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چکیده
کمبود آب بهعنوان یک تهدید جدی برای کشاورزی و امنیت غذایی جهانی مطرح است ،بنابراین ،صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی
مهمترین مسئله برای غلبه بر کمبود منابع آب است .راهحلهای غلبه بر بحران آب با تکیه بر بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی
ساده نیست و عدمتوجه و آگاهی از چرخه آب باعث شده تا تعاریف ناقص و ناصحیح توسعهیافته و بعضاً برنامهریزیها و سرمایهگذاریها را
تحتالشعاع قرار دهد .چالش اصلی در این رابطه عدم دسترسی به اطالعات کافی و واقعی در بخش کشاورزی است .بهدست آوردن داده-
های اندازهگیری شده و مشاهدهای از مصرف و بهتبع آن صرفهجویی واقعی آب در مزارع ،نیاز به جمعآوری اطالعات در مقیاسهای
مختلف دارد .شواهد نشان میدهد که در اکثر قریب بهاتفاق موارد ،صرفهجویی ظاهری در مصرف آب در مقیاس مزرعه هنگامیکه در
مقیاس بزرگتر ارزیابی شود ،افزایش مصرف آب را به دنبال داشته است؛ لذا بهکارگیری هر نوع ابزار ساده و عملی برای ارزیابی تأثیر
مداخالت به کار گرفتهشده در مقیاس مزرعه و مقیاسهای بزرگتر میتواند اثرات قابلتوجهی را بر رفتار بهرهبرداران در مقابل منابع آبی و
مصرف آن داشته باشد .ابزار  REWASکه بر اساس مفاهیم حسابداری و بهرهوری آب توسط سازمان خواروبار جهانی فائو توسعهیافته
است ،برای ارزیابی سریع اثرات مداخالت بهکار گرفتهشده در مقیاس مزرعه بر میزان صرفهجویی واقعی آب در مقیاس حوضه معرفی شده
است.
واژههای کلیدی :جریان برگشتی ،جریان قابل بازیافت ،صرفهجویی ظاهری آب ،صرفهجویی واقعی آب ،مصرف مفید
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برخرروردار اسررت .از طرف ری کمبررود آب برره چالش ری در بخررش
کشاورزی تبدیلشده و این مشکل تا جایی پیشرفته اسرت کره
بر معیشت و درآمد کشاورزان نیز تأثیرات منفی داشرته اسرت .از
طرفی ،راهحلهای غلبه بر بحران آب با تکیره برر بهینرهسرازی
مصرف آب در بخش کشاورزی کرار سرادهای نیسرت و معمرو ً
انتظارات غیرواقعی را به دنبال داشته است .چالش اصلی در این
رابطه عدم دسترسری بره اطالعرات کرافی و واقعری در بخرش
کشاورزی بوده که من ر به برداشتهای ناصحیح و بعضاً راهحل
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های بیشازحد سادهانگارانه شده و مانع اخذ تصرمیمات صرحیح

ت زیه وتحلیل سادهتر وجرود دارد کره بتوانرد نترایج مربروط بره

توسط سیاستگذاران میگردد .از طرفری بره دسرت آوردن داده

صرفهجویی واقعی آب در مقیاس میدانی را بره مقیراس حوضره

های اندازه گیری شده و مشاهدهای از مصرف و بهتبع آن صرفه

توسعه دهد.

جویی واقعری آب در مرزارع ،نیراز بره جمرعآوری اطالعرات در

سازمان خواروبار جهانی فائو همواره نقشی پیشرو در یرافتن

سطحی وسیع دارد .تاکنون گزینههای صررفهجرویی در مصررف

و ارائه راهحلهای مناسب برای سازگاری با کمآبری ایفرا کررده

آب معمو ً بر بهبود تکنیکهای آبیاری تمرکز بیشرتری داشرته

است .این سازمان اخیراً ،ابزار  REWASرا که بر اساس مفاهیم

است ( Ward and Pulido-Velazquez., 2008; Adamson

حسابداری و بهرهوری آب ( )FAO., 2013توسعهیافته اسرت را

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

برای ارزیابی سریع اثرات مداخالت بهکار گرفتهشده در مقیراس

.)Blanco et al., 2020, Van Opstal et al., 2020
صرررفهجررویی ظرراهری در مصرررف آب در مقی راس مزرعرره
هنگامیکه در مقیاس برزرگترر ارزیرابی شرود ،نرهتنهرا من رر
بهصرف جویی نشده است بلکه ممکن است افزایش مصرف آب

میدانی بر میزان صرفهجویی واقعی آب در مقیاس حوضه معرفی
کرده است.
پیشینه و مفاهیم مربوط به صرفهجویی واقعی آب

را نیز به دنبال داشته است ( .)Giordano et al., 2017بنابراین

معمو ً تصور میشود کره مصررفکننردگان آب کشراورزی

لزوم بهکارگیری ابزارهای سراده و عملری بررای ارزیرابی ترأثیر

مقادیر زیادی آب را در طی فرایند آبیاری هدر میدهند ،بنابراین

مداخالت به کار گرفتهشده مقیاس مزرعه ،در مقیاس برزرگترر

صرفهجویی واقعی آب در زمان آبیاری میتواند نیراز بره راهحرل

بیشازپیش احساس میگردد .بهطورکلی نتایج مربوط به صررفه

های دیگر برای تأمین آب بیشتر را کاهش دهرد (

جویی واقعی آب حاصرل از مردلهرای رایرج و محبروبی ماننرد

 .)al., 2001این تصور از آن ا ناشی میشود که بر اساس دانش

 Cropwatو  AquaCropبا مقیاس کوچک و میردانی ،بایرد در

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

مقیاسهای بزرگ تر مانند دشت کشراورزی و یرا حوضره آبریرز

بنابراین تصور میشود که حردود  01ترا  01درصرد براقیمانرده

ارزیررابی شررود .اگرچرره در مقیرراس حوضرره نیررز مرردلهررای

بهنروعی ازدسرترفتره اسرت .نمونرههرایی از ایرن تفکررات در

هیدرولوژیکی متعددی وجود دارد ،اما این مدلها اکثراً پیچیده و

انتشارات مختلف فائو از  31سال گذشته تابهحال به چشرم مری

با فرضریات و ورودیهرای زیرادی بروده و نیراز بره یرک ابرزار

خورد (( )Van Opstal et al., 2020شکل .)1

الف

Molden et

ب

شکل  -1چشماندازهایی از قرن گذشته در مورد تلفات آب :الف -تلفات آب آبیاری در کانالها و ب  -تلفات آب آبیاری در مزرعه که
به آب زیرزمینی یا رواناب سطحی ملحق میشود)Food and Agriculture Organizations (FAO), 1989a, 1989b( .
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ریشهی اصلی این باور غلط مربوط به برداشت نادرست از

آزاد میکند) . (Van Opstal et al., 2020تعداد مطالعات

مفهوم کالسیک "راندمان آبیاری "1است که در مهندسی

موردی در خصوص تکنولوژیهای حفاظت از منابع آب در

آبیاری ای اد شده است .راندمان آبیاری معمو ً بهعنوان نسبت

مقیاسی فراتر از مزرعه در سالهای اخیر افزایشیافته است ،به-

آب مصرفی 2به آب کاربردی 3یا آب خارجشده از منبع 4محاسبه

طوریکه در طول  42سال (بین سالهای  1190تا ،)2119

میشود .استفاده از این مفهوم کالسیک در حوضههای آبی

 224مطالعه موردی ثبت شده است که حدود  11مورد آن

بهعنوان یک م موعه ،من ر به تصمیمات نادرست و درنتی ه

( )% 41/0در طول  1سال انتهایی بازه بودهاند

اتخاذ سیاستهای نادرست میگردد (

Keller and Keller,

(Van Opstal

).et al., 2020

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

همافزایی دو تخصص آب و زراعت میتواند من ر به

م دد 0از آن لحاظ نمیشوند ،بنابراین استفاده از مفهوم راندمان

صرفهجویی واقعی در مصرف آب و افزایش بهرهوری گردد.

آبیاری بهتنهایی ممکن است این تلقی را به وجود بیاورد که

مثالهایی از کنار هم قرارگرفتن مدیریت بهینه آب و عملیات به

برای افزایش راندمان راهکارهای متعددی وجود دارد ،درحالیکه

زراعی که میتواند من ر به بهبود بهرهوری آب شود ،عبارتاند

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

از :کاهش طول دوره رشد ،جابهجایی تقویم زراعی ،کاربرد مالچ

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

(پالستیک ،خاک ،کاه) ،کم آبیاری تنظیمشده ،آرایش کاشت

حلهای محدودی برای بهبود راندمان آبیاری در سطح زیر

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

حوضه یا حوضه از منظر صرفهجویی واقعی مصرف آب وجود

خاکورزی حفاظتی ،تسطیح و سایر موارد .دومین جنبه مهم در

دارد (.)Van Opstal et al., 2020

زمینه صرفهجویی در مصرف آب ،ارتباط بین تبخیر و تعرق و

عالوه بر این به دلیل امکان احیای سفرههای آب زیرزمینی

عملکرد محصول است .گزارش شده است که در شرایط یکسان

از طریق جریانهای برگشتی در بعضی مناطق ،استراتژی آبیاری

رشد ،عملکرد محصول رابطه خطی با تعرق دارد (

بیشازحد در مزارع و م از دانستن تلفات نشتی از کانالهای

.)Steduto, 2017

Perry and

انتقال آب ممکن است بر ارتقاء راندمانهای کاربرد یا انتقال در

بهخصوص در کشور ما با تنوع گسترده شیوههای آبیاری،

مقیاسهای کوچک ارجحیت داشته باشد .امروزه پرداختن به

محصو ت زراعی و مدیریت محصو ت ،گزینههای زیادی

مفهوم "صرفهجویی واقعی آب" در ادبیات علمی و گزارشها و

برای صرفهجویی واقعی آب وجود دارد .پری و استدوتو خاطر-

نشستهای تخصصی بهسرعت درحالرشد است .در ادامه

نشان کردند هنگامیکه دادههای مزرعهای از تعداد زیادی

بهتفصیل به تعریف این مفاهیم پرداخته شده است.

کشاورز جمعآوری گردد ،مشاهده میشود که بعضی از

اصطالح صرفهجویی واقعی آب ،درواقع تأکیدی است بر
اینکه نتایج حاصل از یک مقیاس میدانی باید بهکل حوضه

کشاورزان برای میزان یکسان تعرق محصول ،نسبت به سایر
کشاورزان عملکرد بیشتری دارند .معمو ً تفسیر رایج این

گسترش یابد .بهعبارتدیگر ،صرفهجویی واقعی آب نوعی از

موضوع چنین است که مدیریت بهتر آب و بهکارگیری تمهیدات

مداخالتی است که مقدار مشخصی آب را برای سایر مصارف

زراعی میتواند سبب افزایش عملکرد شده و با مصرف آب
یکسان تولید افزایش پیدا کند ،یا ممکن است با حفظ عملکرد

1

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

محصول صرفهجویی در مصرف آب رخ دهد .همچنین این
محققان عنوان کردند که با درنظرگرفتن یک بسته مدیریتی
مناسب (اعم از تاریخ کاشت ،رقم ،تراکم کاشت ،وضعیت
حاصلخیزی خاک و غیره) و تنها با تغییر میزان آب میتوان به
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رابطهای نسبتاً خطی بین عملکرد و تعرق محصول برای

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

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

ممکن است به دلیل اثرات مثبت اقتصادی کشاورزان را ترغیب

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

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

تأمین آب ،تولید (کیلوگرم) افزایش خواهد یافت ،لیکن افزایش
بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب) محقق نخواهد شد.
افزایش بهرهوری آب (که زمینه را برای صرفهجویی واقعی آب
فراهم میکند) ،معمو ً به تغییر در سایر جنبههای مدیریت
کشاورز با رویکرد آب  -زراعت متمرکز است که در آن با همان
مقدار مشخص تبخیر و تعرق ،صرفهجویی واقعی آب یا تولید
بیشتر امکانپذیر باشد .این غیرخطی بودن رابطه بین تبخیر و
تعرق و عملکرد محصول باتوجه به دامنه وسیع اقلیم و نواحی

Jevon’s Paradox

نماید .این مسئله بهعنوان اثر برگشتی 2یا

شناخته میشود .بهعنوانمثال با کاربرد مداخالت فناوری که
باعث بهبود راندمان آبیاری میشود ،انتظار میرود که مصرف
آب کاهش یابد ،اما در واقع این امکان هم وجود دارد که
مصرف آب افزایش یابد (شکل )2؛ بنابراین در تغییر پارادایم
مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه راندمان آبیاری محلی به سمت
ارزیابی در مقیاس حوضه ،باید جنبه مهم صرفهجویی آب نیز در
نظر گرفته شود ). (Van Opstal et al., 2020

کشاورزی  -اقتصادی 1و شیوههای مدیریت مزرعه میتواند

)(a
6

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

5
4

3

ارتباط بین مداخالت صرفهجویی آب و بهرهوری آب

2
1

آیا افزایش بهرهوری آب باعث صرفهجویی آب میشود؟

0
6

2

4

تصور غالب این است مداخالتی که میتواند با مقدار آب

0

)(b
6

کمتر ،همان مقدار محصول را تولید کنند ،موجب صرفهجویی

5

آب میشوند .ولی این فرض زمانی درست است که با

4

3

بهکارگیری مداخالت ،تخصیص آب کاهش یابد .بااینحال ،در

2
1

عمل سیستمهای تخصیص کارآمد و قابلاجرا برای تخصیص
آب در اغلب مناطق درحالتوسعه جهان وجود ندارد.
بهعنوانمثال اگر یک کشاورز بتواند با یک رقم جدید بذر ،تولید
محصول را (در هکتار)  21درصد افزایش دهد ،نمیتوان انتظار
داشت که او بهطور خودکار سطح زیر کشت محصول و یا
تخصیص را کاهش دهد .در حقیقت ،باید زیرساخت زم ای اد
شود تا افزایش بهرهوری آب ،اثر منفی افزایش تقاضا برای آب

0
6

4

2

0

شکل  -2اثر برگشتی یا  Jevon’s Paradoxدر انتظارات از
افزایش راندمان آبیاری -a :حالت مطلوب  -bحالت نامطلوب

صرفهجویی آب
ممکن است بدیهی به نظر برسد که صرفهجویی آب
بهطورکلی مثبت تلقی میشود ،اما سؤال مهمی که باید پرسیده

را نداشته باشد.
در صورت عدم وجود زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی،
قانونی و فنی ،نمیتوان مطمئن بود که افزایش بهرهوری آب در
Agro-economic zone

1

شود این است که چه اتفاقی برای آب صرفهجویی شده میافتد
و در کدام مقیاس (زمانی و مکانی) باید ارزیابی شود .پری

Rebound Effect

2
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تعریف زیر را برای صرفهجویی آب ارائه میدهد (

Perry,

.)2017

شستشوی خانگی و غیره) .هرگونه آب کاربردی را میتوان یا
مصرف کرد یا به سیستم بازگرداند ،بهطوریکه یا در آن

"صرفهجویی آب مداخلهای است که من ر به افزایش
تدری ی آب برای سایر استفادههای مفید میشود ،ازجمله این

سیستم به کار برده شود و یا ذخیره گردد.
آب

موارد میتوان به خدمات محیطزیستی یا حفظ تعادل آبخوان

اشاره کرد "

مصرفشده4

مقدار آبی است که به مصرف رسیده است و از دسترس
خارج میشود و امکان استفاده م دد آن دیگر تحت هیچ

بهعبارتدیگر ،اگر هیچ استفاده مفید جایگزینی وجود

شرایطی نیست .آب مصرفشده میتواند به مصرف مفید

نداشته باشد ،احتما ً دیگر نیازی به تحقق صرفهجویی آب

(بهعنوانمثال بهعنوان تعرق گیاه مصرف شود) یا غیرمفید

نیست .میتوان به مفهوم صرفهجویی آب این را اضافه کرد که

رسیده باشد (بهعنوانمثال بهعنوان تبخیر از سطح خاک

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

مصرف شود).

با تری نسبت به استفاده اصلی داشته باشد .معمو ً اولویت
توسط فرایندهای تصمیمگیری بین بخشها تعیین میشود
(بهعنوانمثال بخش کشاورزی در مقابل بخش محیطزیست)،
درحالیکه بهرهوری آب بیشتر برای مقایسه کاربرد آب در یک
بخش (بهعنوانمثال سبزی ات آبی در مقابل برنج آبی) استفاده
میشود .با تغییر دیدگاه از مزرعه به حوضه ،اغلب مشخص می-
شود که به دلیل استفاده م دد از آب تلفشده ،1آب بسیار
کمتری نسبت به آنچه تصور میشد ،تلف میشود.

آب

برگشتی5

به آن بخش از آب کاربردی که مصرف نشده و دوباره به
مخازن آبهای سطحی و یا زیرزمینی بازمیگردد ،آب برگشتی
میگویند .آب برگشتی میتواند قابل بازیافت باشد
(بهعنوانمثال ،بازگشت به رودخانه یا سفره آب زیرزمینی) یا
غیرقابل بازیافت باشد (به دریا برگردد یا آلوده شود).
آب صرفهجویی

شده6

از دیدگاه هیدرولوژی ،این دانش رایجتر است و به آن چرخه

مقدار آب حاصل از کاهش مصرف و یا کسر غیرقابل

آب گفته میشود :به این صورت که آب هرگز تلف نمیشود،

بازیافت از جریان برگشتی است و میتواند برای مصارف

زیرا آب تبخیر شده در جای دیگر بهصورت باران یا برف به

جایگزین در دسترس باشد.

سطح زمین بازمیگردد .در علم آبیاری مفهوم "ردیابی آب" از

صرفهجویی در مصرف

سال  2111شروع شد و اغلب بهعنوان حسابداری آب شناخته

به فناوریها ،روشها و اقدامات اشاره دارد که من ر به کاهش

میشود .در ادامه واژهشناسی اصطالحات ردیابی آب ارائهشدهاند.

واقعی مصرف آب و یا کاهش کسر غیرقابل بازیافت میشود.

واژهشناسی اصطالحات "ردیابی
آب کاربردی

آب"2

آب7

بنابراین از دیدگاه ردیابی آب ،در قالب حوضه ،تمرکز بر
روی جریانهای برداشتی و برگشتی خواهد بود .در شکل ()3

3

مقدار آبی است که برای یک منظور خاص استفاده میشود
(بهعنوانمثال :آبیاری ،نیروگاه برق ،فرایندهای صنعتی،

یک نمونه چارچوب حسابداری آب با دیدگاه "ردیابی آب" در
کشاورزی آبی ارائهشده است.
4

1

Lost
Follow the Water
3 Water Use
2

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

احتمالی در پاییندست و نفوذ به سفرههای آب شیرین)

تالشهای زیرادی بررای بهبرود و تقویرت چرارچوبهرای
حسابداری آب شده است .پیرو بحثهرای مربوطره ،کمیسریون
بینالمللی آبیاری و زهکشی رویکرد سادهای را متمرکز بر چهرار
مؤلفه اصلی جریان آب اتخاذ کررد و پرری باهردف اطمینران از

 جریانهای غیرقابل بازیافت( 0نفوذ به سفرههای آبشور،خروج به زهکشهای فاقد انشعاب در پاییندست یا فاقد
خروج مستقیم به اقیانوس)

تمرکز بر روی مؤلفههای اصلی جریران آب ،رویکررد مرذکور را
سادهتر کرد که از آن بهعنوان رویکرد ردیابی آب نامبررده مری-
شود )( (Perry., 2007شکل  .)4در حقیقت ،مفهوم اصلی ایرن
است که آب هدایتشده به طرحهرای آبیراری را مریتروان بره
مؤلفههای زیر تقسیم کرد:
 مصرفشده( 1اساساً تبخیر  -تعرق)
 -مصرف مفید( 2برای هدف در نظر گرفتهشده یا سایر

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

)(Perry., 2007

استفادههای مفید مانند اهداف محیطزیستی)
 مصرف غیرمفید (مانند علفهای هرز که به تولید صدمهمیزند ،تبخیر از سطح خیسشده یا با آمدن آب در
طول دوره آیش)
 مصرف نشده یا جریان
-

ابزار REWAS

ابزار  REWASتوسط کائون و همکاران در سال 2121
بهمنظور ارزیابی سریع صرفهجویی واقعی آب در ازای مداخالت

برگشتی3

جریانهای قابل بازیافت( 4جریان آب به زهکشها و
برگشت دوباره آب به سیستم رودخانه برای انحراف

میدانی در شبکههای آبیاری طراحی شد (

Kaune et al.

 .)2020صرفهجویی واقعی آب برای سناریوهای مختلف از
مداخالت میدانی با تعیین تغییر نسبی در مصرف آب و تغییر

1

Consumption
Beneficial consumption
3 Returen Flows
2

4

Recoverable Flow
5 Non-Recovrable Flow
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REWAS

سافت  Excelتوسعهیافته است تا قابلیت استفاده ،دسترسی،

نسبی در جریانهای برگشتی ،محاسبه میشود .در

عالوه بر مصرف آب و جریانهای برگشتی ،تغییر ذخیره و

شفافسازی و انتقال دادههای ورودی و خروجی را افزایش دهد.

بهرهوری آب برای هر مداخله میدانی و مرجع به دست میآید.

دادههای ورودی در  REWASحاصل از مطالعات ،تحقیقات

در  ،REWASفرض میشود که یک مداخله میدانی در کل

میدانی ،اندازهگیریها ،مشاهدات زمینی یا سن شازدور می-

منطقة شبکه آبیاری بدون درنظرگرفتن اختالفات مکانی در رشد

باشند.

محصول ،تعرق محصول ،مشخصات خاک یا مدیریت یکنواخت
مزرعه ان ام شود .ابزارهای زیادی وجود دارند که میتوانند
اختالفات مکانی را ارزیابی کنند (بهعنوان مثال

،SPHY

معرفی REWAS

رویکرد " REWASردیابی آب" است .بهعبارتدیگر با

 .)VIC،Wflowاما ویژگی منحصربهفرد  REWASاین است

نادیده گرفتن این واقعیت که این آب توسط کاربران پاییندستی

که این ابزار آب را ردیابی میکند و میزان صرفهجویی ظاهری

استفاده میشود ،اغلب زهکشی ،رواناب و نفوذ به آبهای زیر-

آب در مقیاس مزرعه و صرفهجویی واقعی آب در مقیاس شبکه

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

را تعیین میکند .نمونههایی از مداخالت میدانی عبارتاند از:

شود؛ بنابراین ،این ادعا که کاهش در زهکشی ،رواناب و نفوذ در

 )1تغییر برنامه آبیاری
 )2کاربرد فناوریهای آبیاری

یک مزرعه باعث صرفهجویی آب میشود نادرست است ،زیرا
باید استفاده م دد در پاییندست را نیز در نظر گرفت.
پارامترهای ورودی موردنیاز در  REWASشامل بارندگی،

 )3کاربرد شیوههای مالچ پاشی

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

 )4تغییر تراکم گیاه و بسیاری از روشهای دیگر

عمقی در طول فصل کاشت در یک مزرعه تحت آبیاری هستند

هر یک از این مداخالت من ر به تغییر در مصرف آب ،تغییر
جریان برگشتی ،تغییر ذخیره و درنهایت تغییر در بهرهوری آب
میشود .در  ،REWASبرای هر مداخله میدانی ،تأثیر در
مصرف آب ،جریان برگشتی ،تغییر ذخیره و بهرهوری آب در
مقیاس مزرعه و در مقیاس شبکه آبیاری شامل مزارع تحت
آبیاری ،تعیین میشود .تصور  REWASدر مقیاس مزرعه این
است که کشاورز معتقد است که زهکشی و نفوذ آب تلفاتی از
آب هستند که قابل بازیافت نیستند ،اما در مقیاس شبکه آبیاری،
بخشی از آب زهکشیشده و بخشی از نفوذ ،جریانهای قابل
بازیافت در پاییندست هستند .همچنین این ابزار به کاربر این
امکان را میدهد تا درصد جریان قابل بازیافت حاصل از
زهکشی و درصد جریان قابل بازیافت حاصل از نفوذ را انتخاب
کند .ازاینرو جریانهای قابل بازیافت و جریانهای غیرقابل
بازیافت حاصل از زهکشی و نفوذ که برای تعیین صرفهجویی
واقعی آب کلیدی هستند ،به دست میآیند .این ابزار در مایکرو-

(جدول  .)1دامنه نرمال مقادیر نیز برای هرکدام از دادههای
ورودی در جدول ( )2ارائه شده است .کاربر میتواند بهصورت
دستی مقادیر دادههای ورودی را برای سناریوها در سلولهای
اختصاص دادهشده وارد کند .برای مثال میتوان تأثیرات
سناریوهای مختلف مانند سناریوی مرجع ،مداخله  Aو مداخله B

را ارزیابی کرد .برنامه آبیاری ،فناوری آبیاری ،روش زراعی،
تعرق محصول ،تبخیر از سطح خاک ،زهکشی و نفوذ ممکن
است در مداخالت مختلف متفاوت باشند .این تغییرات را می-
توان از اندازهگیریهای میدانی ،سن شازدور ،مدلهای رشد
محصول یا هر منبع اطالعاتی موجود دیگر به دست آورد .در
صورت لزوم بهجای استفاده از دادههای آزمایشهای میدانی و
سن شازدور REWAS ،این قابلیت را دارد که از دادههای
شبیهسازیشده  FAO AquaCropنیز استفاده کند .همچنین،
مساحت منطقه و مؤلفه جریان قابل بازیافت حاصل از زهکشی
و نفوذ میتواند بهصورت دستی در فیلدهای مربوطه وارد شود.
 REWASبه کاربر این امکان را میدهد تا مؤلفه جریان قابل
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از نفوذ 2را انتخاب کند.

بازیافت حاصل از زهکشی 1و مؤلفه جریان قابل بازیافت حاصل

جدول  -1دادههای ورودی  :REWASدادههای مزرعهای ،شبکه آبیاری و اجزای جریان قابل بازیافت

B

A

REF

در صورت نیاز ،برای وارد کردن نتایج  Aquacropکلیک کنید

) (Input dataدادههای ورودی

مداخله B
)(Intervention B

) (Scenarioسناریو
مداخله A
)(Intervention A

مرجع
)(Reference

واحد

) (Fieldمزرعه

)(Unit
)(mm

) (Rainfallبارندگی

)(mm

) (Irrigationآبیاری

)(mm

) (Crop transpirationتعرق محصول

)(mm

) (Soil evaporationتبخیر از سطح خاک

)(mm

) (Drainageزهکشی

)(mm

) (Percolationنفوذ عمقی
) (Yieldعملکرد

)(kg/ha

) (Systemشبکه
) (Areaمساحت

)(ha

 (Recoverable flow fraction),مؤلفه جریان قابل بازیافت
)(%

) (Recoverable drainage fraction, RDمؤلفه زهکشی قابل بازیافت

)(%

) (Recoverable percolation fraction, RPمؤلفه نفوذ عمقی قابل بازیافت
جدول 21

جدول  -2دامنه نرمال مقادیر دادههای ورودی REWAS

دامنه نرمال مقادیر

واحد

متغیرهای ورودی

1-1111
1-1111
1-1111
1-1111
1-1111
1-1111
1-11111

mm/season
mm/season
mm/season
mm/season
mm/season
mm/season
kg/ha

بارندگی
آبیاری
تعرق محصول
تبخیر از سطح
زهکشی
خاک
نفوذ
عملکرد

Recoverable Flow Fraction of Drainage
Recoverable Flow Fraction of Percolation

1
2
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مؤلفه جریان قابل بازیافت حاصل از جریان برگشتی
در  REWASمؤلفه جریان قابل بازیافت از جریان برگشتی،
کلیدی برای برآورد صرفهجویی واقعی آب است .با استفاده از
مؤلفه جریان قابل بازیافت زهکشی ،تخمین آب برگشتی به
آبهای سطحی برای استفاده م دد احتمالی امکانپذیر است.
عالوه براین ،استفاده از مؤلفه جریان قابل بازیافت حاصل از
نفوذ ،امکان برآورد برگشت آب به یک سفره آب زیرزمینی را
برای استفاده م دد بالقوه میسر میسازد .مقادیر مؤلفه جریان
قابل بازیافت بسته به حوضه میتواند بین  21تا  11درصد متغیر
باشد.
مقادیر دقیق مؤلفه جریان قابل بازیافت بهسختی حاصل
میشود .بااینحال ،آگاهی و دانش از جریانهای غیرقابل

بازیافت در حوضههای خاص میتواند برآورد مؤلفه جریانهای
بازیافتی را ارائه دهد.
نتایج حاصل از REWAS

در  REWASنتایج خروجی در سطح مزرعه و شبکه از هم
تفکیکشدهاند (جدول  .)3نتایج خروجی با اصطالحات چارچوب
حسابداری آب ارائهشدهاند .صرفهجویی آب بین سناریو مرجع و
مداخالت مختلف (مداخله  Aو مداخله  )Bبررسی میشود و
صرفهجویی واقعی آب در مقیاس شبکه و همچنین بهرهوری
آب تعیین میشود .کاربر میتواند سناریوی موردنظر را در نمودار
توازن آب (خروجیها) در مقیاس شبکه نشان دهد (شکل .)0
اندازه پیکانها با توجه به سناریوی انتخابشده تغییر میکند.

جدول  -3نتایج خروجی  REWASدر سطح مزرعه ) (mmو سطح شبکه ) ،(MCMبرای ارزیابی صرفهجویی واقعی آب برای
سناریوی مرجع و مداخالت مختلف
) (Resultsنتایج
مداخله B
)(Intervention B

) (Scenarioسناریو
مداخله A
)(Intervention A

مرجع
)(Reference

واحد
)(Unit
)(mm
)(mm
)(mm
)(mm
)(kg/m3
)(mm
)(%
)(MCM
)(MCM
)(MCM
)(MCM
)(MCM
)(kg/m3
)(MCM
)(%

) (Results Fieldنتایج در مقیاس مزرعه
) (Consumption, beneficial BCمصرف مفید
) (Consumption, non - beneficial BCمصرف غیرمفید
) (Return flowsجریانهای برگشتی
) (Storage changes CHتغییرات ذخیره
) (Water productivity WPبهرهوری آب
) (Apparent Water Savings FWSصرفهجویی ظاهری آب
) (Percentage of Apparent Water Saving % FWSدرصد ذخیره ظاهری آب
) (Results Systemنتایج در مقیاس شبکه
) (Consumption, beneficial BCمصرف مفید
) (Consumption, non - beneficial NBCمصرف غیرمفید
) (Return flows, recoverableجریانهای برگشتی قابل بازیافت
) (Return flows, non-recoverableجریانهای برگشتی غیرقابل بازیافت
) (Storage changes CHتغییرات ذخیره
) (Water productivity WPبهرهوری آب
) (Real Water Savings RWSصرفهجویی واقعی آب
) (Percentage of Real Water Saving % FWSدرصد ذخیره واقعی آب

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

شکل  -5نمونهای از نمودار توازن آب (خروجیها) در مقیاس سیستم برای سناریوی مرجع .در مقیاس سیستم جریانهای بازیافت و
جریانهای غیرقابل بازیافت برای زهکشی و نفوذ حاصل میشود.

اما زمانی که آب از طریق تبخیر و تعرق مصرف میشود،

تئوری و مفاهیم اساسی در REWAS

این آب دیگر در دسترس نیست (مگر در سیستمهای بسته،

 -1حسابداری آب
آب2

مانند گلخانههای هیدروپونیک که ممکن است در آن تبخیر و

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

تعرق متراکم شده و دوباره مورداستفاده قرار گیرد) .موضوع مهم

به همان سیستم هیدرولوژیکی که از آن برداشتشده ،برمیگردد

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

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

دیدگاه مهندسی آنچه که تلفات آب نامیده میشود ،آبی است

آلودهشده و نیز کیفیت آن تنزل یابد اما ازلحاظ فیزیکی آب در

که از مرزهای انتهایی یک شبکه آبیاری خارج میشود که این

دسترس بوده و میتواند مورداستفاده م دد قرار گیرد).

مقدار آب میتواند تصفیهشده و مورداستفاده م دد قرار گیرد.

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

از دیدگاه یک تحلیلگر محیطزیست این تلفات نبوده ،بلکه
Using Water
Consuming Water

1
2

میتواند بهعنوان یک منبع تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و یا
جریان آب احیاکننده تا

بها بهحساب آید.

 REWASابزاری در جهت ارزیابی صرفهجویی واقعی آب کشاورزی921...

بهعبارتدیگر تلفات آب از دیدگاه مهندسی میتواند منبع

در  ،REWASتعیین اجزای مختلف آب کاربردی برای

تغذیه آب از دیدگاه محیطزیستی باشد .چارچوب حسابداری آب

ارزیابی تأثیر واقعی آن در شبکههای آبیاری مهم

است.

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

بهعنوانمثال ،اگر یک کشاورز با استفاده از فناوری آبیاری

متمایز میکند و این چارچوب میتواند برای هر بخش و در هر

پیشرفته و بدون تغییر ح م آب تحویلی به مزرعه خود ،سطح

Perry., 2007; Kaune et

محصول را در شبکه آبیاری  Aافزایش دهد ،برخی یا تمام

مقیاسی ،بدون تغییر اعمال شود (

تغییرات زیر میتواند اتفاق افتد:

.)al., 2020
آب کاربردی با هر نوع کاربرد آب برای مقاصد معین تعریف
میشود که ممکن است آبیاری ،استفاده برای انرژی برقابی،
شستشوی خانگی ،فرایندهای صنعتی و غیره باشد.

 مصرف مفید (تعرق محصول) افزایش مییابد.
 مصرف غیرمفید (تبخیر از سطح خاک مرطوب) کاهش
مییابد.
 نفوذ عمقی کاهش مییابد.
 جریانهای زهکشی کاهش مییابد.

-2حسابداری آب در REWAS

در  ،REWASچارچوب حسابداری آب برای ارزیابی میزان

افزایش "مصرف مفید" معمو ً مهمترین تأثیر را دارد،

مصرف آب در شبکههای آبیاری ساده شده است .همانطور که

درواقع دلیل اصلی برای معرفی فناوری پیشرفته آبیاری افزایش

پیشازاین اشاره شد ،بخش "مصرفشده" محدود به مصارف

"مصرف مفید" است .در مقابل کاربرد فناوریهای نوین آبیاری،

مفید و غیرمفید است و بخش "مصرف نشده یا جریان

کاهش جریان برگشتی به سفرههای زیرزمینی و سیستمهای

برگشتی" محدود به جریانهای قابل بازیافت و غیرقابل بازیافت

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

است (جدول  .)4ان ام ت زیهوتحلیل تکمیلی با درنظرگرفتن

شفافیت و همه جانبه نگری در هنگام گزارش ارزیابی اثرات

سایر بهرهبرداران آب (بهعنوانمثال محیطزیست ،منطقه شهری

فیزیکی کاربرد فناوریهای پیشرفته آبیاری برای صرفهجویی

و غیره) با استفاده از ابزار  WEAPان ام میشود.

آب ضروری است .ازاینرو ،هنگامیکه طرفداران فناوریهای
نوین آبیاری استد ل میکنند که کاربرد این فناوریها به علت

جدول  -4مفاهیم بهکاررفته در ابزار  REWASدر شبکههای
آبیاری بر اساس چارچوب حسابداری آب ( Kaune et al.,
)2020

برابری مقدار جریانهای برگشتی به محیطزیست و سایر

مصرفشده

مصرف غیرمفید ()NBC

)(CU

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

جریانهای قابل بازیافت
)(RF

غیر مصرفشده یا

جریانهای غیرقابل بازیافت

جریانهای برگشتی

)(NRF

 -حاصل از زهکشی

)(NCU

)(WU

 -حاصل از زهکشی

آب کاربردی در شبکههای آبیاری

تبخیر از سطح خاک

 -حاصل از نفوذ

برابر شدن سطح آبیاری شده بشود ،باید این استد ل را به دو
برابر شدن نسبت آب تحویل دادهشده به مزرعه و کاهش دو

مصرف مفید )(BC

تعرق محصول

صرفهجویی ظاهری آب در مقیاس مزرعه میتواند من ر به دو

-3جریان قابل بازیافت برای صرفهجویی واقعی آب
برای تعیین صرفهجویی واقعی آب در شبکههای آبیاری،
میزان جریان برگشتی حاصل از نفوذ و زهکشی برای سایر
بهرهبرداران ارزشمند و مهم است .جریانهای قابل بازیافت
بسته به جنبههای محیطزیستی ،زیرساختی و مدیریتی سیستم-
های آبیاری متفاوت هستند .بهعنوانمثال ،اگر شبکه آبیاری

 حاصل از نفوذتغییرات ذخیره )(CS

دارای خاک نسبتاً سبک باشد و آب از سفرههای زیرزمینی برای
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آبیاری مزارع پمپاژ شود ،آب قابل بازیافت حاصل از نفوذ ممکن

 -4بهرهوری آب در REWAS

است زیاد باشد .در  REWASمؤلفه جریان قابل بازیافت حاصل

بهرهوری آب به معنای گسترده آن ،بازده خالص برای یک

از زهکشی و نفوذ میباشد و همانطور که در با توضیح داده

واحد آب مصرفشده میباشد ) .(Molden et al., 2010هدف

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

از بهبود بهرهوری آب تولید بیشتر غذا ،درآمد ،امرارمعاش بهتر و

جریانهای قابل بازیافت حاصل از زهکشی و نفوذ بهصورت زیر

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

به دست میآیند (:)Kaune et al., 2020

محصول و آب تشکیل شده است .بهرهوری آب یک محصول

() 1

بهعنوان نسبت بین مقدار محصول تولیدی و مقدار آب کاربردی

() 2

تعریف میشود .در  ،REWASبهرهوری آب با استفاده از معادله
در رای رن رابطرره :RD1 ،مؤلفرره زهکشرری قابررل بازیافررت،

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 𝑒𝑔𝑎𝑛𝑖𝑎𝑟𝐷 :جریرران زهکشرریشررده،

𝑒𝑔𝑎𝑛𝑖𝑎𝑟𝐷

زیر محاسبه میشود (.)Kaune et al., 2020
()9

𝑒𝑙𝑏𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑒𝑅 :جریرران قابررل بازیافررت حاصررل از زهکشرری،
 :RP2مؤلفرره نفرروذ قابررل بازیافررت:𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ،

در این

رابطه4

 :محصول تولیدشده ) :C ،(Mkgتعرق

جریران نفروذیافترره :𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 ،جریرران

محصول (مصرف مفید) ) (Mm³و  :NBCتبخیر از سطح خاک

قابل بازیافت حاصل از نفوذ.

(مصرف غیرمفید) ).(Mm³

در  ،REWASکل جریان قابل بازیافت در شبکههای

برای محصو ت زراعی مانند غالت و گیاهان علوفهای

آبیاری ( )𝑅𝐹𝑆𝑦𝑠3با استفاده از هر دو جریان قابل بازیافت

رابطه بین عملکرد محصول و مصرف آب نسبتاً خطی است

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

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

).et al., 2012

(.)Kaune et al., 2020
() 3

نتیجهگیری
متناظر با آن ،جریان غیرقابل بازیافت حاصل از زهکشی

)𝑠𝑦𝑆𝐹𝑅𝑁𝑒𝑔𝑎𝑛𝑖𝑎𝑟𝐷( و جریانهای غیرقابل بازیافت حاصل
از نفوذ )𝑠𝑦𝑆𝐹𝑅𝑁𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑐𝑟𝑒𝑃( از معادلههای  4و  0به
دست می یند و کل جریان غیرقابل بازیافت در مؤلفههای
آبیاری (𝑠𝑦𝑆𝐹𝑅𝑁) از معادله  0به دست میآید (

Kaune et

تعیین صرفهجویی واقعی آب پیچیدگیهای خاص خود را
دارد و بررسی اثر مداخالت مختلف بر میزان صرفهجویی آب به
مقیاس موردبررسی وابسته میباشد .بهمنظور سن ش
صرفهجویی واقعی آب در مقیاس حوضه زم است به مفاهیم
حسابداری آب توجه شود .با توجه با پیچیدگیهای حسابداری
آب در برقراری ارتباط بین دو مقیاس مزرعه و حوضه ،رویکرد

.)al., 2020

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

()4

کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی معرفی شده است .در

()0

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

()0

مصرف مفید و غیرمفید و بخش مصرف نشده یا جریان برگشتی
1

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

به دو جزء جریانهای قابل بازیافت و جریانهای غیرقابل

2

Crop Production

4
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 رواناب و، زهکشی، در این رویکرد.بازیافت تقسیم میشوند
نفوذ آب به منابع زیرزمینی دیگر بهعنوان "تلفات غیرمفید" در
 زیرا بهرهبرداران پاییندست ممکن است از،نظر گرفته نمیشوند
 صرفهجویی در،این آبهای قابل بازیافت استفاده کنند؛ بنابراین
مصرف آب صرفاً از طریق کاهش مصرف آب و جریان برگشتی
 رویکرد "ردیابی آب" موجب.غیرقابل بازیافت حاصل میشود
افزایش آگاهی درباره عوامل دخیل در دستیابی به صرفهجویی
واقعی آب و ارتقای بهرهوری آب در بخش کشاورزی و نقش
مداخالت مختلف ازجمله کاربرد فناوریهای نوین آبیاری در
 این رویکرد از توسعه.کاهش و یا افزایش مصرف آب میشود
 الگوهایی که با،الگوهای بهتر حکمرانی آب حمایت میکند
 میتوانند توسعه غیر پایدار،ارزیابی صرفهجویی واقعی آب
REWAS

 در این راستا ابزار.اراضی فاریاب را قاعدهمند سازند

بهعنوان ابزاری قدرتمند بهمنظور ارزیابی سریع صرفهجویی
واقعی آب در ازای مداخالت میدانی در شبکههای آبیاری با
درنظر گرفتن رویکرد "ردیابی آب" توسط سازمان خواروبار
 با استفاده از این ابزار مؤلفههای.جهانی فائو معرفی شده است
اصلی جریان در سناریوهای مختلف ناشی از کاربرد مداخالت
مختلف برآورد شده و بر این اساس بهرهوری آب و همچنین
صرفهجویی واقعی آب در سناریوهای مختلف قابلبررسی
 بینشی را در زمینه، سن ش صرفهجویی واقعی آب.خواهند بود
 شبکه آبیاری و مقیاس حوضه آبریز،جریانهای آب در مزرعه
در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار میدهد که بر اساس آن
-میتوانند مدیریت سیستمهای آبی را برای دستیابی به صرفه
.جویی واقعی آب و انتخاب مداخالت پایدار بهبود بخشند
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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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