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 چکیده

 و اهریزیبرنامه در تخمین کارایی آب )ارزش اقتصنادی آب مصر  شده جدت تویید محصوت  کشاورزی مختل(( 

آبریز، با اصالح ایگوی کشت، میزاف  حوزهوجود این اطالعا  در یک  صور در  .دارد اهمیت بسیار هاگیریتصنمیم 

 مشنناهدا  و هاداده آوریجمعنمود.  حوزهتواف کمک شننایانی به مدیریت بدتر آب در آبیاری و راندماف آبیاری، می

، ، ایگوی کشتکشاورزی محصنوت   کشنت  زیر سنح  کارایی آب و عوامل مرتبط با آف شنامل   خصنو   در زمینی

 از سننن   از حاصننل هایدادهبوده و  برزماف و پرهزینه، سنننتی هایروش با هاآف میزاف تویید محصننوت  و نیاز آبی

 شننناسننی محایعا محایعه حاضننر در دو بخ  به بررسننی روش در این زمینه تویید نمایند. مفیدی طالعا ا توانندمیدور

ن ی سننای پرداخته و امکافاسننتفاده از تصنناویر ماهواره تعیین کارایی آب و ایگوی کشننت محصننوت  کشنناورزی با  

. در بخ  اول منابع اطالعاتی مورد اسنننتفاده جدت تخمین نمایدمحنایعنا  فور را در حوزه آبخیر ارومیه بررسنننی می  

 تفکیک به اراضی کاربری تیه تویید روش بندی شده است. در بخ  دوم نیز،کارایی آب کشناورزی بررسنی و دسنته   

 است. ارائه شده آف نیاز مورد هایداده به همراه تعیین نیاز آبی محصوت  مختل( محصول و

ای جدت تخمین کارایی آب شننامل اسننتخراع نوت کشننت های دادهنیازمندی ،دهدنتایج این بررسننی نشنناف می

کشاورزی و یا تویید تیه کاربری اراضی به تفکیک محصوت   ، استفاده از آمارهایNDVIغایب با استفاده از شاخص 

ای برای تعیین سح  زیر کشت و ایگوی کشت های دادهباشد. همچنین نیازمندیآبریز می حوزه)ایگوی کشت( در کل 

های طیفی و منحنی NDVIهای زمانی عمدتا شنامل تدیه توویم کشنت دقیم محصنوت  کشاورزی منحوه، داشتن سری   

های زمینی و تدوین مصناحبه با کشناورزاف، بررسنی خصنوصیا  فنویوگیک گیاهاف،     برداریف منحوه، ان ام نمونهگیاها

انی ی با تفکیک مکاماهوارههای کشت و کار محصوت  مشابه در منحوه و داشتن سری زمانی از تصاویر بررسی روش

ی هاهدادایی آب در حوزه آبخیز ارومیه، باتوجه به باشننند. جدت تعیین عملکرد محصننول و کارمتر( می 11حداقل بات )

 عنوافبهخا   محصول یک و خا  کشت فصل یک در آب کارایی ( محاسبه0: شده است ارائهموجود سنه پیشننداد   

 نوشه ( تدیه1کشاورزی و  آمارهای دارای( هادشت یا و اسنتانی ) محدود مناطم در آب کارایی (  تخمین2کشنت غایب  

 ایگوی کشت و محاسبه کارایی تفکیک به حوزه کل کاربری

 ، حوزه آبخیز ارومیهکارایی، تعیین ایگوی کشت، های مورد نیازداده: هاکلیدواژه
 


