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 1دسترسی به آب 

از دو  شی. باست مشاهده قابلاز مناطق جهان  یاریبس در ،شودیم یریگموجود اندازه آببع ااز من یبه عنوان تابع که یتنش آب

  .(United Nations, 2018کنند )یم یزندگ ،هستند یکه دچار تنش آب یینفر در کشورها اردیلیم

چهار  حدود. شودیم فیتعردسترس در آب یفصل راتییتغ صورت به وساالنه  دهیپد کیاست تا  یفصل دهیپد کیاغلب  یآب کم

 ,Mekonnen and Hoekstra) شوندیم یآب کم متحملماه در سال  کیکنند که حداقل یم یزندگ ینفر در مناطق اردیلیم

2016.) 1 

در  یظاهربدان معناست که اگرچه آب ممکن است از نظر  نیروبرو هستند، ا "یرساختیز" یآب کمنفر با  اردیلیم 1.6حدود 

 Comprehensive Assessment ofهستند ) محرومبه آب  یدسترس یالزم برا یهارساختیز ازدسترس باشد، اما آنها 

Water Management in Agriculture, 2007.) 

و  هیدر حال تخل ینیرزمیآب ز یهاسامانه نیبزرگتر از ٪30قرار دارند و  یا ندهیتحت فشار فزا ینیرزمیو منابع آب ز هاآبخوان

در سراسر  ینیرزمیکاهش منابع آب ز یعامل اصل عنوان به یاریآب ی(. برداشت آب براRichey et al., 2015برداشت قرار دارند )

 (.Burek et al., 2016) رودیم شمار به ایدن

 

 کمبود منابع آب

است.  افتهین توسعه تیزن همگام با رشد جمعاگسترش مخ رایدر حال کاهش است، ز ایدنزن ساخته شده در امخ سرانه تیظرف

 رهیتلفات حجم ذخ متوسطاست.  یرسوبگذار از یناشمخازن موجود عمدتا  یساز رهیذخ تیکاهش ظرف گرید لیدل نیهمچن

 با  یتلفات تقر نیا یایاح و یابیباز یبرآورد شده برا یهانهیمخزن ساخته شده و هز تیظرف کل از ٪1برابر است با  بایاالنه تقرس

 (. George et al., 2017) شودیمزده  نیتخمدالر در سال  اردیلیم 13

 تلفات شیو افزا ینیرزمیز یهاآب هیرو یب برداشتاز  یناشدسترس وجود دارد که عمدتا  درآب  رهیذخ کلدر  یگسترده اکاهش 

 (.Liu et al., 2019) استدما  شیافزااز  یناش یسطح یهاآب

  

                                                           
 اند.اقتباس شده 2021توسعه آب سازمان ملل متحد  یالملل نیب تیوضع یمراجع مندرج در گزارش اصل از متن در شده ذکر مراجع هیکل    1

United Nations, The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water. UNESCO, Paris. 
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 آب مصرف تقاضا و

 ادامه ٪1 با یتقر نرختاکنون با  1980آن از سال  رشدو  افتهی شیبرابر افزا 6 تاسال گذشته  100 یط نیریاز آب ش یاستفاده جهان

 همصرف نسبت داد یالگوها رییو تغ ی، توسعه اقتصادتیرشد جمع به شیافزا نیا شتری(. ب.AQUASTAT, n.d) است افتهی

 .شودیم

 برداشتاما آب  شودیاستفاده م یاریآب یکه عمدتا  برا است یکشاورز بخشبه  مربوط ایدندرصد برداشت آب  69در حال حاضر 

در حال توسعه تا  یاز کشورها یدر برخ تواندیمنسبت  نی. اردیگیماستفاده قرار  مورد زین انیآبز پرورشو  یدامدار یبرا شده

 (.FAO, 2011aدرصد برسد ) 95

 و یخانگ مصارفمانده مربوط به  یباق ٪12که  ی، در حالدهدیم لیتشک راآب  برداشت ٪19( برقو  یانرژ دیتول شاملصنعت )

 (.AQUASTAT, 2016است ) هایشهردار

کشورها  GDPدر  یکشاورز سهم و دهدیم اختصاص خود بهرا  ( جهانGDP) یناخالص داخل دیتول از ٪4تنها حدود  یکشاورز

کم  اریبس یکه ارزش افزوده استفاده از آب در کشاورز دهدینشان م یارقام نی( چنWorld Bank, 2020) دارد ینزول روند

 است.

 به 2050زند که جهان تا سال یم نیتخم یعادکسب و کار  یویبر اساس سنار (FAO) فائو ،ملل متحد یسازمان غذا و کشاورز

 خواهد شیافزا مذکور یزمان دوره در ٪50از  شیب یاریآب تحت یغذا از بخش کشاورز دیو تول دارد ازین یشتریب یغذا ٪60حدود 

 حداکثر یو آب برداشت شده توسط کشاورز ستیدر دسترس ن توسعه زانیم نیا یبرا الزمآب  ریمقاد(. FAO, 2017a) افتی

 .ابدی شیافزا ٪10فقط  تواندیم

 آب روبرو خواهد شد. یدرصد کسر 40با  2030تا سال  ایدنکه  دندیرس جهینت نی( به ا2009) 2030گروه منابع آب 

 

 آب یفیتک

 یمواد مغذ یاست. بارگذار افتهی تنزل نیالت یکایو آمر ای، آس قایبزرگ آفر یهادر همه رودخانه با یتقر یآلودگ لیآب به دل تیفیک

 (.UNEP, 2016) شوندیم محسوب یمنابع آلودگ نیعتریپاتوژن همراه است از شا یکه غالبا  با بارگذار

صورت  بهو  یجمع آور یدرصد فاضالب خانگ 59مانده است. به عنوان مثال،  یفاضالب باق بخش در یشکاف داده قابل توجه

حال داده نیع درکشور است که عمدتا با درآمد باال و متوسط بوده و  79 یهاداده اسفقط بر اس نی، اما اشودیم هیتصف یبهداشت

 یصنعت فاضالب از ٪8ده است که تنها زده ش نی(. تخمUnited Nations, 2018است ) یناکاف یمربوط به فاضالب صنعت یها

 (.Sato et al., 2013) ردیگیقرار م هیتصف اتیعملکم درآمد تحت  یدر کشورها یو شهر
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 نیا کهشوند یم هیتخل ستیز طیمح در یقبل هیتصف چگونهیبدون ه یو شهر یصنعت یهافاضالب از ٪80که  شودیزده م نیتخم

آنها  درکه  افتهیکمتر توسعه  ینسبت در کشورها نی(. اWWAP, 2017دارد ) ستمیبر سالمت انسان و اکوس یامر اثرات مخرب

 .باشدیم شتریب اریاست، بس ابیفاضالب به شدت کم هیو تصف یامکانات بهداشت

 یابیباز تیظرف نیا شودیم ینیب شیشود. پ یابیشده باز دیاز حجم ساالنه فاضالب تول تواندیمتر مکعب آب م اردیلیم 380حدود 

 (.Qadir et al., 2020متر مکعب برسد ) اردیلیم 574به  2050متر مکعب و تا سال  اردیلیم 470به  2030تا سال 

 یابی(. بازWWAp, 2017ارزش افزوده است ) نیتأم یبرا یالهیزباله وس انیاز جر ی، فلزات گرانبها و انرژیآب، مواد مغذ یابیباز

جبران کند اما  یکشاورز بخشرا در  یمواد مغذ نیا یجهان یتقاضا از ٪13.4 تواندیاز فاضالب م میفسفر و پتاس ،تروژنیکامل ن

 ,.Fernández-Arévalo et alاند ) دهینرس ییکارا سطح ٪100از فاضالب به  یمواد مغذ یابیزبا یکنون یهایهنوز فناور

2017; Ward et al., 2018 .) 

، یکه بر استفاده مجدد از آب، انرژ یاست. با توجه به مدل شدهاعالم  کایدالر آمر اردیلیتر 1.1حدودا  ایدنارزش فاضالب ساالنه 

 (.Stacklin, 2012دالر برسد ) اردیلیتر 2به  2050تا سال  رقم نیارود یو فلزات متمرکز است، انتظار م یمواد مغذ

 

 یو خشکسال یلس

را  گرینفر د ونیلیم 103( شد و 2019در سال  کشته 5110 شامل) نفر 55000به فوت  منجر البی، س2010-2009دوره  یط

دالر  اردیلیم 36.8 شامل) یدالر خسارت اقتصاد اردیلیم 76.8 نیهمچن(. 2019در سال  فقط 31000 شاملقرار داد ) ریتحت تأث

 (.CRED, 2020) آورد بار به( 2019فقط در سال 

 10از  شیو ب شدنفر  2،000از  شیبه فوت ب منجرقرار داد،  رینفر را تحت تأث ونیلیم 100از  شیب یدوره، خشکسال نیهم در

 (.CRED, 2020کرد  ) جادیا یاقتصاد میدالر خسارت مستق اردیلیم

 

 یآورو تاب یسکر

 آوردیم بار به یتجار رانیمدگذاران و  استیس یرا برا ینگران نیشتریقرار دارد که ب ییهاسکیر نیبدر  مستمرکمبود آب به طور 

(World Economic Forum, 2019.) 

 یهاسکیر معرض در که دادند گزارش آنها ٪45 کا،یدالر آمر اردیلیتر 96 ارزش به ییبا دارا شرکت 525از  ینظرسنج کی یط

و  ی، ثبات مالنیتام رهیزنج تیامن زین وآنها  تیکه اعتبار و مجوز فعال ییهاسکیر –قرار دارند  یآب تیامن عدم از یناش یجد

 بالغ سکیرمشترک در معرض  ی، ارزش تجاردادند گزارش را سکیر که ییهاشرکت انیکند. در میم دیرشد آنها را تهد ییتوانا

 ,CDPبود ) ندهیتا سه سال آ کی یشده ط ینیب شیپ خطرات از ٪40که حدود  شد زده نیتخم کایدالر آمر اردیلیم 425 بر

2020.) 



 

5 

 دیتول از ٪6تا  تواندیم یآب فقر ریمناطق تحت تأث درزده است که نرخ رشد  نیتخم (World Bank, 2016a) یجهان بانک

. شودیم یی، بهداشت، درآمد و دارایکشاورز بخشخسارت در  از یناش کهد ابیکاهش  2050( تا سال GDP) یناخالص داخل

 .شودیم داریپا یرشد منف به منجر که یامر

 

 هایرساختو ز زیستیطمح یاقتصاد یگذارارزش

است.  خساراتکاهش  ای مخاطراتبرابر  در یآور تابنسبت داد که مربوط به  ستمیتوان به خدمات اکوسیرا م یقابل توجه وزن

 نیبچهار از  تبعاتو از نظر  یاصل سکیرپنج  نیاز نظر احتمال وقوع سه از ب ستیز طیمربوط به مح مخاطرات 2019در سال 

 یآب مخاطراتاز  یناش خسارات نیشتری(. بWorld Economic Forum, 2019) ندرا به خود اختصاص داد یاصل سکیر پنج

 است.

در سال  کایدالر آمر ونیلیتر 125 یعیطب منابع ی. ارزش اقتصاداست شده روشن شیپ از شیب یعیمنابع طب یاقتصادارزش 

 ونیلیتر 29بالغ بر  یعیطب منبع کی عنوان بهآب  سهم. بوددر آن زمان  ایدن GDPکه حدود دو سوم  است شده برآورد 2011

 (.Costanza et al., 2014) است شده یابیدالر در سال ارز

 ,OECDو توسعه ) یاقتصاد یهایاست. همانطور که توسط سازمان همکار ادیز ستمیاکوس بیاقدام و تخر عدم یهانهیهز

2019, p. 9 ،رییتغ لیدل به ستیز طیمح بهدالر  ونیلیتر 20تا  4ساالنه  2011و  1997 یسالها نیب "( گزارش شده است 

 ."است شده وارد خسارت یاراض یکاربر رییتغاز  یدالر ناش ونیلیتر 11 تا 6و  نیپوشش زم

 معادلکه   استدالر در سال  اردیلیتر 1.5 تا0.9 زانیم بهآب و فاضالب  یهارساختیدر ز یگذار هیبه سرما ازین 2030تا سال 

ها رساختیدر ز یگذار هیسرما کل از ٪70حدود  (.OECD, 2017bاست )  یرساختیز امور در یگذار هیانواع سرما ٪20 با یتقر

(. OECD, 2017b) استبا سرعت رشد باال  یآن در مناطق شهر از یادیسهم ز زینتوسعه خواهد بود و  حال در یکشورهادر 

 است. ازیمورد ن زاتیتجه یو به روزرسان ینوساز یبرا یکالن یهایگذار هیسرما زین شرفتهیپ یکشورها در

، است یصورت رفاه اجتماع به که میرمستقیغ یعالوه بر بازده تواندیو سبز م یآب خاکستر یهارساختیدر ز یگذار هیسرما

 123 بر بالغ یآب یهارساختیامور ز در یمل هیسرما یفعل ازی، نکایآمر ، درالداشته باشد. به عنوان مث زین یخوب یبازده اقتصاد

 نی. همچنکندیم جادیاشغل  ونیلیم 1.3داشته و  میمستق یاقتصاد منافع اردیلیم 220 امجموع که استدالر در سال  اردیلیم

(. The Value of Water Campaign, 2017) شودیم برآورددالر  اردیلیم 140 حدود ،یگذار هیسرما نیا میمستقریمنافع غ

 .ستیکشورها در دسترس ن ثراک یها برانینوع تخم نیا

 Sadoff etزده شد ) نیتخم کایدالر آمر اردیلیم 500 با یساالنه تقر یآب مخاطراتاز  یناش ی، خسارات اقتصاد 2015در سال 

al., 2015.) 

روزانه را در معرض خطر قرار  یاقتصاد تیدالر فعال اردیلیم 43.5، اختالالت در بخش خدمات آب بالغ بر  کایمتحده آمر االتیدر ا

 (.The Value of Water Campaign, 2017) دهدیم



 

6 

بهره یهانهیتوانند هزیم یآبرسان یهاشرکت و آب دهندگان خدمات از ٪35نشان داده است که فقط  یبانک جهان ریمطالعه اخ

 یهانهیهز هیکل تواندیمآب  یهاشرکت از ٪14تنها  انیم نیا ازکنند.  نیها تأمدرآمد حاصل از تعرفه قیرا از طر یو نگهدار یبردار

توانند یم هاشرکت نیاز ا یکمتر دتعدا ی(. حتAndres et al., 2019د )نمربوط به ارائه خدمات را پوشش ده یاقتصاد

هستند )به عنوان مثال  شتریب یحت ای و یو نگهدار یبهره بردار یهانهیهز زانیم بهرا بپردازند که اغلب  یاصل هیسرما یهانهیهز

 ,.Kingdom et alآب در انگلستان است ) خدمات یهانهیهز کل از ٪49به طور متوسط  هیاول یگذار هیسرما یهانهی، هز

2018 .) 

و شمال  انهیخاورم ،(  ٪70) نیالت یکایکنند. در آمریاستفاده م یشیافزا یپلکان یهااز تعرفه ایدن در آب یهاشرکتاز  یمیحدود ن

 کنواخت،ی یحجم تعرفه. کنندینوع تعرفه استفاده م نیاز ا  هاشرکت از( ٪78آرام ) انوسیو اق یشرق یایآس و( ٪74) قایآفر

روش  ،یگذارروش تعرفه نی. اشودیم استفاده( ٪44) شرفتهیپ یاز کشورها یاریبساست که در  یبعد از تعرفه پلکان نوع نیترجیرا

 .(IBNet Tariffs database, 2018) شودمحسوب می( ٪85) انهیم یایغالب در اروپا و آس

 

 یانسان یهاگاهدر سکونت ( WASH 1) فاضالب یخدمات آب و دفع بهداشت یگذارارزش

 3.4.  اند کرده استفادهو مطمئن  سالم یدنیآشام آب خدمات از( ایدن تیجمع از درصد 71) نفر اردیلیم 5.3 بر بالغ 2017 سال در

 سیسرو ای یبهداشت امکانات - اند کرده استفادهفاضالب مطمئن  یخدمات دفع بهداشت از( جهان تیجمع از ٪45 ای) نفر اردیلیم

 از خارج ای دفع محلهمان  در یبهداشتصورت  به شده دفع مواد و شودینم استفادهچند خانواده  ایدو  نیب مشترک که یبهداشت

(WHO/UNICEF, 2019a) شودیم هیتصف محل

 و فاضالب یبهداشت دفع عدم ناسالم، یدنیآشام آب از یناش یهایماریب اثر در نفر 829000 با یتقر ساالنه که شودیم زده نیتخم

 است ایدن در اسهال از یناش یرهایم و مرگ کل از ٪60 حدود علت نیا. دهندیم دست از را خود جان نامناسب، دست یشستشو

 ,.Prüss-Üstün et al) شودیم( یسن گروه نیا در ریم و مرگ کل از ٪5.3) سال پنج ریز کودک 300000 بایتقر شامل که

2019.) 

روده(  یماری)ب یطیمح یآنتروپات و اسهال یماریب باعثناسالم  یدنیآشام آب نیهمچن وفاضالب  یبهداشت دفع نامناسب امکانات

 موارد کل از ٪50 با  یتقر(. Teague et al., 2014) گرددیم هیتغذسوء به منجر و یمغذ مواد جذب مانعخود  که شودیم

-Prüss) است همراهنامناسب  یبهداشت دفع امکانات و ناسالم آب میمستق جهینت در روده کرم عفونت ای مکرر اسهال با هیسوءتغذ

Üstün et al., 2008.) 

 نهیهز(. United Nations, 2018) باشد هیسوءتغذ از یناش سال پنج سن ریز کودکان ریم و مرگ کل از ٪45 شودیم برآورد

(.FAO, 2013a) است شده برآورد کایآمر دالر ونیلیتر 2.1 تا هیسوءتغذ یاقتصاد

                                                           
1 Water supply, Sanitation and Hygiene (WASH) 
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صورت وجود  در دهدیم نشان یکودک دوران در اسهال یماریب در WASH ناسالم و نامناسب امکانات تبعات از ریاخ یابیارز

 اسهال به ابتال در یکمتر سکیر جوامع، نیب در یبهداشتدفع  امکانات به باالتر یبرخوردار سطح و آب منابع به یخانگ اتصاالت

 یدنیآشام آب با سهیمقا در محل در مستمر یدسترس و باالتر تیفیک با یکش لوله آب که داد نشان یابیارز نیا. داشت خواهند

 اسهال سکیر فاضالب، یبهداشت دفع به مربوط اقدامات نیهمچن. دهدیم کاهش درصد 75 را اسهال سکیر افته،ین بهبود و هیاول

 توانندیم دهند،یم بهبود صابون با را دست یشستشوکه  اقدامات یبرخ دهندی. شواهد نشان مدهدیم کاهش درصد 25تا  را

 (.Wolf et al., 2018) دهند کاهش درصد 30 تا اقدام عدم طیشرا با سهیمقا درابتال به اسهال را  سکیر

 2 و نفر اردیلیم سه از شیب جهان در(. WHO, 2020a) است مهم اریبس 19 -دیکوو وعیش از یریجلوگ یبرا دست بهداشت

 (.WHO/UNICEF, 2019b) ندارند یدسترس دست یبهداشت یشستشو امکانات به یبهداشت مرکز 5 هر ازمرکز 

 یربهداشتیغ طیشرا با مرتبط یهاعفونت از یناش متوسط و کم درآمد با یکشورها در عمدتا باردار مادران مرگ ٪11 ایدن سطح در

 است تولد از پس هفته شش یط نامناسب یبهداشت دفع امکانات از یناش یهاعفونت ای خانه در تولد و مانیزا هنگام

(WHO/UNICEF, 2019b .)یپ در مرگ ونیلیم کی از شیب ساالنه است ممکن ناپاک یهامانیزا با مرتبط یهاعفونت 

 و مانیزا مراقبت، دوران طول در فاضالب یبهداشتدفع  هیاول امکانات از یبرخوردار(. WHO/UNICEF, 2019b) باشد داشته

 (.PMNCH, 2014) دهد کاهش ٪25 تا را مادران و نوزادان مرگ و( ی)گندخون سیسپس عفونت، خطر تواندیم نوزاد تولد

WHO/UNICEF (2018) به ٪66 ،( کشور 92 یهاداده براساس) یدنیآشام آب به مدارس آموزان دانش ٪69دادند که  نشان 

 ونیلیم 570 معادل نیا. داشتند یدسترس( کشور 81 در) بهداشت به ٪53 و( کشور 101 در) فاضالب یبهداشت دفع امکانات

 بهداشت فاقد کودک ونیلیم 900 و فاضالب یبهداشت دفع امکانات فاقد کودک ونیلیم 620 مدارس، در یدنیآشام آب فاقد کودک

 .رودیم دست از آب به مربوط یهایماریب لیدل به مدرسه در روز ونیلیم 443 از شیب UNDP (2006). طبق گزارش است

 از دور منابع از آب انتقال صرف روز هر در را قهیدق 30 از شیب شوند،یم شامل را دختران و زنان اغلب که نفر ونیلیم 230 حدود

. بودند خانوار ده از هشت در آب حمل مسئول دختران و زنان کشور، 61 در(. WHO/UNICEF, 2017a) کردند خود خانه

 کنندیم صرف آب حمل یبراوقت  زانیم چه روز هر دختران و زنان که است کرده محاسبه( سفیونی) متحد ملل کودکان صندوق

 (.UNICEF, 2016) سال 22800 ای روز ونیلیم 8.3 ای ساعت ونیلیم 200 با است برابر که

 نیب از فاضالب یبهداشت دفع به یدسترس عدم لیدل به یکار یروزها در سال در دالر اردیلیم 6.5 حداقل که شودیم زده نیتخم

 نیمهمتر که دهدیم رخ کار محل در رداریواگ یهایماریب از یناش مرگ 400.000 با  یتقر ساله هر بعالوه(. WHO, 2012) رودیم

 (.WWAP, 2016) است نامناسب بهداشت و فاضالب یبهداشت دفع امکانات و تیفیک کم یدنیآشام آب آنها عامل

 260 بر بالغ را WASH یناکافنامناسب و  خدمات با مرتبط ساالنه یاقتصاد خسارات کل(، WHO) بهداشت یجهان سازمان

 کل GDP از ٪1.5 ساالنه تخسار متوسط معادل با یتقر که است کرده برآورد متوسط و کم درآمد با کشور 136 در دالر اردیلیم

 (.WHO, 2012) شودیم کشورها آن

 کم درآمد با کشور 140 در  مناسب بهداشت و یبهداشت دفع امکانات و سالم یدنیآشام آب به یدسترس که است شده زده نیتخم

 Hutton and) دارد نهیهز سال در دالر اردیلیم 114 ای 2030 تا 2016 یبازه زمان در دالر اردیلیتر 1.7 با یتقر متوسط و

Varughese, 2016.)  
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 قرار ثروتمند افراد ٪20 اریاخت درها ارانهی ٪56 متوسط طور به شده انجام متوسط و کم درآمد با کشور ده در که یقاتیتحق طبق

 در آب یجهان توسعه گزارش طبق(. Andres et al., 2019) رسدیم ریفق افراد ٪20 بهها ارانهی ٪6 تنها که یحال در رد،یگیم

 که کنندیم نهیهز خود آب یبرا شتریب برابر 20تا  10 اغلب کنندیم یزندگ یرسم ریغ یهاسکونتگاه در که یافراد ،2019 سال

 (.WWAP, 2019) شودیم نیتام آب یتانکرها مانند نیتام منابع از

 در برابر دو از شیب یبهداشت دفع امکانات در یگذار هیسرما بازده ،یجهان نیانگیم اساس بر که بود شده گزارش قبال که یحال در

 براساس ، Hutton (2018)توسط دیجد لیتحل و هیتجز ،(WHO, 2012) است یدنیآشام آب در یگذار هیسرما بازدهبا  سهیمقا

 آب نیتأم در یکنون ( BCRs 1) نهیهز -سود یهانسبت که دهدیم نشان یشهر و ییروستا مناطق نیب یکیتفک یهاداده

 با برابر بیترت به) فاضالب یبهداشت دفع امکانات از شیب( ییروستا و یشهر مناطق یبرا 6.8 و 3.4 با برابر بیترت به) یدنیآشام

 .است( ییروستا و یشهر مناطق یبرا 5.2 و 2.5

 دفع هیاول امکانات لیدل به احتماال   ییروستا و یشهر یهاطیمح نیب هاBCR در تفاوت و خدمات نیب هاBCRدر  تفاوت نیا

 یحال در ،(Hutton and Varughese, 2016) است هیاول یآبرسان از گرانتر آن نیتام یکل طور به که است فاضالب بهداشت

 .دارند یشتریب نهیهز یشهر مناطق در دو هر که

 

 غذا و کشاورزی

 2019 سال در( ایدن تیجمع از ٪10 ای) نفر ونیلیم 750 به کینزد اما است، بوده همگام تیجمع رشد با غذا یجهان دیتول اگرچه

 تعداد متأسفانه،(. FAO/IFAD/UNICEF/WFP/WHO, 2020) داشتند قرار ییغذا تیامن عدم دیشد سطح معرض در

 .است شده شتریب ایدن سراسر در آن یاقتصاد تبعات و 19-دیکوو یریگ همه لیدل به 2020 سال طول در مذکور

 ,.Rockström et al) دارد ییغذا مواد دیتول در( ٪60) یا عمده سهم و دیتول را ایدن یزراع محصوالت از ٪80 مید یکشاورز

 (.Mekonnen and Hoekstra, 2011a) است سال در مکعب لومتریک 5173 زانیم به مید یکشاورزآب  مصرف(. 2007

 کندیم دیتول را ییغذا مواد از ٪40 وجود نیا با دهد،یم پوشش را کشت تحت یاراض از ٪20 حدود یاریآب شبکه با یکشاورز

(Molden et al., 2010)، است سال در مکعب لومتریک 2230 حدود یاریآب شبکه با یکشاورز بخشآب در  مصرف 

(Mekonnen and Hoekstra, 2011a.) 

حجم  کل از ٪92 که بود سال در مکعب لومتریک 7404بالغ بر   2005 تا 1996 یزمان دوره در یزراع محصوالت دیتول یمصرف آب

 (.Hoekstra and Mekonnen, 2012) است یمصرف آب

 از. کنندیم یزندگ دیشد فقر در آنها از نفر ونیلیم 767 که دارد وجود ریفق اردیلیم 2.1 هنوز ،یاقتصاد ریچشمگ رشد رغمیعل

 نیتأم یاصل هیپا همچنان یکشاورز که ییجا دارند، سکونت ییروستا مناطق در ٪80 کنندیم یزندگ فقر در که یافراد کل

 (.World Bank, 2016b) است آنها شتیمع

                                                           
1 Benefit–cost ratios (BCRs) 
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 شودیم نیتأم ینیرزمیز آب منابع توسط ایدن سطح در شده یاریآب مناطق آب از درصد 40 که دهدیمنشان  یومحل یمل یهاداده

(Siebert et al., 2010.) 

 باعث تواندیم برداشت رانهیسختگ مقررات یاجرا و آب مناسب یحسابدار باهمراه  باال راندمان با یاریآب یهاسامانه از استفاده

 امکان محصول، یبازده یفعل سطح حفظ با وشود  درصد 70 از شیب تا رودخانه زیآبر حوضه سطح در دیرمفیغ آب مصرف کاهش

 (.Jägermeyr et al., 2015) شودیم فراهم( ستیز طیمح یایاح جمله)از  گرید یهااستفاده یبرا آب مجدد صیتخص

 است شده برآورد 2011 سال در کایآمر دالر اردیلیتر 26 شودیم هیها اراتاالب توسط که ستمیاکوس خدمات یجهان یاقتصاد ارزش

(Costanza et al., 2014 .) 

 یابیباز. کندیم جبران یکشاورز بخش در را یمغذ مواد نیا یجهان یتقاضا از ٪13 از شیب فاضالب از یمغذ مواد کامل یابیباز

 منافع از فراتر(. Qadir et al., 2020) شود منجر جهان سراسر در دالر اردیلیم 13.6 ییدرآمدزا به تواندیم ییغذا عناصر نیا

 (.FAO, 2010a) دارد همراه به را ستیز طیمح و انسان سالمت یبرا یاتیح یایمزا فاضالب، از مجدد استفاده یاقتصاد

 زده نیتخم. است جذاب اریبس یشهر مهین و یشهر یهاطیمح در یکشاورز بخش یبرا ژهیو به شده هیتصف فاضالب از استفاده

 یکشاورز بخش آب مصرف کل درصد 15 حدود که شودیم دیتول جهان سراسر در فاضالب مکعب لومتریک 380 ساالنه که شودیم

 (.Qadir et al., 2020) دارد را یکشاورز یاراض هکتار ونیلیم 42 بر بالغ یاریآب لیپتانسشده  هیمقدار فاضالب تصف نیا. است

 (.FAO, 2019c) رودیم نیب از یفروش خرده سطحاز برداشت تا  پسمرحله  از شده دیتول ییغذا مواد یاقتصاد ارزش ٪14 حدود

 لیتشک را ییغذا محصوالت دیتول در استفاده مورد آب منابع کل از ٪24 رفته هدر و رفته نیب از ییغذا محصوالت یجهان دیتول

 (.Kummu et al., 2012) دهدیم

 قبول قابل یفرهنگ نظر از و صرفه به مقرون کم، یستیز طیمح تبعات یدارا سالم، که هستند ییهامیرژ مناسب ییغذا یهامیرژ

 زین و شده یفرآور کامال   یغذاها و یافزودن یقندها گوشت، محدود مصرف شامل ییهامیرژ نیچن (.FAO, 2010b) باشند

 تواندیم نیهمچن مناسب ییغذا یهامیرژ سمت به رییتغ(. Tilman and Clark, 2014) است متنوع یاهیگ یغذاها مصرف

 (.Springmann et al., 2018) دهد کاهش ییغذا مواد دیتول یبرارا  آب مصرف ٪20 حدود ،یفعل یهامیرژ با سهیمقا در

 

 صنعت و کسب و کار ی،انرژ

 دیتول) یانرژ دیتول منظور به آب یهابرداشت کل از ٪10 با یتقر 2014 سال در که زندیم نیتخم (IEA) یانرژ یالملل نیب آژانس

 زندیم نیتخم نیهمچنآژانس  نیا(. IEA, 2016) است شده مصرف آب ٪3 حدود زانیم نیا از که است افتهی اختصاص( برق

 .است شده استفاده گرید عیصنا توسط( آب یجهان یهابرداشت ٪10 حدود) یمشابه مقدار که

 برق دیتولدر  یدرصد 140 و دیتولدر   یدرصد 400 شیافزا 2050 و 2000 یهاسال نیب آب یجهان شده ینیب شیپ یتقاضا

 سال تا را یصنعت آب برداشت برابر دو با  یتقر( WRG, 2009 2030) گرید مطالعه(. OECD, 2012) دهدیم نشان را یحرارت

 .جهان سطح در ٪22 به دنیرس یعنی است کرده ینیب شیپ 2030
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 شتریب است ممکن زانیم نیا. است شده گزارش 2018 سال در کایآمر دالر اردیلیم 38.5بالغ بر  آب از یناش هاشرکت یمال انیز

 و کسباز آب در  یناش یتجمع سکیر 2019 سال در(. CDP, 2018) ستندین ارقام هیارا به قادر شرکت 50 حداقل رایز باشد

 (.CDP, 2018) بود دالر اردیلیم 425بالغ بر  مختلف یکارها

 ,Hoekstra and Chapagainشده است ) دیتول یصنعتمحصول  دالر هر یازا به تریل 80 با برابرشده  استفاده یمجاز آب

 به تریل 25 تا 20 نیب هند و نیچ در و تریل 100 کایآمر در مثال، عنوان بهمختلف متفاوت است.  یکشورهادر  البته که( 2007

 .است دالرهر  یازا

 

 یامنطقه یاندازهاچشم

 قایآفرقاره 

حال،  نی(. با اGonzalez Sanchez et al., 2020) شودیمزده  نیتخم جهان منابع کل از ٪9 با  یتقر قایآفر نیریآب ش منابع

 کل از ٪54 یو غرب یمرکز یقایدر آفر واقعاز آب  یکه شش کشور غن ینشده است، در حال عیتوز کنواختیمنابع به طور  نیا

 UNESCO Regionalدارند ) اریاخت در را ٪7تنها  ،یآب منابع نیرتریقاره با فق نیکشور ا 27 اما ،دارند اریاخت در را قاره منابع

Office for Eastern Africa, 2020). 

 بودند محروم 2017 سال در داریپا و سالم یدنیآشام آب خدمات از قایآفر یصحرا جنوب یکشورها تیجمع کل از ٪73 حدود

(WHO/UNICEF, 2019 .)تحت( نفر ونیلیم 160 حدود) قایآفر تیجمع از درصد 14 که شودیم زده نیتخم حاضر حال در 

 به نیهمچن و آب منابع کنواختیریغ عیتوز به یحدود تا آن علت(. Hasan et al., 2019) کنندیم یزندگ یآب کم طیشرا

 (.UNEP, 2002) گرددیم بر سالم آب خدمات به یدسترس در ینابرابر

 اروپا محدوده

 نیا. با دهدیم نشان را آب یگذار ارزش افزون روز تیاهم 2000 اروپا هیاتحاد آب دستورکار مانند یادیبن یهاچارچوب توسعه

. کنندیم استفاده مختلف یکردهایرو از وبوده  محدود یفرامرز یهانهیزم در ژهیو به آب یگذار ارزش یبرا اقدامات وجود،

 یهامنابع آب تیریمد ژهیو یهانهیدر زم شتریب یفرامرز یهانهیزمآب در  یکم یگذارشارز یبرا صیقابل تشخ یکردهایرو

 یگذارهدف یستمیاکوس خدمات بهبودو  هنگامهشدار زود یهاسامانه مخاطرات، سکیر، کاهش البیس تیریمد رینظ یفرامرز

 .شوندیم

 نهیهز نیا اما است یاضاف نهیهز ازمندین اگرچه و است برخوردار یاژهیو تیاهم از هاداده یآور جمع یهاسامانه در یگذار هیسرما

 .شود جبران موثر یهمکار یایمزااز  یبرخوردار با تواندیم
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 بیو کارائ نیالت یکایآمر

 شیب که استهر نفر بهره مند  یازا به سال در مکعب متر 28000 حدود آب زانیم متوسط از  بیکارائ و نیالت یکایآمر منطقه

 (.FAO, 2016) استهر نفر(  یبه ازا سال هر در مکعب متر 6000) یجهان نیانگیم برابر چهار از

، یاب، برقیاز جمله کشاورز یمختلف یهابخش رایبه اختالفات دامن زده است، ز بیو کارائ نیالت یکایدر منطقه آمر یتنش آب

 کنند.یرقابت م ابیفاضالب بر سر منابع کم یو دفع بهداشت یدنیآب آشام یمعدن و حت

 یگذار هیسرما فقدان ای و زهیانگ عدمو مقررات،  یگذاربه ضعف قانون صیموثر تخص یندهایفرآ نیاز موانع مهم در تأم یبرخ

 .شودیاست که عمدتا به منابع آب منطقه نسبت داده م یکم ارزش انگریب تیعوامل در نها نی. همه اشودیم مربوط

 تحت منطقه نیا درها رودخانه طول چهارم کی حدود. است ٪40کمتر از شودیم هیتصف منیبه طور ا که فاضالب نسبت متوسط

 (.UNEP, 2016) است یخانگ فاضالب ها،یآلودگ نیا یاصل منبع. دارد قرار زا یماریب دیشد یهایآلودگ ریتأث

 هیانوسیاق و ایآس

 باعث که است برخوردار جهان آب منابع ٪36 از تنها اما است داده یجا خود در را جهان تیجمع از ٪60 هیانوسیاق و ایآس منطقه

 (.APWF, 2009) باشد جهان در مقدار نیکمتر نفر هر یبرا دسترس در آب سرانه شودیم

کنند یخود برداشت م نیریآب ش از یدارینسبت ناپا بهاز کشورها  یبرخ رایعمده در منطقه است، ز ینگران کیآب  داریناپا برداشت

 هیانوسیو اق ایجهان در آس ینیرزمیز آب منابع بردارانبهره نیمورد بزرگتر 15از  موردو هفت  -از کل آب موجود  یمیاز ن شیب -

که مصرف آب  دهندیم نشان قاتی(. تحقUNESCAP/UNESCO/ILO/UN Environment, 2018) دارند قرار

 ,UNESCAP/UNESCO/ILO/UN Environment) افتیخواهد  شیدرصد افزا 30 زانیبه م 2050تا سال  ینیرزمیز

2018;ADB, 2016.) 

 فاضالب درصد 80 از شیب. شودیم مشاهده منطقه در آب یآلودگ از ییباال زانیم دسترس، در آب سرانه نییپا مقدار بر عالوه

 (.Corcoran et al., 2010) شودینم هیتصف هیانوسیاق و ایآس توسعه حال در یکشورها در شده دیتول

 ایآس غرب و انهیخاورم منطقه

 (.UNDESA, n.d.b. )کنندیم استفاده را خود موجود نیریش آب منابع از ٪100 از شیب منطقه، کشور چهارده

 ,UNESCWA) کنندیم یزندگ مطلق یآب کم طیشرا در نفر ونیلیم 362 حدودا  ای تیجمع از ٪86 با یتقر ،یعرب یکشورها در

2019a). شده  رمتعارفیو منابع آب غ ریناپذدیتجد ینیرزمی، منابع آب زیفرامرز یهابه آب یوابستگ شیکمبود آب باعث افزا

 است. 

 به انهیخاورم منطقه در شده یآور جمع فاضالب سوم دو از شیب. است گسترش به رو منطقه در شده هیتصف فاضالب از استفاده

  یاریآب یبرا شده هیتصف فاضالب ازفارس و عربستان  جیخل یجنوب هیحاش یکشورها شتریب در. شودیم هیتصف منیا طور

 (.UNESCWA, 2017) شودیم استفاده ییزا ابانیب با مبارزه و یعیطب اهانیگ و سبز یکمربندها
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 مصرف را منطقه نیریش آب برداشت کل از درصد 84 دارد، عهده بر را منطقه GDP از سهم درصد 7 تنها یکشاورز که یحال در

 است، نشده منعکس یخوب به یکشاورز محصوالت صادرات و یگذارمتیق در آب نیا ارزش (.UNESCWA, 2019a) کندیم

 ,UNESCWA) است یکشاورز بخش در یعرب افتهی توسعهکمتر  یکشورها در GDP از ٪23 و تیجمع اشتغال از ٪38 بایتقر

2020a .)و ییدرآمدزا ،ییروستا شتیمع نیتأم منظور به دام و محصوالت یبرا ازین مورد آب نیتام که شودیم باعث امر نیا 

 .باشد یضرور منطقه مناطق نیرتریپذ بیآس از یبرخ در ییغذا تیامن

 که یکسان از نفر ونیلیم 26 حدود شامل یررسمیغ یهاسکونتگاه و رشد حال در یشهرها یازهاین نیتأم یبرا آب خدمات نیتأم

 (.UNESCWA, 2020b) دارد قرار یا ندهیفزا فشار تحت ،(یداخل آوارگان و پناهندگان) شوندیم آواره ناچار به

 یریگهمه از یریشگیپ به ازین به توجه با ژهیو به سالمتبخش  در یادیز یامدهایپ و شودیم یاضاف یهانهیهز به منجر امر نیا

 .داردبه همراه  19-دیو انتقال کوو

 خانوار مخارج از ٪3 تا 2 از شیب تیجمع از ٪20 با  یتقر. دارند یآب مخارج نهیهزرتبه را در  نیدوم قا،یآفرو شمال  ایغرب آس منطقه

 (.United Nations, 2018) کنندیم WASH خدمات صرف را خود

 

 توانمندساز یطبه عنوان شرا سازییتو آموزش و ظرف یقاتتحق

جمع در یگذار هیسرما دالر کی که داده نشان یکیدرولوژیه شیپا یهابرنامه در یگذار هیسرما بازده نهیدر زم یاقتصاد مطالعات

 یاقتصاد ارزش( که Gardner et al., 2017) کندیم جادیا منفعت دالر چهار متوسط طور به آب هیپا یهادادهو پردازش  یآور

 .کندیم برجسته را یآب هیپا یهاداده
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