
 





زندگی  چرایی موضوع و اهمیت آن
بدون آب 
امکان 
پذیر 
 نیست 

 امنیت برای : است حیات مایه آب
  که چرا است ضروری تغذیه و غذایی

 ، شیالت) غذایی مواد تولید برای
 ، (دام و باغی و زراعی محصوالت

 آن تهیه و تبدیل ، غذایی مواد فرآوری
 ها اکوسیستم حیات منبع است، ضروری

 تاالب ها و دریاچه ها جنگل ها، جمله از
 و بهداشت و آشامیدن برای آب است،

 ، انرژی برای آب است، الزم سالمت
  مهم نیز اقتصادی بخشهای سایر و صنعت

 گفت می توان کالم یک در و است
  و آب مگر نمی افتد اتفاق پایدار توسعه

  .باشد داشته وجود آب به دسترسی

از سوی  ( مارس ۲۲)روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین هر سال 
. سازمان ملل نام گذاری شده است  

درصد آب در بخش کشاورزی،  61طبق آمار سازمان ملل   
درصد در شرب و مصارف خانگی و بهداشت مصرف  3درصد در صنعت و  29

. شود  

 همه مسوولیم
 برای نجات آب 

بانوان روستایی در تولید و 
خانگی و آب و مصارف شرب 

 روستا
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 به خشکسالی که می دهد روی ما کشور در آن نوع 31 جهان در موجود بالیای نوع 40از  
 .باشد می آنها مهمترین پوشش، تحت گستره و فراوانی شدت، واسطه

 

 بیماریهای آتشفشان، طوفان، سیل، خشکسالی، :از عبارتند طبیعی بالیای از برخی 
 .سرمازدگی لغزش، زمین اپیدمی،

 

 بالیای طبیعی و سهم خشکسالی



 اتفاق خشكسالی ،شود محصول در خسارت به منجر و باشد كمتر محصول واقعی نیاز از خاك رطوبت كه زمانی كشاورزی دیدگاه از
 .است افتاده
 كشاورزی دیدگاه از خشكسالی مفهوم بنابراین ،است متفاوت هم با آنها آبی نیاز كه شده مشخص گیاهان آبی نیاز محاسبه در چون
 .گرد می قرار خشكسالی تأثیر تحت كه است اقتصادی بخش  اولین معموالً كشاورزی .باشد نمی یكسان مختلف محصوالت برای

 تعریف خشکسالی از دیدگاه کشاورزی  

  هر ازای به تقریبا ً بوته ای گیاهان مورد در (1380) قائمی
  تولید هكتار در كیلوگرم یک بارندگی، كاهش میلی متر

 .است یافته كاهش علوفه

 نظامهای بررسی)مرتع فنی دفتر – اجتمایی علوم دانشكده
 :(1379 -برداری بهره

  میانگین از) بارندگی  (mm)متر میلی 10 هر كاهش ازای به
 .می یابد كاهش تولید   (Kg)گرم كیلو6.4 مرتع در ( مدت بلند

 ( 1385مدل پویای مراتع )دفتر فنی مرتع  –دانشگاه تهران 
با در نظر گرفتن مساحت هر یک از مناطق آب و هوایی 

متوسط كاهش تولید علوفه بر حسب كیلوگرم در هكتار برای  
ازای كاهش یک میلی متر بارندگی از هر هكتار مرتع به 
  .كیلوگرم است 36/1متوسط درازمدت، 

-می نشان (۲0۲1 غذایی، امنیت و كشاورزی بخش بر ها بحران و بالیا تأثیر) فائو مطالعات
 كاهش درصد 8 گندم عملكرد خشكسالی دلیل به ۲009 تا 1983 هایسال طی كه دهد

 با مرتبط شدید و مكرر حوادث ترتیب، همین به .(هكتار در تن 0.۲9 حدود) است یافته
-۲007) خشكسالی جدیدترین در گرما و خشكسالی اثرات با همراه هوایی و آب تغییرات

 تولید ارزش زیان و شده غالت تولید كاهش باعث درصد 13.7 متوسط طور به (۲005
 همكاران، و لیزیوم) .است شده برآورد گندم برای دالر میلیارد 13.6 حدود آن از ناشی
 كاهش بر مستقیمی تأثیر خشكسالی كه است آن از حاكی نیز داخلی مطالعات .(۲018

 (متر میلی) بارندگی واحد هر كاهش با كه طوری به دارد؛ كشاورزی محصوالت عملكرد
 (1390 بستانی،) .یابد می كاهش هكتار واحد در گندم كیلوگرم ۲.7۲ تولید

  الگوی در تغییر با كه كرده اند پیش بینی شده انجام ۲016 سال كه تحقیقی در
  ۲0 از بیشتر و ۲030 سال در درصد 10 میزان به جهانی غذای كاهش احتمال بارش،
   .دارد وجود ۲050 سال در درصد

درصد از كل تأثیر   8۲خشكسالی بیشترین تاثیر را بر كشاورزی دارد  به طوری كه 
.درصد را سایر  بخشها جذب می كند  18خشكسالی را  بخش كشاورزی  و   
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 مستقیم و غیر مستقیم•

 كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت،•

 اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی•

 اقتصادی•

 اجتماعی•

 زیست محیطی•

 گونه های جانوری
 گونه های گیاهی

 محیط زیست انسانی

 آثار بر اقتصاد كالن•

 آثار بر بخش ها و زیر بخش ها•

 سایر•

 در سطح كالن در سطح جوامع در سطح خرد

 پیامدهای کم آبی و  خشکسالی

كاهش  : پیامدهای خشكسالی برای كشاورزی
افزایش   –و پس انداز و سرمایه گذاریدرآمد 

 –كاهش تولید غذا  –مهاجرت  –هزینه ها 
 –افزایش واردات غذا –افزایش قیمت غذا 

ذرت و   –جو  –علوفه )كاهش نهاده های دامی 
، افزایش قیمت نهاده های دامی ،افزایش  ...( 

... بیماریها و آفات و   



  جمعیت از درصد 80 آمار، طبق .است انداخته خطر به را فقیر كشورهای در ویژه به زمین ساكنان از نفر ها میلیون جان آلودگی و آب كمبود امروزه
  .هستند فقیر كشورهای در میرها و مرگ از بسیاری عامل نیز آب از ناشی های بیماری .دارند دسترسی سالم و سالم آب منابع درصد ۲0 به تنها جهان

  جهانی عرصه در (آب جنگ)اجتماعی و سیاسی تنش های و می شود تشدید آب جهانی بحران آب، منابع آلودگی و حد از بیش برداشت با بنابراین،
 . یابد می افزایش نیمه خشک و خشک كشورهای در به ویژه

 پیامدهای کم آبی و  خشکسالی

  انجام ۲0۲0 سال در  United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ملل سازمان بالیای خطر كاهش دفتر كه مطالعه ای در
 (درصد 18.5)نفر میلیون18٫۲ كه داده قرار تاثیر تحت را نفر میلیون 98٫4 حدود در  ۲0۲0 سال در هوایی و آب تغییرات به مربوط بالیای است  شده

 در خشكسالی برای كه است شده برآورد دالر میلیارد 171٫3  حدود در ۲0۲0 سال نظر مورد بالیای اقتصادی خسارت .اند دیده صدمه خشكسالی از
 در  فقط كه بوده دالر میلیارد 6٫5 حدود در خسارت میانگین  ۲019 تا ۲000 دوره طی خشكسالی برای .است دالر میلیارد(سهم درصد4.4) 7٫5 حدود

 .است شده بیشتر   درصد 0٫9 حدود در  ۲0۲0 سال
 
۲050جمعیت تحت تنش آبی در جهان در افق  ( اضافی كار و آب آوری جمع) روستایی بانوان به نسبت خشونت افزایش   

میلیارد نفر  3.1افزایش   



 وضعیت کشور از منظر آب و خشکسالی چگونه هست؟

 .دارد قرار خشک نیمه و خشک منطقه در اقلیمی نظر از ایران

 جهان بارندگی متوسط سوم یک از کمتر ایران بارندگی متوسط
   .است

 . است جهان تبخیر پتانسیل برابر 3 ایران تبخیر پتانسیل

 دسترس از تبخیر اثر در کشور در بارش  حجم درصد 70 حدود
   .شود می خارج

 .است آبیاری غیر فصول در بارندگی درصد 75 حدود

 . مکرر های خشکسالی 

 در مترمکعب 1306 ، ایران کشور در آب برداشت سرانه میزان
  می باشد آب برداشت معمول حد از باالتر بسیار که است سال

( FAO, 2015). 

 . آب پایین بهره وری

 ... و  

 
 
 

 تقسیم بندی اقلیمی ایران



 :منابع آب موجود در هر منطقه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد 

 آب زیرزمینی و روان آبها: آب آبی 

بخشی از بارندگی است که امکان ذخیره در خاك را  . رطوبت موجود در خاك و تبخیر و تعرق: آب سبز
 .پیدا می کند و می تواند به صورت مستقیم توسط گیاه استفاده شود

آبهای غیر قابل مصرف ولی قابل تصفیه که میتوان آنها را دوباره به چرخه تولید محصول  : آب خاکستری
آب خاکستری، آبی است که در اثر فعالیتهای مختلف بشر از قبیل شهرنشینی،  . داد و استفاده کردبرگشت 

فعالیت صنایع و یا حتی فعالیتهای کشاورزی آلوده شده و از حد استاندارد قابل استفاده پایینتر قرار  
 .  گرفته باشد

 می شود استفاده محصول یک برای مصرف تا تولید از که آبی :مجازی آب. 

 انواع آب

قابلیت استفاده از 
آب سبز و  

خاكستری را 
 افزایش دهیم 



، در  %92میزان وابستگی محصوالت زراعی و باغی به آبیاری در ایران   

.می باشد% 40مقایسه با متوسط جهانی   
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 وابستگی تولید به آب در ایران و جهان

آب الزم 
داریم برای  

تولید  
 كشاورزی

وابستگی به آب چرا 
زیاد است ؟ بهره وری  

.آب پایین است  



 مقایسه شاخص بهر ه وری آب به تفکیک سطوح درآمدی کشورها
2005تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی به دالر سال   

سخن می گوییم منظورمان این است كه در تالش هستیم كه  افزایش بهره وری وقتی از
 .كنیم، بهبودهایی را ایجاد حوزه كارایی و هم در حوزه اثربخشیدر هم 



 عوامل تشکیل دهنده بهره وری

 

 اثر بخشی کارایی

درست 
انجام 

 دادن کار

کار درست  
را انجام 

 دادن

* 

* 

چگونه همین كارهایی را كه فعالً انجام می دهم، بهتر و با اتالف كمتر انجام »این است كه  دغدغه ی كارایی
 «دهم؟

آیا این كارهایی كه انجام می دهم، دقیقاً  همان كارهایی است كه باید انجام »این است كه  دغدغه ی اثربخشی 
 «بدهم؟ یا باید به سراغ كارها و فعالیت های دیگری بروم؟



 روند رشد جمعیت جهان

  این یابد، افزایش نفر میلیارد 9 به ۲050 سال تا جهان جمعیت رودمی انتظار
 ملل سازمان كشاورزی و غذا سازمان بینی پیش طبق كه معناست بدان

  درصد 70 غذا جهانی تولید بایستی عظیم، قحطی از جلوگیری برای متحد،
  .یابد افزایش



( 2005 - 2050) تولید و تراز تجاری غالت جهان و کشورهای در حال توسعه   
(میلیون تن: واحد )   

وارد  
 كننده 



 ،مدیرخانه انبعنو نناآ نددار آب فمصر مدیریت در توجهی قابل نقش نناز كه ستا داده ننشا انهشگروپژ تمطالعا و اتمشاهد
 ان،ندزفر به فمصر صحیح یلگوا و فرهنگ لنتقاا در نندامیتوو میكنند ییزربرنامه فمصر چگونگی و ارخانو یهازنیا تامین ایبر

  می دهستفاا سانیر تخدما زا،مددرآ و یتولید یها فعالیت ا،غذ طبخ ایبر آب از نناآ .باشند شتهدا یكلید نقش نیكادنز و همسر
  در نناز نقش به توجه با .ندرداربرخو توجهی قابل نشدا از آن ییتهاودمحد و آب كیفیت و كمیت با طتباار در ینابنابر .كنند

  یا و آب یكمیتهها در مهمی نقش هاحطر ایبر هاییزربرنامهو لویتهااو تعیین در كترمشا با ننداتو می نناآ آب، فمصر مدیریت
  باعث تنها نه هاحطر در هاآن كترمشا كه هددمی ننشا هاركشو سایر و ما ركشو تجربه .باشند شتهدا زنیا ردمو ركا وینیر تامین

  و همیتا .میكند همافر را جامعه در نناآ موقعیت ءتقاار و زینمندسااتو بلكه دمیشو هاحطر تخدما از نناآ نشد مندهبهر
  در هیژو به .ستا ناپذیررنكاا داریبر هبهر تا حطر ییزربرنامه از آب منابع مدیریت یها جنبه كلیه در نناز لفعا كترمشا ورتضر

 .ستا یبیشتر همیتا دارای آب فمصر و تقاضا مدیریت در نناز نقش ،هستند یتومحد رچاد آب تامین ایبر كه مناطقی
 

  یمریكاآ در آب كتیرمشا یها هیافتر نشد حمطر به نسبت) تاخیر با نجها سطح در آب منابع مدیریت در نناز كترمشا عموضو
 ههد دوم نیمه در .شد اربرگز مینهز ینا در ختصاصیا هایی هماییدگر و حمطر یجد رطو به دیمیال 1980 ی ههد خراوا از (التین
 توجه ردمو تخدما ئهارا كیفیت در آن منفی یپیامدها و آب منابع مدیریت و داری نگه ی،یزر برنامه در نناز كترمشا انفقد 1980

 به توجه ب،فاضال و آب یها برنانه در نناز لویتاو حق عایتر ن،ناز كترمشا سهم یشافزا یها حطر آن از بعد .گرفت ارقر ای هیژو
  تولید و فمصر ارناپاید یلگوهاا در وریضر اتتغییر لعماا در نناز هكنند تعیین نقش و بریزآ یها حوضه مدیریت و ریبیاآ در نناز

   .ستا گرفته ارقر تاكید ردمو

 نقش بانوان روستایی در مدیریت آب 



 رفتار و  الگو تغییر-1
 – منزل در آب مدیریت -۲

 روستا و كار و كسب
 و فرصت به تهدید تبدیل -3

 ایده



ترویج و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی  
بانوان در کسب و کارها کم آب بر توسط 

  روستایی 



سرانه مصرف آب خانگی در آئین نامه 
لیتر به  150-75وزارت نیرو، میزان 

ازای هر نفر در روز پیشنهاد 
.است  شده  

صرفه جویی  
وحركت به سمت 

 مصرف حداقل 



 .بازیافت آب خاكستری و جمع آوری باران  
 .نگه داشت آب در سطح حوضچه ها

 .بندهای كوتاه خاكی و سنگی فرصتی برای هدایت رواناب و سیالب به سمت حوضچه ها و محل ذخیره آب
كشت مختلط در باغ و استفاده از آب مورد استفاده برای درختان رایج ترین محصوالت كشت شده شامل پیاز،  

 گوجه فرنگی، كاهو، بامیه، فلفل، بادمجان، كلم
 و تولید محصوالت جدید استفاده از ضایعات برای خوراك دام 

 توسعه و ترویج كشت گیاهان كم آب بر 
 ایجاد تشكل های آبی و حضور فعال در آنها

 ساماندهی زنجیره ارزش محصول 
 استفاده از فناوریهای جدید و اینترنت و پایگاه داده ها 

 (ایجاد كرده است« درگاه اینترنتی بهره وری آب با دسترسی آزاد»به عنوان مثال فائو )

 به كارگیری دانش بومی در مدیریت منابع آبی 
 تشویق خانواده به كارگروهی برای افزایش بهره وری آب در

 (به خصوص كوچک و متوسط مقیاس)تولید كشاورزی  
 

  



  كشاورزی شیوه های مورد در روستایی بانوی  7000 از بیش سنگال، و مالی در
 آب مصرف در كارآمد فناوری های و تجدیدپذیر انرژی های هوا، و آب برابر در مقاوم

  و كشاورزی مشاغل در روستایی بانوی ۲300 از بیش نیجریه، در .دیدند آموزش
 برنج ارزش زنجیره در خود عملیات سودآوری و وری بهره افزایش برای تعاونی
 در روستایی بانوی 1۲500 از بیش كه است ای گونه به پروژه این .اند شده حمایت
 .دهد می قرار پوشش تحت را كشور سراسر

حضور حمكرانی 
خوب و حمایتهای  

 سازمانهای بین المللی 



خطر در كنار 
 ماست 




