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دسترسی به آب
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تنش آبی که به عنوان تابعی از منابع آب موجود اندازهگیری میشود ،در بسیاری از مناطق جهان قابل مشاهده است .بیش از دو
میلیارد نفر در کشورهایی که دچار تنش آبی هستند ،زندگی میکنند (.)United Nations, 2018
کم آبی اغلب یک پدیده فصلی است تا یک پدیده ساالنه و به صورت تغییرات فصلی آب در دسترستعریف میشود .حدود چهار
میلیارد نفر در مناطقی زندگی میکنند که حداقل یک ماه در سال متحمل کم آبی میشوند ( Mekonnen and Hoekstra,
1 .)2016

حدود  1.6میلیارد نفر با کم آبی "زیرساختی" روبرو هستند ،این بدان معناست که اگرچه آب ممکن است از نظر ظاهری در
دسترس باشد ،اما آنها از زیرساختهای الزم برای دسترسی به آب محروم هستند ( Comprehensive Assessment of
.)Water Management in Agriculture, 2007
آبخوانها و منابع آب زیرزمینی تحت فشار فزاینده ای قرار دارند و  ٪30از بزرگترین سامانههای آب زیرزمینی در حال تخلیه و
برداشت قرار دارند ( .)Richey et al., 2015برداشت آب برای آبیاری به عنوان عامل اصلی کاهش منابع آب زیرزمینی در سراسر
دنیا به شمار میرود (.)Burek et al., 2016

کمبود منابع آب
ظرفیت سرانه مخازن ساخته شده در دنیا در حال کاهش است ،زیرا گسترش مخازن همگام با رشد جمعیت توسعه نیافته است.
همچنین دلیل دیگر کاهش ظرفیت ذخیره سازی مخازن موجود عمدتا ناشی از رسوبگذاری است .متوسط تلفات حجم ذخیره
ساالنه تقریبا برابر است با  ٪1از کل ظرفیت مخزن ساخته شده و هزینههای برآورد شده برای بازیابی و احیای این تلفات تقریبا
 13میلیارد دالر در سال تخمین زده میشود (.)George et al., 2017
کاهش گسترده ای در کل ذخیره آب در دسترس وجود دارد که عمدتا ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی و افزایش تلفات
آبهای سطحی ناشی از افزایش دما است (.)Liu et al., 2019
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کلیه مراجع ذکر شده در متن از مراجع مندرج در گزارش اصلی وضعیت بین المللی توسعه آب سازمان ملل متحد  2021اقتباس شدهاند.
United Nations, The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water. UNESCO, Paris.
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تقاضا و مصرف آب
استفاده جهانی از آب شیرین طی  100سال گذشته تا  6برابر افزایش یافته و رشد آن از سال  1980تاکنون با نرخ تقریبا  ٪1ادامه
یافته است ( .)AQUASTAT, n.d.بیشتر این افزایش به رشد جمعیت ،توسعه اقتصادی و تغییر الگوهای مصرف نسبت داده
میشود.
در حال حاضر  69درصد برداشت آب دنیا مربوط به بخش کشاورزی است که عمدتا برای آبیاری استفاده میشود اما آب برداشت
شده برای دامداری و پرورش آبزیان نیز مورد استفاده قرار میگیرد .این نسبت میتواند در برخی از کشورهای در حال توسعه تا
 95درصد برسد (.)FAO, 2011a
صنعت (شامل تولید انرژی و برق)  ٪19برداشت آب را تشکیل میدهد ،در حالی که  ٪12باقی مانده مربوط به مصارف خانگی و
شهرداریها است (.)AQUASTAT, 2016
کشاورزی تنها حدود  ٪4از تولید ناخالص داخلی ( )GDPجهان را به خود اختصاص میدهد و سهم کشاورزی در  GDPکشورها
روند نزولی دارد ( )World Bank, 2020چنین ارقامی نشان میدهد که ارزش افزوده استفاده از آب در کشاورزی بسیار کم
است.
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ،فائو ( )FAOبر اساس سناریوی کسب و کار عادی تخمین میزند که جهان تا سال  2050به
حدود  ٪60غذای بیشتری نیاز دارد و تولید غذا از بخش کشاورزی تحت آبیاری بیش از  ٪50در دوره زمانی مذکور افزایش خواهد
یافت ( .)FAO, 2017aمقادیر آب الزم برای این میزان توسعه در دسترس نیست و آب برداشت شده توسط کشاورزی حداکثر
میتواند فقط  ٪10افزایش یابد.
گروه منابع آب  )2009( 2030به این نتیجه رسیدند که دنیا تا سال  2030با  40درصد کسری آب روبرو خواهد شد.

کیفیت آب
کیفیت آب به دلیل آلودگی تقریبا در همه رودخانههای بزرگ آفریقا  ،آسیا و آمریکای التین تنزل یافته است .بارگذاری مواد مغذی
که غالبا با بارگذاری پاتوژن همراه است از شایعترین منابع آلودگی محسوب میشوند (.)UNEP, 2016
شکاف داده قابل توجهی در بخش فاضالب باقی مانده است .به عنوان مثال 59 ،درصد فاضالب خانگی جمع آوری و به صورت
بهداشتی تصفیه میشود ،اما این فقط بر اساس دادههای  79کشور است که عمدتا با درآمد باال و متوسط بوده و در عین حال داده
های مربوط به فاضالب صنعتی ناکافی است ( .)United Nations, 2018تخمین زده شده است که تنها  ٪8از فاضالب صنعتی
و شهری در کشورهای کم درآمد تحت عملیات تصفیه قرار میگیرد (.)Sato et al., 2013
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تخمین زده میشود که  ٪80از فاضالبهای صنعتی و شهری بدون هیچگونه تصفیه قبلی در محیط زیست تخلیه میشوند که این
امر اثرات مخربی بر سالمت انسان و اکوسیستم دارد ( .)WWAP, 2017این نسبت در کشورهای کمتر توسعه یافته که در آنها
امکانات بهداشتی و تصفیه فاضالب به شدت کمیاب است ،بسیار بیشتر میباشد.
حدود  380میلیارد متر مکعب آب میتواند از حجم ساالنه فاضالب تولید شده بازیابی شود .پیش بینی میشود این ظرفیت بازیابی
تا سال  2030به  470میلیارد متر مکعب و تا سال  2050به  574میلیارد متر مکعب برسد (.)Qadir et al., 2020
بازیابی آب ،مواد مغذی ،فلزات گرانبها و انرژی از جریان زباله وسیلهای برای تأمین ارزش افزوده است ( .)WWAp, 2017بازیابی
کامل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از فاضالب میتواند  ٪13.4از تقاضای جهانی این مواد مغذی را در بخش کشاورزی جبران کند اما
هنوز فناوریهای کنونی بازیابی مواد مغذی از فاضالب به  ٪100سطح کارایی نرسیده اند ( Fernández-Arévalo et al.,
.)2017; Ward et al., 2018
ارزش فاضالب ساالنه دنیا حدودا  1.1تریلیارد دالر آمریکا اعالم شده است .با توجه به مدلی که بر استفاده مجدد از آب ،انرژی،
مواد مغذی و فلزات متمرکز است ،انتظار میرود این رقم تا سال  2050به  2تریلیارد دالر برسد (.)Stacklin, 2012

سیل و خشکسالی
طی دوره  ،2010-2009سیالب منجر به فوت  55000نفر (شامل  5110کشته در سال  )2019شد و  103میلیون نفر دیگر را
تحت تأثیر قرار داد (شامل  31000فقط در سال  .)2019همچنین  76.8میلیارد دالر خسارت اقتصادی (شامل  36.8میلیارد دالر
فقط در سال  )2019به بار آورد (.)CRED, 2020
در همین دوره ،خشکسالی بیش از  100میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد ،منجر به فوت بیش از  2،000نفر شد و بیش از 10
میلیارد دالر خسارت مستقیم اقتصادی ایجاد کرد (.)CRED, 2020

ریسک و تابآوری
کمبود آب به طور مستمر در بین ریسکهایی قرار دارد که بیشترین نگرانی را برای سیاست گذاران و مدیران تجاری به بار میآورد
(.)World Economic Forum, 2019
طی یک نظرسنجی از  525شرکت با دارایی به ارزش  96تریلیارد دالر آمریکا ٪45 ،آنها گزارش دادند که در معرض ریسکهای
جدی ناشی از عدم امنیت آبی قرار دارند – ریسکهایی که اعتبار و مجوز فعالیت آنها و نیز امنیت زنجیره تامین ،ثبات مالی و
توانایی رشد آنها را تهدید میکند .در میان شرکتهایی که ریسک را گزارش دادند ،ارزش تجاری مشترک در معرض ریسک بالغ
بر  425میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شد که حدود  ٪40از خطرات پیش بینی شده طی یک تا سه سال آینده بود ( CDP,
.)2020
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بانک جهانی ( )World Bank, 2016aتخمین زده است که نرخ رشد در مناطق تحت تأثیر فقر آبی میتواند تا  ٪6از تولید
ناخالص داخلی ( )GDPتا سال  2050کاهش یابد که ناشی از خسارت در بخش کشاورزی ،بهداشت ،درآمد و دارایی میشود.
امری که منجر به رشد منفی پایدار میشود.

ارزشگذاری اقتصادی محیطزیست و زیرساختها
وزن قابل توجهی را میتوان به خدمات اکوسیستم نسبت داد که مربوط به تاب آوری در برابر مخاطرات یا کاهش خسارات است.
در سال  2019مخاطرات مربوط به محیط زیست از نظر احتمال وقوع سه از بین پنج ریسک اصلی و از نظر تبعات چهار از بین
پنج ریسک اصلی را به خود اختصاص دادند ( .)World Economic Forum, 2019بیشترین خسارات ناشی از مخاطرات آبی
است.
ارزش اقتصادی منابع طبیعی بیش از پیش روشن شده است .ارزش اقتصادی منابع طبیعی  125تریلیون دالر آمریکا در سال
 2011برآورد شده است که حدود دو سوم  GDPدنیا در آن زمان بود .سهم آب به عنوان یک منبع طبیعی بالغ بر  29تریلیون
دالر در سال ارزیابی شده است (.)Costanza et al., 2014
هزینههای عدم اقدام و تخریب اکوسیستم زیاد است .همانطور که توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( OECD,
 )2019, p. 9گزارش شده است " ،بین سالهای  1997و  2011ساالنه  4تا  20تریلیون دالر به محیط زیست به دلیل تغییر
پوشش زمین و  6تا  11تریلیون دالر ناشی از تغییر کاربری اراضی خسارت وارد شده است".
تا سال  2030نیاز به سرمایه گذاری در زیرساختهای آب و فاضالب به میزان 0.9تا  1.5تریلیارد دالر در سال است که معادل
تقریبا  ٪20انواع سرمایه گذاری در امور زیرساختی است ( .)OECD, 2017bحدود  ٪70از کل سرمایه گذاری در زیرساختها
در کشورهای در حال توسعه خواهد بود و نیز سهم زیادی از آن در مناطق شهری با سرعت رشد باال است (.)OECD, 2017b
در کشورهای پیشرفته نیز سرمایه گذاریهای کالنی برای نوسازی و به روزرسانی تجهیزات مورد نیاز است.
سرمایه گذاری در زیرساختهای آب خاکستری و سبز میتواند عالوه بر بازدهی غیرمستقیم که به صورت رفاه اجتماعی است،
بازده اقتصادی خوبی نیز داشته باشد .به عنوان مثال ،در آمریکا ،نیاز فعلی سرمایه ملی در امور زیرساختهای آبی بالغ بر 123
میلیارد دالر در سال است که مجموعا  220میلیارد منافع اقتصادی مستقیم داشته و  1.3میلیون شغل ایجاد میکند .همچنین
منافع غیرمستقیم این سرمایه گذاری ،حدود  140میلیارد دالر برآورد میشود (.)The Value of Water Campaign, 2017
این نوع تخمینها برای اکثر کشورها در دسترس نیست.
در سال  ، 2015خسارات اقتصادی ناشی از مخاطرات آبی ساالنه تقریبا  500میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شد ( Sadoff et
.)al., 2015
در ایاالت متحده آمریکا  ،اختالالت در بخش خدمات آب بالغ بر  43.5میلیارد دالر فعالیت اقتصادی روزانه را در معرض خطر قرار
میدهد (.)The Value of Water Campaign, 2017
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مطالعه اخیر بانک جهانی نشان داده است که فقط  ٪35از خدمات دهندگان آب و شرکتهای آبرسانی میتوانند هزینههای بهره
برداری و نگهداری را از طریق درآمد حاصل از تعرفهها تأمین کنند .از این میان تنها  ٪14از شرکتهای آب میتواند کلیه هزینههای
اقتصادی مربوط به ارائه خدمات را پوشش دهند ( .)Andres et al., 2019حتی تعداد کمتری از این شرکتها میتوانند
هزینههای سرمایه اصلی را بپردازند که اغلب به میزان هزینههای بهره برداری و نگهداری و یا حتی بیشتر هستند (به عنوان مثال
 ،هزینههای سرمایه گذاری اولیه به طور متوسط  ٪49از کل هزینههای خدمات آب در انگلستان است ( Kingdom et al.,
.)2018
حدود نیمی از شرکتهای آب در دنیا از تعرفههای پلکانی افزایشی استفاده میکنند .در آمریکای التین ( ، ) ٪70خاورمیانه و شمال
آفریقا ( )٪74و آسیای شرقی و اقیانوس آرام ( )٪78از شرکتها از این نوع تعرفه استفاده میکنند .تعرفه حجمی یکنواخت،
رایجترین نوع بعد از تعرفه پلکانی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته ( )٪44استفاده میشود .این روش تعرفهگذاری ،روش
غالب در اروپا و آسیای میانه ( )٪85محسوب میشود ).(IBNet Tariffs database, 2018

ارزشگذاری خدمات آب و دفع بهداشتی فاضالب ( )1 WASHدر سکونتگاههای انسانی
در سال  2017بالغ بر  5.3میلیارد نفر ( 71درصد از جمعیت دنیا) از خدمات آب آشامیدنی سالم و مطمئن استفاده کرده اند3.4 .
میلیارد نفر (یا  ٪45از جمعیت جهان) از خدمات دفع بهداشتی فاضالب مطمئن استفاده کرده اند  -امکانات بهداشتی یا سرویس
بهداشتی که مشترک بین دو یا چند خانواده استفاده نمیشود و مواد دفع شده به صورت بهداشتی در همان محل دفع یا خارج از
محل تصفیه میشود ()WHO/UNICEF, 2019a
تخمین زده میشود که ساالنه تقریبا  829000نفر در اثر بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی ناسالم ،عدم دفع بهداشتی فاضالب و
شستشوی دست نامناسب ،جان خود را از دست میدهند .این علت حدود  ٪60از کل مرگ و میرهای ناشی از اسهال در دنیا است
که شامل تقریبا  300000کودک زیر پنج سال ( ٪5.3از کل مرگ و میر در این گروه سنی) میشود ( Prüss-Üstün et al.,
.)2019
امکانات نامناسب دفع بهداشتی فاضالب و همچنین آب آشامیدنی ناسالم باعث بیماری اسهال و آنتروپاتی محیطی (بیماری روده)
میشود که خود مانع جذب مواد مغذی و منجر به سوءتغذیه میگردد ( .)Teague et al., 2014تقریبا  ٪50از کل موارد
سوءتغذیه با اسهال مکرر یا عفونت کرم روده در نتیجه مستقیم آب ناسالم و امکانات دفع بهداشتی نامناسب همراه است (Prüss-
.)Üstün et al., 2008
برآورد میشود  ٪45از کل مرگ و میر کودکان زیر سن پنج سال ناشی از سوءتغذیه باشد ( .)United Nations, 2018هزینه
اقتصادی سوءتغذیه تا  2.1تریلیون دالر آمریکا برآورد شده است (.)FAO, 2013a

)Water supply, Sanitation and Hygiene (WASH
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ارزیابی اخیر از تبعات امکانات نامناسب و ناسالم  WASHدر بیماری اسهال در دوران کودکی نشان میدهد در صورت وجود
اتصاالت خانگی به منابع آب و سطح برخورداری باالتر به امکانات دفع بهداشتی در بین جوامع ،ریسک کمتری در ابتال به اسهال
خواهند داشت .این ارزیابی نشان داد که آب لوله کشی با کیفیت باالتر و دسترسی مستمر در محل در مقایسه با آب آشامیدنی
اولیه و بهبود نیافته ،ریسک اسهال را  75درصد کاهش میدهد .همچنین اقدامات مربوط به دفع بهداشتی فاضالب ،ریسک اسهال
را تا  25درصد کاهش میدهد .شواهد نشان میدهند برخی اقدامات که شستشوی دست را با صابون بهبود میدهند ،میتوانند
ریسک ابتال به اسهال را در مقایسه با شرایط عدم اقدام تا  30درصد کاهش دهند (.)Wolf et al., 2018
بهداشت دست برای جلوگیری از شیوع کووید 19 -بسیار مهم است ( .)WHO, 2020aدر جهان بیش از سه میلیارد نفر و 2
مرکز از هر  5مرکز بهداشتی به امکانات شستشوی بهداشتی دست دسترسی ندارند (.)WHO/UNICEF, 2019b
در سطح دنیا  ٪11مرگ مادران باردار عمدتا در کشورهای با درآمد کم و متوسط ناشی از عفونتهای مرتبط با شرایط غیربهداشتی
هنگام زایمان و تولد در خانه یا عفونتهای ناشی از امکانات دفع بهداشتی نامناسب طی شش هفته پس از تولد است
( .)WHO/UNICEF, 2019bعفونتهای مرتبط با زایمانهای ناپاک ممکن است ساالنه بیش از یک میلیون مرگ در پی
داشته باشد ( .)WHO/UNICEF, 2019bبرخورداری از امکانات اولیه دفع بهداشتی فاضالب در طول دوران مراقبت ،زایمان و
تولد نوزاد میتواند خطر عفونت ،سپسیس (گندخونی) و مرگ نوزادان و مادران را تا  ٪25کاهش دهد (.)PMNCH, 2014
) WHO/UNICEF (2018نشان دادند که  ٪69دانش آموزان مدارس به آب آشامیدنی (براساس دادههای  92کشور)  ٪66 ،به
امکانات دفع بهداشتی فاضالب (در  101کشور) و  ٪53به بهداشت (در  81کشور) دسترسی داشتند .این معادل  570میلیون
کودک فاقد آب آشامیدنی در مدارس 620 ،میلیون کودک فاقد امکانات دفع بهداشتی فاضالب و  900میلیون کودک فاقد بهداشت
است .طبق گزارش ) UNDP (2006بیش از  443میلیون روز در مدرسه به دلیل بیماریهای مربوط به آب از دست میرود.
حدود  230میلیون نفر که اغلب زنان و دختران را شامل میشوند ،بیش از  30دقیقه را در هر روز صرف انتقال آب از منابع دور از
خانه خود کردند ( .)WHO/UNICEF, 2017aدر  61کشور ،زنان و دختران مسئول حمل آب در هشت از ده خانوار بودند.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) محاسبه کرده است که زنان و دختران هر روز چه میزان وقت برای حمل آب صرف میکنند
که برابر است با  200میلیون ساعت یا  8.3میلیون روز یا  22800سال (.)UNICEF, 2016
تخمین زده میشود که حداقل  6.5میلیارد دالر در سال در روزهای کاری به دلیل عدم دسترسی به دفع بهداشتی فاضالب از بین
میرود ( .)WHO, 2012بعالوه هر ساله تقریبا  400.000مرگ ناشی از بیماریهای واگیردار در محل کار رخ میدهد که مهمترین
عامل آنها آب آشامیدنی کم کیفیت و امکانات دفع بهداشتی فاضالب و بهداشت نامناسب است (.)WWAP, 2016
سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOکل خسارات اقتصادی ساالنه مرتبط با خدمات نامناسب و ناکافی  WASHرا بالغ بر 260
میلیارد دالر در  136کشور با درآمد کم و متوسط برآورد کرده است که تقریبا معادل متوسط خسارت ساالنه  ٪1.5از  GDPکل
آن کشورها میشود (.)WHO, 2012
تخمین زده شده است که دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات دفع بهداشتی و بهداشت مناسب در  140کشور با درآمد کم
و متوسط تقریبا  1.7تریلیارد دالر در بازه زمانی  2016تا  2030یا  114میلیارد دالر در سال هزینه دارد ( Hutton and
.)Varughese, 2016
7

طبق تحقیقاتی که در ده کشور با درآمد کم و متوسط انجام شده به طور متوسط  ٪56یارانهها در اختیار  ٪20افراد ثروتمند قرار
میگیرد ،در حالی که تنها  ٪6یارانهها به  ٪20افراد فقیر میرسد ( .)Andres et al., 2019طبق گزارش توسعه جهانی آب در
سال  ،2019افرادی که در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی میکنند اغلب  10تا  20برابر بیشتر برای آب خود هزینه میکنند که
از منابع تامین مانند تانکرهای آب تامین میشود (.)WWAP, 2019
در حالی که قبال گزارش شده بود که بر اساس میانگین جهانی ،بازده سرمایه گذاری در امکانات دفع بهداشتی بیش از دو برابر در
مقایسه با بازده سرمایه گذاری در آب آشامیدنی است ( ،)WHO, 2012تجزیه و تحلیل جدید توسط ) ،Hutton (2018براساس
دادههای تفکیکی بین مناطق روستایی و شهری نشان میدهد که نسبتهای سود -هزینه ( )1 BCRsکنونی در تأمین آب
آشامیدنی (به ترتیب برابر با  3.4و  6.8برای مناطق شهری و روستایی) بیش از امکانات دفع بهداشتی فاضالب (به ترتیب برابر با
 2.5و  5.2برای مناطق شهری و روستایی) است.
این تفاوت در BCRها بین خدمات و تفاوت در BCRها بین محیطهای شهری و روستایی احتماال به دلیل امکانات اولیه دفع
بهداشت فاضالب است که به طور کلی تامین آن گرانتر از آبرسانی اولیه است ( ،)Hutton and Varughese, 2016در حالی
که هر دو در مناطق شهری هزینه بیشتری دارند.

غذا و کشاورزی
اگرچه تولید جهانی غذا با رشد جمعیت همگام بوده است ،اما نزدیک به  750میلیون نفر (یا  ٪10از جمعیت دنیا) در سال 2019
در معرض سطح شدید عدم امنیت غذایی قرار داشتند ( .)FAO/IFAD/UNICEF/WFP/WHO, 2020متأسفانه ،تعداد
مذکور در طول سال  2020به دلیل همه گیری کووید 19-و تبعات اقتصادی آن در سراسر دنیا بیشتر شده است.
کشاورزی دیم  ٪80از محصوالت زراعی دنیا را تولید و سهم عمده ای ( )٪60در تولید مواد غذایی دارد ( Rockström et al.,
 .)2007مصرف آب کشاورزی دیم به میزان  5173کیلومتر مکعب در سال است (.)Mekonnen and Hoekstra, 2011a
کشاورزی با شبکه آبیاری حدود  ٪20از اراضی تحت کشت را پوشش میدهد ،با این وجود  ٪40از مواد غذایی را تولید میکند
( ،)Molden et al., 2010مصرف آب در بخش کشاورزی با شبکه آبیاری حدود  2230کیلومتر مکعب در سال است
(.)Mekonnen and Hoekstra, 2011a
آب مصرفی تولید محصوالت زراعی در دوره زمانی  1996تا  2005بالغ بر  7404کیلومتر مکعب در سال بود که  ٪92از کل حجم
آب مصرفی است (.)Hoekstra and Mekonnen, 2012
علیرغم رشد چشمگیر اقتصادی ،هنوز  2.1میلیارد فقیر وجود دارد که  767میلیون نفر از آنها در فقر شدید زندگی میکنند .از
کل افرادی که در فقر زندگی میکنند  ٪80در مناطق روستایی سکونت دارند ،جایی که کشاورزی همچنان پایه اصلی تأمین
معیشت آنها است (.)World Bank, 2016b

)Benefit–cost ratios (BCRs
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دادههای ملی ومحلی نشان میدهد که  40درصد از آب مناطق آبیاری شده در سطح دنیا توسط منابع آب زیرزمینی تأمین میشود
(.)Siebert et al., 2010
استفاده از سامانههای آبیاری با راندمان باال همراه با حسابداری مناسب آب و اجرای مقررات سختگیرانه برداشت میتواند باعث
کاهش مصرف آب غیرمفید در سطح حوضه آبریز رودخانه تا بیش از  70درصد شود و با حفظ سطح فعلی بازدهی محصول ،امکان
تخصیص مجدد آب برای استفادههای دیگر (از جمله احیای محیط زیست) فراهم میشود (.)Jägermeyr et al., 2015
ارزش اقتصادی جهانی خدمات اکوسیستم که توسط تاالبها ارایه میشود  26تریلیارد دالر آمریکا در سال  2011برآورد شده است
(.)Costanza et al., 2014
بازیابی کامل مواد مغذی از فاضالب بیش از  ٪13از تقاضای جهانی این مواد مغذی را در بخش کشاورزی جبران میکند .بازیابی
این عناصر غذایی میتواند به درآمدزایی  13.6میلیارد دالر در سراسر جهان منجر شود ( .)Qadir et al., 2020فراتر از منافع
اقتصادی استفاده مجدد از فاضالب ،مزایای حیاتی برای سالمت انسان و محیط زیست را به همراه دارد (.)FAO, 2010a
استفاده از فاضالب تصفیه شده به ویژه برای بخش کشاورزی در محیطهای شهری و نیمه شهری بسیار جذاب است .تخمین زده
میشود که ساالنه  380کیلومتر مکعب فاضالب در سراسر جهان تولید میشود که حدود  15درصد کل مصرف آب بخش کشاورزی
است .این مقدار فاضالب تصفیه شده پتانسیل آبیاری بالغ بر  42میلیون هکتار اراضی کشاورزی را دارد (.)Qadir et al., 2020
حدود  ٪14ارزش اقتصادی مواد غذایی تولید شده از مرحله پس از برداشت تا سطح خرده فروشی از بین میرود (.)FAO, 2019c
تولید جهانی محصوالت غذایی از بین رفته و هدر رفته  ٪24از کل منابع آب مورد استفاده در تولید محصوالت غذایی را تشکیل
میدهد (.)Kummu et al., 2012
رژیمهای غذایی مناسب رژیمهایی هستند که سالم ،دارای تبعات محیط زیستی کم ،مقرون به صرفه و از نظر فرهنگی قابل قبول
باشند ( .)FAO, 2010bچنین رژیمهایی شامل مصرف محدود گوشت ،قندهای افزودنی و غذاهای کامال فرآوری شده و نیز
مصرف غذاهای گیاهی متنوع است ( .)Tilman and Clark, 2014تغییر به سمت رژیمهای غذایی مناسب همچنین میتواند
در مقایسه با رژیمهای فعلی ،حدود  ٪20مصرف آب را برای تولید مواد غذایی کاهش دهد (.)Springmann et al., 2018

انرژی ،صنعت و کسب و کار
آژانس بین المللی انرژی ( )IEAتخمین میزند که در سال  2014تقریبا  ٪10از کل برداشتهای آب به منظور تولید انرژی (تولید
برق) اختصاص یافته است که از این میزان حدود  ٪3آب مصرف شده است ( .)IEA, 2016این آژانس همچنین تخمین میزند
که مقدار مشابهی (حدود  ٪10برداشتهای جهانی آب) توسط صنایع دیگر استفاده شده است.
تقاضای پیش بینی شده جهانی آب بین سالهای  2000و  2050افزایش  400درصدی در تولید و  140درصدی در تولید برق
حرارتی را نشان میدهد ( .)OECD, 2012مطالعه دیگر ( )2030 WRG, 2009تقریبا دو برابر برداشت آب صنعتی را تا سال
 2030پیش بینی کرده است یعنی رسیدن به  ٪22در سطح جهان.
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زیان مالی شرکتها ناشی از آب بالغ بر  38.5میلیارد دالر آمریکا در سال  2018گزارش شده است .این میزان ممکن است بیشتر
باشد زیرا حداقل  50شرکت قادر به ارایه ارقام نیستند ( .)CDP, 2018در سال  2019ریسک تجمعی ناشی از آب در کسب و
کارهای مختلف بالغ بر  425میلیارد دالر بود (.)CDP, 2018
آب مجازی استفاده شده برابر با  80لیتر به ازای هر دالر محصول صنعتی تولید شده است ( Hoekstra and Chapagain,
 )2007که البته در کشورهای مختلف متفاوت است .به عنوان مثال ،در آمریکا  100لیتر و در چین و هند بین  20تا  25لیتر به
ازای هر دالر است.

چشماندازهای منطقهای
قاره آفریقا

منابع آب شیرین آفریقا تقریبا  ٪9از کل منابع جهان تخمین زده میشود ( .)Gonzalez Sanchez et al., 2020با این حال،
این منابع به طور یکنواخت توزیع نشده است ،در حالی که شش کشور غنی از آب واقع در آفریقای مرکزی و غربی  ٪54از کل
منابع قاره را در اختیار دارند ،اما  27کشور این قاره با فقیرترین منابع آبی ،تنها  ٪7را در اختیار دارند ( UNESCO Regional
.)Office for Eastern Africa, 2020
حدود  ٪73از کل جمعیت کشورهای جنوب صحرای آفریقا از خدمات آب آشامیدنی سالم و پایدار در سال  2017محروم بودند
( .)WHO/UNICEF, 2019در حال حاضر تخمین زده میشود که  14درصد از جمعیت آفریقا (حدود  160میلیون نفر) تحت
شرایط کم آبی زندگی میکنند ( .)Hasan et al., 2019علت آن تا حدودی به توزیع غیریکنواخت منابع آب و همچنین به
نابرابری در دسترسی به خدمات آب سالم بر میگردد (.)UNEP, 2002
محدوده اروپا

توسعه چارچوبهای بنیادی مانند دستورکار آب اتحادیه اروپا  2000اهمیت روز افزون ارزش گذاری آب را نشان میدهد .با این
وجود ،اقدامات برای ارزش گذاری آب به ویژه در زمینههای فرامرزی محدود بوده و از رویکردهای مختلف استفاده میکنند.
رویکردهای قابل تشخیص برای ارزشگذاری کمی آب در زمینههای فرامرزی بیشتر در زمینههای ویژه مدیریت منابع آبهای
فرامرزی نظیر مدیریت سیالب ،کاهش ریسک مخاطرات ،سامانههای هشدار زودهنگام و بهبود خدمات اکوسیستمی هدفگذاری
میشوند.
سرمایه گذاری در سامانههای جمع آوری دادهها از اهمیت ویژهای برخوردار است و اگرچه نیازمند هزینه اضافی است اما این هزینه
میتواند با برخورداری از مزایای همکاری موثر جبران شود.
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آمریکای التین و کارائیب

منطقه آمریکای التین و کارائیب از متوسط میزان آب حدود  28000متر مکعب در سال به ازای هر نفر بهره مند است که بیش
از چهار برابر میانگین جهانی ( 6000متر مکعب در هر سال به ازای هر نفر) است (.)FAO, 2016
تنش آبی در منطقه آمریکای التین و کارائیب به اختالفات دامن زده است ،زیرا بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی ،برقابی،
معدن و حتی آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضالب بر سر منابع کمیاب رقابت میکنند.
برخی از موانع مهم در تأمین فرآیندهای موثر تخصیص به ضعف قانونگذاری و مقررات ،عدم انگیزه و یا فقدان سرمایه گذاری
مربوط میشود .همه این عوامل در نهایت بیانگر ارزش کمی است که عمدتا به منابع آب منطقه نسبت داده میشود.
متوسط نسبت فاضالب که به طور ایمن تصفیه میشود کمتر از ٪40است .حدود یک چهارم طول رودخانهها در این منطقه تحت
تأثیر آلودگیهای شدید بیماری زا قرار دارد .منبع اصلی این آلودگیها ،فاضالب خانگی است (.)UNEP, 2016
آسیا و اقیانوسیه

منطقه آسیا و اقیانوسیه  ٪60از جمعیت جهان را در خود جای داده است اما تنها از  ٪36منابع آب جهان برخوردار است که باعث
میشود سرانه آب در دسترس برای هر نفر کمترین مقدار در جهان باشد (.)APWF, 2009
برداشت ناپایدار آب یک نگرانی عمده در منطقه است ،زیرا برخی از کشورها به نسبت ناپایداری از آب شیرین خود برداشت میکنند
 بیش از نیمی از کل آب موجود  -و هفت مورد از  15مورد بزرگترین بهرهبرداران منابع آب زیرزمینی جهان در آسیا و اقیانوسیهقرار دارند ( .)UNESCAP/UNESCO/ILO/UN Environment, 2018تحقیقات نشان میدهند که مصرف آب
زیرزمینی تا سال  2050به میزان  30درصد افزایش خواهد یافت ( UNESCAP/UNESCO/ILO/UN Environment,
.)2018;ADB, 2016
عالوه بر مقدار پایین سرانه آب در دسترس ،میزان باالیی از آلودگی آب در منطقه مشاهده میشود .بیش از  80درصد فاضالب
تولید شده در کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه تصفیه نمیشود (.)Corcoran et al., 2010
منطقه خاورمیانه و غرب آسیا

چهارده کشور منطقه ،بیش از  ٪100از منابع آب شیرین موجود خود را استفاده میکنند.)UNDESA, n.d.b( .
در کشورهای عربی ،تقریبا  ٪86از جمعیت یا حدودا  362میلیون نفر در شرایط کم آبی مطلق زندگی میکنند ( UNESCWA,
 .)2019aکمبود آب باعث افزایش وابستگی به آبهای فرامرزی ،منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر و منابع آب غیرمتعارف شده
است.
استفاده از فاضالب تصفیه شده در منطقه رو به گسترش است .بیش از دو سوم فاضالب جمع آوری شده در منطقه خاورمیانه به
طور ایمن تصفیه میشود .در بیشتر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عربستان از فاضالب تصفیه شده برای آبیاری
کمربندهای سبز و گیاهان طبیعی و مبارزه با بیابان زایی استفاده میشود (.)UNESCWA, 2017
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در حالی که کشاورزی تنها  7درصد سهم از  GDPمنطقه را بر عهده دارد 84 ،درصد از کل برداشت آب شیرین منطقه را مصرف
میکند ( .)UNESCWA, 2019aارزش این آب در قیمتگذاری و صادرات محصوالت کشاورزی به خوبی منعکس نشده است،
تقریبا  ٪38از اشتغال جمعیت و  ٪23از  GDPدر کشورهای کمتر توسعه یافته عربی در بخش کشاورزی است ( UNESCWA,
 .)2020aاین امر باعث میشود که تامین آب مورد نیاز برای محصوالت و دام به منظور تأمین معیشت روستایی ،درآمدزایی و
امنیت غذایی در برخی از آسیب پذیرترین مناطق منطقه ضروری باشد.
تأمین خدمات آب برای تأمین نیازهای شهرهای در حال رشد و سکونتگاههای غیررسمی شامل حدود  26میلیون نفر از کسانی که
به ناچار آواره میشوند (پناهندگان و آوارگان داخلی) ،تحت فشار فزاینده ای قرار دارد (.)UNESCWA, 2020b
این امر منجر به هزینههای اضافی میشود و پیامدهای زیادی در بخش سالمت به ویژه با توجه به نیاز به پیشگیری از همهگیری
و انتقال کووید 19-به همراه دارد.
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ،دومین رتبه را در هزینه مخارج آبی دارند .تقریبا  ٪20از جمعیت بیش از  2تا  ٪3از مخارج خانوار
خود را صرف خدمات  WASHمیکنند (.)United Nations, 2018

تحقیقات و آموزش و ظرفیتسازی به عنوان شرایط توانمندساز
مطالعات اقتصادی در زمینه بازده سرمایه گذاری در برنامههای پایش هیدرولوژیکی نشان داده که یک دالر سرمایه گذاری در جمع
آوری و پردازش دادههای پایه آب به طور متوسط چهار دالر منفعت ایجاد میکند ( )Gardner et al., 2017که ارزش اقتصادی
دادههای پایه آبی را برجسته میکند.
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