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محورهای مورد بحث 



زندگی بدون اهمیت آبچرایی 
آب امکان 
پذیر نیست

امنیتبرای:استحیاتمایهآب
کهچرااستضروریتغذیهوغذایی

،شیالت)غذاییموادتولیدبرای
،(داموباغیوزراعیمحصوالت

آنتهیهوتبدیل،غذاییموادفرآوری
هاتماکوسیسحیاتمنبعاست،ضروری

تاالب هاودریاچه هاجنگل ها،جملهاز
وبهداشتوآشامیدنبرایآباست،

،انرژیبرایآباست،الزمسالمت
مهمیزناقتصادیبخشهایسایروصنعت

گفتمی توانکالمیکدرواست
وآبمگرنمی افتداتفاقپایدارتوسعه

.باشدداشتهوجودآببهدسترسی

از سوی ( مارس۲۲)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

ندهتولیدکننده و مصرف کن



مستقیم و غیر مستقیم•

کوتاه 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 کالن•

آثار بر بخش ها و زیر بخش ها•

سایر•

در سطح کالندر سطح جوامعدر سطح خرد

یپیامدهای کم آبی و  خشکسال

کاهش : پیامدهای خشکسالی برای کشاورزی
افزایش –و پس انداز و سرمایه گذاریدرآمد 

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

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

... بیماریها و آفات و 

چرا آب مهم 
است ؟



جمعیتازدرصد80آمار،طبق.استانداختهخطربهرافقیرکشورهایدرویژهبهزمینساکنانازنفرهامیلیونجانآلودگیوآبکمبودامروزه
.تندهسفقیرکشورهایدرمیرهاومرگازبسیاریعاملنیزآبازناشیهایبیماری.دارنددسترسیسالموسالمآبمنابعدرصد۲0بهتنهاجهان

هانیجعرصهدر(آبجنگ)اجتماعیوسیاسیتنش هایومی شودتشدیدآبجهانیبحرانآب،منابعآلودگیوحدازبیشبرداشتبابنابراین،
.یابدمیافزایشنیمه خشکوخشککشورهایدربه ویژه

یپیامدهای کم آبی و  خشکسال

Unitedمللسازمانبالیایخطرکاهشدفترکهمطالعه ایدر Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)انجام۲0۲0سالدر
(درصد۱8.5)نفرمیلیون۱8٫۲کهدادهقرارتاثیرتحترانفرمیلیون۹8٫۴حدوددر۲0۲0سالدرهواییوآبتغییراتبهمربوطبالیایاستشده

درخشکسالیبرایکهاستشدهبرآورددالرمیلیارد۱۷۱٫۳حدوددر۲0۲0سالنظرموردبالیایاقتصادیخسارت.انددیدهصدمهخشکسالیاز
درفقطکهبودهدالرمیلیارد۶٫5حدوددرخسارتمیانگین۲0۱۹تا۲000دورهطیخشکسالیبرای.استدالرمیلیارد(سهمدرصد۴.۴)۷٫5حدود

.استشدهبیشتردرصد0٫۹حدوددر۲0۲0سال

۲050جمعیت تحت تنش آبی در جهان در افق (اضافیکاروآبآوریجمع)روستاییبانوانبهنسبتخشونتافزایش

میلیارد نفر ۳.۱افزایش 

چرا آب 
مهم است ؟



ست؟وضعیت کشور از منظر آب و خشکسالی چگونه ه

.داردقرارخشکنیمهوخشکمنطقهدراقلیمینظرازایران

جهانبارندگیمتوسطسومیکازکمترایرانبارندگیمتوسط
.است

.استجهانتبخیرپتانسیلبرابر3ایرانتبخیرپتانسیل

دسترسازتبخیراثردرکشوردربارشحجمدرصد70حدود
.شودمیخارج

.استآبیاریغیرفصولدربارندگیدرصد75حدود

.مکررهایخشکسالی

درمترمکعب1306،ایرانکشوردرآببرداشتسرانهمیزان
دمی باشآببرداشتمعمولحدازباالتربسیارکهاستسال

(FAO, 2015).

.آبپایینبهره وری

...و

تقسیم بندی اقلیمی ایران

چرا آب مهم 
است ؟



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

آب زیرزمینی و روان آبها: آب آبی✓

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

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

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

.می شوداستفادهمحصولیکبرایمصرفتاتولیدازکهآبی:مجازیآب✓✓

انواع آب

قابلیت استفاده از 
آب سبز و 

خاکستری را 
افزایش دهیم 



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

.می باشد% 40مقایسه با متوسط جهانی 

92

8

وابستگی تولید به آب در ایران و جهان

آب الزم 
داریم برای 

تولید 
کشاورزی

وابستگی به آب چرا 
زیاد است ؟ بهره وری 

.آب پایین است

چرا آب مهم 
است ؟



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

که سخن می گوییم منظورمان این است که در تالش هستیمافزایش بهره وریوقتی از
.کنیم، بهبودهایی را ایجاد حوزه کارایی و هم در حوزه اثربخشیدر هم 



روند رشد جمعیت جهان

اینیابد،افزایشنفرمیلیارد۹به۲050سالتاجهانجمعیترودمیانتظار
لملسازمانکشاورزیوغذاسازمانبینیپیشطبقکهمعناستبدان

درصد۷0غذاجهانیتولیدبایستیعظیم،قحطیازجلوگیریبرایمتحد،
.یابدافزایش



بههانیجغذایکاهشاحتمالبارش،الگویدرتغییروهواشدنگرم باشدهپیش بینی
وجودمیالدی2050سالدردرصد20ازبیشترومیالدی2030سالدردرصد10میزان

.دارد
درصد۸4تا3بینجهاندرغذاقیمت،بارشالگویدرتغییردلیلبهمی شودپیش بینی

.یابدافزایش2050سالدر

ا واقعیت های مربوط به غذ

غذادرصد60افزایشبهنیازونفرمیلیارد9/7به2050سالدرجهانجمعیتافزایشپیشبینی-1

مدتدرکههستند،گرسنه(جهانجمعیتازدرصد9/8)نفرمیلیون690بهنزدیک2020سالدر-2
.استداشتهافزایشنفرمیلیون60تقریباسالنجپ



ضایعات و هدرفت 

مراحلدرغذاییمواد(دورریز)هدررفتوضایعات(FAO)متحدمللکشاورزیوخواروبارسازمان
ایندرهکمی کندتعریفراتوزیعتافراوریذخیره سازی،تولید،مرحلهازغذاارزشزنجیرهمختلف
Food)غذاضایعاتازمنظورتعریف loss)تولید،مراحلدرکهاستغذاییمحصولازبخشآن

تعریفدر.می شودشاملغذاارزشزنجیرهدررامصرفازقبلتاعرضهوفراوریذخیره سازی،
محصولمنیایعدموغیرقابل دسترس شدنبهمنجرکهکیفیتدرتغییرهرگونهغذایی،موادضایعات

برنامهوجهانیخواروبارسازماندیدگاهازکندغیرقابل مصرفانسانبرایرامحصولدرنهایتوشود
غذاارزشزنجیرهپایانیمراحلدرکهضایعاتیبهمیانایندر.می شودتلقیضایعات زیستمحیط
food)غذادورریزیاهدررفتمی افتد،اتفاقمصرفوخرده فروشییعنی waste)می گویند.

اما،بودهمصرفبرایمناسبوخوبکیفیتباکهاستغذاییموادبهاشارهغذاییموادهدررفت
بیناوتتفبنابراین.(نهاییمصرفیاخرده فروشیمرحلهدریا)می شودانداختهدورونشدهمصرف

صرفمغیرقابلمحصولبهمنجرضایعاتکهاستایندرغذاییمواددورریزیاهدررفتوضایعات
.می شودریختهدورمصرفقابلمحصولهدررفتدرامامی شود،



FOOD WASTE INDEX,REPORT 2021، United Nations Environment Programme

.رودمیهدربهجهاندرشدهتولیدغذاییموادکلازیک سوم ازبیش

غذا در جهان چقدر است ؟ضایعات 

 .کندتغذیهرانفرمیلیون 30ازبیشساالنهمی تواندبریتانیاغذاییضایعاتکلکهمی شودزدهتخمین،The Grocerگزارشطبق



جهانیبانکدرآمدطبقه بندیاساسبر( سال/سرانه/کیلوگرم)غذاییضایعاتمیانگین

غذا در جهان چقدر است ؟ضایعات 



غذا در جهان چقدر است ؟ضایعات 



غذا در برخی کشورها وضایعات 
ایران  چقدر است ؟



؟غذا در برخی کشورها و ایران  چقدر استضایعات 



ایران  چقدر است ؟محصوالت کشاورزی ضایعات 

اصلیراهبردکشاورزیمحصوالتضایعاتکاهش:ماخذ
آموزشتحقیقات،سازمانغذایی،امنیتارتقاءدر

ترویجوکشاورزی



هدرفت آب = هدرفت غذا ضایعات و 

Wasting Food = Wasting Water



وآب برای تولید غذا الزم است 
آبهدرفتیعنیغذاهدررفت



راهکار چیست ؟ 

مدرسهازپسماندازاستفادهوضایعاتکاهشآموزش-۱

(...وکمپوست)جدیدمحصوالتتولیدو(خشکاله)دامخوراکبرایضایعاتازاستفاده-۲

ضایعاتکمترینباغذاییموادسازیذخیرهونگهدای،حملبرایمناسبزیرساختهای-۳

(رفمص–تولیدازپس–تولید–تولیدازقبل)زنجیرهطولدرضایعاتکاهشوغذاییموادومحصولارزشزنجیرهساماندهی-۴

استانداردوکیفیتافزایشبرایارزشزنجیرهطولدرجدیدفناوریهایازاستفاده-5

.شودمنتقلدرآمدکمخانوارهابینتوزیعبرایخیریهموسساتبهراآنها"دیدهآسیب"محصوالتریختندورجایبه-۶

انبارموجودیمدیریت-۷

غذاازحفاظتراهکارهایوضایعاتکاهشمنافعخصوصدرهمگانیترویجورسانیاطالع-8

غذاکیفیتکنترلجامعنظاموشدهتدویناستانداردهاینمودناجباریوعملیاتیبرتأکید-۹

غذاهدرفتوضایعاتکاهشبرایارزشزنجیرهطولدرحمایتیسیاستهایبستهتدوین-۱0

حکمرانی 
خوب  ...(سازمانهای  غیردولتی ، خیرین و )حاکمیت ، دولت و جامعه مدنی 



خطر در کنار 
ماست 




