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REWAS آب کشاورزی جویی واقعیصرفه ارزیابی جهت در ابزاری 
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 چکیده

 کشاورزی آب مصرف در جوییصرفه بنابراین، است، مطرح جهانی غذایی امنیت و کشاورزی برای جدی تهدید یک عنوانبه آب کمبود
سازی مصرف آب در بخش کشاورزی تکیه بر بهینه با آب بحران بر غلبه هایحلاست. راه آب منابع کمبود بر غلبه برای مسئله رینتمهم

ها را گذارییهسرماها و ریزییافته و بعضاً برنامهصحیح توسعهتوجه و آگاهی از چرخه آب باعث شده تا تعاریف ناقص و ناعدم و ساده نیست
-داده آوردن دستی به اطالعات کافی و واقعی در بخش کشاورزی است. بهعدم دسترسقرار دهد. چالش اصلی در این رابطه  الشعاعتحت

 هایدر مقیاس اطالعات آوریجمع به نیاز جویی واقعی آب در مزارع،آن صرفه تبعبهمصرف و  ای ازو مشاهده شده گیریهای اندازه
 در کهیهنگام مزرعه مقیاس در ظاهری در مصرف آب جوییصرفه موارد،اتفاق به قریب اکثر در که دهدمی نشان شواهد .مختلف دارد

یری هر نوع ابزار ساده و عملی برای ارزیابی تأثیر کارگبه ؛ لذارا به دنبال داشته است آب افزایش مصرف شود، ارزیابی تربزرگ مقیاس
برداران در مقابل منابع آبی و توجهی را بر رفتار بهرهتواند اثرات قابلتر میهای بزرگاسیمقدر مقیاس مزرعه و  شدهگرفتهمداخالت به کار 

 یافتهتوسعه جهانی فائو خواروبارتوسط سازمان  آب وریبهره و حسابداری مفاهیم اساس بر که REWAS مصرف آن داشته باشد. ابزار
 شده معرفی حوضه مقیاس در آب واقعی جوییصرفه میزان بر مزرعه مقیاس در هشدگرفته کاربه مداخالت اثرات سریع ارزیابی برای است،
 .است
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 ننرردما یطرری( و عوامررل محDinar et al., 2019) یاقتصرراد

( و تغییر اقلریم همچنران در حرال    IPCC, 2019) نیزم بیتخر

 ,.Turral et al., 2011, Van Opstal et alافرزایش اسرت )  

 اصرلی  کننرده مصررف  یبخش کشراورز  نکهیبه ا(. باتوجه2020

تمرکرز برر    آبیحل معضل کم یبرا باشد،یمنابع آب در جهان م

 یشررتریب تیرربخررش از اولو نیررمصرررف آب در ا سررازینررهیبه

در بخررش  یکمبررود آب برره چالشرر یبرخرروردار اسررت. از طرفرر

اسرت کره    رفتهشیپ ییمشکل تا جا نیاو  شدهیلتبد یکشاورز

داشرته اسرت. از    یمنف راتیتأث زیو درآمد کشاورزان ن شتیبر مع

 سرازی نره یبرر به  هیر غلبه بر بحران آب با تک هایحلراه ،یطرف

سرت و معمرو ً   نی ایکرار سراده   یمصرف آب در بخش کشاورز

 نیدر ا یاصل چالشرا به دنبال داشته است.  واقعیریانتظارات غ

در بخرش   یو واقعر  یبره اطالعرات کراف    یابطه عدم دسترسر ر

حلو بعضاً راه حصحینا هایبوده که من ر به برداشت یکشاورز

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1399.7.2.9.8


 9911پاییز و زمستان  ،2 شماره ،7 جلد کشاورزی، رد آب مدیریت نشریه  921 

 

 حیصرح  ماتتصرمی  اخذ مانع و شده انگارانهساده ازحدیشب های

بره دسرت آوردن داده   ی. از طرفر گرددیم گذارانیاستتوسط س

تبع آن صرفههاز مصرف و ب ایهدهشده و مشا یریگاندازه های

اطالعرات در   آوریبره جمرع   ازنیر  مرزارع،  در آب واقعری  جویی

در مصررف   جرویی صررفه  هاینهیدارد. تاکنون گز عیوس یسطح

داشرته   یشرتر یتمرکز ب یاریآب هایکیآب معمو ً بر بهبود تکن

 Ward and Pulido-Velazquez., 2008; Adamsonاست )

and Loch, 2014; Perry and Steduto, 2017; Pérez-

Blanco et al., 2020, Van Opstal et al., 2020.) 

مزرعرره  اسیرردر مصرررف آب در مق یظرراهر جرروییصرررفه

تنهرا من رر   شرود، نره   یابیر ترر ارز برزرگ  اسیکه در مقهنگامی

مصرف آب  شینشده است بلکه ممکن است افزا ییصرف جوبه

 نایبربنا(. Giordano et al., 2017به دنبال داشته است ) زیرا ن

 ریترأث  یابیر ارز یبررا  یسراده و عملر   هایابزار یرگیکارلزوم به

ترر  برزرگ  اسیمزرعه، در مق اسیشده مقمداخالت به کار گرفته

صررفه  مربوط به جنتای یطورکل. بهگرددیاحساس م شیازپشیب

ماننرد   یو محبروب  جیر را هرای آب حاصرل از مردل   واقعی جویی

Cropwat  وAquaCrop در  دیر با ،یدانیر کوچک و م سایبا مق

 زیر حوضره آبر  ایر و  یتر مانند دشت کشراورز بزرگ هایاسیمق

 هررایمرردل زیررحوضرره ن اسیررشررود. اگرچرره در مق  یابیررارز

و  دهیچپی اکثراً هامدل نیوجود دارد، اما ا یمتعدد یکیدرولوژیه

ابرزار   کیر بره   ازیر بروده و ن  یادیر ز هرای یو ورود اتیبا فرضر 

 مربروط بره   جنترای  بتوانرد  کره  دارد وجرود  ترساده لیوتحلهیت ز

حوضره   اسیر را بره مق  یدانیم اسیقآب در م واقعی ییجوصرفه

 توسعه دهد.

در یرافتن   شرویپ یفائو همواره نقش یسازمان خواروبار جهان

کررده   فرا یا آبری با کم یسازگار یمناسب برا هایحلو ارائه راه

 میاساس مفاه را که بر REWASابزار  راً،یسازمان اخ نیاست. ا

یافته اسرت را  ( توسعهFAO., 2013آب ) وریو بهره یحسابدار

 اسمقیر  در شدهگرفته کاراثرات مداخالت به عیسر یابیارز یبرا

 یحوضه معرف اسمقی در آب واقعی جوییبر میزان صرفه یدانیم

 کرده است.
 

 آب واقعی جوییصرفه مربوط به میو مفاه نهیشیپ

 کشراورزی  آب کننردگان کره مصررف   شودیتصور م معمو ً

 نایبربنا دهند،یهدر م یاریآب ندیفرا یآب را در ط یادیز ریمقاد

حرل بره راه  ازیر ن تواندیم یاریآب در زمان آب یواقع جوییصرفه

 Molden etرا کاهش دهرد )  شتریآب ب نیتأم یبرا گرید های

al., 2001ش که بر اساس دان شودیم یتصور از آن ا ناش نی(. ا

درصد اسرت.   01تا  21راندمان کاربرد آب در مزارع حدود  ج،یرا

 مانرده یدرصرد براق   01ترا   01که حردود   شودیتصور م نایبربنا

تفکررات در   نیر از ا هرایی رفتره اسرت. نمونره   ازدسرت  ینروع به

یحال به چشرم مر  سال گذشته تابه 31انتشارات مختلف فائو از 

 (.1ل ( )شکVan Opstal et al., 2020) خورد

 

 
ه ک مزرعه در آبیاری آب تلفات -ب  و هاکانال در آبیاری آب تلفات -آب: الف تلفات مورد در گذشته قرن اندازهایی ازچشم -1 شکل

 (Food and Agriculture Organizations (FAO), 1989a, 1989b) شود.یملحق م سطحی رواناب یا زمینیزیر آب به

 ب الف
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درست از ی اصلی این باور غلط مربوط به برداشت ناریشه

است که در مهندسی  "1آبیاری راندمان" کالسیک مفهوم

 نسبتعنوان به معمو ً آبیاری آبیاری ای اد شده است. راندمان

محاسبه  4منبع ازشده خارجآب  یا 3کاربردی آب به 2مصرفی آب

آبی  هایحوضه رد کالسیک مفهوم این از استفاده .شودمی

 ی هدرنت و نادرست تصمیمات به عنوان یک م موعه، من ربه

 ,Keller and Keller)گردد می درستنا هایسیاستاتخاذ 

 استفاده و 0برگشتی راندمان، جریان کالسیک در مفهوم .(1995

 راندمان مفهوم از استفاده شوند، بنابراینلحاظ نمی آن از 0م دد

بیاورد که  به وجودکن است این تلقی را مم ییتنهابه آبیاری

 کهیدرحالهای متعددی وجود دارد، برای افزایش راندمان راهکار

 دلیل به محلی، آبیاری راندمان پایین در در واقعیت، باوجود

-راه سایر مناطق، در برگشتی مزارع هایجریان از م دد استفاده

 ریز سطح در های محدودی برای بهبود راندمان آبیاریحل

وجود  آب مصرف جویی واقعیاز منظر صرفه حوضه یاحوضه 

 (.Van Opstal et al., 2020)دارد 

 زمینیزیر آب هایسفره امکان احیای دلیل به نیبر ا عالوه

 آبیاری برگشتی در بعضی مناطق، استراتژی هایجریان طریق از

 هایکانال از نشتی تلفات م از دانستن و مزارع در ازحدبیش

انتقال در  یا های کاربردراندمان ارتقاء بر است ممکن تقال آبان

امروزه پرداختن به  .باشد ارجحیت داشته های کوچکمقیاس

ها و گزارش علمی و در ادبیات "جویی واقعی آبصرفه"مفهوم 

 ادامه است. دررشد درحال سرعتبه تخصصی هاینشست

 ت.اس شده پرداخته مفاهیم این تعریف به لیتفصبه

درواقع تأکیدی است بر  جویی واقعی آب،صرفه اصطالح

 حوضه کلبه باید مقیاس میدانی اینکه نتایج حاصل از یک

جویی واقعی آب نوعی از صرفه دیگر،عبارتبه. یابد گسترش

 سایر مصارف برای را آب مشخصی مداخالتی است که مقدار

                                                 
1 Irrigation Efficiency 
2 Water Consumed 
3 Water Apllied 
4 Water Withdrawn from a source 
5 Return Flow 
6 Reuse 

عات تعداد مطال (Van Opstal et al., 2020) .کندمی آزاد

های حفاظت از منابع آب در موردی در خصوص تکنولوژی

-است، به افتهیشیافزاهای اخیر مقیاسی فراتر از مزرعه در سال

(، 2119تا  1190های سال )بین سال 42که در طول طوری

مورد آن  11مطالعه موردی ثبت شده است که حدود  224

 Van Opstal)اند سال انتهایی بازه بوده 1( در طول % 0/41)

et al., 2020). 

به  من ر تواندمی افزایی دو تخصص آب و زراعتهم

 .گردد وریبهره افزایش آب و یی واقعی در مصرفجوصرفه

به مدیریت بهینه آب و عملیات  قرارگرفتنهایی از کنار هم مثال

اند عبارتشود،  آب وریبهره تواند من ر به بهبودی که میزراع

 یی تقویم زراعی، کاربرد مالچجاجابهرشد،  کاهش طول دوره: از

 آرایش کاشت شده،تنظیم یاریکم آب ،(کاه خاک، پالستیک،)

 رقم مناسب، انتخاب کود مناسب، هرز، هایعلف کنترل بهینه،

 در مهم جنبه دومین .تسطیح و سایر موارد ی حفاظتی،ورزخاک

 و تعرق و تبخیر بین ارتباط جویی در مصرف آب،صرفه زمینه

در شرایط یکسان  که است شده گزارش .است عملکرد محصول

 Perry and) رشد، عملکرد محصول رابطه خطی با تعرق دارد

Steduto, 2017). 

 آبیاری، هایشیوه گسترده تنوع کشور ما با در خصوصبه

 زیادی هایگزینه محصو ت، مدیریت و زراعی محصو ت

-خاطراستدوتو  و یپر .وجود دارد جویی واقعی آببرای صرفه

 زیادی تعداد از ایمزرعه هایداده کهیهنگامکردند  نشان

 از شود که بعضیمشاهده می گردد، آوریجمع شاورزک

 سایر به نسبت محصول، تعرق میزان یکسان برای شاورزانک

معمو ً تفسیر رایج این  .دارند عملکرد بیشتری کشاورزان

 تمهیدات یریکارگبه و آب بهتر موضوع چنین است که مدیریت

با مصرف آب  عملکرد شده و افزایش سبب تواندمی زراعی

یکسان تولید افزایش پیدا کند، یا ممکن است با حفظ عملکرد 

جویی در مصرف آب رخ دهد. همچنین این محصول صرفه

یک بسته مدیریتی  درنظرگرفتنبا  که محققان عنوان کردند

 وضعیت کاشت، اکمتر رقم، کاشت، تاریخمناسب )اعم از 

 توان بهغیره( و تنها با تغییر میزان آب می و حاصلخیزی خاک
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 برای محصول تعرق و عملکرد بین ای نسبتاً خطیرابطه

 .(Perry and Steduto, 2017) افتیدست محصو ت زراعی

 افزایش صرفاً با با کمبود آب مواجه باشیم، اگر ،گریدعبارتبه

افزایش خواهد یافت، لیکن افزایش ( کیلوگرم) آب، تولید تأمین

 محقق نخواهد شد.( مکعبمتر بر کیلوگرم) وری آببهره

 جویی واقعی آبصرفه برای را زمینه که)وری آب بهره افزایش

 مدیریت هایجنبه سایر در تغییر به ، معمو ً(کندمی فراهم

 همان آن با در که است متمرکز راعتز -آب  با رویکرد کشاورز

جویی واقعی آب یا تولید تعرق، صرفه مشخص تبخیر و مقدار

 و تبخیر رابطه بین بودن خطیغیر باشد. این پذیرامکان بیشتر

نواحی  و اقلیم وسیع دامنهبه  باتوجهمحصول  عملکرد و تعرق

 تواندمی مزرعه مدیریت هایشیوه و 1قتصادیا - کشاورزی

 (Van Opstal et al., 2020).  باشد توجهقابل

 

 آب وریبهره و جویی آبصرفه مداخالت بین ارتباط

 شود؟می جویی آبصرفه باعث آب وریبهره افزایش آیا  

 مقدار آب با تواندمی که تصور غالب این است مداخالتی

جویی صرفه موجب کنند، تولید را محصول مقدار همان کمتر،

 با زمانی درست است که فرض شوند. ولی اینمی آب

 ، درحالنیباا .یابد کاهش آب تخصیص مداخالت، یریکارگبه

برای تخصیص  اجراقابل تخصیص کارآمد و هایسیستم عمل

 .ندارد وجود جهان توسعهدرحالآب در اغلب مناطق 

جدید بذر، تولید  رقم یک با بتواند کشاورز یک اگر مثالعنوانبه

ار توان انتظنمی افزایش دهد، درصد 21 هکتار( )در محصول را

و یا  زیر کشت محصول سطح خودکار طوربه او که داشت

 زم ای اد  رساختیزباید  حقیقت، در .دهد کاهش تخصیص را

 آب برای تقاضا افزایش منفی اثر آب، وریبهره شود تا افزایش

 نداشته باشد. را

 های فرهنگی، اجتماعی،در صورت عدم وجود زیرساخت

 وری آب درکه افزایش بهرهتوان مطمئن بود قانونی و فنی، نمی

                                                 
1 Agro-economic zone 

اثر کاربرد مداخالت من ر به کاهش کاربرد آب شود، بلکه حتی 

ممکن است به دلیل اثرات مثبت اقتصادی کشاورزان را ترغیب 

به کاربرد آب بیشتر از طریق افزایش سطح زیر کشت و غیره 

 Jevon’s Paradox یا 2برگشتی اثرعنوان به مسئله ایننماید. 

 که فناوری کاربرد مداخالت مثال باعنوانود. بهشمی شناخته

 مصرف که رودمی شود، انتظارراندمان آبیاری می بهبود باعث

 که دارد وجود امکان هم این واقع در یابد، اما کاهش آب

 پارادایم در تغییر نی؛ بنابرا(2یابد )شکل  افزایش آب مصرف

 سمت به یمحل آبیاری راندمان دیدگاه کشاورزی از آب مدیریت

 در جویی آب نیزصرفه مهم باید جنبه حوضه، مقیاس ارزیابی در

 .(Van Opstal et al., 2020)  شود گرفته نظر
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در انتظارات از  Jevon’s Paradox برگشتی یا اثر -2شکل 

 حالت نامطلوب -bحالت مطلوب  -aافزایش راندمان آبیاری: 

 

 جویی آبصرفه

 جویی آبصرفه که دبرس نظر به بدیهی است ممکن

 پرسیده باید که مهمیسؤال  اما شود،می تلقی مثبت یطورکلبه

 افتدمیشده  ییجوصرفهآب  برای اتفاقی چه که است این شود

 پری. شود ارزیابی باید( مکانی و زمانی) مقیاس کدام در و

                                                 
2 Rebound Effect 
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 ,Perryدهد )می ارائه جویی آبصرفه برای را زیر تعریف

2017). 

 افزایش به من ر که است ایمداخله یی آبجوصرفه"

این ازجمله  شود،های مفید میسایر استفاده برای آب تدری ی

حفظ تعادل آبخوان  یا زیستیمحیط توان به خدماتموارد می

 "اشاره کرد 

 وجود مفید جایگزینی استفاده هیچ اگر ،گریدعبارتبه

 جویی آبصرفه تحقق به دیگر نیازی احتما ً باشد، نداشته

 که کرد جویی آب این را اضافهمفهوم صرفه به توانمی .نیست

 آب وریبهره یا و با تر اولویت یک باید جایگزین مفید استفاده

 اولویت معمو ً .باشد داشته اصلی استفاده به نسبت با تری

 شودمی تعیین هابخش بین گیریتصمیم یندهایفرا توسط

 ،(زیستبخش محیط مقابل در بخش کشاورزی مثالعنوانبه)

 یک در کاربرد آب مقایسه برای بیشتر آب وریبهره کهیدرحال

 استفاده( آبی برنج مقابل در آبی سبزی ات مثالعنوانبه) بخش

-می مشخص اغلب حوضه، به مزرعه دیدگاه از تغییر با .شودمی

 بسیار آب ،1شدهتلف آب از م دد استفاده دلیل به که شود

 .شودتلف می شد،می تصور آنچه بت بهنس کمتری

 به آن چرخه و تر استرایج دانش این هیدرولوژی، دیدگاه از

 شود،تلف نمی هرگز که آب صورت نیابه : شودگفته می آب

به  برف یا بارانصورت به دیگر جای در شده تبخیر آب زیرا

 از "ردیابی آب" مفهوم آبیاری علم در .گرددیبازمسطح زمین 

 شناخته آب حسابداریعنوان به اغلب و شد شروع 2111 سال

 .اندشدهارائهشناسی اصطالحات ردیابی آب در ادامه واژه شود.می

 2"ردیابی آب" شناسی اصطالحاتواژه

 3آب کاربردی

 شودمی استفاده خاص منظور یک برای که است آبی مقدار

 ی،صنعت یندهایفرا نیروگاه برق، آبیاری، مثال:عنوانبه)

                                                 
1 Lost 
2 Follow the Water 
3 Water Use 

یا  توانمی را آب کاربردیهرگونه غیره(.  و خانگی شستشوی

آن  در یا کهیطوربه، بازگرداندسیستم  به یا کرد مصرف

 گردد. ذخیره یا شود و به کار برده سیستم
 

 4شدهمصرف آب

به مصرف رسیده است و از دسترس  که است آبی مقدار

 شود و امکان استفاده م دد آن دیگر تحت هیچخارج می

تواند به مصرف مفید می شدهمصرفشرایطی نیست. آب 

مفید غیر یا( شود مصرف گیاه تعرقعنوان مثال بهعنوان)به

 از سطح خاک تبخیرعنوان مثال بهعنوان)به رسیده باشد

 شود(. مصرف
 

 5برگشتی آب

که مصرف نشده و دوباره به کاربردی به آن بخش از آب 

آب برگشتی  ،گرددیمینی بازمزهای سطحی و یا زیرمخازن آب

 باشد افتیقابل باز تواندبرگشتی می . آبگویندمی

 یا( زمینیزیر آب سفره یا رودخانه به بازگشت مثال،عنوانبه)

 شود(. آلوده برگردد یا دریا به) باشد افتیباز رقابلیغ
 

 6جویی شدهآب صرفه

 رقابلیغ کسر یا و مصرف کاهش از حاصل آب مقدار

 مصارف برای تواندو می است برگشتی از جریان بازیافت

 .باشددر دسترس  جایگزین
 

 7آب جویی در مصرفصرفه

 کاهش به من رکه  دارد اشاره اقدامات و هاروش ها،فناوری به

 شود.می بازیافت رقابلیغ کاهش کسر یا و آب واقعی مصرف

حوضه، تمرکز بر  قالب از دیدگاه ردیابی آب، در بنابراین

 (3) شکل خواهد بود. در برگشتی و برداشتی هایریانج روی

در  "ردیابی آب"چارچوب حسابداری آب با دیدگاه  نمونه یک

 .استشده ارائهکشاورزی آبی 

                                                 
4 Water Consumed 
5 Water Returned 
6 Water Saved 
7 Water Saving 
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 (Molden et al., 2001) آبی کشاورزی برای آب حسابداری چارچوب -3 شکل

 
 هرای چرارچوب  تقویرت  و بهبرود  بررای  زیرادی  هایتالش

 کمیسریون  مربوطره،  هرای بحث پیرو است. دهش آب حسابداری

 چهرار  بر متمرکز را ایساده رویکرد زهکشی و آبیاری المللیبین

باهردف اطمینران از    پرری کررد و   اتخاذ آب جریان اصلی مؤلفه

 آب، رویکررد مرذکور را   جریران  اصلی هایتمرکز بر روی مؤلفه

-مری  دهبرر نامرویکرد ردیابی آب  عنوانبهکرد که از آن  ترساده

 ایرن  اصلی (. در حقیقت، مفهوم4)شکل  (Perry., 2007) شود

 بره  تروان مری  را آبیراری  هرای طرح به شدههدایت آب که است

 :کرد تقسیم زیر هایمؤلفه

 عرق(ت -ر اساساً تبخی) 1شدهمصرف 

 سایر یا شدهگرفته نظر در هدف برای) 2مفید مصرف -

 (زیستیمحیط اهداف مانند مفید هایاستفاده

هرز که به تولید صدمه  هایعلف مانند) غیرمفید صرفم -

آب در  آمدن با  یا شدهخیس سطح از تبخیر ،زندیم

 (طول دوره آیش

 3یا جریان برگشتی مصرف نشده 

 ها وزهکش جریان آب به) 4افتیقابل باز هایجریان -

 انحراف برای رودخانه سیستم به برگشت دوباره آب

                                                 
1 Consumption 
2 Beneficial consumption 
3 Returen Flows 

 شیرین( آب هایسفره به نفوذ و دستپایین در احتمالی

 شور،آب هایسفره به نفوذ) 0افتیباز غیرقابل هایجریان -
فاقد  یا دستپایین در انشعاب های فاقدزهکش به خروج
 اقیانوس( به مستقیم خروج

 

 "آب ردیابی" عنوان با آب حسابداری ساده سیستم -4 شکل

(Perry., 2007) 
 

 REWAS ابزار

 2121همکاران در سال و  کائونتوسط  REWASابزار 

 مداخالت در ازای جویی واقعی آبصرفه ارزیابی سریع منظوربه

 .Kaune et al) شد طراحی آبیاری هایشبکه در میدانی

مختلف از  هایسناریو برای آب واقعی جویی. صرفه(2020

 تغییر و آب مصرف در نسبی تغییر تعیین با مداخالت میدانی

                                                                       
4 Recoverable Flow 
5 Non-Recovrable Flow 
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 REWASدر  .شودمی محاسبه برگشتی، هایجریان در نسبی

 و ذخیره تغییر برگشتی، هایجریان و آب مصرف بر عالوه

. آیدمیبه دست  مرجع و میدانی مداخله هر برای آب وریبهره

 کل در میدانی مداخله شود که یکفرض می ،REWAS در

 رشد در اختالفات مکانیدرنظرگرفتن بدون  آبیاری شبکهمنطقة 

یکنواخت  مدیریت یا خاک خصاتمش محصول، تعرق محصول،

 توانندمی های زیادی وجود دارند کهابزار .ان ام شود مزرعه

 ،SPHY مثال عنوانبه) کنند ارزیابی را اختالفات مکانی

Wflow،VIC). فردبهمنحصر ویژگی اما REWAS است این 

جویی ظاهری صرفهمیزان  و کندمی ردیابی را آب ابزار این که

 شبکه مقیاس در جویی واقعی آبصرفه و زرعهم مقیاس در آب

 :ازاند عبارت میدانی مداخالت از هایینمونه .کندمی را تعیین

 آبیاری برنامه تغییر( 1

 آبیاری هایفناوری کاربرد( 2

 پاشی مالچ هایشیوه کاربرد( 3

 های دیگرروش گیاه و بسیاری از تراکم تغییر( 4

تغییر  آب، مصرف در ییرتغ به من ر مداخالت این از یک هر

 آب وریدرنهایت تغییر در بهره و ذخیره تغییر برگشتی، جریان

 در تأثیر میدانی، مداخله هر برای ،REWASدر  .شودمی

 در آب وریبهره و ذخیره تغییر برگشتی، جریان آب، مصرف

 مزارع تحت شامل آبیاری شبکه مقیاس در و مزرعه مقیاس

 نیادر مقیاس مزرعه  REWASر تصو .شودمی آبیاری، تعیین

 از تلفاتی آب نفوذ و زهکشی که است معتقد کشاورزاست که 

 آبیاری، شبکه مقیاس نیستند، اما در افتیقابل باز که هستند آب

قابل  هایجریان نفوذ، از بخشی شده وآب زهکشی از بخشی

 این کاربر به همچنین این ابزار هستند. دستپایین در افتیباز

 حاصل از افتیقابل باز جریان درصد تا دهدمی ار امکان

 انتخاب را نفوذ قابل بازیافت حاصل از جریان درصد و زهکشی

یرقابل غ هایجریان و قابل بازیافت هایجریان روازاین .کند

جویی صرفه تعیین برای که نفوذ و زهکشی از بازیافت حاصل

-مایکرو در آیند. این ابزارهستند، به دست می کلیدی واقعی آب

 دسترسی، استفاده، قابلیت تا است یافتهتوسعه Excel سافت

. دهد افزایش را خروجی و ورودی هایداده انتقال سازی وشفاف

 تحقیقات مطالعات، از حاصل REWASورودی در  هایداده

-می ازدورسن ش یا زمینی مشاهدات ها،گیریاندازه میدانی،

 .باشند

 

 REWAS معرفی

 با گریدعبارت. بهاست "ردیابی آب" REWASرویکرد 

 دستیپایین کاربران توسط آب این که واقعیت این گرفتن نادیده

-زیر هایآب به نفوذ و رواناب اغلب زهکشی، شود،می استفاده

-می گرفته نظر در "تلفات" عنوانبه موارد از بسیاری در زمینی

 در نفوذ و بروانا زهکشی، در کاهش که این ادعا ،نی؛ بنابراشود

 زیرا است، نادرست شودمی جویی آبصرفه باعث مزرعه یک

 گرفت. نظر نیز در را دستپایین در م دد استفاده باید

 بارندگی، شامل REWAS در پارامترهای ورودی موردنیاز

 نفوذ و زهکشی از سطح خاک، تبخیر محصول، تعرق آبیاری،

 هستند یتحت آبیار مزرعه یک در کاشت طول فصل در عمقی

 هایداده از هرکدام برای نیز مقادیر نرمال دامنه (.1)جدول 

 صورتبه تواندمی کاربر .است شده ارائه( 2) جدول در ورودی

 هایسلول در سناریوها برای را های ورودیداده مقادیر دستی

توان تأثیرات کند. برای مثال می واردشده اختصاص داده

 Bمداخله  و A مداخله وی مرجع،سناریوهای مختلف مانند سناری

زراعی،  روش آبیاری، فناوری برنامه آبیاری، کرد. ارزیابی را

 ممکن نفوذ و زهکشی از سطح خاک، تبخیر محصول، تعرق

-می را تغییرات باشند. این در مداخالت مختلف متفاوت است

 رشد هایمدل ازدور،سن ش میدانی، هایگیریاندازه از توان

 در. آورد به دست موجود دیگر اطالعاتی نبعم هر یا محصول

 میدانی و هایآزمایش هایداده از استفاده جایلزوم به صورت

 هایاز داده که دارد را قابلیت این REWAS ازدور،سن ش

 کند. همچنین، نیز استفاده FAO AquaCrop شدهسازیشبیه

 زهکشی حاصل از قابل بازیافت جریان مؤلفه و منطقه مساحت

وارد شود.  فیلدهای مربوطه در دستی صورتبه تواندمی نفوذ و

REWAS قابل جریان مؤلفه تا دهدمی را امکان این کاربر به 
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 .کند انتخاب را 2از نفوذقابل بازیافت حاصل  جریان مؤلفه و 1بازیافت حاصل از زهکشی

   

 قابل بازیافت جریان اجزای و آبیاری شبکه ای،مزرعه هایداده: REWAS ورودی هایداده -1جدول  

 12جدول

 REWAS ورودی هایداده مقادیر نرمال دامنه -2 جدول

 رودیهای ومتغیر واحد  دامنه نرمال مقادیر

1111-1   mm/season بارندگی 
1111-1   mm/season آبیاری 
1111-1   mm/season تعرق محصول 
1111-1   mm/season  تبخیر از سطح

1-1111 خاک   mm/season زهکشی 
1111-1   mm/season نفوذ 
11111-1   kg/ha عملکرد 

 

                                                 
1 Recoverable Flow Fraction of Drainage 
2 Recoverable Flow Fraction of Percolation 

 

های ورودیداده  (Input data)  

سناریو     (Scenario) 

مرجع   
(Reference) 

 Aمداخله 

(Intervention A) 

 Bمداخله 

(Intervention B) 

مزرعه   (Field) 
واحد 
(Unit) 

   

بارندگی   (Rainfall) (mm)    

    (mm) (Irrigation) آبیاری 

تعرق محصول   (Crop transpiration) (mm)    

تبخیر از سطح خاک   (Soil evaporation) (mm)    

زهکشی   (Drainage) (mm)    

نفوذ عمقی   (Percolation) (mm)    

عملکرد   (Yield) (kg/ha) 
   

شبکه   (System)     

مساحت  (Area) (ha)    

بازیافت  مؤلفه جریان قابل  (Recoverable flow fraction),     

بازیافت  مؤلفه زهکشی قابل  (Recoverable drainage fraction, RD) (%)    

بازیافت  ؤلفه نفوذ عمقی قابلم  (Recoverable percolation fraction, RP) (%)    

 کلیک کنید Aquacrop در صورت نیاز، برای وارد کردن نتایج

 

REF A B 
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 برگشتی جریان حاصل از قابل بازیافت جریان مؤلفه

 برگشتی، جریان از قابل بازیافت جریان مؤلفه REWASدر 

 از استفاده با. است جویی واقعی آبصرفه برآورد برای کلیدی

 به برگشتی آب تخمین زهکشی، قابل بازیافت جریان مؤلفه

 .است پذیرامکان احتمالی م دد استفاده برای های سطحیآب

از صل قابل بازیافت حا جریان مؤلفه از استفاده این،برعالوه 

 آب زیرزمینی را سفره یک به آب برگشت ، امکان برآوردنفوذ

 جریان مؤلفه سازد. مقادیرمیسر می بالقوه م دد استفاده برای

 متغیر درصد 11 تا 21 بین تواندمی حوضه به بسته قابل بازیافت

 .باشد

حاصل  یسختبه قابل بازیافت جریان مؤلفه دقیق مقادیر

غیرقابل  هایجریان ی و دانش ازآگاه ،حالنی. بااشودمی

های جریان مؤلفه برآورد تواندمی خاص هایحوضه در بازیافت

 .دهد ارائه را بازیافتی
 

 REWAS از نتایج حاصل

 هم از شبکه مزرعه و سطح در خروجی نتایج REWASدر 

 چارچوب اصطالحات با خروجی (. نتایج3جدول ) اندشدهتفکیک

 و سناریو مرجع بین جویی آبصرفه .دانشدهارائه آب حسابداری

و  شودمی ( بررسیBمداخله  و A مداخله) مختلف مداخالت

وری و همچنین بهره شبکه مقیاس در آب واقعی جوییصرفه

 نمودار در را نظرمورد سناریوی تواندمی کاربر .شودمی آب تعیین

(. 0)شکل  دهد نشان شبکه مقیاس در( هاخروجی) آب توازن

 .کندمی تغییر شدهانتخاب سناریویتوجه به  با هاپیکان اندازه

 
 برای جویی واقعی آبصرفه ارزیابی ، برای(MCM) شبکه سطح و (mm) مزرعه سطح در REWAS خروجی نتایج -3جدول 

 سناریوی مرجع و مداخالت مختلف

  (Results) نتایج

سناریو     (Scenario) 

مرجع   
(Reference) 

 Aمداخله 

(Intervention A) 

 Bمداخله 

(Intervention B) 

نتایج در مقیاس مزرعه   (Results Field)  واحد
(Unit) 

   

مصرف مفید   (Consumption, beneficial BC) (mm)    

مفید مصرف غیر  (Consumption, non  - beneficial BC) (mm)    

های برگشتی جریان  (Return flows) (mm)    

ره تغییرات ذخی  (Storage changes CH) (mm)    

وری آب بهره  (Water productivity WP) (kg/m3)    

جویی ظاهری آب صرفه  (Apparent Water Savings FWS) (mm)    

درصد ذخیره ظاهری آب   (Percentage of Apparent Water Saving % FWS) (%) 
   

نتایج در مقیاس شبکه   (Results System)     

مصرف مفید   (Consumption, beneficial BC) (MCM)    

مفید مصرف غیر  (Consumption, non  - beneficial NBC) (MCM)    

های برگشتی قابل بازیافت جریان  (Return flows, recoverable) (MCM)    

یرقابل بازیافت غهای برگشتی جریان  (Return flows, non-recoverable) (MCM)    

تغییرات ذخیره   (Storage changes CH) (MCM)    

وری آب بهره  (Water productivity WP) (kg/m3)    

جویی واقعی آب صرفه  (Real Water Savings RWS) (MCM)    

آب  درصد ذخیره واقعی  (Percentage of Real Water Saving % FWS) (%) 
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 و بازیافت هایجریان سیستم مقیاس در .مرجع سناریوی برای سیستم مقیاس در( هاخروجی) آب توازن نمودار از اینمونه -5 شکل

 .شودمی حاصل نفوذ و زهکشی برای غیرقابل بازیافت هایجریان

 

 REWAS اساسی در مفاهیم و تئوری

 آب حسابداری -1

 2آب "مصرف" و 1آب "کاربرد" باید بین آب، حسابداری در

 مستقیماً استفادهمورد آب کاربردی، بیشتر آب در .شد تمایز قائل

گردد میبر ،شدهبرداشت آن از که هیدرولوژیکی سیستم همان به

 مقداری آب شاید و شود داده برگشت دیگر محلی در )شاید

در  فیزیکی آبازلحاظ  اما یابد تنزل آن کیفیت نیز و شدهآلوده

 د(.گیر قرار م ددمورداستفاده  تواندمی و بوده دسترس

                                                 
1 Using Water 
2 Consuming Water 

شود، می مصرف تعرق و تبخیر طریق از آب که یزماناما 

 بسته، هایسیستم در مگر) نیست در دسترس این آب دیگر

 و تبخیر است در آن ممکن که هیدروپونیک هایگلخانه مانند

مهم  . موضوع(استفاده قرار گیردمورد دوباره و شده متراکم تعرق

 از .است تلفات بحثدیگری که توجه به آن بسیار اهمیت دارد، 

 است آبی شود،می نامیده آب تلفات که آنچه مهندسی دیدگاه

 اینکه  شودمی آبیاری خارج شبکه یک انتهایی هایمرز از که

 .گیرد قرار م ددمورداستفاده  و شدهتصفیه تواندمی آب مقدار

 بلکه نبوده، تلفات زیست اینمحیط گرتحلیل یک دیدگاه از

 یا و زمینیآب زیر هایسفره تغذیه منبع یک نعنواتواند بهمی

 .آیدحساب به هاتا ب کنندهاحیا آب جریان
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منبع  تواندمی مهندسی دیدگاه از تلفات آب گریدعبارتبه

 آب حسابداری باشد. چارچوب زیستیمحیط از دیدگاه آب تغذیه

 هستند، مرتبط نوع مصرف آب هر با که را مختلفی هایجریان

 هر و در بخش هر برای توانداین چارچوب می و کندیم متمایز

 Perry., 2007; Kaune et)شود  اعمال تغییر بدون مقیاسی،

al., 2020). 

 مقاصد معین تعریف برای آب هر نوع کاربرد با آب کاربردی

 استفاده برای انرژی برقابی، شود که ممکن است آبیاری،می

 باشد. غیره و صنعتی یندهایفرا خانگی، شستشوی

 

 REWAS در آب حسابداری-2

 میزان ارزیابی برای آب حسابداری چارچوب ،REWASدر 

طور که همان .است شده ساده آبیاری هایشبکه در آب مصرف

مصارف  به محدود "شدهمصرف"اشاره شد، بخش  نیازاشیپ

یا جریان  مصرف نشده"بخش  و است دیرمفیغمفید و 

یرقابل بازیافت غبل بازیافت و قا هایجریان به محدود "برگشتی

درنظرگرفتن  با تکمیلی لیوتحلهیت ز(. ان ام 4جدول ) است

شهری  منطقه زیست،محیط مثالعنوانبه) آب بردارانبهره سایر

 .شودمی ان ام WEAP ابزار از استفاده با( و غیره
 

های در شبکه REWAS در ابزار کاررفتهبهمفاهیم  -4جدول 

 ,.Kaune et al) چارچوب حسابداری آب آبیاری بر اساس

2020) 

 (BC)مصرف مفید 

 شدهمصرف تعرق محصول
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(W
U
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 (NBC) مفیدغیر مصرف

 تبخیر از سطح خاک

های قابل بازیافت جریان

(RF) 
 حاصل از زهکشی -

شده یا مصرف ریغ حاصل از نفوذ -

های غیرقابل بازیافت جریان (NCU)های برگشتی جریان

(NRF) 
 حاصل از زهکشی -

 حاصل از نفوذ -

 (CS) تغییرات ذخیره

 برای آب کاربردی مختلف اجزای تعیین ،REWASدر 

 .است مهم آبیاری هایشبکه در واقعی آن تأثیر ارزیابی

 آبیاری فناوری از استفاده با کشاورز یک اگر مثال،عنوانبه

 سطح خود، مزرعه به تحویلی آب غییر ح مبدون ت و پیشرفته

 تمام یا برخی دهد، افزایش A آبیاری شبکه در را محصول

 :افتد تواند اتفاقمی زیر تغییرات

 یابد.می افزایش( محصول تعرق) مفید مصرف 

 کاهش( مرطوب سطح خاک از تبخیر) مفیدغیر مصرف 

 یابد.می

 یابد.می عمقی کاهش نفوذ 

 یابد.می شکاه زهکشی هایجریان 

را دارد،  تأثیر ترینمهم معمو ً "مفید مصرف" افزایش

آبیاری افزایش  پیشرفته فناوری معرفی برای اصلی دلیلدرواقع 

های نوین آبیاری، است. در مقابل کاربرد فناوری "مصرف مفید"

 هایسیستم و زمینیزیر هایسفره به برگشتی کاهش جریان

 ای اد برای تغییرات شدت این توصیف .را به دنبال دارد سطحی

 اثرات ارزیابی گزارش هنگام در یهمه جانبه نگرو  شفافیت

 جوییصرفه برای پیشرفته آبیاری هایکاربرد فناوری فیزیکی

های فناوریطرفداران  کههنگامی رو،است. ازاین آب ضروری

ها به علت فناوری این که کاربرد کنندمی استد ل نوین آبیاری

 دو تواند من ر بهیی ظاهری آب در مقیاس مزرعه میجوصرفه

 دواستد ل را به  این باید سطح آبیاری شده بشود، برابر شدن

و کاهش دو  مزرعه بهشده داده تحویل آب نسبت شدنبرابر 

 سایر و زیستمحیط به برگشتی هایبرابری مقدار جریان

 .(Kaune et al., 2020) تعمیم داد مصارف نیز
 

 جویی واقعی آبصرفه برای قابل بازیافت جریان-3

آبیاری،  هایشبکه در آب واقعی جوییصرفه تعیین برای

سایر  برای زهکشی و حاصل از نفوذ برگشتی جریان میزان

 قابل بازیافت هایو مهم است. جریان ارزشمند بردارانبهره

-سیستم مدیریتی و ساختیزیر زیستی،محیط هایجنبه به بسته

 آبیاری شبکه اگر مثال،عنوانبه .هستند متفاوت ریآبیا های

 زمینی برایزیر هایسفره از آب و باشد سبک نسبتاً خاک دارای
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 ممکن نفوذ از حاصل قابل بازیافت آب شود، پمپاژ مزارع آبیاری

حاصل  جریان قابل بازیافت مؤلفه REWAS در .باشد زیاد است

 داده توضیح با  در که طورباشد و همانمی نفوذ و زهکشی از

 .است متفاوت آبیاری سیستم نوع به بسته مقادیر این شد،

 زیر صورتبه نفوذ و زهکشی از قابل بازیافت حاصل هایجریان

 :(Kaune et al., 2020) آیندمی به دست
 

(1)  
(2)  

 

زهکشرری قابررل بازیافررت،  مؤلفرره :RD1، رابطرره نیرررا رد

𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 :شررده،جریرران زهکشرری 𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒:  از زهکشرری، حاصررل جریرران قابررل بازیافررت

RP2 :نفرروذ قابررل بازیافررت،   مؤلفرره𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 :

: جریرران 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒یافترره، جریران نفروذ  

 .از نفوذحاصل قابل بازیافت 

 هایشبکه در قابل بازیافت جریان کل ،REWAS در 

قابل بازیافت  جریان دو هر از استفاده با( 3𝑠𝑦𝑆𝐹𝑅) آبیاری

 آیدمی به دست از معادله زیر زهکشی و نفوذ عمقی از حاصل

(Kaune et al., 2020). 

(3) 
  

 

حاصل از زهکشی  بازیافت یرقابلغ متناظر با آن، جریان

(𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒𝑁𝑅𝐹𝑆𝑦𝑠) حاصل بازیافت یرقابلغ هایجریان و 

به  0و  4های معادله از  (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑁𝑅𝐹𝑆𝑦𝑠) نفوذ از

 یهامؤلفه در یرقابل بازیافتغ جریان یند و کل می دست

 Kaune et) آیدمی به دست 0از معادله ( 𝑁𝑅𝐹𝑆𝑦𝑠) آبیاری

al., 2020). 
 

(4)  

(0)  

(0)  

                                                 
1 Recoverable Drainage Fraction 
2 Recoverable Percolation Fraction 
3 Total Recoverable Flow in Irrigation Systems 

 REWASآب در  وریبهره -4

 خالص برای یک بازده گسترده آن، معنای به آب وریبهره

 هدف .(Molden et al., 2010) باشدمی شدهمصرف آب واحد

 و بهترامرارمعاش  درآمد، غذا، بیشتر تولید آب وریبهره بهبود از

جزء  دو از آب وریبهره .است کمتر آب با اکوسیستم خدمات

 محصول یک آب وریاست. بهره شده تشکیل محصول و آب

 کاربردی آب مقدار و تولیدی محصول مقدار بین نسبت عنوانبه

 استفاده از معادله با آب وریبهره ،REWAS در .شودمی تعریف

 .(Kaune et al., 2020) شودمی محاسبه زیر
 

(9) 
 

 

 رق: تعC ، (Mkg)شده محصول تولید :4رابطه نیا در

 از سطح خاک : تبخیرNBC و (Mm³) محصول )مصرف مفید(

 . (Mm³) مفید(غیر مصرف)

ی اعلوفهبرای محصو ت زراعی مانند غالت و گیاهان 

رابطه بین عملکرد محصول و مصرف آب نسبتاً خطی است 

(Fereres and Soriano, 2007; Howell, 1990; Steduto 

et al., 2012). 
 

 گیرینتیجه

 را خود خاص هایپیچیدگی آب جویی واقعیصرفه تعیین   

جویی آب به دارد و بررسی اثر مداخالت مختلف بر میزان صرفه

 سن ش منظوربهباشد. ی وابسته میموردبررسمقیاس 

به مفاهیم   زم استآب در مقیاس حوضه  واقعی جوییصرفه

های حسابداری حسابداری آب توجه شود. با توجه با پیچیدگی

 برقراری ارتباط بین دو مقیاس مزرعه و حوضه، رویکرد آب در

با تمرکز بر چهار مؤلفه اصلی جریان آب توسط  "ردیابی آب"

در . استزهکشی معرفی شده  و آبیاری المللیبین کمیسیون

آب شامل دو جزء  شدهمصرف، بخش "ردیابی آب"رویکرد

یا جریان برگشتی  مصرف نشدهیرمفید و بخش غمصرف مفید و 

 یرقابلغهای های قابل بازیافت و جریانه دو جزء جریانب

                                                 
4 Crop Production 
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 و رواناب زهکشی، رویکرد، این شوند. دریافت تقسیم میباز

 در "تلفات غیرمفید" عنوانبه دیگر زمینیزیر منابع به آب نفوذ

 از ممکن است دستپایین بردارانبهره زیرا شوند،نمی گرفته نظر

 در جویی، صرفهنی؛ بنابراکنند دهقابل بازیافت استفا هایآب این

 برگشتی جریان و آب مصرف کاهش طریق از صرفاً آب مصرف

 موجب "ردیابی آب" رویکرد .شودمی یرقابل بازیافت حاصلغ

 ییجوبه صرفه دستیابی در دخیل عوامل درباره آگاهی افزایش

و نقش  کشاورزی بخش در آب وریبهره ارتقای و آب واقعی

های نوین آبیاری در کاربرد فناوری زجملهامداخالت مختلف 

 توسعه از شود. این رویکردکاهش و یا افزایش مصرف آب می

 با که الگوهایی کند،می حمایت آب حکمرانی بهتر الگوهای

 یدارپا یرغ توسعه توانندمی آب، واقعی جوییصرفه ارزیابی

 REWASدر این راستا ابزار  .سازند مندقاعده را یابفار اراضی

جویی صرفه ارزیابی سریع منظوربهعنوان ابزاری قدرتمند به

آبیاری با  هایشبکه در میدانی مداخالت در ازای واقعی آب

 خواروبارتوسط سازمان  "ردیابی آب"رویکرد  گرفتن درنظر

های معرفی شده است. با استفاده از این ابزار مؤلفه جهانی فائو

شی از کاربرد مداخالت اصلی جریان در سناریوهای مختلف نا

وری آب و همچنین بهره اساس نیا برمختلف برآورد شده و 

ی بررسقابلجویی واقعی آب در سناریوهای مختلف صرفه

 زمینه در را بینشی آب، واقعی جوییصرفه خواهند بود. سن ش

 آبریز حوضه مقیاس و آبیاری شبکه مزرعه، در آب هایجریان

 بر اساس آن که دهدمی قرار گیرانتصمیم اختیار مدیران و در

-صرفهبه  دستیابی برای را آبی هایسیستم مدیریت توانندمی

 .بخشند بهبود پایدار مداخالت انتخاب واقعی آب و جویی
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REWAS: Tool for Assessing the Real Agricultural Water Savings 

 

H. Dehghanisanij1*, S. Sepehri Sadeghian2 and E. Kanani3 

 

Abstract 

Water scarcity has always been a serious challenge for agriculture and food security, Therefore, 

agricultural water saving is the most important strategy to overcoming water resource scarcity. 

Solutions to overcoming the water crisis by looking at the agricultural sector are not simple and the 

lack of attention and awareness of the water cycle has led to incomplete and incorrect definitions and 

sometimes overshadowing planning and investment. The main challenge in this regard is the lack of 

access to sufficient and real information in the agricultural sector. On the other hand, obtaining 

measured observations of real water savings requires extensive data collection. Some evidence shown 

that apparent water savings at the local level are in reality often limited at a basin scale context or 

even increased water consumption. Therefore, using any kind of simple and pragmatic tools to 

evaluate the impact of interventions used on the farm scale and larger scales can have significant 

effects on behavior of beneficiaries towards water resources and its consumption. The REWAS (Real 

Water Savings) tool is developed to undertake a quick impact assessment of detailed field scale 

intervantions (either by models or pilot plots) on basin-scale potential water savings. REWAS is based 

on proven concepts of water accounting, water productivity and the appropriate water terminology, as 

promoted by FAO. 

 

Key words: Apparent Water Saving, Beneficial Consumption, Real Water Saving, Recoverable 

Flow, Return Flow 
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