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 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش

  1395، سوموم، شماره سجلد بیست و 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

  تخمین و ارزیابی ردپاي آب آبی و سبز محصوالت عمده مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
  

  2 و مجید منتصري2جواد بهمنش*، 2، حسین رضایی1نیا توحید علیقلی
  گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیهدانشیار2 مهندسی آب، دانشگاه ارومیه،گروه شد ار دانشجوي کارشناسی1

  22/6/94: ؛ تاریخ پذیرش 18/11/93: تاریخ دریافت
  1چکیده

دهنده مقدار واقعی آب مصرفی بر اساس شرایط   یک شاخص جهانی نشانعنوان بهشاخص ردپاي آب  :سابقه و هدف
 داراي کـشاورزي مختلـف محـصوالت اسـتفاده مـورد واقعی آب مقدار ارزیابی و یشناسای. باشدو اقلیم هر منطقه می

 کـشاورزي آب مصرف کاهش براي مناسب راهکارهاي ارائه و شناخت در تواند می ارزیابی چنین و بوده باالیی اهمیت
ضـه آبریـز  در محدوده حوشده کشتهدف از این پژوهش نیز محاسبه ردپاي آب محصوالت عمده . باشد موثر بسیار

یزي کالن و صحیح در بخش کشاورزي و حفـظ منـابع آب، دو ر برنامه منظور بهدر این فرآیند . باشد دریاچه ارومیه می
  . جزء سبز و آبی تفکیک گردیدند

 هاي مختلف حوضه دریاچه ارومیه، کل حوضه مـوردجهت بررسی ردپاي آب محصوالت در قسمت :ها روشمواد و 
در این . عنوان ایستگاه مبنا انتخاب گردید بندي گردید سپس براي هر منطقه یک ایستگاه بهتقسیممطالعه به هفت منطقه 

در . هاي مبنا معرفی گردیدندعنوان ایستگاههاي سلماس، ارومیه، مهاباد، تکاب، تبریز، مراغه و سراب بهراستاء ایستگاه
ارومیه، پنج محصول عمده در حوضه یز دریاچه این پژوهش براي بررسی ردپاي آب محصوالت زراعی در حوضه آبر

از . هـا محاسـبه گردیـد پاي آب آن فرنگی، یونجه و ذرت مورد بررسی قرار گرفته و رد شامل، گندم، چغندرقند، گوجه
یـاز جهـت موردنهـاي  داده. تعرق و نیاز آبـی گیاهـان اسـتفاده شـد -منظور محاسبه تبخیر  بهCropWat 8.0افزار  نرم

یر و تعرق شامل دماي حداقل، دماي حداکثر، درصد رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، سرعت باد و بارندگی محاسبه تبخ
افزار معرفی گردید و ردپاي  ها به نرم سازي داده پس از مرتب. در مقیاس ماهانه از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید

  .آب محصوالت محاسبه گردید
نـشان داد کـه متوسـط سـاالنه آب مـصرفی ) آبـی و سـبز(ردپاي آب در دو جزء نتایج حاصل از محاسبات  :ها یافته

  باشد که از این مقـدار سـهم دو جـزء آب سـبز و   می m3/ton 83/3547یدشده در حوضه حدود تولمحصوالت غالب 
ــه ــدم. باشــد مــی% 75 و %25ترتیــب  آبــی ب ــین محــصوالت مــورد مطالعــه، گن ــشان داد کــه در ب ــایج ن    همچنــین نت

)m3/ton 99/1874( و یونجه) m3/ton 26/1056(در.  دارا بودنـدردپاي آب را در بین محصوالت حوضـهترین   بیش 
بنـدي  نتایج حاصل از پهنه. اند اي و چغندرقند داشته که نسبت آب آبی به سبز باالترین مقدار را براي ذرت علوفه یحال
هاي ارومیه و   بودن ردپاي آب سبز در دشتتوجه قابلمراغه و هاي تبریز و  بیانگر باال بودن میزان آب آبی در دشتنیز 

  . باشد تکاب می
                                                

  j.bemanesh@urmia.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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تـري نـسبت بـه سـایر  با توجه به نتایج پژوهش محصوالتی نظیر گندم و یونجه که نسبت آب سبز بـیش :گیري یجهنت
 صـورت بـهین امـر الزم به ذکر است که زمانی ا. گردد  پیشنهاد میمطالعه موردمحصوالت دارند براي کشت در منطقه 

ها پرداخته شـود و  هاي مختلف کشور و در سایر استان مؤثر عملی خواهد بود که به بررسی سایر محصوالت در اقلیم
  .هاي صحیح، هدفمند و یکپارچه در بخش کشاورزي و الگوي صحیح کشت انجام گردد ریزي با دید کالن برنامه

  
    CROPWAT آب آبی، آب سبز، رد پاي آب، :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ین مـواد تـأمتـرین منبـع   اصلیعنوان بهکشاورزي 
 در محدودکننـدهین عامل تر مهم عنوان بهغذایی و آب 

توسعه بخش کشاورزي، اهمیت اقتصادي منابع آبی را 
که میـزان  ییجا آن ازاما . کننده نموده است یینتعبسیار 

آب مصرفی پایه و ردپـاي آب هـر محـصول در هـر 
یر اقلـیم هـر منطقـه، میـزان تولیـدات، تأث تمنطقه تح

 و رانـدمان الگوي مصرفی مردم، عملیـات کـشاورزي
ي هـا روش بنـابراین توسـعه کاربرد آب متغیر اسـت،

 و جدید کـه بتـوان بـا آن مقـدار آب کارآمدمدیریتی 
واقعی مصرفی را محاسبه کرد، امري الزم و ضـروري 

 1 آبهاي اخیر با ظهور شاخص ردپـاي در سال. است
دهنده مقدار واقعـی آب مـصرفی بـر اسـاس  که نشان

اي بـراي  باشـد، دریچـه شرایط و اقلیم هر منطقـه مـی
 در راستاي مدیریت نوین منابع آب با ها انجام پژوهش

ایـن شـاخص بـراي  .رویکرد یکپارچه باز شده است
) 6(معرفی گردیـد ) 2002(اولین بار توسط هواکسترا 

رسـی میـزان آب واقعـی  بسیاري بـه برپژوهشگرانو 
هاي مختلف اعـم از کـشاورزي،  محصوالت در بخش

  کـه از . صنعت، خانگی، دامپـروري و غیـره پرداختنـد
  تـوان بـه مطالعـات ابـوبی و همکـاران،  این میان مـی

ـــاگین، ؛2005 ـــسترا و چاپ ـــت و  ؛2007 هواک روس
 اخـوان ؛2009؛ فرامرزي و همکاران، 2008همکاران، 

؛ عربـی و 2010 و همکـاران،  یـو؛2009و همکاران، 
ـــاران،  ـــاران، ؛2012همک ـــز و همک   ؛ 2013 گربنزلین

                                                
1- Water Footprint 

، 12، 1، 4، 10، 7، 9( اشاره کرد 2015ژو و همکاران، 
3 ،5 ،11.(  

شناسایی و ارزیابی ردپاي آب به تفکیک دو جـزء 
آب آبی و آب سبز محصوالت مختلف کـشاورزي در 

ز  حوضـه آبریـجمله ازهاي آبریز بزرگ ایران  حوضه
دریاچه ارومیـه داراي اهمیـت بـاالیی بـوده و چنـین 

توانــد در شــناخت و ارائــه راهکارهــاي  ارزیــابی مــی
هاي  متناسب براي کاهش مصرف آب کشاورزي دشت

حوضـه آبریــز مــذکور و اختـصاص آن بــراي تغذیــه 
هـدف از .  باشـدمؤثردریاچه ارومیه و احیاء آن بسیار 

یـاز و دنموراین پـژوهش محاسـبه میـزان آب واقعـی 
 در محـدوده حوضـه شده کشتمصرفی گیاهان عمده 

آبریز دریاچه ارومیه به تفکیک دو جزء آب آبی و آب 
هاي کـالن و صـحیح در  ریزي باشد تا با برنامه سبز می

ــسیل هــاي  بخــش کــشاورزي، ضــمن اســتفاده از پتان
محیطـی و اقلیمـی منطقـه بــه حفـظ و ذخیـره منــابع 

اي سبز  ین وسیله توسعهارزشمند آبی تالش کرد تا به ا
  .و پایدار در منطقه و کشور ایجاد شود

  
  ها مواد و روش

در ایــن پــژوهش بــراي بررســی ردپـــاي آب 
محصوالت زراعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پنج 

شـامل، گنـدم،  محصول عمده مورد کشت در حوضـه
ی، یونجـه و ذرت در شـرایط فرنگـ گوجـه، چغندرقند

ــا در نظــر گــر ــدمان حــدود موجــود و ب   % 30فتن ران
ــشاورزي ( ــاد ک ــازمان جه ــتعالم از س ــاس اس ــر اس ب
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مورد بررسی قرار گرفتـه و رد پـاي ) آذربایجان غربی
  ). 8(ها مورد محاسبه قرار گرفت  آب آن

بنـدي وضـعیت ردپـاي آب  همچنین جهـت پهنـه
محصوالت، کل حوضه مورد مطالعه بـه هفـت منطقـه 

ي مناطق بر اسـاس بند یمتقسنحوه . بندي گردید یمتقس
یایی، شرایط آب و هوایی، منـابع آب جغرافمختصات 

 در. موجـود و محــصوالت تولیــدي، صــورت گرفــت
 ایـستگاه عنـوان بـهیت براي هر منطقه یک ایستگاه نها

هاي سلماس،  بدین ترتیب ایستگاه. مبنا انتخاب گردید
 عنـوان بـهارومیه، مهاباد، تکاب، تبریز، مراغه و سراب 

  .اي مبنا معرفی گردیدنده ایستگاه
ــا ــرايردپ ــل آب ب ــي ک ــصوالت مح    در ی زراع

  ی  آب آبـء ردپـاي جـزدوحال رشـد حاصـل جمـع 
(WF blue)ـــاي   و  (WF green) آب ســـبزردپ

شـود کـه در   آب سبز به حجم آبی اطالق می.باشد یم
 رطوبت خاك ذخیـره صورت بهمناطق غیراشباع خاك 

 مـؤثر صـورت هباین منبع آبی در مناطق دیم . شود می
شـود و یـا از سـطح خـاك و صرف تعرق گیاهی می

 تبخیــر از دســترس خــارج صــورت بــهي آزاد هــا آب
ي سـطحی هـا آبي زیرزمینـی و ها آب). 9(گردد  می

دهنـد  ، آب آبی را تشکیل می)ها ها و رودخانه دریاچه(
و به مجموع آبی که از این منابع براي رشد یک گیـاه 

  .  شودبی آن گیاه اطالق میشود، ردپاي آ استفاده می
 یــان از محــصول بيعنــوان واحــد  آب بــهيردپــا

 حجم آب در جرم محصول که معمـوالً یعنیشود،  یم
 از ي آب در بخـش کـشاورزي رونـد ردپـایـان بيبرا

 اسـتفاده  بـر تـنمترمکعـبیلوگرم یـا  بر کیترعنوان ل
  .شود یم

 در حـال رشـد ی آب سبز محـصول زراعـيردپا
  .گردد ی میفتعر) 1(صورت رابطه  به
  

)1  (  
  

ــین ــاي آب همچن ــردپ ــز نی آب ــهی ــشابه   ب طــور م
  .گردد ی میف تعر2صورت رابطه  به

  

)2   (  
  

، CWUgreen و CWUblue یـبترت بـهاین روابط  در که
عملکـرد  Y محـصول و یآبـجز آب جز آب سبز و 

   .باشد ی می زراعیاهانگ
 یز نیسبز و آب) CWU( مصرف آب محصول اجزا

 تعـرق روزانـه در تمـام دوره رشـد -یرجموع تبخاز م
  .گردند یمحاسبه م 4 و 3هاي  صورت رابطه  بهیاه گیک

  

)3                 (  
  

)4                     (  
  

تعرق آب سبز و  -یردهنده تبخ  نشانETgreen ، در آنکه
ETblueعدد . باشد ی میتعرق آب آب -یردهنده تبخ  نشان

متر به حجـم  یلی عمق آب در میل تبدمنظور  بهیز ن10
، 4 و 3هاي  رابطه. باشد ی مm3/ha ینآب در سطح زم

lgpیـنا  بـه. باشـد ی طول دوره رشد در واحد روز م 
تعرق در طول  - یر تبخيها  از مجموع دادهر منظوترتیب 

تعرق روزانـه  -یر محاسبه مجموع تبخیعنیدوره رشد 
  . باشد یرداشت آن م تا روز بیاه از روز اول کاشت گیاهگ

 -یـرمنظور محاسبه تبخ به) 1998( و همکاران آلن
  . )2 ( را ارائه دادند5 رابطهتعرق روزانه 

  

)5        (                            
  

 یر تبخ نیزET0 [t] یاهی و گیب ضرKc[t] ، در آنکه
 منظـور بـهدر ایـن پـژوهش . باشـد یو تعرق مرجع م
ــر ــبه تبخی ــرق و  -محاس ــی از تع ــاز آب ــرمنی ــزار ن  اف

CROPWATمعادلـهدر ایـن مـدل، .  استفاده گردید 
 منظور به روش استاندارد عنوان به مونتیث -پنمن -فائو

   .  استشده  گرفتهمحاسبه نیاز آبی گیاه، در نظر 
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  نتایج و بحث
پـــاي آب  در ایــن مطالعــه جهـــت ارزیــابی رد

 مـوردهـاي  محصوالت زراعی در هر یک از ایـستگاه
ی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و مقایسه وضعیت رسبر
پاي آب محـصوالت در دو  ها با یکدیگر، مقادیر رد آن

 عنـوان بـههـا  ، آب سبز و حاصل جمع آنجز آب آبی
اي   منطقـهصـورت بـه و شـده محاسـبهردپاي آب کل 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در بــین . بنــدي گردیــد پهنــه

 پـاییزه رتصـو بهمحصوالت مورد بررسی، گیاه گندم 
  سـاله بـا طـول دوره   یـکصـورت بهبوده و یونجه نیز 

 صـورت بـه روز در نظر گرفته شد، سایر گیاهـان 365
 مقادیر مربوط 1شکل . گردند بهاره در منطقه کشت می

 مـوردبه متوسط ردپـاي آب هـر یـک از محـصوالت 
ی را به تفکیک آب سبز، آب آبـی و ردپـاي آب بررس

   .دهد یمکل نشان 

  

  
   . مقادیر مربوط به آب سبز، آب آبی و ردپاي آب کل محصوالت عمده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه-1ل شک

Figure 1. Green, blue and total water footprint values of dominant crops in Urmia lake basin. 
  

، در بـین محـصوالت مـورد 1با توجه بـه شـکل 
 m3/tonبـا مقـادیر ترتیـب  بررسی، گندم و یونجه بـه

ــــی و m3/ton 26/1056 و 17/1294  m3/ton آب آب
تــرین   آب ســبز، بــیشm3/ton 95/237 و 52/580

 این در. اند مقادیر ردپاي آب را به خود اختصاص داده
، چغندرقنـدحالی است که سـایر محـصوالت شـامل 

 ردپـاي آب در ازنظـراي  ی و ذرت علوفـهفرنگ گوجه
علت این امر، پایین بودن . اند قرارگرفتههاي بعدي  رتبه

میزان عملکرد در واحد سطح این محـصوالت نـسبت 
ــد،  ــر چغندرقن ــدي نظی ــصوالت تولی ــایر مح ــه س ب

طبـق نتـایج . باشـداي مـیی و ذرت علوفهفرنگ گوجه
ترین مقدار مصرف  عربی و همکاران نیز در ایران بیش

تـرین  آب مربوط به تولید غالت است کـه از اساسـی

مطـابق ). 3(باشـد  تراتژیک کـشور مـیمحصوالت اس
نتایج هواکسترا و چاپاگین نیز، در دنیا نیز مقـدار آبـی 

شـود از اهمیـت زیـادي  که صـرف تولیـد گنـدم مـی
  .برخوردار است

 کـل  ارزیابی مکانی تغییـرات ردپـاي آبمنظور به
،  ردپـاي آب آبـیازنظـرحوضه آبریز دریاچه ارومیـه 

ي قـرار بند پهنهد ردپاي آب سبز و ردپاي آب کل مور
ي ردپـاي آب بند پهنه نتایج حاصل از 2شکل . گرفت

هاي غربی  ، قسمت2با توجه به شکل . دهد را نشان می
 آب سـبز منـاطق ازنظـرحوضه آبریز دریاچه ارومیـه 

ایـن . باشد مساعدي براي کشت محصوالت زراعی می
هـاي  در حالی است کـه ردپـاي آب آبـی در قـسمت

باال بـودن میـزان . باشدتر می شرقی حوضه بسیار بیش
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آب آبی مصرفی محصوالت زراعی در شرق حوضه و 
هاي سـطحی و زیرزمینـی  تر از منابع آب استفاده بیش

در دســترس در ایــن منــاطق، میــزان کــل ردپــاي آب 

 ازتر نموده و این منـاطق را  محصوالت زراعی را بیش
 منـاطق عنـوان بـه کـشت محـصوالت پرمـصرف نظر

   .نماید ی مینامساعد معرف
  

  
  

  (C)) ج                                       ((B)) ب                                        ((A)) الف(
  

  .محصوالت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه) ج(و ردپاي آب کل ) ب(، ردپاي آب آبی )الف( وضعیت ردپاي آب سبز -2شکل 
Figure 2. Situation Green (A), blue (b) and total water footprint (C) of crops in Urmia lake basin.  

  
که ردپاي آب یک محصول معیـاري  ییجا آن ازاما 

 نـوع آب نظـر ازبراي ارزیابی آب مصرفی محـصول، 
و با توجـه بـه شـرایط ) آب سبز یا آب آبی(مصرفی 

باشد، به بررسی نسبت تقسیم آب آبی به آب  اقلیمی می
نسبت آب آبی ( و درصد آب مصرفی هر دو جزء سبز

ــل ــاي آب ک ــه ردپ ــبز ب ــسه )و آب س ــت مقای ، جه
 نوع آب مصرفی نظر ازمحصوالت زراعی مورد بررسی 

بعـد کـردن  یبـعلت این کار . در حوضه پرداخته شد
واحدهاي ردپاي آب در دو جز آب آبی و آب سبز و 
امکان مقایسه میزان آب مصرفی هر یک از محصوالت 

 بدون در نظر گرفتن میزان عملکرد ذکرشدهر دو جزء د
مقـادیر مربـوط بـه . باشد محصول در واحد سطح می

نسبت آب آبی به آب سـبز مـصرفی محـصوالت نیـز 
   .  آورده شده است3  مجزا در شکلطور به

  

  
  ).اعداد قرمز رنگ( نسبت آب آبی به آب سبز مصرفی محصوالت زراعی -3شکل 

Figure 3. Consumptive blue to green water ratio of dominant crops (red numbers). 
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   مقادیر مربوط بـه آب آبـی 3 همچنین در شکل
 نسبت ردپاهاي آب آبی بـه آب سـبز بـراي و سبز

  تمـامی محــصوالت مــورد بررســی، رســم گردیــده 
تري باشد نشان  هرچه این نسبت عدد کوچک. است

  تـر آن  سـتفاده بـیشاز باال بودن میزان آب سـبز و ا
  بـا . باشـدگیاه از منابع آبی ناشـی از بارنـدگی مـی

ــه شــکل ــه5 توجــه ب ــد و   ذرت علوف اي، چغندرقن
 و 44/8، 45/9هـاي  ترتیب با نسبت فرنگی به گوجه

ترین نسبت آب آبی را به آب سبز دارند   بیش91/6
تـرین  دهد که این محـصوالت بـیشو این نشان می

هاي سـطحی   از منابع آبمیزان مصرف آب خود را
تـوان  یجـه مـینت در. و زیرزمینی در دسترس دارند

گفت که، کـشت ایـن محـصوالت باعـث اسـتفاده 
ي سـطحی و زیرزمینـی در هـا آبتر از منـابع  بیش

تواند در تحلیل منابع آبـی یـک دسترس شده و می
این در حالی است که . یرگذار باشدتأثمنطقه بسیار 

ترتیـب   گندم و یونجه بهنسبت آب آبی به آب سبز
بیـانگر ایـن اسـت کـه باشد و این   می44/3 و 3/2

یرزمینـی ایـن زهاي سطحی و نسبت استفاده از آب
دو محصول در برابـر منـابع آب مـصرفی ناشـی از 

  باشـد کـه  یمـ برابر 44/3 و 3/2ترتیب  بارندگی به
این اعداد نسبت به سایر محصوالت مـورد بررسـی 

رقـم ) فرنگـی  و گوجـهدرقندچغني، ا علوفهذرت (
   . باشند تري می کوچک

  
  گیري کلی نتیجه

در ایــن مطالعــه میــزان آب مــصرفی محــصوالت 
زراعی در گستره حوضه آبریز دریاچه ارومیه بررسـی 

دهنده باال بودن میـزان آب آبـی در  نتایج نشان. گردید

هاي شرقی حوضه و همچنین بـاال بـودن میـزان  دشت
ــت ــبز در دش ــاي غ آب س ــه ه ــوبی حوض ــی و جن رب

 بیانگر باال بودن میزان آب آبی نتایجهمچنین . باشد می
فرنگـی  قنـد و گوجـه اي، چغنـدر مصرفی ذرت علوفه
گـردد،  پیـشنهاد مـی. باشـد ها می نسبت به آب سبز آن

 حفـظ منـابع آبـی سـطحی و زیرزمینـی در منظـور به
دسترس در این ناحیـه و اسـتفاده بهینـه از منـابع آب 

نزوالت جوي، با در نظر گرفتن منافع ملـی و ناشی از 
دي کشور، الگوي کشت حفظ استقالل سیاسی و اقتصا

 گردد تا با کاهش آب مصرفی در بخـش بهینه انتخاب
 مصرف کمکشاورزي بتوان از طریق کشت محصوالت 

.  برداشـتمـؤثریـا دریاچـه ارومیـه قـدم راستا احدر 
 نظیـر  محـصوالتیپـژوهش با توجه به نتـایج بنابراین

تري نـسبت بـه  گندم و یونجه که نسبت آب سبز بیش
 مـوردسایر محصوالت دارند بـراي کـشت در منطقـه 

الزم به ذکر است کـه زمـانی . گردد  پیشنهاد میمطالعه
 مؤثر عملی خواهد بود که به بررسی صورت بهاین امر 

ــالن  ــد ک ــا دی ــه شــود و ب ســایر محــصوالت پرداخت
د و یکپارچه در بخـش هاي اصولی، هدفمن ریزي برنامه

ــردد ــشت انجــام گ ــشاورزي و الگــوي صــحیح ک . ک
هـاي  یستمسهمچنین باال بردن راندمان آبیاري با بهبود 

ي جـا بـه فـشار تحـتهاي  یستمسآبیاري و جایگزینی 
 راهکارهـاي اساسـی در ازجملـههـاي سـنتی،  یستمس

 بـا بـاال که چراباشد  یمکاهش ردپاي آب محصوالت 
آب محـصوالت ي میـزان ردپـاي بردن راندمان آبیـار

 راندمان، ردپاي آب محـصوالت تر و با پایین آمدن کم
 .افزایش خواهد یافت
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Abstract3 
Background and Objectives: Water footprint index is a global index which can be as an 
indicator of real consumptive water base on region climate condition. Knowing and evaluating 
actual water consumption of different agricultural products are important and this evaluation 
gives suitable solution to decrease agricultural water consumption. The objective of the present 
study is to calculate water footprint for dominant crops in Urmia lake basin in two components 
named green and blue water. In this process, green and blue water components were separated 
in order to correct programming in agriculture part and saving water resources.  
Materials and Methods: To investigate dominant crops water footprint in different regions of 
Urmia lake basin, the studied basin was divided to seven regions. Then for any region one 
station was selected as datum station. In this direction, Salmas, Urmia, Mahabad, Tekab, Tabriz, 
Maragheh and Sarab stations were presented as datum stations. In this research, to investigate 
agricultural crops water footprint in Urmia lake basin, five dominant crops in basin containing 
wheat, sugar beet, tomato, alfalfa and maize were investigated and their water footprint were 
calculated. The evapotranspiration and water requirement for the studied crops were calculated 
by using CropWat 8.0 software. The requirement data for evapotranspiration calculation 
containing minimum temperature, maximum temperature, relative humidity, sunshine hours, 
wind speed and precipitation in monthly scale were obtained from meteorological organization. 
After arranging, the data was presented to the software and Water footprint was calculated.   
Results: The results of Water Footprint calculate in two components (blue and green) showed 
that the mean annual consumptive water was 24834.83 m3/ton for dominant crops and green and 
blue water portion was calculated 25 percent and 75 percent respectively. Also the results 
showed that among the studied crops, wheat (13124.94 m3/ton) and alfalfa (7393.81 m3/ton) had 
the highest water footprint. Whereas sugar beet and forage maize had the highest blue water to 
green water consumption ratio. The results of zoning showed that blue water consumption was 
high in Tabriz and Maragheh plains whereas for Urmia and Tekab plains green water 
consumption was considerable.  
Conclusion: The results of the present study showed that the crops such as wheat and alfalfa 
which have considerable green water in comparison of other crops were proposed for cultivate 
in the studied region. It is necessary to mention that this issue is an effective suggestion when 
the water footprint index is calculated in different climate and other provinces and correct 
integrate programming was done in agriculture part and tillage pattern.   
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