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 (World Water Dayروز جهانی آب )

 یده. اکندیم تأکیدآب  یتبر اهم شود،یبه طور ساالنه برگزار م 1993مارس( که از سال  22)در دوم فروردین آب  یجهان روز

در ( UNCED 1)سازمان ملل  توسعهزیست و کنفرانس محیط دستور جلسه نیکمیو  ستیدر ب 1992در سال  یروز ینچن

سازمان ملل،  2 21شماره  یانیهب یاجرا یها خواسته شد تا در راستاکشور یهکنفرانس از کل ین( مطرح شد. در ایل)برز یودوژانیرور

ها، کنفرانس یو برگزار یاتپخش نشر یقو از طر دادهمردم در مورد آب اختصاص  بخشییو آگاه یجروز را به عنوان روز ترو ینا

های گذشته عبارت بودند از: آب و . برخی از شعارهای روز جهانی آب طی سالآن بکوشند یداشتدر گرام هایشگاهو نما هاینارسم

(، آب 2016(، آب و اشتغال )2017(،  جلوگیری از اتالف آب )2018(، آب و طبیعت )2019ه )(، آب برای هم2020تغییر اقلیم )

 (.2014( و آب و انرژی )2015و توسعه پایدار )

 نیبه ا نیاد تیو رشد روزافزون جمع یاست. توسعه اقتصاد انتخاب شده "آب یگذارارزش" 2021 برای سال آب یروز جهان شعار

ی روزافزون ضاتقا نیتأم چالش بر باآب یانرژ دیکنند و تول یم دایپ یشتریب ایتوسعه عطش ،و صنعت یاست که کشاورز یمعن

جوامع های متفاوت ه تقاضاک آنجاکند. از میآب نیز کمک  یآلودگ بهو شده  یآب ینظم یباقلیم منجر به  ریی. تغمواجه خواهد شد

 کننده نحوه نییگذاری آب تعارزش نحوهشود. یاز مردم در نظر گرفته نم یاری، منافع بسرسندبه تعادل میمنابع آب بر مبنای 

ت، آموزش، خانوارها، فرهنگ، بهداش یآب برا .آن است متیاز ق شتریب اری. ارزش آب بسگذاری آب استو به اشتراک تیریمد

ارزش  نیاز ا یک هر نادیده گرفتن در صورتاست.  یادهیچیو پ ادیز اریارزش بس یدارا یعیطب زیستمحیط یکپارچگیاقتصاد و 

 .جبران وجود خواهد داشتقابل  ریمنبع محدود و غ نیا ء مدیریت برای، خطر سوها

)در قالب  3شامل گزارش اصلی  2021توسعه آب سازمان ملل متحد  یالمللنیب تیوضعمجموعه گزارشات انتشار یافته در زمینه 

صفحه( است. با حمایت مالی  12)در قالب  5صفحه( و گزارش آمار و ارقام  12)در قالب  4صفحه(، گزارش خالصه مدیریتی  206

( ترجمه گزارش خالصه مدیریتی و گزارش آمار و ارقام از مجموعه مذکور در دو جلد UTCOای یونسکو در تهران )دفتر منطقه

عنوان ضمیمه گزارش کنونی ارایه شده است. هدف  ها و جداول مهم گزارش اصلی نیز بهانجام شد. همچنین ترجمه برخی از شکل

 گذاری آب به شرح ذیل:اصلی عبارتست از ارتقای دانش و آگاهی در خصوص پنج چشم انداز مختلف ارزش

 های طبیعیمنابع آب و اکوسیستم –آب  ارزش منابعو  اهمیت -1

 نوع هر با همراه سرانجام شودمی برداشت انسان استفاده برای که آبی همچنین تمام و شودمی تولید اکوسیستم توسط آب تمام

اطمینان  برای. است برای بشر "اکوسیستم خدمات" مهمترین آب چرخه. گرددبرمی زیستمحیطشده به  اضافهبه آن  که آلودگی

 از اظتحف برایخشکسالی الزم است  و سیالب نظیر هایی شوک برابر در تاب آوری ایجاد و مناسب کیفیت با آب تأمین از

 .قایل شویم بیشتری ارزش زیستمحیط

                                                           
1 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 
2 Agenda 21 
3 United Nations, The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water. UNESCO, Paris. 
4 Executive Summary 
5 Facts and Figures 



 

3 

 (: هیو تصف نیتام ،رهیذخ) آبی هایزیرساخت ارزش و اهمیت -2

 و تصفیه آب به شوند و همچنینمی مکانی که بیشتر به آن نیازمند بوده، به انتقال آن آبی منجر به ذخیره آب و های زیرساخت

 -اجتماعی  توسعه کافی و مناسب، هایزیرساخت فقدان صورت در. کنند می کمک انسان استفاده از پس طبیعت به آن بازگشت

 به ها هزینه معموالً آبی های زیرساخت هایگذاریارزش. گیرند می قرار خطر معرض در ها اکوسیستم شده و تضعیف اقتصادی

 به معروف) ها تعرفه از ها هزینه کلیه بازیابی. گیرنددر نظر نمی یا گرفته کم دست را زیستیمحیط و اجتماعی هایهزینه ویژه

 سرمایه و شودمی بازیابی بهره برداری های هزینه کل یا بخشی تنها کشورها از بسیاری در. است دشوار( ها هزینه کامل بازیابی

 .شودمی تأمین عمومی بودجه توسط اصلی

 انسان(: سالمت جنبه های مربوط به بهداشت و ،یدنیآب آشام) یو ارزش خدمات آب اهمیت -3

خدمات آب، دفع بهداشتی  این، بر عالوه. است مهم بسیار درمانی و بهداشتی مراکز و کار محل مدارس، خانوارها، در آب نقش

. دهد می ارایه 19-گیری کووید همه زمینه در ویژه به سالمتی بیشتر ( ارزش افزوده ای را به صورتWASHفاضالب و بهداشت )

بی هدف به جای بهبود وضعیت  های یارانه هر چند،. شودمی یارانه غالبا شامل باال درآمد با کشورهای در حتی WASH خدمات

 .برخوردارند فاضالب یا آب های شبکه انشعاب از که باشد کسانی نفع به تواند می جوامع فقیر و محروم

صنعت، تجارت  ی وانرژ ،یکشاورز)محصوالت  یاقتصاد– اجتماعی هاییتو فعال یددر تولبه عنوان یک داده آب  ارزش -4

 (:و اشتغال

 رغم علی. دارد زیستمحیط تخریب نیز در ای عمده سهم و شیرین است آب جهانی منابع برای تقاضا دارای بیشترین کشاورزی

به ویژه زمانی که از چشم لنز جنبه های ارزش کمی برخوردار است  معموالً از غذایی مواد تولید در آب غذایی، اهمیت زیاد امنیت

 ایجاد وضعیت تغذیه، بهبود شامل تر گسترده مزایای از بسیاری. گیردقرار می ارزیابی اقتصادی ارزش محصوالت تولید شده مورد

تجارت  و صنعت انرژی، بخش برای. شوندنمی منعکس آب هزینه در اغلب مهاجرت کاهش و سازگار با پدیده تغییر اقلیم درآمد

(EIB،) و منجر به اختالل در داده افزایش را ها هزینه تواند می تغییر اقلیم و سیل آب، کمبود نظیر آب به مربوط تهدیدهای 

 وارد نموده و شهرت و اعتبار آسیب به خسارت وارد کند، ها اکوسیستم به تواند منسجم می آب مدیریت سوء. شود تأمین زنجیره

آب  حجم به توجه با سنتی طور به EIB)) تجارت و صنعت در بخش انرژی، آب. دهد قرار تأثیر منفی تحت را سرانجام فروش

 مدیریت ریزی برنامه هایی که رویکردهایبیشتر سازمان. شودگذاری میارزش فاضالب دفع و تصفیه های هزینه عالوه به مصرفی

 شوند. پایداری می( را اتخاذ می کنند، منجر به بهبود  (IWRMآب منابع یکپارچه

 :های تفریحی، فرهنگی و معنوی()جنبه آب اجتماعی - فرهنگی ارزش و اهمیت -5

های طبیعی، احساس های خلقت، مذهب و جامعه ما را به یکدیگر وصل کند. جریان آب در محیطتواند به وسیله اندیشهآب می

ها امری سازی این گونه ارزشرود اما کمیفرهنگی به شمار می آب بخش ذاتی برای هر آورد.آرامش را برای بشر به ارمغان می

زیستی محیط یا فرهنگی، اجتماعی هایارزش به و گیردمصارف گوناگون بشر در نظر می برای منبعی را آب غالباً  دشوار است. اقتصاد

نفعان و ای از ذیطیف گستردههای فرهنگی آب نیازمند مشارکت شناخت کامل ارزش. کندمی توجهیتوجهی یا کمبی آن

  مدخالن در مدیریت منابع آب است.ذی
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 هاها و فرصتها، چالشاندازچشم

ارزش آب و اهمیت و  انیو ب یریکند. شناخت، اندازه گیمنابع آب را برجسته م تیریبه بهبود مد ازیمنابع آب ن کنونی تیوضع

 است. ضروریو عادالنه منابع آب  داریپا تیریبه مد یابیدست به منظورگیری گنجاندن آن در تصمیم

اعمال حاکمیت عادالنه  آب یکی از ابزارهای اصلیگذاری ارزش گذاری مناسب آب منجر به استفاده مناسب از آن خواهد شد.ارزش

 یاز ب یاهنشانحداقل  ای یاصل ریشهمصارف مختلف آن،  با توجه بهآب  مناسبگذاری عدم ارزش و منابع آب است حکمرانیدر 

 .ستیبرجسته ن هایریگمیآب در تصمو اهمیت اغلب اوقات، ارزش متأسفانه شود. یم یتلق تیریمد ءبه آب و سو یتوجه

 کدام مختلف وجود دارد که دگاهید نیچندشده است،  فیتعر یبه خوب "گذاریشارز"و روند  "ارزش"که اصطالح  یدر حال

 یبرا یمختلف یهاروش نیهمچن. کندپیدا می یمعن نفعانذیو  انمختلف کاربر یهاگروه یبه طور خاص برا "ارزش"

 .وجود داردآن  انیب یبرا یمختلف یارهایمعنیز و ارزش آب  عددی محاسبه مقدار

 هر گروه معین از ذی نفعان ممکن است بسیاردهد بلکه در یرخ م نفعیذ یهاگروه نیگذاری آب نه تنها بتفاوت در نحوه ارزش

باعث عدم ، یبع واقعاهمراه با دانش محدود از من ،آن انیمحاسبه و ب ارزش آب و روش از مختلف برداشت های نی. امتفاوت باشد

مصارف  یآب براگذاری ارزش یتالش برا توان به دشواریمی . به عنوان مثالشودمیگذاری آب ارزش خصوص در عیسر شرفتیپ

بدیهی . ی اشاره کردمذهب ای یعرفسایر مصارف زیستی، محیطمومی و نیاز شهروندان، حقآبه صنعتی و کشاورزی، مصارف ع، یخانگ

 شوند.آب  مستمرگذاری ارزش هایشناسیروشدستیابی به  مانع دینباها دشواری نیاز ا کی چیهاست 

با یعنی محدود کند  ،شوندگذاری میارزش گریکه اکثر محصوالت د یآب را به روشگذاری ارزشدارد که  لیتما یاقتصاد سنت

رابطه  چیحال، در مورد آب، ه نی. با ایاقتصاد در فعالیت هایآب مربوط به  یهانهیهز ابها( یآب )آبثبت شده  متیاستفاده از ق

برای  که مصرف کنندگان ی استمعن نیشود، به ایم یگذار متیکه آب ق ییو ارزش آن وجود ندارد. در جا متیق نیب یمشخص

تولید و  نهیهزتمام یا بخشی از  پوشش یاغلب منعکس کننده تالش برا بهاآب نیاکه  پردازند،ای میاستفاده از آب چه هزینه

قیمت گذاری آب بر اساس ، آبگذاری وجود، در ارزش نی. با انیستشده  لیتحوواقعی آب ارزش بیانگر و توزیع آب مصرفی است 

 شود. بررسی دیکاربرد آن باگرچه ، که نباید نادیده گرفته شوداست  رگذاریتأثروش مرسوم و  کتی یسناقتصاد 

بررسی  دیمختلف آب با هایبها است. ارزشگذاری آب به مراتب فراتر از تعیین آببا توجه به موارد فوق مشخص است که ارزش

 شتریتوسعه ب نیبنابرا د.نگیری گنجانده شوریزی و تصمیمبرنامه یندهاایدر فر های مختلف آبنحوه محاسبه و بیان ارزشو  شده

عادالنه  ارزش گنجاندن به منظورمختلف های گذاریارزش، نقاط افتراق و اشتراک سهیمقا نحوه نیهمچنآب و گذاری ارزش کردیرو

 .دارد اهمیت زیادی ها یزیرها و برنامهاستیدر سآب و منصفانه 

 : روش مختلف تقسیم بندی شده استبه پنج دراین گزارش آب گذاری ارزشهای روش

 زیستمحیطچرخه آب در  به توجه باگذاری ارزش. 1

 مجدد استفاده و پسابآوری و جمع یآبرسان، یسازرهیذخ ازین موردهای زیرساختگذاری بر اساس ارزش. 2

 های مربوط به سالمت انسانبهداشت و جنبه، یدنیآب آشام شامل دتاعم خدمات آب متیق مبتنی برگذاری ارزش. 3
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و صنعت، تجارت و  ی، انرژیکشاورز نظیر یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیو فعال دیتول بخش یورودگذاری به عنوان ارزش. 4

 اشتغال 

 یو معنورفاهی ، یحیآب از جمله تفر یاجتماع ،یفرهنگهای جنبه ریسا گذاری بر اساسارزش. 5

 .شوندیم کامل ایدنمناطق مختلف  اتیبا تجربگذاری آب محدود به موارد فوق نبوده و های مختلف ارزشبدیهی است دیدگاه

و نیز  به هم پیوسته آب یحکمران درآب  گانهچند دادن ارزش وفق یبرا مناسبی فرصتگذاری آب، های مختلف ارزشروش

 آورد. ی فراهم میسازتیو ظرف یقاتی، تحقیعلمیز توسعه نو  یمالمنابع  نیتأم یکردهایروبخشی تنوع

 شود. گانه فوق تشریح میگذاری آب مطابق دسته بندی پنجزشهای مختلف اردر ادامه روش

 

 ستیزطیمح در آب چرخه به توجه با گذاریارزش

اضافه شده  یاستخراج شده توسط انسان همراه با هر گونه ناخالص یهازیست است و سرانجام تمام آبمحیط هاآب کلیهسرچشمه 

 "محورطبیعت اقدامات"آنچه به عنوان  قیتوان از طریآب را مو  زیستمحیط هگردد. رابطیبرم زیستمحیطبه  مجددابه آن 

 کرد. تیری، مدهمربوط یهاشناخته شده به منظور مقابله با چالش

زیست در محیطو اهمیت ارزش در نظر گرفتن بیشتر به  ازیآب به وضوح نشان دهنده نو زیستحیطم اندرکنشو روند  تیاما وضع

در ترکیب با انواع دیگر و  شودانجام نمیمجزا صورت به زیستی آب گذاری محیطارزشاکثر مطالعات،  در منابع آب است. تیریمد

 شود. گذاری ها در نظر گرفته میارزش

یا کاهش مخاطرات محاسبه و  آوریدر قالب افزایش تاب زیستی می تواندهای محیطجنبهبه برآورد ارزش آب با توجه 

 زیست سالممحیط چراکهشود، یم دیتشد مربوطه زیستمحیطرفتن  نیبا از ب مخاطراتاز  یناشخسارات از  یاریبسبیان شود. 

های آبی در حفظ و تداوم این جنبه از ارزش. دارند یا تشدید خسارت مخاطراتوقوع و از  یریدر جلوگ یدر وهله اول نقش مهم

 یداریپاو نه کوتاه مدت  دهیسودغالبا به دنبال که  یریزی اقتصادقابل محاسبه است، اما معمواًل در برنامه سالم زیستمحیط

 .انددر نظر گرفته نشده یاست، به اندازه کاف مدتبلند

 یاقتصادگذاری های ارزش ریرا با سا آنها ارزشراحت  سهیامکان مقا مالی رایج،با اصطالحات  ستمیخدمات اکوس هایارزش انیب

 تواندینم یپولواحدهای  بیان آن برمبنای هداشته باشد که بای ویژه هایارزشتواند  یزیست محال، محیط نیکند. با افراهم می

 شود. ودمحد و نباید

زیست محیط ایگذاری آب و ارزش یآن برا یارهایواحد و مع ستمیس کی توسعه گذاری،مختلف ارزش یهاستمیوجود سدر نتیجه 

مختلف  هایارزشتوان مشترک است که براساس آن می کردیرو کیاست توسعه  ریپذساز خواهد بود. آنچه امکانمشکل

 قرار داد. تفادهو اس سهیمقامورد گذاری ارزشمختلف  یها ستمیسرا در زیستی محیط
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 آبی مورد نیازهای بر اساس زیرساختگذاری ارزش

 یایمزا آب انتقال ای رهیذخ های آبی به منظورموردنیاز نیز قابل تعیین است. زیرساخت آبیهای زیرساخت بر مبنای ارزش آب 

 تیریمد یبرا یکاف رساختیکه ز ییدر کشورها یاجتماع-ید. توسعه اقتصادنآوریبه همراه م یقابل توجه یو اجتماع یاقتصاد

های تاکنون روشاست،  ازین یشتریهای بزیرساختدائما به توسعه، بهره برداری و نگهداری که  یحال رآب ندارند، محدود است. د

 .ندابوده ناکارآمد آبیهای زیرساختگذاری ارزش

نسبت سود به هزینه وجود  روش استانداردی برای تعیینگذاری شده است، سرمایه یآب یهارساختیکه در ز یرغم مبالغ هنگفتیعل

ها )به نهیهزو  ستین سازیکمیاغلب قابل های آبی زیرساخت یاعمال نشده است. منافع اجتماع یابه طور گسترده انداشته و ی

 یاغلب به درستآب  ختلف ذخیره، تأمین و انتقالی مها نهیگز آیند.نمی حساببه  ی( به اندازه کافغیرمستقیم یهانهیهز ژهیو

 هستند. قدیمیو  موردنیاز بعضا ناکافی یکیدرولوژیه یهاشوند و دادهینم سهیو مقاگذاری ارزش

گذاری های ارزشروش اکثرهمراه است.  سیشناو روش یبا مشکالت مفهوم آبیهای زیرساختآب بر اساس گذاری ارزش

تر و کم سود بیش از حد به برآورد لیتمادر روش سود به هزینه معموال  سود تمرکز دارند. -نهیهز کردیرو بر یهای آبزیرساخت

 یاساسواالت س نیاز مهمتر یکدر این خصوص، ی وجود دارد.غیرمستقیم های هزینه در نظر نگرفتن ژهیو به و نهیهزبرآورد کردن 

 یدر حال هستندتمرکز مند از پروژه مبهره نفعانیاز حد بر ذ شیب یهاگذاریشارزمعموال . "سی؟کچه  یارزش برا" عبارتست از

های عمدتا هزینه موارداز  یاری. در بسقرار گیرند یمنفتحت تأثیر تبعات  یحت ای برده یممکن است سود کمترذی نفعان  ریکه سا

غالبًا  شوند. امای به خوبی برآورد میمالمستقیم ده بازنیز ( و اجراییو  یاهیسرما یهانهیهز دیندگی،نقجریان ) یمالمستقیم 

 شوند. مغفول مانده و یا به درستی محاسبه نمیزیستی و محیط یهای اجتماعهزینه ژهیو به و میرمستقیغ یهانهیهز

و  برداریبهره یهانهیگذاری کالن و هزسرمایه ایاست که آ نیاهای آبی آب بر اساس زیرساختگذاری در ارزشعمده دیگر سوال 

 توان گفت محاسبه دقیق کلیهدر واقع میشود؟ لحاظ می یینها یهااستفادهو  یبعد یهاگذاریشدر ارز (O&M 1) ینگهدار

 تعمیر و نگهداریهای کل هزینه ای یاز کشورها فقط بخش یاری. در بسی بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن استهای خدمات آبهزینه

 نیتأم یتوسط بودجه عمومگذاری هیسرماهای مربوط به اجرای پروژه از طریق هزینهشود و میبها تأمین از طریق دریافت آب

 .شودمی

 و منطبق با واقعیات سود و هزینهعادالنه  یابیشود که براساس ارزمی توصیه یتنها درصورتآب بر اساس این روش گذاری ارزش

یی کم بازده هستند که با هاباال مانند سدها در اصل پروژه تیبا اهم یهای آبزیرساخت یبرا ژهیها، به واز پروژه یاریباشد. بس

 ارزش، یطیشرا نی. در چنبرداری قرار دارنددر زمان ساخت و بهره در معرض فساد القوهو به طور بساخته شده  یاسیس یهازهیانگ

نیز سبب گذاری ارزشدستور العمل  چیهو  شودیگرفته مدر نظر  کمتر از میزان واقعی ای شده ی، دستکارینشی، گزرشفافیغآب، 

  است. قابل استفاده  عادالنه هاییدر مورد حکمران یهای آبزیرساختآب بر اساس گذاری اساسا ارزششود. ینم رییتغ

                                                           
1 Operation and Maintenance (O&M) 
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 بهداشتو دفع بهداشتی فاضالب و رعایت  خدمات آب متیبر ق یگذاری مبتنارزش

با  سهیدر مقا یارزش ایشود گرفته می دهیاغلب ناد یدرمان یکار و مراکز بهداشت ینقش آب در خانه ها، مدارس، محل ها

، فاضالببهداشت دفع از  تیو حما دنیآشام یاست که برا برای بشر یاساس ازین کیآب  .ابدییمصارف به آن اختصاص نم ریسا

از حقوق بشر است.  ( نیزWASH 1ی فاضالب )بهداشتدفع و  سالم به آب یدسترس .است ازیو سالمت مورد ن یحفظ زندگ

 ی، بلکه به زندگدهدارتقا میکار را  یرویوری نو بهره یآموزش یهانه تنها فرصت WASH به خدمات یدسترس میگسترش مستق

زیست محیط کی ی را به شکلمیرمستقیغ ارزش افزوده WASH همچنین خدماتکند. یکمک م زین عدالتو  کرامت برخوردار از

 کند.ارایه می سالم

 ونیلیتر 1.7 به طور تخمینیکشور با درآمد کم و متوسط  140در  ی فاضالببهداشتدفع سالم و  یدنیبه آب آشام یجهان یدسترس

 یاریها در بسگذارینوع سرمایه نیا نهیهز -دارد. نسبت سود  نهیهز 2030تا  2016 سال دالر از اردیلیم 114 ساالنه ای کایدالر آمر

از موارد با  یاریدر بس رایاست، ز شتریب یحتفاضالب بهداشت دفع  در خصوص بازدهدارد.  یاز مناطق بازده مثبت قابل توجه

 د.یبهبود بخش تا حد زیادیرا  یسالمت جیتوان نتامی نسبتا ارزانهای زیرساخت

 یرسمریغ یهااز آنها در سکونتگاه یاریبسکه افراد جهان را  نیرتریپذ بیکه آسبود  19-ی کوویدریگهمه وعیشاهد ش 2020سال 

حائز  اریبس 19-کووید وعیاز ش یریجلوگ یبراها دست شستشوی بهداشتی. تحت تأثیر قرار داد یبه سخت هستند، نشینزاغه

شستشوی به امکانات  یکاف یدسترس مرکز فاقددو  ی،نفر و از هر پنج مرکز بهداشت اردیلیم از سه شیاست. در سطح جهان، ب اهمیت

 هستند.دست  یبهداشت

 WASHاز کشورها خدمات  یاریاست، در بس یاساس اریبس یو بهداشت عموم یزندگ یبرا WASHبه  یاز آنجا که دسترس

 شود. می ارانهی شامل با درآمد باال اغلب یدر کشورها یحتاست و از این رو دولت  تحت مدیریت

 یتواند به نفع کسان یآب م یهاارانهی کند.ینمرا ضمانت  یبه خدمات اساسافراد کم برخوردار  یها لزوماً دسترس ارانهیحال،  نیبا ا

و افراد کمتر برخوردار که در نقاط ستند. فقرا نی ریاز آنها فق یاریبس برخوردارند وفاضالب آب یا  یشبکه ها انشعاب از باشد که

در  .شوندیمند نمبهره ارانهیاز کنند حاشیه ای و یا مراکز جمعیتی دورافتاده بدون دسترسی به انشعاب آب و فاضالب زندگی می

دهد. یم آوری کند از دستثروتمندتر جمع یتوانست از خانواده ها یرا که م یدرآمد تعرفه ا ،ارائه دهنده خدمات آباین حالت 

 .ابدییکار کاهش نمعدم حضور در محل و  عدم امکان تحصیلمانند  WASHبه خدمات  یعدم دسترس یمنف تبعاتکه  یدر حال

با آن که  یاجتماع-یاقتصاد یهاآنها و چالش یمکان تیموقع ،محروم بر اساس درآمد یهااستطاعت گروه زانیم یبررسبنابراین 

 است. روبرو هستند، حائز اهمیت

  

                                                           
1 Water, Sanitation and Hygiene (WASH) 
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 گذاری آب برای غذا و کشاورزیارزش

آب و  یبرا یبخش نیرقابت ب دیحال، با تشد نیکند. با ایاستفاده مرا  دنیا نیریآب ش از منابع( ٪69) ایسهم عمده یکشاورز

 یاز مناطق جهان، آب برا یاریدر بس نیرود. عالوه بر ایسوال م ریز ییمواد غذا دیتول یکمبود آب، استفاده از آب برا شیافزا

 انیکاهش جرها، شامل تخلیه آبخوان زیستمحیط بیتخر یعامل اصل نیشود. ااستفاده می کارآمدبه طور نا ییمواد غذا دیتول

 است. یوحش و آلودگ اتیح یها ستگاهیز بیها، تخررودخانه

و آب بهای  مصارف معموالً کم است ریبا سا سهیدر مقا یی و محصوالت کشاورزیغذامواد اولیه  دیدر تولگذاری آب مصرفی ارزش

دنیا کمتر  بهای بخش کشاورزی در بسیاری مناطقدهد که قیمت متوسط آبیک مطالعه جهانی نشان می. شودناچیزی دریافت می

بیشتر از یک دالر بهای بخش شرب و صنعت می تواند است در حالیکه در همان مناطق، آب متر مکعبهر در  کایدالر آمر 0.05از 

بعضی مانند محصوالت کشاورزی باارزش باال  یبرابرابر بیشتر(. باید توجه داشت که آب مصرفی  20در هر مترمکعب باشد )حدود 

مصارف بهای مصرفی در مقایسه با داشته باشد و منطقی نیست که آب یادیز نسبتاارزش افزوده تواند یگل مپرورش ها و وهیم

 پایین در نظر گرفته شود. ی و صنعت یخانگ

استفاده ی اقتصاداست و از لحاظ  میمستقهای شامل منافع و هزینهغذا به طور معمول فقط  دیتول یآب برا ارزش و اهمیتبرآورد 

آب  مرتبط با گرید میرمستقیو غ میمستق یایاز مزا یاریکه بس یدر حال .گیرددر نظر میدر میزان محصول تولیدی را آب  دیمف

به شود. یم سازییکم یفقط تا حدود ای به حساب نیامده، باشدزیستی محیط ای یفرهنگ -ی، اجتماعیکه ممکن است اقتصاد

 یبرا ژهیبه و پایدار شتیمع نیاشتغال و تأم جادی، او جلوگیری از اسراف مواد غذایی مصرف یلگوا ریی، تغهیبهبود تغذ عنوان مثال

سازی معموال کمی اقلیم و کاهش تبعات آن رییتغبا  یاز سازگار پشتیبانیو  ییاقتصاد روستا یایکشاورزان، کمک به کاهش فقر و اح

 بسیار زیاد است ییغذا تیامنآب در تأمین ارزش  شود.نشده و در محاسبه ارزش و اهمیت آب بخش کشاورزی در نظر گرفته نمی

 شود. و امنیتی در نظر گرفته می یاسیس آورامر الزام کبه عنوان ی غالباد و شویمسازی یاما به ندرت کم

آب  تیریبهبود مد عبارتند از: به حداکثر برساندرا  ییمواد غذا دیتولدر  آب ارزشتوانند  یکه م ی و قابل اجراتیریمد راهبردچند 

مصرف افزایش راندمان  ،متعارف ریو غ یعیاز منابع طب یآب کشاورز نیتأم حرکت به سمت توسعه پایدار کشاورزی، ،مید اراضیدر 

تحقیقات در دانش و  نیز ارتقایو شود آب  که منجر به کاهش مصرف مواد غذایی و تغییر الگوی مصرف یکاهش تقاضا برا ،آب

 یی.مواد غذازمینه مصرف آب برای تولید 

 یتیتواند به کاهش فقر و کاهش شکاف جنسیم یاریو آب مید ستمیهر دو س در ییغذامواد  دیتولدر  یآب تیبهبود امن

از بین رفتن کاهش خطر  ر،باالت یشامل بازده تأمین امنیت آبی میاثرات مستقکمک کند.  میرمستقیو غ میبه طور مستق

 ییمواد غذا متیقکاهش و  دیتولافزایش  ی،شغل یهافرصتافزایش  درآمد بیشتر کشاورزان و ت،تنوع محصوال شیافزا ت،محصوال

از مزرعه  های شغلی خارجایجاد درآمدهای جانبی ناشی از فرصتشامل  نیز میرمستقی. اثرات غها استی قیمتداریپاو یا  یمحل

 یم دارتریو پا شتریو کاهش مهاجرت است. درآمد بهای جانبی( بندی محصوالت و فرآورده)به عنوان مثال توسعه صنایع بسته

 شیکند. اگرچه افزا تیگیری را تقومشارکت فعال آنها در تصمیم جهیزنان کمک کند و در نت یهابود آموزش و مهارتتواند به به
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 یاحتمالمنفی  یامدهایاثرات و پبه  دیداشته باشد، اما بادر زندگی کشاورزان  یمثبت قابل توجه راتیتواند تأث یمآب  یوربهره

افزایش نابرابری بین مالکان بزرگ و خرده مالکان یا افراد فاقد زمین کشاورزی و در نتیجه خواری و یا آن به عنوان مثال زمین

 .توجه نمودفقر  افزایش

 

 انرژی، صنعت و تجارت

ها سایر هزینه نیهمچن .شودمیتعیین  بهاآبتوسط  ،آبهای تأمین و مصرف هزینه، (EIB1) ، صنعت و تجارتیدر بخش انرژ

 شود.در نظر گرفته می ینظارتهای احتمالی توسط دستگاه یهاریسک جریمه وفاضالب و پساب صنعتی  هیهای تصفهزینه شامل

 هیسرماو اهمیت آب به عنوان یک دارد و کمتر به ارزش تمایل کوتاه مدت  منافعو  گذاری زودبازدهبه سرمایه کسب و کار و تجارت

 کند.توجه میدر این بخش  ینوآورامکان و  بلندمدت برداریبهرهرشد و  ی با احتمالمال سکیردارای  یعیطب

های هیسرما محاسبه ارزششامل  یو نظارت یجهان یمورد اول روندها در این بخش موثر هستند:گذاری آب ارزش بر دو دسته محرک

ناشی  افزایش حاشیه سود یبرادر حال رشد  هایکسب و کارشامل . مورد دوم استآب  یگذارمتیو ق ی نظیر آب در تجارتعیطب

و  سکیر تیریهای کمتر، بهبود مد، هزینهشتریگیری، درآمد بتصمیمبهبود فرآیند از جمله از درک صحیح ارزش و اهمیت آب 

 خساراتقابل توجه است.  یآب مخاطرات ناشی از یو خسارات مال درآمد کاهش، هاهزینهافزایش  بهتر است. و اعتبار شهرت

، نیمأتتولید و  رهیباالتر، اختالل در زنج برداریبهرههای هزینه منجر به اقلیم رییو تغ بالی، سخشکسالی و کمبود آبمرتبط با 

 است.برند  به شهرت و اعتبار بیو آس و گسترش کسب و کار رشد تی، محدودمورد نیاز آب نیاختالل در تأم

)به عنوان آب های ارزش جنبهبعضی از به  که باعث توجه خاص دارد ییبر درآمدزا یادیآن تمرکز ز یژگیو لیبه دل EIBبخش 

)به عنوان مثال ارزش  شودهای ارزش آب میجنبه رینسبت به سا یتفاوت یمتر مکعب آب( و ب کی متیقبهای مصرفی و آبمثال 

هر  متیق شامل است یحجم گذاریمالی آب، ارزشگذاری ارزشروش  نی(. ساده ترنفعانذی ریسا یآب برا لموسملموس و نام

 EIBاستفاده از آب در  یعملکرد تجار یارهایو دفع فاضالب. مع هیتصف نهیبه عالوه هز یضرب در حجم آب مصرفآب متر مکعب 

 موارد ذیل است:شامل  که است سادهنسبتًا 

 حجم به واحد نسبت محصول دیارزش تول ایسود : آب یوربهره ( 3آبm$/) 

 واحد ارزش افزودهیک  دیتول یاآب مورد نیاز بر حجم: شدت استفاده از آب ($/3m) 

 حجم واحدارزش افزوده در : آب وری مصرفبهره (3m$/) 

 وری مصرف آب در طول زمان در بهره رییتغ 

مختلف از  منافع مشترکمنجر به  یو مل ی، منطقه ایدر سطوح محل EIBدر بخش  (3GDP/m) آب یاقتصاد یوری کلبهره

 یفاکتورها رایز ستیآسان ن وری کلی اقتصادی آبسازی بهرهیکماما شود. می دیجد های اقتصادیفعالیتاشتغال و  جادیجمله ا

 از آنهاست. یکیشوند که آب تنها یوارد عمل م یادیز

                                                           
1 Energy, Industry and Business (EIB) 
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 کپارچهی تیریمد یزیربرنامه یکردهایآب که رو تیریمد یهانهاد زهیآب با انگ تیریدر مد کسب و کارها زهیانگ شودتوصیه می

هر  طوری که هب قائل خواهد شدای ویژهآب ارزش  یبرا 1گردشیهمسو باشد. اقتصاد  ،کنندیرا دنبال م( IWRM) منابع آب

 کاینکه صرفا یشود تا  لیتبد رساختیاز ز یبه بخش باً یشود که آب تقرگیرد و باعث میبارها و بارها مورد استفاده قرار می آبتریل

  باشد. منبع قابل مصرف

 

  یاجتماع ی وهای فرهنگبر اساس جنبهگذاری ارزش

فرد  ایهر جامعه، گروه خصوصیات فرهنگی . است گذارریآب تأث هایارزشو استفاده از  تعریف، شناختبر  میفرهنگ به طور مستق

 انیدر م تیو جنس یاعاجتم تیها، موقع، اطالعات و رسانهی، تجربه زندگالتی، تحصخی، سنت، تارراثیاز م یمتفاوت یبیبا ترک

 شکل گرفته است. گریاز عوامل د یاریبس

آنها دشوار است. آب  انیموارد ب یدر بعض ایآنها و سازی یباشند که کمهایی برخوردار از ارزشتوانند  یها ماز فرهنگ یبعض

 و یحیتفرامور  ایوحش  اتیح یآن برا تیاهم لیبه دل بصری و یا یهاییبایزبه واسطه  ای یمعنومذهبی و  لیتواند به دالیم

نظیر ها روش ریاز سا گذاری برآمدهارزشبا  سهیدر مقا آب وجه از ارزش نیابررسی . ردیمورد توجه مردم قرار گ نهایاز ا یبیترک

خصوصیات ، نیشود. عالوه بر امیسازی آن اجتناب کمیاغلب از  نیباشد و بنابرا دشوارتواند  یم ی آباقتصاد ارزش گذازی

 .ابدییکند و تکامل ممی رییتغ به سرعتبا گذشت زمان گاهی  یفرهنگ

 یدارامناطق  در یاخالق و یمذهب دستوراتوجود دارد. به عنوان مثال،  یرابطه تنگاتنگو ارزش آب  و اخالق مانیا مذهب، نیب

نظر  درآب  به یدسترس و یدگبارن ک،ین اعمال داشپا ایدارد و  اشارهآب  از عادالنهو  یاستفاده قانون حق  به شتریب ،کمبود آب

مورد شود. آب  تعریف یو مذهب ی، فرهنگ یاجتماع یها نهیآن از زم کیتفکبا  است ممکن. اقتصاد مدرن آب استگرفته شده 

 ای انیاد ممکن است توسطکه  یاز آب نیشود و بنابرامی یجامعه تلقهمه آحاد  اریدر اخت یغالبًا منبع یتوسعه اقتصاد نیاز

 در اختیار بخشی از مردم است، متفاوت باشد.  یاعتقاد یهاستمیس

صلح نوشته  جادیدر مورد ارزش مثبت آب در ا یادیمتناقض است. گرچه مطالب ز تیصلح و امن مناقشات،آب در  و اهمیتارزش 

 مذاکرات آبی خصوص بحث شده است که این در .مناقشه بوده است یعامل اصل ،از موارد یاریدر بس فی نفسهشده است، اما آب 

 .ی کمک کندبه همکار تواند در تبدیل مناقشاتمی

 ی، تعادل عاطفیروانو  روحی است و شامل سالمتادامه حیات نباتی فراتر از نقش آن در  اریرفاه انسان بس یآب برا ارزش

 .شودمی یو خوشبخت

فرآیند ها در ارزش نیهای ادغام اروش ییبه شناسا ازی، ناجتماعی آبی و های فرهنگارزش نیتدو ای ی، طبقه بندشناختپس از 

 تطبیق و همسوسازیآب،  یفرهنگ یهابهتر ارزش شناختتواند به یم یفرهنگ بندیپهنهابزارها مانند  نی. ااستگیری تصمیم

مشارکت عبارتست از  یاساس ازیکمک کند. ن اقلیم رییمانند تغ ندهیو آ یفعل یهاچالش نسبت به آوریتاب جادیمتضاد و ا یهاارزش

                                                           
1  Circular economy 
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خود را به روش  یهادهد که ارزشامکان را می نیبه همه ا کهگیری در تصمیم ذی نفعان کلیه 1تیحساس به جنسو ثر وم، کامل

 کنند. انیخاص خود ب

 

 ایاندازهای منطقهچشم

 قایآفر قاره 

 نشده عیتوز کنواختیمنابع به طور  نیحال، ا نی. با اشودمیزده  نتخمی جهان منابع کل از ٪9 باً یتقر قایآفر نیریآب ش منابع

 کشور 27 ، امادارند اراختی در را قاره منابع کل از ٪54 یو غرب یمرکز یقایدر آفرواقع از آب  یکه شش کشور غن یاست، در حال

 .دارند اراختی در را ٪7تنها  یآبمنابع  نیرتریفق با این قاره

. با افتیمنابع آب دست  داریپا تیریو مد یآب تیتوان به امنکند که در آن میرا فراهم می یانهیزم 2025 قایانداز آب آفر چشم

، یآلودگ قیمنابع آب از طر هی، تخلصحیحنا ی و تشکیالتینهاد ترتیباتو آب  حکمرانی نامناسب، تیجمع عیحال، رشد سر نیا

 یهاچالشجمله از  دفع بهداشتی فاضالبآب و  نیدر تأم داریکم و ناپا یمال گذاریسرمایهو زدایی زیست، جنگل محیط بیتخر

 روند.آفریقا به شمار می در قاره یاصل

که ارزش  یاست،. محققان جدی چالش کیگذاری آب ارزش ،هیپا یهادادهیت در محدود لی، حداقل به دلقایآفر یصحرا جنوب در

روش  اتخاذمصرف کننده با  دگاهیپرداخت از د به لیتما ایپرداخت شده  یواقع متیکنند، عمدتا بر استفاده از ق یآب را مطالعه م

متمرکز شده  یآب خانگ بر مصرف شتریب قایآفر یگذاری آب در جنوب صحرااند. مطالعات ارزشگذاری مشروط تمرکز کردهارزش

 است.

 قاره اروپا

 یهاچالشبه صورت فرامرزی کار  نیانجام او طبعا است  زیچالش برانگ وظیفه ککشوری ی در داخل مرزهایآب گذاری ارزش

 ارزشالزم برای درک  اقداماتشده است،  دادهآب در اروپا گذاری ارزش ای برفزاینده تیکه اهم یرا به همراه دارد. در حال یشتریب

 در شتریب یفرامرزآبریز  ی. در حوضه هاباقی مانده است یمحدود دامنه در یفرامرز آبریز ضهحو نهیدر زم ژهیآب به و و اهمیت

بهبود حقابه و سیل و خشکسالی  هنگامهشدار زود یهاسامانه ریسک مخاطرات آبی،، کاهش البیس تیریمد هایزمینه

جانبه  کیاقدامات  برابر نیچند ی مذکورهاهزمیندر  یفرامرز یهمکار ی حاصل از. منافع اقتصادشودگذاری میهدف زیستیمحیط

 .است

 هیمحاسبات پا یبرا ازیمورد ن یداده ها رایاست ز زیچالش برانگ یبه طور قابل توجه یفرامرز یها نهیآب در زم یکمگذاری ارزش

از  یاریدارند. بس مختلفی یهاتیو اولو ازهایها، نمنبع آب مشترک برخوردارند اغلب ارزش کیکه از  ییاغلب کم است. کشورها

، به خصوص به نشده استگذاری ارزش اصال یاو  گذاری شدهارزش یبیتقریا به صورت گذاری شود، تواند ارزش یکه م یعناصر

 نیب یایمزا ییشناسا یحال، چند روش گسترده برا نی. با امیرمستقیمنافع غسازی کمیدر  ییو عدم توانا هاداده فقدان لیدل

                                                           
1 Gender-sensitive 
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 یهای اقتصادتوانند با کاهش هزینه یم تیتقودر صورت ، ایمزا نیوجود دارد. ا یبه صورت مورد یامرزفر یآب یهمکار ی دربخش

 .کمک کند یآب فرامرز تیریارزش مد شیمشترک به افزا یهادر حوضه یناکاف یهمکار ای "عدم اقدام" یهانهیهز ریو سا

 بیو کارائ نیالت یکایآمر

، ابی، برقیاز جمله کشاورز یمختلف یهابخش رایبه اختالفات دامن زده است، ز آمریکای التین و کارائیب در منطقه یتنش آب

 کنند.یرقابت م ابیبر سر منابع کم دفع بهداشتی فاضالب و یدنیآب آشام یمعدن و حت

مربوط گذاری سرمایه فقدان او/ی انگیزهعدم مقررات،  گذاری وقانون به ضعف صیموثر تخص یندهایفرآ نیاز موانع مهم در تأم یبرخ

های استفاده شود. هزینهاست که عمدتا به منابع آب منطقه نسبت داده می یکم ارزش انگریب تیعوامل در نها نی. همه اشودمی

 ایزان صفر کشاور یو حت یمعدن ی، شرکت هایبابرق یهاروگاهین یحق استفاده( معموالً برا ای ازیامت یآب )با اعطا ینگهدار ای

 راهبردیاست که ارزش  یضمن ارانهی آخر بیانگر یکشود. مورد یآنها لحاظ نم یاقتصاد بیالنها در هزینه نیا یو گاه؛ است زیناچ

 کند.منعکس نمی اقلیم رییتغ طیو تحت شرا دیچندگانه تول یندهایآب را در فرآ

از حد اختصاص  شیب یبرداربهره ای یآلودگ قوانین مربوط به حیصح یاجرا یرا برا یاعتبار کاف ،منطقه یکشورها اکثر

متناسب در منطقه  یها زهیانگ نیو نظارت و همچن میبرخوردارند، تنظ ییباال تیاز اهم یکه احکام قانون یدر حالنداده اند. 

به  یاز حد و آلودگ شیب یاز بهره بردار یریجلوگ یبهتر نقش و ارزش آب بلکه برا کاز در نانیاطم یاست، نه تنها برا یضرور

 اقلیمی. یثبات یب شیبا توجه به افزا ژهیو

 آسیا و اقیانوسیه

 شده است دتریشد ی مختلفهابخش انیآب در مبر سر منابع ، رقابت سازییصنعت شیو افزا ینی، شهرنشتیرشد جمع لیبه دل

یک دهد. آب غالباً قرار می ریآب را تحت تأث تیفیحال ک نیو در ع کرده دیرا تهد ییغذا تیو امن یکشاورز اتدیتول به طوری که

 ، کمبود آب احتماالً بدتر خواهد شد.اقلیم رییتغتبعات ناشی از  لیدر منطقه است و به دل یو با ارزش ابیمنبع نسبتًا کم

 کنندیخود برداشت م نیریآب ش ی ازدارینسبت ناپابه از کشورها  یبرخ رایعمده در منطقه است، ز ینگران کیآب  داریناپا برداشت

قرار  هیانوسیو اق ایجهان در آس ینیرزمیز برداران منابع آببهره نیبزرگترمورد  15از  موردهفت (. از کل آب موجود یمیاز ن شیب)

 .دارند

به استفاده از  یفور ازین هیانوسیو اق ایدر آس نی. بنابراشودمحسوب میدر منطقه  استفاده شدهمنبع کم  کیفاضالب به عنوان 

 یدر کشورها ژهیامر به و نیوجود دارد. ا یبخش صنعت به ویژه درآب  یوربهره یآب و ارتقا یمقابله با آلودگ نیفاضالب و همچن

 است. یضرور اریبس ی کم آب،و در کشورها ری، جزاقهمنط افتهیکمتر توسعه 

و  حکمرانی، یمال دیجد یهاگذاری آب است که از مدلرزشا و مثبت در خصوص مختلف ابتکاراتمنطقه شاهد ظهور  نیا

 کند.استفاده می ی، ژاپن و مالزنی، چایدر استرال ژهیبه و یمشارکت
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 منطقه خاورمیانه و غرب آسیا

 یم یکمبود آب زندگ طیدر شرا آن تجمعی از ٪85از  شیکه بآسیا  رب غبه اندازه منطقه کم آب  گریاز مناطق د یتعداد کم

و  ریناپذدیتجد ینیرزمی، منابع آب زیفرامرز یهابه آب یوابستگ شیکمبود باعث افزا نی. اشوندقائل ارزش  باید برای آب ،کنند

آب در آن گنجانده  تیفیاگر مالحظات مربوط به ک داریپا یقابل برداشت به روش نیریشده است. مقدار آب ش رمتعارفیمنابع آب غ

 .بسیار کم است شود

موضوع یک کشورها به عنوان  انیدوجانبه و چند جانبه م یکه در بحث ها یارزشمند است به طورمهم و  اریمنطقه بساین در  آب

 یموجود در کشورها نیریاز دو سوم منابع آب ش شیشود که بمی تیتقو تیواقع موضوع با این نیشود. ایدر نظر گرفته م یتیامن

 یفرامرز یهاآب یاقتصادگذاری ارزش یمشترک برا یهاشناسیحال، روش نی. با ااستالمللی چند مرز بین ای کی شامل منطقه

همچنان محدود است. عالوه  یتیریمشترک مد اقدامات در خصوص رسانیگنجانده نشده است و اطالع یهمکار باتیهنوز در ترت

 یبرا ییحاکم است، اگرچه ابتکارات نوپا یساحل یو چشم انداز حقوق آب بر گفتمان کشورها یمل تی، مالحظات امننیبر ا

 انهیدر خاورم یآب فرامرز نهیدر زم ریسکو کاهش اقلیمی  تیمتمرکز بر امن لیو تحل هیتجز ی فرامرزی وآب یگذاری همکارارزش

 وجود دارد. قایو شمال آفر

گذاری قابل به سرمایه ازی، نبگیرنددر نظر  یحق انسان کیبه عنوان را شود و همه آن  کامال درکارزش کامل آب  نکهیا یبرا

 یبرا یو دسترس یداریوری، پابهبود بهره یمتعارف برا ریمناسب و استفاده از منابع آب غ یهایآورها، فن رساختیدر ز یتوجه

 همه وجود دارد.

 

 حکمرانی

. همراه استمربوط به آب  یریگمیدر تصم یمالحظات اقتصاد و هااز ارزش یمجموعه متنوعبه سمت در حال تکامل  یجهان روند

آب  خرید و فروش به منظور بهترگذاری و ارزش محاسبههای روش ی برایآب، فراخوان های چندگانهارزششناختن  تیبا به رسم

 تیدر هدا ی متفاوت آبهانقش ارزش قیآب مستلزم تصد حکمرانی یبرا یچندارزش کردیاستفاده از رودارد.  دوجو

مجموعه  بدین وسیله ؛است گرانیاز باز یمشارکت فعال مجموعه متنوع تر نیمنابع آب و همچن تیریمد یدیکل ماتیتصم

منابع ی در زمینه آب و تیریمد ماتیبهتر تصم تیو مشروع ی. اطالع رسانشوده میآب گنجاندحکمرانی در نیز ها از ارزش یمتنوع

مربوط به آب کنار گذاشته  یگیری هااست که غالبًا از تصمیم ذی نفعان میبه طور معمول شامل مشارکت مستق طبیعی مرتبط

حفظ  ی اکولوژیکی وبر روندها یشتریب دی، تأکباال ارزش با یاقتصاد یها تیاولو یآب برا تخصیص یشوند. ممکن است به جایم

 .کندمنابع آب تمرکز حاصل از منافع  گذاریاشتراک و بر شودزیستی محیطحقابه 

 نیا قیتصد، منوط به شناسد یم تیرا به رسم گرانیاز باز یهای چندگانه و مشارکت فعال مجموعه متنوعارزش آب که حکمرانی

گذاری شامل ارزش همچنین .مستقیم و غیرمستقیم صورت پذیرد هایارزشاز  یمجموعه ا با توجه بهآب  حکمرانیامر است که 

، شودمی یریاندازه گ یتوسط چه کس شود و یریاندازه گ دیتواند و با یمآنچه شامل های مختلف استفاده از آب به روش بهای ای
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باید در  یمنافع شخصبا  یعمومدارای جنبه گیری تصمیم یندهایفرآ نیارتباط ب بدیهی است موضوع تضاد منافع و قطع. است

 نظر گرفته شود.

که منافع  (IWRMمدیریت بهم پیوسته منابع آب ) موجود مانند حکمرانی یاز چارچوب ها یریتوانند با بهره گ یکشورها م

اغلب  مدیریت بهم پیوسته منابع آب. شوند لیتبدآب  یچند ارزش حکمرانیبه  کندرا یکپارچه میمختلف بهره بردار  یهاگروه

همه مالحظات  شود واستفاده می ردموا ری، صنعت و ساعتی، غذا، طبهای آبیراه حلی برای عبور از چالشمردم به عنوان  یبرا

شود به نحوی  تیگسترش و تقوچندوجهی  یندهایاست فرآ ی. ضرورکندگذاری میرا هدفزیستی و محیط ی، اقتصادیاجتماع

 آور در برابرتابآب  تیریمد وزیستی و محیط اکولوژیکی یهاارزش ،آب حکمرانیدر  اشتراک منافع شامل هااز ارزش یبیکه ترک

 .کند هماهنگداده و  صیرا تشخ اقلیم

 

 های آبیگذاری و تامین اعتبار پروژهسرمایه

به همراه پروژه  کی ی است کهها و منافعهزینه ی ازقیگذاری دقارزشمند ازینها گذاری به حداکثر رساندن ارزش آب در سرمایه

 یامدهایاز پ یاریدر نظر گرفته شود. بس دیزیستی بامحیط ای ی، اجتماعیاقتصاد یایاز جمله مزا ایمزا هیمنظور، کل بدیندارد. 

ممکن است دشوار باشد،  اینوع مزا نیآوری ا. جمعرندیمورد توجه قرار گ دیبا زیگذاری ها نسرمایه گونه نیو مثبت ا یناخواسته منف

سازی و به صورت مالی بیان کرد را کمیتوان منافع که نمی یشوند. در مواردنمی لیتبد یبه مبالغ پول یهمه آنها به راحت رایز

افزایش  نظیر مالیریغ جیها را با نتامقرون به صرفه بودن که هزینه لیگذاری استفاده کرد، مانند تحلارزش یابزارها ریاز ساتوان می

آن  سهیپروژه مقا کی یایمزا نییتع یبرا گریکند. عامل مهم دمی سهیزیستی مقامحیط یارهایمع اجامعه هدف ی امید به زندگانی

 است. ،افتد یپروژه اتفاق م یبا آنچه در صورت عدم اجرا

اعتبار  نیتأم یبرا سازوکاریکه  یپروژه ا رایگذاری است، زارزش لیمهم تحل یلفه هامواز  گرید یکی ،پروژه کیاعتبار  نیتأم نحوه

، سرانجام دچار یگذار هیهای سرمابازپرداخت هزینه نیز عدمو  یو نگهدار برداریبهرههای هزینه نیدر صورت عدم تأم ندارد

 افتیآنها را در یچه کس نکهیگذاری و اسرمایه مزایایبر  تامین اعتبارنوع ت ییای، پوبیترت نیاختالل در خدمات خواهد شد. به هم

 بود.خواهد گذار ریتأث ،کندمی

مهم آب  یمناسب برا یساختار تعرفه ا کی ی، طراحیاریآب ای ی فاضالببهداشتخدمات دفع  ،رسانیآب گذاری درسرمایه به منظور

از  دیخدمات با نیا تامین. هنگام رندیمورد توجه قرار گ دیوجود دارد که با یرقابت و غالبا چندگانه یاستیاهداف س رای، زاست

شبکه  عتمادپذیری و بهبودبه منظور تضمین ابودجه الزم  استطاعت مالی افراد فقیر، گسترش خدمات به تعداد افراد بیشتر و

را محقق  مذکور اهداف شتریشود تا بتواند هرچه ب یبه دقت طراح دی( بابهاآبتعرفه آب )به عنوان مثال  .حاصل شود نانیاطم

های آن ارزشآب با از استفاده  سازیهمسو یبرا یابزارصرفا  متیو ق ستندیمترادف ن آبل و ارزش یتحو نهیآب، هز متیق .سازد

 .است

اغلب  این یارانه هاحال،  نیاست. با ا هیقابل توج یو اخالق یاجتماع ی،نظر اقتصاد نقطه از WASHارائه خدمات  یبرا زیاد ارانهی

 WASH در خصوص هدف یو ب زیاد یها ارانهی، حقیقت. در شودمی یفیضع جینتا منجر به شوند کهگذاری میهدف فیضع
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. در واقع، را کاهش دهد WASH در بخشگذاری سرمایه هایگذاریشارز جهیآب و در نت ماتخد یایو مزا اردند یمثبت جهینت

 نهیدارند و مجبور به پرداخت هزبرخور یخدمات کمتراز ، فقرا غالباً است گانیرا ای نهیکم هز اریبس یکه آب لوله کش ییدر کشورها

 آب نسبت به افراد ثروتمند هستند. یبرا یشتریب اریبس

 

 و آموزش و ظرفیت سازیتحقیقات 

 ممکنآب پایه هستند. داده ها و اطالعات  آب حائز اهمیتگذاری منابع و ارزشمنظور شناخت داده ها و اطالعات مربوط به آب به 

 یدر رسانه ها هشهروندان از جملگزارش شده توسط  یو داده ها اطالعات سنجنده های ماهواره ای، ینیتوسط مشاهدات زماست 

 یبرا زیآب ن مصارفزیستی و و محیط ی، اقتصادیاجتماعی داده ها و اطالعات مربوط به تقاضا همچنینشوند.  دیولت یاجتماع

، یو اطالعات حاصل از جمع آور ها داده نیتأم رهیحفظ زنج به منظوراست.  ازیارزش بالقوه آب مورد ن دیتول ی ازریتصو لیتکم

 .الزم است یشتریگذاری بو سرمایهاقدامات  به ی گوناگونها اسیها و مقو کاربرد آن در بخش ی، به اشتراک گذارلیتحل

و  ریفراگ راتییتغبه منظور ارتقای  راهبردیاز نظر  یو بوم یمحل معلوماتشناخت نقش منحصر به فرد  آکادمیک،عالوه بر دانش 

مشارکت همچنین است.  یشهروند علوماز راه حل، گسترش  یگریاست. بخش د حائز اهمیتگذاری آب در ارزش نیتحول آفر

 .مهم است زین ینیزم طالعاتدر داده ها و ای محلنمایندگان 

موثر آن  تیریو مناسب آب و مد ریگذاری فراگارزش به منظوردانش  جادیمربوط به ا تیگذاری آب، توسعه ظرفچارچوب ارزش در

 شود.میمتفاوتی  جیشود و منجر به نتااعمال می متفاوت طیو تحت شرا مختلف است که در سطوح هاییارزشبر اساس 

 

 گیرینتیجه

 یاتیمنبع ح نیا یکل تی، اهمبیترت نیبددشوار است.  اریبسدیگر  یعیمنابع طب اکثرآب برخالف  "صحیح" ارزش نییتع

در  ینه تنها منجر به نابرابر نیمنعکس نشده است. ا یبه درست دنیااز نقاط  یاریدر بس یگذاری مالو سرمایه یاسیس توجهدر 

قابل  منابع بیو تخر داریمنجر به استفاده ناکارآمد و ناپا نیشود، بلکه همچنبه منابع آب و خدمات مربوط به آب می یدسترس

 شود.آب می عرضه

خواهد  زیمتعدد احتماالً چالش برانگ یگذاری آب در ابعاد و چشم اندازهاارزش در خصوصمختلف  یهاو روش کردهایرو قیتلف

متفاوت منجر شود. تالش  اریبس هایگذاری تواند به ارزشیمختلف م یکردهایبخش خاص استفاده از آب، رو کیدر  یبود. حت

به  یاجتماع -یمختلف فرهنگ یها نهیکه در زم ناملموسیهای از ارزش یبرخبا لحاظ ها بخش نیها بگذاریارزش قیتطب یبرا

کاهش  یبرا یانهیممکن است زم طیشرا یدهد. اگرچه در برخمی شیرا افزا یبه طور معمول سطح دشوار ،شودآب نسبت داده می

های ارزش قیشناخت، حفظ و تطب یبهتر برا یبه ابزارها ازین تیوجود داشته باشد، اما واقع ارهایمع یها و استانداردسازیدگیچیپ

  مختلف است.
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 پایانینکته 

 معنابدون آن  یزندگ رایاست، ز تینهایها، ارزش آب ب دگاهید یبرخ در. بعضا انکار شوداگر  یارزش است حت یآب به وضوح دارا

انجام شده در  یگذاری هاو سرمایه اقداماتتوان با شاید ارزش واالی آب را بوجود ندارد.  نیز آن یبرا ینیگزیجا چیندارد و ه

 !شودمی یتلق یهیبد به عنوان یک هدیه نیزم یدر روآب اغلب اوقات،  اگرچه نشان داد خیمرسیاره ماه و کره آب در  یجستجو

  باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. است که  ادیز یلیآب خگذاری واقعی نادیده گرفتن ارزشاز  یخطرات ناش
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 اصلیگزارش  منتخب جداول و هاشکل ترجمه – مهیضم

 
 1Figure P  1(  ,2010AQUASTAT)منبع:  2010تا  1900روند برداشت آب در دنیا از -1شکل 

 
 Figure P2 ( World Resources Institute (WRI) 2019تنش آبی پایه ساالنه )منبع:  -2شکل 

                                                           
 شماره شکل در گزارش اصلی روز جهانی آب 1
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 کنندگان است.دهنده رقابت بیشتر بین مصرف * تنش آبی پایه عبارتست از نسبت کل برداشت آب به منابع آب تجدیدپذیر موجود. مقادیر بیشتر نشان

 
 Figure P3( World Resources Institute (WRI) 2019)منبع: تغییرات فصلی در منابع آب موجود  -3شکل 

کند. مقادیر باالتر گیری میود شامل منابع تجدیدپذیر آب سطحی و زیرزمینی را اندازهتغییرات فصلی، متوسط تغییرات در منابع آب موجشاخص * 

 یک سال است. طیدهنده تغییرات بیشتر در منابع آب موجود نشان

 
 ( بر حسب سانتیمتر در سال1990-2014متوسط کاهش تراز سفره آب زیرزمینی ) -4شکل 

 Figure P4 ( World Resources Institute (WRI) 2019)منبع: 

 * مقادیر باالتر نشانگر برداشت بیش از حد و ناپایدار از سفره آب زیرزمینی است.
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 Figure P5 ( WHO/UNICEF, 2019( )منبع: 2000-2017درصد جمعیت برخوردار از آب شرب در دنیا ) -5شکل 

 

 
 ( WHO/UNICEF, 2019( )منبع: 2000-2017درصد جمعیت برخوردار از امکانات دفع بهداشتی فاضالب در دنیا ) -6شکل 

Figure P6  
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 (CDP, 2020)منبع:  2019در سال  CDPهای آبی وارده بر مشاغل به نقل از نظرسنجی ده عامل اصلی ریسک -7شکل 

 Figure 1.2 * این عوامل لزوما مستقل از یکدیگر نیستند. 

 
 زیست یا اکوسیستم( یک دارایی محیطTEVهایی از مالحظات کلیدی در ارزیابی ارزش اقتصادی کل )نمونه -8شکل 

 Figure 2.2( CBDی کیولوژیتنوع ب ونیکنوانس رخانهیدبو رامسر  یهاتاالب ونیکنوانسدبیرخانه مجوز از اخذ با بازتولید شده  De Groot et al., 2006)منبع: 
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 (Annandale et al. 2016رشد جمعیت و حجم ذخیره مخازن آبی در دنیا )منبع:  -9شکل 

Figure 3.1 
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نسبت سود به هزینه برای تامین آب شرب در مناطق شهری )الف( و روستایی )ب( و نسبت سود به هزینه برای امکانات  -10شکل 

 (Hutton, 2018اولیه دفع بهداشتی فاضالب در مناطق شهری )ج( و روستایی )د( )منبع: 

 Figure 4.1 اده شده است. های آینده استفدرصد نرخ تخفیف پایه برای محاسبه ارزش کنونی هزینه 3* 
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 FAOSTAT and( )منبع: 2010سطح اراضی تحت کشت و مجهز به آبیاری و کل برداشت آب و آب آبیاری ) -1جدول 

AQUASTAT) Table 5.1  

گیرد. کل برداشت مورد استفاده قرار می یو آب مید ی از نوعمحصوالت دائم یاست که برا یقابل کشت و مناطق اراضیکشت شامل  اراضی تحتکل * 

 . است یاریآب یشامل آب برداشت شده برا یاست. برداشت آب کشاورز یو شهر ی، صنعت یاهداف کشاورز یآب شامل آب برداشت شده برا

 قاره

سطح کل 

اراضی تحت 

کشت )میلیون 

 هکتار(

سطح اراضی 

مجهز به آبیاری 

 )میلیون هکتار(

نسبت سطح 

به اراضی مجهز 

آبیاری به سطح 

کل اراضی 

تحت کشت 

 )درصد(

کل برداشت 

آب )کیلومتر 

مکعب در 

 سال(

برداشت آب 

کشاورزی 

)کیلومتر 

مکعب در 

 سال(

نسبت برداشت 

آب کشاورزی 

به کل برداشت 

 آب )درصد(

 81 183 226 6 15 259 آفریقا
 48 412 854 14 52 365 آمریکا
 81 2103 2584 40 227 562 آسیا
 27 88 322 9 25 291 اروپا

 58 11 19 6 3 28 اقیانوسیه

 70 2797 4005 21 322 1505 ایدن
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 Figure 6.1 (WBCSD, 2013گذاری آب در کسب و کارها )منبع: ارزش -11شکل 
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 Figure 6.4 تیگذاری توسط عدم قطعارزش یریرپذینحوه تاث -12شکل 

 (World Wide Fund for Nature (WWF) / International Finance Corporation (IFC), 2015)منبع: 
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 Figure 6.5 ( International Energy Agency, IEA, 2016های آب در بخش انرژی )منبع: برداشت -13شکل 

 یبرا یآب نیازهستند.  یستیز یو انرژ ییگرما نی، باد، زم(CSP) ظیغل یدیخورش ی، انرژیدیخورش کیلتائاشامل فتوو ریدپذیتجد* منابع 

و حمل و نقل است.  یکه شامل استخراج، فرآور یفیشود، تعریمسازی ی)نفت، گاز، زغال سنگ( کم "منبع به حامل" هیاول یانرژ دیتول

 ی. براگیرددر نظر میرا  یفرآور درو استفاده از آب  تخصیص یافته اولیهمواد  یاریآب ی،ستیز یسوخت ها یآب برا فبرداشت و مصر

 یآب مورد استفاده برااز . شودمی ندیمربوط به فرآ یازهاین ریو سا یکردن، خنک ساز زیتم ی شاملاتیمرحله عمل یبرا یآب نیازبرق،  دیتول

 .ی و برقابی صرفنظر شده استدورو یسوخت ها دیتول
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 Figure 7.2( SDGارتباط آب با اهداف توسعه پایدار ) -14شکل 

 (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2018)منبع: 
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   Figure 8.1 ( Adelphi/CAREC, 2017های ناشی از همکاری محدود )منبع: انواع هزینه -15شکل 
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 Table 8.1( UNECE, 2015انواع مزایای بالقوه حاصل از همکاری آبی فرامرزی )منبع:  -2جدول 

 های اقتصادیمزایای فراتر فعالیت های اقتصادیمزایای فعالیت منشا مزایا

 بهبود مدیریت آب

 مزایای اقتصادی

 مختلف  یهابخش در یورو بهره تیفعال شگستر

 دی، معدن، تولیآب یکشاورزپروری، آبزی)ی اقتصاد

 (محورعتیطب ی، گردشگریصنعت داتی، تولیانرژ

 یدیتول یهاتیانجام فعال نهیهز کاهش 

 بالی)س یآبمخاطراتی  یاقتصاد تبعات کاهش، 

 (یخشکسال

 هاو دارایی ارزش اموال شیافزا 

 زیستیمزایای اجتماعی و محیط

 آب و کاهش  تیفیاز بهبود ک یناش یاثرات بهداشت

 یآبریسک مخاطرات 

  یاقتصادحاصل از مزایای فقر کاهش تبعات اشتغال و 

 بهتر به خدمات )مانند برق و آب( یدسترس 

  ای یحفظ منابع فرهنگ لیبه دل یتمندیرضاافزایش 

 یحیتفر یهابه فرصت یدسترس

 ستگاهیز بیو کاهش تخر یکیاکولوژ یکپارچگی شیافزا 

 یستیرفتن تنوع ز نیو از ب

 آب تیوضع خصوصدر  یدانش علم تیتقو 

 افزایش اعتماد

 ایمزایای همکاری اقتصادی منطقه

 کاال، خدمات و  یبرا یامنطقه یتوسعه بازارها

 کار یروین

 یمرزفرا یهایگذارهیسرما شیافزا 

 یفرامل ییربنایز یهاشبکه توسعه 

 مزایای صلح و امنیت

 المللیتقویت قوانین بین 

 افزایش پایداری ژئوپلیتیکی و تقویت روابط دیپلماتیک 

 های جدید ناشی از افزایش اعتماد )ابتکارات ایجاد فرصت

 های مشترک(گذاریو سرمایه

  هزینه مناقشات و کاهش ریسک و جلوگیری از

 های نظامیجویی در هزینهصرفه

 بخشی به حوضه آبریز مشترکهویت 
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 Figure 9.1 عتیبا توجه به طب یاو رابطه ی، ذاتیابزار یهاارزشمایش ن -16شکل 

 (Chan et al., 2016)منبع: 

The Attribution Share-Alike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) licence does not apply to this figure. 
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 Table 9.1( OECD, 2015 based on Sadoff and Grey, 2003)منبع:  های فرامرزی مزایای مدیریت آب -3جدول 

 تشریح مزایا های مرتبطارزش نوع مزیت

 مزایای بهبود دسترسی به آب

 تواند مسائل کمبود آب را برطرف کند یم یاز همکار یناش یایمزا ای مستقیم مصرفیهای استفادهارزش

ها بخش انیآب در م موثر صیو تخص یآب تیمنجر به بهبود امن و

 شود. تقاضا( تیریمد -عرضه  شی)افزا

 مزایای بهبود کیفیت آب

ای وابسته به های استفادهکلیه ارزش

 کیفیت آب

های از هزینه جلوگیری، ات در فضای بازحیتفر یبهتر برا تیفیک

از خطرات  یری، جلوگگذاریرسوب یهانهیاز هز یری، جلوگتصفیه

 ی و سالمتبهداشت

مزایای حاصل از حوضه آبریز 

 های آبییا کیفیت اکوسیستم

ای غیرمستقیم، های استفادهارزش

های ای، ارزشهای گزینهارزش

 ایغیراستفاده

حفاظت در برابر ، بهبود بالیکنترل سبهبود ، یستیتنوع زارتقای 

 تغذیه، بهبود  ییزاابانیب یهانهیکاهش هز ایو  یریجلوگ ن،طوفا

 رهیو غ ینیرزمیآب ز منابع

مزایای بهبود امنیت و 

 اییکپارچگی منطقه

 ی، بهبود روابط تجارمناقشاتاز  یناش یهانهیکاهش هز ای یریجلوگ مزایای ثانویه

 یامنطقه یکپارچگیو 

 
 Figure 10.2  بر اساس منطقه یخدمات شهر یاجرا شده توسط شرکت ها یاتعرفه یساختارهاخالصه  -17شکل 

 International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities Tariffs database, 2018 and Global)منبع: 

Water Intelligence)  


