز آبی دست آوردنهب برایمحاسبه آن  که پارامترهایی

منظور . به( et alSoltani ,.2013)است  3مرجع تبخیر و تعرقاست، 

مرجع  گیاه تعرقو  تبخیر بایستمی ابتدانیاز آبی گیاه  محاسبه

(0ET)  در این  .شودمحاسبه پارامترهای آب و هوایی با استفاده از

-فائو معادلهتعرق مرجع از  دست آوردن تبخیر وبهبرای  مطالعه

 Allan, 1994., et alAllen ;1998 ;)د شاستفاده  4مونتیث-پنمن

Tian et al., 2018). 

𝐸𝑇0                 ( 1)رابطه  =
0.408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇+273
 𝑈2(𝑒𝑠− 𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0.34𝑈2)
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 
1. De Martonne 

2. Crop Water Requirement 

تابش  ،nR، متر بر روز(تعرق مرجع )میلی-تبخیر ،0ETکه 

)مگاژول بر متر مربع در  خالص خورشید در سطح پوشش گیاهی

 ،T، )مگاژول بر متر مربع در روز(جریان حرارت خاک ، G، روز(

د در ارتفاع سرعت با ،2Uگراد(، )سانتی روزانه یهوا یمیانگین دما

 ،ae ، پاسکال(فشار بخار اشباع )کیلو ،se، دو متری )متر بر ثانیه(

کسری فشار بخار ، αe -s e، پاسکال(فشار بخار واقعی هوا )کیلو

پاسکال بر )کیلوشیب منحنی فشار بخار  ، ∆،(اشباع )کیلو پاسکال

درجه  کیلوپاسکال بر) ظریب رطوبتی ،γو  گراد(درجه سانتی

 باشد.می گراد(سانتی

تعرق -تبخیر مقدار ،تعرق مرجع-تبخیر پس از محاسبه

 Rafiee) ( محاسبه شد2از طریق معادله )( CET)محصول خرما 

3 Evapotranspiration 

4 FAO Penman-Monteith 
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et al., 2016): 

𝐸𝑇𝑐                                        (   2رابطه ) = 𝐸𝑇0 ×  𝐾𝑐 

نظر است که با در ضریب گیاهی متوسط cK(، 2) در معادله

ن یعیتگرفتن موقعیت آب و هوایی، تاریخ کاشت و دوره رشد گیاه 

شود. در این مطالعه از مقادیر فائو برای ضریب گیاهی محصول می

 .استفاده شد( ارائه شده است، 1که در جدول )خرما 
 

 و ضريب گياهی محصول خرما )روز( طول دوره رشد -1جدول 

 
 ی مرحله

 رشد ابتدایی

 رشد ی مرحله

 تولید و

 ی مرحله

 میانی

 ی مرحله

 نهایی

طول دوره 

 رشد
140 30 150 45 

ضریب 

 گیاهی
90/0 95/0 95/0 95/0 

 

آبی نیاز  مقدار محصول خرما، تعرق-تبخیر پس از محاسبه
(CWR) ( محاسبه شد 3از طریق معادله )(Hoekstra and 

Hung, 2002): 
𝐶𝑊𝑅                                           (   3رابطه ) = 𝐸𝑇𝑐 × 𝐴   

در این تحقیق . باشدمی سطح زیر کشت A (،3) در معادله
های حداقل و ، از پارامتر(CWR)منظور تعیین نیاز آبی گیاه به

حداکثر دمای ماهانه، بارندگی ماهانه، رطوبت نسبی، تعداد ساعات 
آفتابی در روز، سرعت باد، ضریب گیاهی، بارش موثر و تبخیر و 

برای کل  8ورژن  CROPWATافزار تعرق مرجع در محیط نرم
 طول مراحل رشد گیاه استفاده شد.

 محاسبه آب مجازی

و  ( BlueCWU) 1آب آبی های مصرفشاخصمنظور محاسبه به
 مکعب بر هکتار، ازحسب متربر ( GreenCWU) 2آب سبز مصرف

 Ababaei and Etedali, 2015; Ababaei)شد روابط زیر استفاده 

and Etedali, 2014): 
𝐶𝑊𝑈𝐵𝑙𝑢𝑒          (4)رابطه  =  𝐼𝑅𝐼𝑟𝑟 = 10 ×  𝐼𝐸𝐼𝑟𝑟 ×  𝐺𝐼𝐼𝑟𝑟 
𝐶𝑊𝑈𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛    (5)رابطه  =  10 ×  𝑃𝑒𝑓𝑓 = 10 × (𝐸𝑇𝑐 −  IR𝑖𝑟𝑟) 

 3نیاز خالص آبیاری IrrIR(، 5( و )4که در معادله )
نیاز ناخالص  irrGI ،(مترمیلی)4آبیاری راندمان IrrIE، (مترمیلی)

-در طول دوره 6جمع میزان بارندگی موثر effP (،مترمیلی) 5آبیاری

که از اختالف بین جمع تبخیر و تعرق  (،مترمیلی) ی رشد گیاه
شود. عدد و نیاز خالص آبیاری محاسبه می (cET)واقعی محصول 

باشد مکعب در هکتار میمتر به مترجهت تبدیل واحد میلیبه 10
(Abaei and Etedali, 2015; Abaei and Etedali, 2014). 

 ( BlueWF) 8ردپای آب آبی و ( GreenWF) 7ردپای آب سبز
از تقسیم مقدار آب مصرفی آبی و  گرمکیلومکعب بر حسب متربر 

                                                                                                                                                                                                 
1. Crop Water Use Blue 

2. Crop Water Use Green 

3. Net Irrigation Requirements 
4. Irrigation Efficiency 

5. Gross Irrigation Requirements 

گرم کیلو) (Y) مقدار آب مصرفی سبز بر مقدار محصول تولیدی
 ,Hoekstra et al., 2011; Hoekstra)شود بر هکتار( محاسبه می

2017): 
𝑊𝐹𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛(                                        6)رابطه  =

𝐶𝑊𝑈𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛

𝑌
                                                                                                          

𝑊𝐹𝐵𝑙𝑢𝑒                                         (7رابطه ) =
𝐶𝑊𝑈𝐵𝑙𝑢𝑒

𝑌
                                                                                                      

مکعب آب جهت برآورد حجم آب مجازی مصرف شده )متر
( بهره گرفته شد 8به ازای هر کیلوگرم محصول خرما( از معادله )

(Hoekstra and Hung, 2002:) 

𝑉𝑊𝐶                                               ( 8)رابطه  =
𝐶𝑊𝑅

𝑌
 

مکعب آب )متر محصول نیاز آبی CWR( 7که در معادله )
متوسط عملکرد ) کیلوگرم بر هکتار( است.  Yبه ازای هر هکتار( و 

اگر حجم آب مجازی تخمین زده شده برای هر محصول، بیشتر 
محصوالت  مکعب بر کیلوگرم باشد، آن محصول در ردهمتر 1از 

مکعب بر کیلوگرم متر 1گیرد و اگر کمتر از پرمصرف قرار می
و این نکته برای تمامی  مصرف قرار داردباشد، جزء محصوالت کم

 (.Hoekstra, 2017) محصوالت زراعی و باغی صادق است
ها جهت تجزیه و تحلیل میزان ترین شاخصیکی از مهم

وری است. شاخص بهره 9وری مصرف آباستفاده از آب، بهره
مکعب( میزان محصول مصرف آب کشاورزی )کیلوگرم بر متر

دهد. این تولید شده به ازای هر واحد از مصرف آب را نشان می
بر تقاضای  (Y)شاخص از نسبت بین مقدار محصول تولید شده 

وری آید. به منظور محاسبه بهره( بدست میCWRآب گیاه )
 :(Hoekstra, 2017)مصرف آب از رابطه زیر استفاده شد 

𝐶𝑊𝑃(                                                9)رابطه  =
𝑌

𝐶𝑊𝑅
  

 داده های مورد نياز
 یی دماهای اقلیمی شامل متوسط کمینهدادهدر این تحقیق از 

ماهانه، بارندگی، رطوبت نسبی،  یماهانه، متوسط بیشینه دما
ار و آم استفاده شد.سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی در روز 

سازمان هواشناسی استان سیستان و  از مورد نیازاطالعات 
های مورد نظر گردآوری شد. بلوچستان برای هر یک از ایستگاه

ای مربوط به سطح زیرکشت، تولید و عملکرد محصول خرما ههداد
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به تفکیک از 

چابهار، خاش، زاهدان، زهک، های ایرانشهر، هر شهر )شهرستان
-1391سراوان، سرباز، میرجاوه و نیکشهر( برای سال زراعی 

 .دریافت شد 1397-1396تا  1390

 نتايج و بحث

 توليد، عملکرد و نياز آبی

نیاز آبی  متوسط اطالعات مربوط به میزان تولید، عملکرد و

6. Effective Precipitation 

7. Water Footprint Green 

8.Water Footprint Blue 
9. Crop Water Productivity 
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بررسی در استان سیستان و زمانی مورد محصول خرما در دوره

متوسط عملکرد تولید  ارائه شده است. (2)بلوچستان در جدول 

برآورد  گرم بر هکتارکیلو 12/5109خرما در منطقه مورد مطالعه 

های متوسط عملکرد تولید خرما در کشور FAO (2007)شد. 

 گرم بر هکتارکیلو 4200کننده این محصول را عمده تولید

ست. همچنین بیشترین عملکرد مربوط به کشور محاسبه کرده ا

( و کمترین عملکرد مربوط به گرم بر هکتارکیلو 12200مصر )

نیاز  گرم بر هکتار( بود.کیلو 2200کشور امارات متحده عربی )

نیاز آبی محصول  (، میانگین2)ارائه شده در جدول ( CWR)آبی 

که با  باشدمی خرما در مناطق تحت بررسی در هر سال زراعی

. بر این اساس متوسط نیاز محاسبه شد CROPWATاستفاده از 

 52/21976در اقلیم سیستان و بلوچستان محصول خرما  آبی

میزان نیاز آبی محصول خرما  .مکعب در هر هکتار محاسبه شدمتر

با توجه به شرایط آب و هوایی )دمای هوا، رطوبت نسبی، بارندگی، 

تعداد ساعات آفتابی در روز( در مناطق مختلف و برای هر سال 

در Ministry of Jahad Agriculture (2001 )متفاوت است. 

گزارشی، متوسط نیاز آبی واقعی خرما در سیستان و بلوچستان را 

محاسبه کرده است. مقایسه نیاز  مکعب در هر هکتارمتر 20470

آبی برآورده شده تحقیق با میزان واقعی نیاز آبی خرما نشان 

دهد مدل توانسته به خوبی نیاز آبی خرما در منطقه تحت می

 Ghezel and Abdul Husseinبررسی را ارزیابی کند. همچنین 

در قشم  آبی خرمامتوسط نیاز  CROPWATبا استفاده از ( 2017)

متوسط Bhat et al.(2012 ) و   مکعب در هکتارمتر 22600 را

مترمکعب بر هکتار  27336نیاز آبی خرما در کشور کویت را 

دهد نیاز آبی خرما با تغییر محاسبه کردند. این مقایسه نشان می

کند و یک مقدار ثابتی شرایط اقلیمی هر منطقه نیز تغییر می

 نیست.

، میزان تولید خرما به تفکیک مناطق تحت (3)در جدول 

زمانی تحقیق، ارائه شده است. بر اساس نتایج  بررسی و دوره

های ، بیشترین میزان تولید خرما مربوط به نخلستان(3)جدول 

باشد و سرباز میشهر، سراوان و های ایرانشهر، نیکشهرستان

دالیل  از کمترین میزان تولید مربوط به شهرستان زهک است.

پایین بودن میزان تولید خرما در شهرستان زهک نسبت به سایر 

باشد. کشت خرما در این منطقه میمناطق، پایین بودن سطح زیر

طوری که سطح زیر کشت خرما در شهرستان زهک نسبت به به

های باشد و شهرستاندرصد می 07/0کشت کل سطح زیر

%( و  63/18اوان )%(، سر 10/22شهر )%(، نیک 25ایرانشهر )

%( باالترین سطح زیر کشت خرما را در استان  55/17سرباز )

 سیستان و بلوچستان دارند.

 مجموع توليد، عملکرد و نياز آبی خرما  -2جدول 

مکعب بر ) متر (CWR)نیاز آبی

 هکتار(

عملکرد )کیلوگرم بر 

 هکتار(

 سال تولید )تن(

78/21303 6369 02/343895 90 

22066 714/6285 5/127221 91 

44/21258 444/6056 7/113626 92 

4/23506 966/4590 7/136270 93 

78/22625 222/6054 48/81667 94 

6/22874 9/5747 6/104592 95 

6/20200 6/5139 111956 96 

 میانگین 27/145604 12/5109 52/21976

        
 توليد محصول خرما به تفکيک سال زراعی در مناطق تحت بررسی )واحد: تن( -3جدول 

 شهرستان 91-90 92-91 93-92 94-93 95-94 96-95 97-96

 ایرانشهر 3/25011 30590 6/29412 29363 26/22174 01/27289 29723

 چابهار 81/3869 3750 3750 25/4269 78/2571 3385 5/4702

 خاش 79/4835 6175 6985 33440 8/5894 8250 8974

 زاهدان 67/7677 25/5556 810 930 03/831 2/1184 1190

 زهک 91/20 05/47 05/47 05/47 5/47 5/47 47

 سراوان 98/19019 21750 23400 38200 48/16126 81/2079 25495

 سرباز 32/20640 20480 21242 24388 32/14263 18481 18684

 میرجاوه 04/3776 4830 4830 8/5378 07/3776 4965 5220

 نیکشهر 18/34043 18/34043 23150 6/22338 27/15982 20187 5/23120

 مجموع 02/343895 5/127221 7/113626 7/136270 48/81667 6/104592 111956
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 محصول خرما کشت سطح زيرهای مختلف استان در انشهرست ميانگين سهم -2شکل 

 

تولید محصول خرما  منظوربه میزان برداشت از منابع آب

ارائه شده است. متوسط  (4)زمانی مورد بررسی در جدول  در دوره

از منابع آب جهت تولید خرما در استان سیستان  ساالنه برداشت

از سال شد و مکعب محاسبه میلیون متر 666/399و بلوچستان، 

میلیون  658/2797در مجموع  96-97تا  90-91زراعی 

 Karandish مکعب جهت تولید خرما آب مصرف شده است.متر

et al. (2018)  درصد از کل آب تخصیص  30نشان دادند بیش از

داده شده به محصوالت باغی استان سیستان و بلوچستان توسط 

هد دشود. که نشان میجمله خرما مصرف میمحصوالت خشک از

ای از مصرف آب را به خود تولید خرما در این استان سهم عمده

 اختصاص داده است.

مربوط  یشترین میزان برداشت از منابع آبطور متوسط ببه

زیرا  باشدمی شهرهای ایرانشهر، سراوان، سرباز و نیکبه شهرستان

کشت خرما را در این مناطق بیشترین میزان تولید و سطح زیر

مهم شهرستان ایرانشهر، رودخانه بمپور  ند. از منابع آباختیار دار

مزارع کشاورزی ایرانشهر استفاده  یآبیار منظوربه باشد کهمی

ی باهوکالت جهت سرباز و رودخانه ،از رودهای کاجوشود. می

ها در آبیاری مزارع سرباز و نیکشهر استفاده شده است. این دشت

دارند. قرار نابع آباز م رداشتمنطقه ممنوعه بحرانی از نظر ب

به دلیل پایین بودن میزان تولید و سطج همچنین شهرستان زهک 

کمترین میزان برداشت زیر کشت نسبت به مناطق تحت بررسی 

، بیشترین میزان 94-93. در سال زراعی از منابع آب را دارد

 983/516برداشت از منابع آب رقم خورد به طوری که مقدار 

بررسی میزان تولید و عملکرد  مکعب آب برداشت شد.میلیون متر

در این سال نشان داد در این سال کمترین میزان عملکرد تولید 

 خرما رقم خورده است.
 

 به تفکيک سال زراعی در مناطق تحت بررسی )واحد: ميليون متر مکعب(آب برداشت  -4جدول 

 شهرستان 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 میانگین

 ایرانشهر 374/91 681/116 180/119 291/111 917/92 734/116 38/112 015/109

 چابهار 336/9 406/9 588/9 071/14 765/6 301/8 531/12 999/9

 خاش 018/14 466/21 477/26 737/47 677/23 972/29 249/21 656/25

 زاهدان 968/24 857/17 525/2 524/3 446/2 201/4 270/4 541/8

 زهک 289/0 281/0 291/0 306/0 294/0 307/0 314/0 296/0

 سراوان 756/43 629/52 091/64 389/147 612/68 612/68 833/77 356/73

 سرباز 661/72 580/84 661/72 406/89 640/53 645/69 221/65 947/68

 میرجاوه 851/11 046/16 253/15 891/22 474/14 486/18 751/20 063/17

 نیکشهر 185/82 552/112 086/77 671/85 639/47 886/61 086/84 787/86

 مجموع 669/381 493/433 149/387 983/516 035/301 140/378 189/399 666/399
         

 ردپای آب

پای ردارائه شده است.  (5)پای آب در جدول نتایج مربوط به رد

میزان آب مصرف شده به ازای هر کیلوگرم  یدهندهآب نشان

پای آب باشد. متوسط ردمحصول تولیدی به تفکیک منابع آب می

مکعب بر کیلوگرم محاسبه متر 978/3آبی برای محصول خرما 

گرم خرما در اقلیم آب و کیلو 1شد. بدین معنی که برای تولید 

رایرانشه

25.00%

چابهار

3.63%

خاش

زاهدان6.59%

2.44%
رنیک شه

22.10%

سراوان

18.63%

سرباز

17.55%

میرجاوه

4.00%

زهک

0.07%
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آب  مکعبمتر 978/3و بلوچستان به طور متوسط هوایی سیستان 

پای آب شده است. همچنین متوسط ردمصرفآبی از منابع آب 

و در واقع برای  مکعب بر کیلوگرم محاسبه شدمتر 225/0 نیزسبز 

مکعب آب سبز مصرف متر 225/0گرم خرما مقدار کیلو 1تولید 

جهانی میانگین Mekonnen and Hoekstra (2011 ) شده است.

و  مکعب بر کیلوگرممتر 250/1آبی تولید خرما را  ردپای آب

محاسبه کردند.  مکعب بر کیلوگرممتر 930/0ردپای آب سبز را 

ی مورد مطالعه به دلیل پایین دهد منطقهاین مقایسه نشان می

برابر از میانگین  3وری مصرف آب، بیش از بودن عملکرد و بهره

کند. علت خرما آب آبی مصرف می گرمکیلو 1جهانی برای تولید 

وری پایین مصرف آب در توان به دلیل بهرهاین موضوع را می

آب سبز آب حاصل از بارندگی است  منطقه مورد مطالعه ذکر کرد.

ی مورد مقایسه میزان ردپای آب سبز تولید خرما در منطقه و

 در این استانکم  پتانسیلمطالعه و میانگین جهانی، نشان از 

دلیل میزان بارندگی کم و عدم تناسب زمانی به استفاده از آب سبز

نتایج ردپای آب در  .باران با زمان آبیاری محصول خرما دارد

 .Salari et alو  Karandish et al. (2018)تحقیق حاضر با نتایج 

نقش آب Karandish et al. (2018 ) مطابقت دارد.نیز  (2015)

محصوالت باغی استان سیستان و سبز در تامین آب مورد نیاز 

محاسبه کردند  بسیار اندکدرصد و  27/4تا  1بین بلوچستان را 

درصد از آبیاری محصوالت باغی در  95و مشخص کردند بیش از 

شود. همچنین این استان از طریق مصرف آب آبی انجام می

Salari et al. (2015) آب سبز سهم ناچیزی در آبیاری  نشان دادند

درصد  8/90محصول گندم در استان سیستان و بلوچستان دارد و 

 شود.از آبیاری محصول گندم از طریق مصرف آب آبی انجام می

( 5که در جدول ) بررسی مصرف آب آبی و آب سبز نتایج

به طور متوسط جهت تولید خرما در  ب( ارائه شده،-3و شکل )

 و مکعب بر هکتار آب آبیمتر 915/43895این استان، 

 بر مصرف شده است.آب سبز متر مکعب در هکتار  666/2763

(، سهم آب آبی در تامین تقاضای آب تولید خرما 3اساس شکل )

درصد برآورد شد که با نتایج  6درصد و سهم آب سبز  94

Karandish et al. (2018 ) وSalari et al. (2015) مطابقت دارد .

نیاز آبی محصول خرما  (2)با توجه به اینکه در جدول  همچنین

ی این متر مکعب بر هکتار محاسبه شد، نشان دهنده 52/21976

واقعیت است که بیش از دو برابر از نیاز آبی این محصول در این 

وری پایین توان به بهرهکه از دالیل آن می شدهآستان آب مصرف

 .مصرف آب اشاره کرد

 

 ميانگين مصرف آب آبی و سبز محصول خرما در مناطق تحت بررسی -5جدول 

 مصرف آب سبز

(h/3m) 

 آبیمصرف آب 

(h/3m) 

 پای آب سبزرد

(kg/3m) 

 پای آب آبیرد

(kg/3m) 
 سال

2673 38760 182/0 925/3 90 

1791 45172 127/0 365/3 91 

6450 38679 946/0 281/3 92 

66/4768 4/23506 181/0 925/3 93 

954 78581 128/0 574/6 94 

806 41887 064/0 804/3 95 

1903 

666/2763 

40686 

915/43895 

157/0 

225/0 

568/3 

978/3 

96 

 میانگین

 
 متوسط ميزان مصرف آب آبی و سبز در توليد خرما -3شکل 
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 وریمجازی و بهرهآب 

ایج محاسبات مربوط به آب مجازی ارائه شده تن (6)در جدول 
، متوسط آب (6)های گزارش شده در جدول است. طبق یافته

 822/3مجازی تولید خرما در استان سیستان و بلوچستان 
مکعب بر کیلوگرم محاسبه شد. اگر آب مجازی محصوالت متر

باشد  1کمتر از رف و اگر ء محصوالت پرمصباشد جز 1بیشتر از 
گیرد. در نتیجه محصول خرما مصرف قرار میمحصوالت کم ءجز
مصرف قرار محصوالت پر ردهاستان سیستان و بلوچستان در 

 میانگین جهانی Mekonnen and Hoekstra (2011) .گرفته است

محاسبه کردند و در سطح  278/2مجازی تولید خرما را  آب
نتایج محاسبه  مصرف قرار دارد.محصوالت پرجهانی نیز خرما جزء 

 متر مکعب آب، 1وری مصرف آب نشان داد در ازای مصرف بهره
شود که گرم محصول خرما تولید میکیلو288/0 طور متوسطبه

در منطقه مورد  وری بسیار پایین مصرف آبی بهرهدهندهنشان
وری مصرف متوسط جهانی بهره FAO (2007). باشدمی مطالعه

مکعب محاسبه کرد که بر متر گرمکیلو 370/0آب کشت خرما 
بر  گرمکیلو 31/3به کشور مصر ) وری مربوطبیشترین میزان بهره

بر  گرمکیلو 280/0مکعب( و کمترین مربوط به کشور تونس )متر

ی ورمکعب( بود. همچنین نتایج محاسبه آب مجازی و بهرهمتر
 Mohammadi Kanigolzar etمصرف آب در این تحقیق با نتایج 

al. (2014 ).مطابقت دارد Mohammadi Kanigolzar et al. 

های تولید خرما در ایران در بین سال وریبهره میانگین (2014)
محاسبه کرد و نشان داد خرما از  38/0را حدود  2008-2001

نتایج حاصل  نظر آب مجازی جزء محصوالت پرمصرف قرار دارد.
وری مصرف آب از محاسبات مربوط به متوسط آب مجازی و بهره

به تفکیک هر شهر در جدول  96-97تا  90-91زمانی  در دوره
رائه شده است. طبق نتایج، بیشترین میزان آب مجازی ا (7)

که دلیل آن میزان  باشدمصرف شده مربوط به شهرستان زهک می
. این باشدعملکرد پایین تولید محصول خرما در این منطقه می

مکعب متر 400/7کیلوگرم خرما، مقدار  1شهرستان برای تولید 
وری را نسبت به آب مصرف کرده است و پایین ترین میزان بهره

کمترین میزان مصرف آب مجازی مربوط به  ها دارد.سایر شهر
باشد و مکعب بر هکتار میمتر 646/2شهرستان چابهار با مصرف 

بین سایر وری مصرف آب را دراین شهر بیشترین میزان بهره
ازای کیلوگرم محصول به 382/0طوری که ها نیز دارد بهشهرستان

 آب تولید کرده است.مترمکعب  1مصرف 

 وری مصرف آبميانگين آب مجازی و بهره -6جدول 

 وری مصرف آببهره

(3kg/ m) 

 آب مجازی

(kg/3m) 
 سال

316/0 204/4 90 

298/0 579/3 91 

295/0 593/3 92 

253/0 079/4 93 

278/0 800/3 94 

280/0 808/3 95 

292/0 

288/0 

693/3 

822/3 

96 

 میانگین
                                                               

 وری مصرف آب به تفکيک شهرميانگين آب مجازی و بهره -7جدول 

 بهره وری مصرف آب

(3kg/ m) 

 آب مجازی

(kg/3m) 
 شهرستان

 ایرانشهر 949/3 254/0

 چابهار 646/2 382/0

 خاش 422/3 301/0

 زاهدان 350/3 301/0

 زهک 400/7 146/0

 سراوان 049/3 339/0

 سرباز 505/3 294/0

 میرجاوه 621/3 279/0

 نیکشهر 461/3 292/0

 میانگین 822/3 288/0

 کلیگيری نتيجه
تحقیق حاضر، وضعیت مصرف آب کشت خرما در استان سیستان در 

و بلوچستان از نظر آب مجازی با هدف آگاهی از میزان مصرف آب و 
منظور مدیریت منابع آب مورد های مناسب و عملی بهکارارائه راه

های تحقیق نشان داد متوسط نیاز آب این بررسی قرار گرفت. یافته
صورتی که باشد، در بر هکتار میمکعب متر 52/21976محصول 

شده برای تولید این محصول مقدار متوسط مقدار آب مصرف
مصرف آب وری مکعب در هکتار است. میانگین بهرهمتر 581/46659

مکعب کیلوگرم بر متر288/0برای کشت خرما در دوره زمانی تحقیق 

و  رفت بسیار زیادی هدردهندهو این موضوع نشان محاسبه شد
وری پایین مصرف آب در تولید خرما است. متوسط برداشت از بهره

میلیون مترمکعب محاسبه شد و بیشترین  666/399منابع آب نیز 
های ایرانشهر، سراوان، میزان برداشت از منابع آب مربوط به شهرستان

شهر بود زیرا این مناطق بیشترین میزان تولید و سطح سرباز و نیک
ا در اختیار دارند. محاسبات مربوط به ردپای آب کشت خرما رزیر

مکعب آب متر 978/3گرم خرما مقدار کیلو 1نشان داد جهت تولید 
ی دهندهشود که نشانمکعب آب سبز مصرف میمتر 225/0آبی و 

درصد( آب باران در تامین نیاز آبی تولید خرما و  6سهم ناچیز )
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از آب باران در تولید این منظور استفاده پتانسیل پایین استان به
 باشد.محصول می
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