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برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی کشور ایران و ارزیابی نتایج بهدستآمده از سامانۀ  WaPORبا دادههای زمینی
0

حسین یوسفی ،*0فاطمه کردی ،2فرهاد محبتی ،3لیال قاسمی

.1دانشیاردانشکدۀعلوموفنوننوین،دانشگاهتهران
کارشناسیارشدسنجشازدوروسیستماطالعاتجغرافیایی،دانشکدۀجغرافیا،دانشگاهتهران

.2
برنامهریزیشهرتهران
دانشآموختۀدکترایفیزیولوژیگیاهانزراعی،مرکزمطالعاتو 
.3 
اکوهیدرولوژی،دانشکدۀعلوموفنوننوین،دانشگاهتهران
.4کارشناسیارشد 
(تاریخدریافت،1311/12/11تاریختصویب)1411/11/11

چکیده
در این مطالعه میزان مصارف آب کشور ایران با استفاده از محصول تبخیرـ تعرق واقعی  WaPORکه توسط  FAOتوسعه داده
شده ،در سطح همۀ استانهای کشور برآورد شده است .با در نظر گرفتن دشتهایی که بیشتر مصارف کشاورزی ایران را دارند،
میزان حجم آب مصرفشده طی سالهای  0202تا  0202میالدی به تفکیک استانی تخمین زده شد .سپس ،برای هر استان
بهصورت جداگانه شیب تغییرات مصارف کشاورزی استخراج شد .حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی استانهای خوزستان،
تهران ،گیالن بهترتیب طی سالهای  0202تا  0202بیشترین روند افزایشی را داشتهاند و به بیانی ،دارای شیب تغییرات مثبت
هستند .استانهای هرمزگان و کرمانشاه نیز بیشترین روند کاهشی در میزان حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را داشتهاند.
نتایج بررسی این دورۀ آماری هفتساله ،بیانگر آن است که مصرف آب کشاورزی در سطح کشور و حجم آبیاری از سالهای
 0202به بعد روند افزایشی داشته است .برای بررسی دقت محصول  ،WaPORمقادیر آن با تبخیر و تعرق حاصل از الگوریتم
 SEBALو آمار ایستگاه الیسیمتری در دشت میاندوآب مقایسه شد .نتایج بیانگر آن است که در غالب مناطق ،مقادیر تبخیرـ تعرق
الگوریتم  SEBALنسبت به سامانۀ  WaPORبیشتر است که با حرکت به سمت ارتفاع  0هزار متر این اختالف به بیشترین مقدار
خود میرسد .مقادیر تبخیرـ تعرق واقعی الیسیمتر دانشگاه تبریز همخوانی قابل قبولی با مقادیر محاسباتی الگوریتم

SEBAL

داشت ،درنتیجه حجم آب مصرفی محاسبهشده با  WaPORکمتر از مقدار واقعی برآورد شده است.
کليدواژگان:ایران ،تبخیرـ تعرق ،مصارف کشاورزی.WaPOR ،SEBAL ،

* نویسندۀمسئول
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مقدمه
شدهاند.
منابعآبیکیازابزارهایمهمرشدوتوسعهشناخته 
براساسگزارشفائو()2112حدود 01درصدازآبموجود
مصرفشده در جهان در بخش کشاورزی ، 11درصد آن در

بخش شهری و  11درصد در سیستمهای صنعتی مصرف
مصرفکنندۀآب

بزرگترین
میشود؛بنابراینبخشکشاورزی 

در جهان است [ .]1افزایش جمعیت و نیاز به افزایش11
درصدیتولیدات اینبخشتاسال 2131()OECD, 2010
نشاندهندۀ اهمیت آب مصرفی در بخش کشاورزی است.

ریزیهای کالن
برنامه 

شاخصهای کلیدی در

یکی از ابزارها و
مربوط به تأمین ،تخصیص و مصرف اصولی از آب در
بخشهایمختلفازجملهکشاورزی،تخمین و یا تعیین مقدار

آب در دسترساست[.]2
بالچفوردوهمکارانطیپژوهشی روی مناطقکشاورزی
استفادهشده در

کوچک و متوسط مقیاس ،تأثیر مقیاس 
ارزیابیهای مکانی بر شاخصهای عملکرد آبیاری را بررسی

کردند .مجموعهدادههای استفادهشده درمطالعۀیادشده،از
بهرهوری
طریقسازمانغذاوکشاورزیمللمتحد()FAOو 
آبازطریق WAPORتهیهشد.درمطالعۀیادشده درپنج
بهرهوری،برایسه
طرحآبیاری،سهشاخصعملکردزراعیو 
 ،211 111و  31متر ارزیابی شد .نتایج
تفکیک مکانی  
نشاندهندۀ اهمیت انتخاب
دستآمده از پژوهش یادشده  
به 

تفکیک مکانی مناسب برای طرح مورد نظر ،هنگام ارزیابی
سنجشازدوربود[.]3


عملکردآبیاریبااستفادهاز
تبخیرـ تعرق

بالچفورد و همکاران در تحقیق دیگری ،
محصوالتزراعی کشورآفریقا را بااستفادهاز V2WAPOR
بهرهوری آب،
بهمنظور نظارت بر  
ارزیابی کردند . FAO 
ETIaـ )WPRرا در
تبخیرـ تعرق واقعی و برگاب ( 

دادههای 

بهصورت  11روزه وازسال2111
سراسرآفریقاوخاورمیانه 
میدهد .ارزیابی کیفیت
به بعد در سه تفکیک مکانی ارائه  
روشهای ارزیابی چندگانه
ETIaـ WPRمحصول با ترکیب  

نشان
دستآمده از پژوهش یادشده  
به 
مییابد .نتایج  
افزایش  
ETIaـ WPRاز کیفیت کافی برای
میدهد مجموعه دادۀ  

قارهای
بهایمحلیو 
کمکبهدرکونظارتبرفرایندهایآ 
ومدیریتآببرخورداراست[.]4
بهرهوریآبکشاورزی
کائونهواوپستالگزارشیدرمورد 
بهرهوری آب برای
تهیه کردند که در آن ،ارزیابی پایهای از  
گوجهفرنگی،
محصوالتکشاورزیذرت،سورگوم،لوبیا،برنج، 
سیبزمینی ،کلم و پیاز در سه مکان مختلف در موزامبیک
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(نماتاندا ،مواتیزه و بارو) صورت گرفت .در پژوهش یادشده
نوعیمدلرشدمحصول()FAO AquaCropدربرابرعملکرد
مشاهدهشده برای مناطق مورد نظر کالیبره شد و

محصول 
بهرهوری آببرایهرمحصولدرهرمکان
شبیهسازی  
نتایج 
بهدستآمد.همچنین،درمقیاسزیرحوضهوحوضهبرای
زیستتوده از دادۀ

بهرهوری آب 
محاسبۀ مقادیر پایه  
دستآمدهازپژوهشیادشده
به 
 WAPORاستفادهشد.نتایج 
انجامشده با دادۀ  WAPORبا استفاده از
نشان داد مطالعۀ  
دادههایمیدانیمیتواندمفیدواقعشود[.]1

سیستمهای آبیاری

کنراد و همکاران در پژوهشی روی 
حوضۀ دریای آرال ( ،)ASBکاربری اراضی ،وضعیت خاک و
پوشش گیاهی ،تولید محصوالت و مصارف آب را بر اساس
سنجش از دور ارزیابی کردند .بدیهیاست کهاستفادهاز RS
باعث افزایش تنوع در تولید محصوالت کشاورزی ،الگوهای
مکانیـ زمانی تخریب زمین و تأثیرات مختلف آب در افزایش
مدلسازیعملکردمحصولوتبخیرـتعرقدر
میشود. 
محصول 
بهرهوری نسبتاًمتوسطآبدر
مقیاسهای مختلف،نشاندهندۀ 
سیستمهای آبیاری حوضۀ دریای آرال بود .به همین منظور،
روشهای انتقالدانشمبتنیبر RSدرعملبااستفادهازابزار

آنالین WUEMOCAکهاز 2111تا 2111درطرحابتکاری
آبآلمان درآسیایمرکزی()CAWaتوسعه دادهشد،مورد
بحثقرارگرفت.درنهایت،مطالعۀیادشدهبااستفادهازابزارهای
آنالینی مانند  ،WUEMOCAاطالعات و منابع الزم برای
تصمیمگیریوهمچنین،الزاماتمربوطبهتلفیقبهتراطالعات
رافراهممیکند[.]6

سنجشازدور


مبتنیبر
مقالهای هشتسیستماصلینظارت
فریتزوهمکاراندر  
منطقهای رابررسی کردند.

برکشاورزیدرمقیاسجهانیو
مدلهای
دادههای ورودی و  
سیستمها را بر اساس  

آنها این 
ویژگیهامانندنقش

استفادهشده،بازدههایتولیدشده وسایر

سیستمهاومقیاسجغرافیاییکه

تحلیلگر،تعاملآنهاباسایر
درآنفعالیتمیکنند ،مقایسهکردند.با وجود پیشرفتیکه
ماهوارهای با وضوح زیاد ،طی دهۀ

در دسترسی به تصاویر 
گذشتهصورتگرفتهاست وهمچنین ،استفادهازمحصوالت
سیستمهای

سنجش از دوری که توسط 

مختلف مبتنی بر 
مختلف انجام میشود ،هنوز هم شکافهای اساسی در این
زمینه وجود دارد .درنهایت ،توصیه شد که برای رفع این
سنجش از دور ،کنترل

شکافها از طریق بهبود مداوم در 

اشتراکگذاری بیشتر

دادههای جدید و نوآورانه و 
جریان  
دادههااقدامشود[.]0
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مطالعهای میزان مصارف

کای و همکاران ( )2111در 
ماهوارهای

دادههای 
محصوالت کشاورزی را با استفاده از  
 ،IRS ،MODIS) Landsat (ETM+و  Quickbirdدر
تفکیکهای مختلف طیفی ،فضایی ،رادیو متریک و زمانی،
نشاندادبرایافزایشبهرهوری
تخمینزدند.نتایجپژوهشآنها 
روشهای بهتر مدیریت آب و گیاهان
آب میتوان از طریق  
زراعی،بهطورچشمگیریامنیتغذاییراافزایشداد[.]8
قابلتوجهیاز منابع
ایران نیز همانند سایر کشورها ،بخش 
آبهای سطحی و زیرزمینی خود را در بخش کشاورزی

میکند .تا کنون حجم آب مصرفی در بخش
استفاده  
بهطور دقیق تعیین نشده و این مسئله همچنان
کشاورزی 
برنامهریزانمنابع
دغدغههایاصلیمتولیانو 

بهعنوانیکیاز

آبکشورمطرحاست.
لهای  1301و 1381
سا 
مصرف آب در کشور برای 
بهترتیب  86/8و  13/1میلیارد مترمکعب و مصرف آب در

گزارش شده؛

بخش کشاورزی  81/4و 86میلیارد مترمکعب
برایسال 1411نیزمصرف آب در کشور وبخش کشاورزی
پیشبینی

بهترتیب برابر  113/2و  113میلیارد مترمکعب

ارائهشده توسطوزارتنیرو،حجم
شده است [ .]1درگزارش 
مصرفآبدرکشور88/1میلیارد مترمکعب و مصرف آب در
بخشکشاورزی83میلیاردمترمکعببیانشدهاست[.]11
در مطالعات مختلف با توجه به شیوۀ تعریف آب
آبیاری،روشهایمختلفیبرایمحاسبۀآب

استفادهشده در 

دادههای زمینی و ماهوارهای
آبیاری مصرفشده ،با تکیه بر  
تبیینشدهاست.کرینروهمکاران()1114میزانخالصآب
آبیاری مورد نیاز ( )NIRرا با استفاده از رابطۀ  = NIR
تبخیرـ
ETMـ PEتعریف کردند که در آن  ETMبیشینۀ  

تعرقو PEبارشمؤثردریکسیستمآبیاریاست.براین
اساس،اگرمقدارآبیاریبیشترازشاخصNIRشود،سیستم
بهطور
درمعرضآبیاریبیش از حدقرار گرفته است [.]11 

مشابه ،فاسی و همکاران نیز شاخص عملکرد آبیاری فصلی
بهصورت حجم آب
( )SIPIرا بهعنوان درصد فصلی از  NIR 
آبیاری تحویل دادهشده به اراضی کشاورزی ،تعریف کردند
[ .]12برای محاسبۀ میزان آب آبیاری از شاخص آب
استفاده

مصرفشده برای آبیاری ( )IWCU=ETa −Peنیز 

شده که از اختالف بین تبخیرـ تعرق واقعی و میزان بارش
تعیینمیشود[.]13در مطالعۀ دیگری،نیازآبیمحصوالت

ازاختالفدوپارامترتبخیرـ تعرق گیاه ()ETcوبارشمؤثر

( )efPمنطقه ( )IR=ETc−efPمحاسبه شده است .بررسی
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روند تغییرات آبیاری در سالهای خشک و تر نشان داد
بیشترین میزان اختالف در این دو حالت برای محصوالتی
مثل یونجه بود که طی بهار و تابستان کشت میشد.
سالهای 1182تا2116
درنهایت ،تغییرمیزانآبیاریطی  
بررسی شد که نتایج بیانگر افزایش میزان آب آبیاری
مصرفشدهطیدورۀموردنظربود[.]14

سنجش از دور ،استفاده از تصاویر

ماهوارههای 

توسعۀ 
ماهوارهایبهدلیلپوششوسیعمکانی،قدرتتفکیکزیاد،

هزینۀکموآرشیوزمانیباعثشده است استفادهازتصاویر
استفادهازدادههای

ماهوارهایرشدچشمگیریداشتهباشد .

اینامکانراایجادمیکندکهمقادیرمصارف

سنجش ازدور 


آباعمازسطحیوزیرزمینی،تخمینزدهشدهوباتوجهبه
تولید نقشههای توزیع مکانی تبخیرـ تعرق ،موقعیت آن نیز
تعیینشود؛امکانیکهبه علتاستفادههای غیرمجازازآب
بهخصوص در آب زیرزمینی با استفاده از دادههای زمینی
امکانپذیرنیست.

سنجش از دور در تخمین

از اوایل دهۀ  1181میالدی ،
تبخیرـ تعرقنیزبهکارگرفته شده است.تا کنون روشهای
مختلفی برای برآورد تبخیرـ تعرق واقعی بر مبنای دادههای
همانطور که گفته شد،
به کار رفته است . 
سنجش از دور  


تبخیرـ تعرق از گیاه ،خاک ،سطوح مناطق شهری ،جنگل و

پوششگیاهیطبیعی ،بیشترینسهممصرفآبرادارد واز
آنجا که تخمین آبیاری در مناطق کشاورزی ،به ارزیابی دو
پارامتر بارش مؤثر و میزان مصرف آب بستگی دارد ،در این
مطالعهکههدفآن ،برآوردحجمآبیاری دربخشکشاورزی
استانهای کشور است ،از محصول  WaPOR1که بر پایۀ

ماهوارهای و علم سنجش از دور به تخمین و برآورد

تصاویر 
میپردازد،استفادهشد.اینسامانهتوسط
میزانتبخیروتعرق 
گروهتکنولوژیاطالعاتFAOوکارشناسانآبوخاکآژانس
تخصصی سازمان ملل با هدف تحت پوشش قرار دادن
کشورهایی که با کمآبی فیزیکی یا زیرساختی در آفریقا و
بهزودی دچار بحران میشوند،
خاورمیانه مواجه هستند و یا  
،مقدارتبخیرـتعرقواقعی

طراحیشدهاست.سامانۀWaPOR
را با هدف تقویت بهرهوری کشاورزی و با استفاده از
پیشرفتهترین فناوریهای ماهوارهای و الگوریتم جدید

،تخمینمیزند[.]11الگوریتمETLookدرمحاسبۀ

ETLook
بیالن انرژی سطح به جای استفاده از دمای سطح ،رطوبت
1. Water Productivity Through Open Access of
Remotely Sensed Derived Data
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استخراجشده از سنسور ماکروویو غیرفعال را استفاده

خاک 
دادههای ماکروویو به دلیل اینکه کمتر تحت تأثیر
میکند . 
میتوانند اطالعات مربوط به
پوشش ابری قرار میگیرند ، 
زمانهاییکهبارندگیاتفاقافتادهاسترادراختیارقراردهند.

مطالعاتمعدودیدرمورداینالگوریتمصورتپذیرفتهاست.
باستیانسنوهمکاراندر حوضۀ Indusطیپژوهشیکهبا
استفادهازالگوریتمETLookانجامداد،بهایننتیجهرسیدکه
این الگوریتم دقت زیادی در این مناطق دارد و حتی در
ازخودنشانمیدهد[.]16

روزهایابرینیزتواناییزیادی
گروه تکنولوژی اطالعات سازمان جهانی خواروبار و
بهرهوری آب با
کشاورزی ملل متحد ( ،)FAO«سامانۀ  
دسترسی آزاد  »1را با هدف تحت پوشش قرار دادن
کشورهایی که با کمآبی فیزیکی یا زیرساختی در آفریقا و
دچاربحرانمیشوند،

بهزودی 
خاورمیانهمواجهبودهاند ویا 

اند.تبخیرـ تعرقواقعییکیاز محصوالت مهم


طراحیکرده
بهصورت ساالنه و  11روزه با تفکیک
این سامانه است که  
یسالهای2111تا2116بااستفادهاز

مکانی211متریط
ارائهمیکند[.]10

الگوریتمETLook
در این مطالعه با استفاده از محصول  WaPORمیزان
مصارف به تفکیک هر استان تخمین زده شد .سپس ،با
استخراج مقدار بارش ساالنه در ایستگاه سینوپتیک مرکز
بهعنوان بارش مؤثر
استانها و با لحاظ کردن ضریب  1/61 

برایهراستانمحاسبهشد.درپایان،باکاستنحجمبارش
مصرفشده ،میزان حجم آب آبیاری

مؤثر از حجم آب 
اعمالشدهبرایتمامیاراضیکشورتخمینزدهشد.

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

بررسیشده دراینمطالعه،پهنۀسرزمینکشورایران

منطقۀ
است.کشورایرانبخشی از سرزمینکوهستانی و بلندفالت
استپهای

ایران است .این فالت از شمال ،به دریای مازندران و
خلیج فارس و دریای عمان؛ از غرب ،به

ترکمن؛از جنوب ،به
کوههای زاگرسواز
رشته 

دامنههای غربی

بینالنهرین و
جلگۀ 
کوههای پامیر محدود است .حدود
شرق ،به جلگۀ رود سند و 
جغرافیایی کشور ایراناز21تا41درجۀعرضشمالیو44
تا63درجۀطولشرقیگسترشدارد[.]18
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پوشش زمین /طبقهبندی محصوالت ،بارش ،تبخیرـ تعرق
مرجع و واقعی را در بر میگیرد [ .]11در این مطالعه
محصولتبخیرـتعرقواقعیWaPORباقدرتتفکیکزمانی

سالهای  2111تا  2116دانلود شده و برای
ساالنه برای  
بهمنظور
مطالعهشده ارزیابی شد .همچنین ، 

منطقۀ 
دادههایزمینیالیسیمترتبخیرـتعرق
اعتبارسنجینتایج،از 
سنجندههای

محاسبهشده از 

تبخیرـ تعرق 

و همچنین ،
 MODISو  Landsat8با استفاده از الگوریتم  SEBALدر
دشتمیاندوآباستفادهشد.
بهمنظور استخراج کالس اراضی کشاورزی به تفکیک هر

استان،ازمحصولآمادۀکاربریاراضی()MCD12Q1MODIS
با قدرت تفکیکمکانی 111متراستفادهشد .برایبرآوردآب
هایتبخیرـ تعرقوبارشمورد

آبیاریمصرفیدرمنطقه ،داده
نیاز است .توزیع مکانی تبخیرـ تعرق با استفاده از محصول
WaPORتخمینزدهشد.همچنین،دادههایبارشموردنیازاز
ایستگاههایهواشناسیمرکزهراستاناستخراجشد.

شیوۀ برآورد مصرف آب در بخش کشاورزی با استفاده از
محصول WaPOR

تبخیرـ تعرق واقعی در کل سطح هر استان

ابتدا میانگین 
پس از آن ،میانگین تبخیرـ
پهنههای آبی و  
بدون احتساب  
استانها دراراضیکشاورزیبهدست آمد.طبق

تعرقواقعی
سنجش از دور ()RSRC

صورتگرفته در مرکز 

مطالعۀ 
پیرامون ارزیابی محصوالت آمادۀ کاربری اراضی ،محصول
( )MCD12Q1 MODISدر برابر دیگر محصوالت دقت
بیشتری دارد [ ،]11به این منظور ،برای استخراج کالس
اراضیکشاورزیازاینمحصولاستفادهشد.
بهعنوان اراضی
مجموع سطحهایی که در محصول مادیس  
طبقهبندی شده بودبامجموعسطوحآبیمحصوالت
کشاورزی 
ارائهشده در
زراعی و سطوح آبی بارور محصوالت باغی  
آمارنامههایجهادکشاورزی،مقایسهشدند.بهدلیلاینکههدف
اصلیمطالعه،برآوردآبیاریاست،ازاطالعاتآمارنامهکهمربوط
بهسطحهای آبیزیرکشتبود،استفادهشد .باتوجهبهاینکه
استفادهشده مربوط به سال 2113

محصول کاربری اراضی 
میالدیبود،آمارمربوطبهسالزراعی1311ـ1312کهمنطبق
باسال2113میالدیبود،ارزیابیشد[.]11

مجموعه دادههای استفادهشده

تخمین آب آبیاری مصرفشده

هایارزیابیبهرهوریآب،


ایازداده

مجموعه
سامانۀWaPOR

میزان آب مصرفی درواقع عمق آب آبیاری است که برای

یوسفی و همکاران :برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی کشور ایران و ارزیابی نتایج...

تولیدمحصولمناسبموردنیازاست.باتوجهبهاینکهمیزان
میلیمتربوده
شدهبهطورمتوسطکمتراز 211 

بارشبرآورد
است (اقلیم گرم و خشک) ،در محاسبۀ میزان آب آبیاری،
مقدار رطوبت خاک در نظر گرفته نشده و آب آبیاری
مصرفشده ) (Uفقط با کسر تبخیرـ تعرق واقعی محصول

) (ET ازمقدارآبدردسترسمحصولازطریقبارشمؤثر
)بهدستمیآید(رابطۀ)1[:]21

(fe
()1

U = ET – fe

برای تخمین حجم آب آبیاری مصرفی در اراضی
کشاورزی،باید سطحزیرکشتاراضیکشاورزیدرمقدارU
برحسبمیلیمتر)بااحتساب

(ارتفاعآبآبیاریمصرفشده 

بازده64درصدضربشود.
نتایج
اراضی کشاورزی استانهای کشور برگرفته از محصول مادیس

محاسبهشده برای کل کشور با

مساحت اراضی کشاورزی 
استفادهازمحصولمادیسبرابربا 0311811هکتاربودکه
استانهای گلستان ،خوزستان و مازندران بهترتیب باالترین

استانهای دیگر

سطح اراضی کشاورزی کشور را نسبت به
استانهای یزدو

داشتند.کمترینسطحزیرکشتمتعلقبه
خراسانجنوبیاست.
درسال 1312سطح محصوالت باغی کشور (اعم از غیر
بارور و بارور) حدود  2/11میلیون هکتار بوده است که 81
باغهای کشور
درصدآن ،آبی و بقیه ،دیم است.سطح بارور 
حدود2/11میلیون هکتار برآوردشده کهمعادل  81درصد از
باغهای کشور است .در این سال استان فارس با
کل سطح 
داشتن سهم  14درصدی از کل سطح محصوالت باغی،
استانهای دیگر دارد

باغهایکشور را نسبت به
باالترین سطح 
استانهای کرمان با سهم حدود  12درصد،

پس از آن،
و 
خراسان رضوی با11درصد ،مازندران با  6درصد ،گیالن با 4
رتبههای دوم تاششم
درصد ،آذربایجان شرقی با  3/1درصد ،
قرار دارند .این شش استان درمجموع  11/3درصد از سطح
دادهاند .کمترین سطح
باغهای کشور را به خود اختصاص 

محصوالت باغی با سهم  1/2درصد متعلق به استان ایالماست
1311ـ 1312سطح محصوالت زراعی

[21] .در سال زراعی
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حدود12/2میلیونهکتار بوده که از این مقدار11/8درصد
سهم اراضی با کشت آبیو 48/2درصد سهم اراضی با کشت
دیم بوده است .در این سال زراعی استان خوزستان با 1/1
درصد سهم در سطح برداشت محصوالت زراعی ،بیشترین
استانهای دیگر به خود

برداشتشده را نسبت به

سطح
استانهای خراسان رضوی با سهم  6/1و

اختصاص داده و
گرفتهاند.
رتبههای بعدی قرار  
کردستان با  6/1درصد در 
کمترین سطح محصوالت زراعی با سهم 1/3درصد متعلق به
استانیزد بوده است[.]21
در مورد سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی که مد
برداشتشده

نظر مطالعۀ حاضر بوده ،بیشترین سطح
محصوالت زراعی آبی متعلق به استان خوزستان است،
بهطوری که  14/3درصد از سطح اراضی زراعیآبی کشور در

استانهای خراسان رضوی با
این استان برداشت شده است . 
سهم  1وفارس 1/8درصد سطح برداشت محصوالت زراعی
رتبههای دوم و سوم هستند و این سه استان
آبی کشور در 
درمجموع حدود  33/1درصد از سطح برداشت محصوالت
دادهاند .کمترین سطح
زراعی آبی کشور را به خوداختصاص 
استانهای

برداشتشده محصوالت زراعی آبی متعلق به

کهگیلویه و بویراحمد با سهم 1/6و یزدبا 1/0درصداست
[.]21نتایجاینمقایسهدر شکل 1ارائه شده است.مساحت
محاسبهشده برای کل کشور با استفاده از

اراضی کشاورزی 
محصولمادیسبرابربا 03118کیلومترمربعاست ،در حالی
که مساحت این اراضی در آمارنامه  08131کیلومترمربع
گزارش شده است .اختالف بین دو مقادیر یادشده 1420

دستآمده میان مقادیر
کیلومترمربع است .نتایج به 
محاسبهشده از محصول مادیس با وجود اینکه سازگاری

همانطور
صورتگرفتهداشته،ولی 

مناسببامطالعاتقبلی
قابل
استانها ازاختالفعددی 
کهمشهوداستدربرخیاز 
توجهی با آمار جهاد کشاورزی برخوردار است .از آنجا که
میدهداطالعاتآمارنامهازصحت
یهانشان 
مطالعاتوبررس 
و درستی چندان زیادی برخوردار نیست ،بنابراین در این
بهمنظور محاسبۀمیزانآب
مطالعهازنتایجمحصولمادیس 
مصرفیبهعلتنبوددادهدیگریبهرهگرفتهشد.
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شکل  .0مقایسۀ سطح زیر کشت استانهای کشور تهیهشده از آمارنامۀ جهاد کشاورزی با سطح زیر کشت برگرفته از محصول مادیس

حجم آب آبیاری مصرفشده

استانهای کشور و
نقشههای میزان تبخیرـ تعرق برای همۀ  

استانها با توجه به سامانۀ  WaPORبرای
اراضی کشاورزی  
سالهای  2111تا 2116میالدی محاسبهشد.شکل 2توزیع

مکانی میانگین تبخیرـ تعرق واقعی محصول  WaPORبرای
استانهای کشور،توزیعمکانیاراضیکشاورزیدرسطح
همۀ 

تبخیرـ تعرق واقعی در اراضی کشاورزی
استانها و میانگین  

استانهارا برایسال 2116میالدینشانمیدهد .درنهایت،

حجمآبآبیاریمصرفیدراراضیکشاورزی برای هریکاز
کشوربااستفادهازمحصولتبخیرـتعرقWaPOR

استانهای

2111ـ2116تخمینزدهومحاسبهشد.

یسالهای

ط

شکل  .2توزیع مکانی تبخیرـ تعرق واقعی کشور ایران در سال  2102میالدی


سالهای  2111تا 2116
انجامشده طی  
بررسیهای  

میالدیبیانگرآناستکه بیشترین حجم آب آبیاریمصرفی

استانهای گلستان،
بهترتیب برای  
در اراضی کشاورزی  
مصرفشده

خوزستانومازندرانوکمترینحجمآبآبیاری

یوسفی و همکاران :برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی کشور ایران و ارزیابی نتایج...

استانهای خراسان جنوبی ،یزد و هرمزگان
بهترتیب برای  

بهمنظور
است.حجمآبآبیاریمصرفیکشوردرسال2116 


استانها،انتخابونمودارمربوطبهآن
رتبهبندی 
نشاندادن 
درشکل3رسمشد.

شکل  .3حجم آب آبیاری مصرفی استانهای کشور سال  2102میالدی برحسب میلیون مترمکعب ()MCM

بررسی شیب روند تغییرات مصارف کشاورزی طی
سالهای  2101تا  2102میالدی
ی
استانهای کشور ط 

با محاسبۀ حجم آب آبیاری مصرفی 
بهصورت جداگانه معادلۀ
سالهای یادشده برای هر استان  

خطیبهدست آمد وبراساس آن ،شیبتغییراتبرایهر
استان استخراج شد .با توجه به شکل  4حجم آب آبیاری

938



ی
بهترتیب ط 
استانهای خوزستان ،تهران ،گیالن  

مصرفی 
سالهای  2111تا 2116میالدی بیشترینروندافزایشی را

داشته و به بیانی ،دارای شیب تغییرات مثبت بودند.
بهترتیبدارایروندکاهشی
استانهای هرمزگانوکرمانشاه، 

و دارای شیب تغییرات منفی در میزان حجم آب آبیاری
بودهاند.
مصرفی 

شکل  .0شیب روند تغییرات آبیاری مصرفشده در بخش کشاورزی طی سالهای  2101تا  2102میالدی
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محاسبۀ حجم آبیاری اعمالشده
مصرفشده،

با کاستنحجم بارشمؤثرازحجمآبآبیاری
اعمالشده نیز قابل محاسبه است.
حجم آب آبیاری  
استانهای خوزستان ،گلستان ،آذربایجان غربی ،فارس و

رتبههای یکمتاپنجمدربیشترین
بهترتیب 
آذربایجانشرقی 
اعمالشده را به خود اختصاص
میزان حجم آب آبیاری  

استانهای گیالن ،کرمانشاه ،ایالم ،کهگیلویه و

دادهاند .

بهترتیب کمترین میزان حجم
بویراحمد و خراسان جنوبی  
داشتهاند.

بررسیشده 

اعمالشده رادراینبازۀزمانی 
آبیاری 
استانهای
برای بهتر نشان دادن اختالف حجم آبیاری بین  
اعمالشدهسال2116میالدی
کشورنیزنمودارحجمآبیاری 
قابلمشاهدهاست.
استانهارسمشدهودرشکل1 
برای 

شکل  .8حجم آب آبیاری مصرفی در استانهای کشور در سال  2102میالدی برحسب میلیون مترمکعب ()MCM

مقایسۀ

مقادیر

الگوریتم

SEBAL

حاصل

از

سنجندههای مختلف با سامانۀ WaPOR

سنجندههایمختلفبرنتایجمحاسبۀ

بهمنظور ارزیابیتأثیر 

تبخیرـ تعرق ماهانۀ  ،SEBALاز محاسبات بر پایۀ تصاویر

Landsat8ـ OLIاستفاده شد و نتایج

Terraـ MODISو 



حاصل از این دو سنجنده در کنار مقادیر خروجی الگوریتم
 ETLookدر داخل زیرحوضۀ میاندوآب در ماههای آوریل،
می،ژوئن،ژوئیه،اوت،سپتامبرواکتبرسال 2114میالدی
درشکل6خالصهشدهاست.

شکل  .2نمودار میانگین ارتفاع تبخیرـ تعرق در دشت میاندوآب ( MODIS ،Landsatو سامانه )WaPOR


براساس شکل ،6میزانتبخیرـ تعرقدرماههایمختلف
روندافزایشیوکاهشیتقریباًمشابهیدارند.تنهاتفاوتدرروند
محاسبهشده توسط ماهوارۀ لندست و

تغییرات تبخیر و تعرق 



ماههایژوئنوژوئیهرخ داده ودر
سامانه WaPORدرفاصلۀ 
مقایسۀ تبخیرـ تعرق  SEBALبا سنجندۀ  MODISو سامانۀ
هایژوئیهواوتمشاهدهمیشود.

WaPORتفاوتدرماه

یوسفی و همکاران :برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی کشور ایران و ارزیابی نتایج...

پیشتراشارهشد،مقادیرمحاسباتیتوسط
همانطور که 

مطالعۀالگوریتمSEBALبیشترازمقادیرسامانۀWaPORو
محاسبهشده توسط ماهواره لندست بیشتر از مقدار

مقادیر 
محاسبهشده توسطسنجندۀ MODISاست.بیشترینمقدار

اختالف تبخیرـ تعرق بین نقشههای خروجی از ماهوارۀ
لندستوسامانۀWaPORوجودداردکهمربوطبهماهآوریل
میلیمتردر
بهترتیبحدود 16/1و 21/0 
استومقادیرآنها  
ماهاست.نکتۀقابل توجه کاهشمیزاناختالفبینمقادیر
محاسباتیالگوریتم SEBALوسامانۀ  WaPORباحرکتبه
سمت ماه اکتبر ،است .یک دلیل محتمل برای این موضوع
کاهشمیزانتبخیروتعرقماهانهدرفصولسردتراست.
مقایسۀ مقادیر برآوردشده با دادههای زمینی
باتوجهبهاطالعاتموجودازایستگاه الیسیمترداخل مزرعۀ
مطالعهشده،فقط

روزهاوماههای 

تحقیقاتی دانشگاهتبریزو
دادههایچهارتاریخیعنیبیستوهفتممی،سومژوئن،نهم

یام جوالی  2111میالدی قابل مقایسه است .نتایج
و س 
دادههای
یریشده در ایستگاه الیسیمتری ، 
اندازهگ 
دادههای  

درنقشههایتولیدیبهروشالگوریتمSEBAL

محاسبهشده

یرـ تعرق
اصالحشده و اطالعات خروجی از نقشههای تبخ 

سامانۀ  WaPORدرجدول 1نشانداده شده است.مقایسۀ
محاسبهشده

یدهد مقادیر الیسیمتر با مقادیر 
نتایج نشان م 
توسطمطالعاتالگوریتم  SEBALتوسطسنجندۀMODIS
مشابهات قابل قبولی دارد ،در حالی که اختالف درخور
توجهی گاهی بیش از 11درصد(در 20می)بانتایج سامانه
WaPORوجوددارد.
جدول  .0مقایسه مقادیر ثبتشده ارتفاع تبخیرـ تعرق واقعی در
ایستگاه الیسیمتر تبریز و مقادیر تخمینزدهشده توسط الگوریتم
 SEBALاصالحشده (برحسب میلیمتر)
WaPOR
ET
1/4
1/3
1/1
1/1

SEBAL
ET
4/0
3/8
8/1
3/1

Lysimetre
ET
1
4/1
11/1
2/2

Date of
2010
May 27
June 03
July 09
July 30

درخور یادآوری است که الیسیمتر یادشده درون مزرعه
است و فقط  011مترمربع مساحت دارد ،در حالی که
مساحتپیکسلالگوریتم SEBALبرابریککیلومترمربعو
مساحت پیکسل محصول  WaPOR 62111مترمربع است.
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باشد ،اما با توجه به اینکه اطراف این الیسیمتر تا فاصلۀ
زیادی پوشیده از یونجه و کشتهای دیگر است ،میتوان با
پیکسلهایSEBAL

تقریبخوبیاینمقداررابهعنوان ET

وWaPORپذیرفت.
نتیجهگیری
بهروز کردن وتخمینی از برآورد حجم
هدفاز اینمطالعه ، 
ی
اعمالشده در بخش کشاورزی در کشور ط 
آب آبیاری  
سالهای  2111تا  2116میالدی است .حجم آب آبیاری

سالهای  2111تا 2113حدود 13میلیارد
اعمالشده برای 

سالهای2114تا2116حدود16میلیارد
مترمکعبوبرای 
مترمکعببااستفادهازمحصولWaPORبرآوردشد.مصرف
آب در سطح کشور ،در بخش کشاورزی و حجم آبیاری از
سالهای  2113بهبعددارایروندافزایشیبودهاست.حجم

استانهای کشور ازجمله
صورتگرفته در بعضی از  

آبیاری 
استانهای خوزستان ،گلستان ،آذربایجان غربی ،فارس و

استانهایکشوردیدهشدکه

آذربایجانشرقیبیشترازسایر
دلیلاصلیآنرامیتوانباالبودنسطوحزیرکشتدراین
مناطقدانست.
نقشههای تولیدشده توسط سامانۀ  WaPORاز لحاظ

مقیاس زمانی و مکانی عملکرد بهتری نسبت به SEBAL
داشت که از دالیل این امر میتوان به توانایی الگوریتم
تبخیرـ تعرق در شرایط ابری اشاره
 ETLookدر محاسبۀ  
کرد .مقادیر عددی نقشههای خروجی از سامانۀ WaPOR
محاسبهشده توسط

بسیار کمتر از میزان تبخیرـ تعرق 
کمارتفاعحوضه
الگوریتم SEBALبود وباحرکتازمناطق 
به سمت تراز ارتفاعی  2هزار متر این اختالف به بیشترین
مقدار خود میرسید .مقادیر الیسیمتر مستقر در دانشگاه
قابل قبولی با مقادیر محاسباتی مطالعۀ
تبریز همخوانی  
الگوریتم  SEBALداشت که به دلیل بزرگ بودن اندازۀ
پیکسلهای دو روش نمیتواند شرط مناسبی برای

اینوجود سامانۀ
نتیجهگیری از عملکرد آنها باشد؛ با  

 WaPORنتایج ضعیفی را در این مقایسه ارائه میکند.
ارزیابی تبخیرـ تعرق در مقابل بارش در اراضی کشت دیم
حکایتازبرتریمقادیرتبخیروتعرقسامانۀWaPORدارد؛
دراراضیکشتدیممیزانبارشازتبخیرـتعرق

درحالیکه
قابل قبول
محاسباتیتوسطالگوریتم SEBALکمترشدکه 
نیست.
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نکتۀقابل توجه اینکهنبایداینمقوله مانند یک مسئلهو
پدیدۀ تصادفی یا آماری صرف (محض)ارزیابیشودونیازمند
درخوریادآوریاستبرآورد مصرف آب در.توجه بیشتری است
سادهسازیهای

محدودیتها و

بخش کشاورزی دارای
 در،رایمثال
ب .غیرقابلاعتماد است کهبایدبهآنها توجهکرد

بخشمحاسبۀبارشمؤثرفقطازدادههایایستگاهسینوپتیک
مرکزاستانهااستفادهشدهوبهکلاستانتعمیمدادهشدکه
، همچنین.میشود
این مسئله سبب عدم قطعیت در نتایج  
روشهای با
میشود عالوه بر روش درصدی از سایر  
توصیه  
.بهمنظور محاسبۀ بارش مؤثر استفاده شود
دقت بیشتر  
 کهWaPOR محصول ،صورتگرفته

 طبقمطالعات،همچنین
بهرغم داشتن توزیع
  ، استفاده میکندETLookاز الگوریتم 
، از نظر مقداری نسبت به دادههای زمینی،مکانی مناسب
تریرابرآوردمیکندکهگاهایناختالفقابلتوجه

مقادیرکم
تبخیرـ تعرقنیزبه
 استفادهازمحصوالتآمادۀ ،درواقع.است
استفادهشده و همینطور

دلیل عدم بومیسازی الگوریتمهای 
 توصیه نمیشود؛ اما،عدم واسنجی در مکانهای مختلف
همچنان برآورد تبخیرـ تعرق واقعی با استفاده از دادههای
.سنجشازدوردراولویتکارپژوهشگرانقراردارد
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