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 کسانی عیتوز عدم و تیجمع کسانی عیتوز عدم و ییهوا و آب یالگو رییتغ و جهان تیجمع شیافزا به توجه با

(  یوانیح/یاهیگ)  جانداران انقراض نرخ ۲۰۵۰ سال تا که کرد ینیب شیپ را یرانحب توان یم یآسمان نزوالت

 .ردیگ قرار آب کمبود یجد خطر در زین بشر و ابدی شیافزا هشت درصد

 آشامیدن درد به و شور آبها این درصد 97 اما ،است شده پوشیده آب با زمین کره سطحاز درصد 7۲ دحدو

 قطبها در یخی کالهکهای شکل به دنیا شیرین آبدرصد  7۰.است نیریش آن سه درصد وفقط نمیخورند

 ،روسیه ،برزیل – جهان کشور ۶. دارد قرار دسترس در آسانی به جهان شیرین آب یک درصد از کمتر. دارد قرار

 جمعیت سوم یک و هستند دارا را جهان شیرین آب منابعدرصد  ۵۰ حدود – کلمبیا و چین ،اندونزی ،کانادا

 .نندمیک زندگی”  آب منابع لحاظ از فشار تحت”  کشورهای در جهان

   ( Agricultural water productivity ):یکشاورز آب یور بهره- ۱

 در یور بهره پنج درصد با که دهد یم اختصاص خود به را یمصرف آب ازدرصد  7۰ حدود در یکشاورز بخش

 دنبال به را سال در آب مصرف در یدرصد ۲۰ ییجو صرفه کی(  کمتر آب با غذا مقدار همان دیتول)  سال هر

 یمهم محصوالت دیجد ارقام از استفاده با. شود یم آب تنش تحت تیجمع از دو درصد کاهش باعث و دارد

 .کرد کمک یاریآب راندمان یساز نهیبه به توان یم برنج و گندم چون

                             



   ( Irrigation efficiency ):یاریآب بازده-۲

 قطره به یپاش آب و یغرقاب از یاریآب روش رییتغ با توان یم که رود یم هدر به یاریآب طول در آب یادیز مقدار

 .داد شیافزا را یور بهره یک درصد سال هر در قیدق یستمهایس و یا

   ( Domestic and industrial use):یصنعت و یخانگ یها استفاده-۳

 آب مصرف در مدرن التآابزار از استفاده و صنعت بخش در آب انتقال یستمهایس اتصاالت نشت از یریجلوگ با

 آب مصرف در درصد ۲۰ تا توان یم یمصرف آب از مجدد ی استفاده و( …و کیاتومات یرهایسرش) یخانگ

 .کرد ییجو صرفه

   ( Limiting population growth ):تیجمع رشد کردن محدود- ۴

 مصرف از ولد زاد نرخ کنترل با توان یم شود، یم غذا یبرا تقاضا شیافزا باعث تیجمع شیافزا نکهیا به باتوجه

 گندم، ،ینیزم بیس)  یاهیگ از اعم بشر ی استفاده مورد یغذاها یتمام چون) .کرد یریجلوگ آب حد از شیب

 اردیلیم هشت و نیم حد تا جهان تیجمع کنترل با نیبنابرا. است آب یادیز مقدار ازمندین یدام و(  … و برنج

 . دیبخش بهبود را جهان موجود آب تیوضع توان یم ۲۰۵۰ سال تا نفر

   ( Increasing water storage ):آب رهیذخ شیافزا-۵

 

 اقدامات و(  کردن مصرف درست فرهنگ جیترو و بشر یآگاه شیافزا)  نرم اقدامات با که باورند نیا بر نیمحقق

 .کرد حل را ندهیآ در آب کمبود رانحب توان یم(  ندهیآ یبرا آب رهیذخ جهت بزرگ، مخازن ساخت) سخت

   : ( Desalination of seawater )ایدر آب از ییزدا نمک-۶



 

 با که است کن نیریش آب یها دستگاه از استفاده ،جهان در نیریش آب کمبود جبران یراهها از گرید یکی

 ۵۰ تا و بوده نهیپرهز امر نیا که است ذکر انیشا اما. داد کاهش استفاده مرز تا را آب امالح توان یم آن کمک

 .دهد یم شیافزا را نیریش آب آوردن بدست ی نهیهز ،برابر

 یکشاورز بخش یبرا باران آب از میمستق ی استفاده شیافزا با که شود یم متذکر محقق: ملأت قابل ی نکته

 یم است آب منابع ی هیتخل در یبزرگ عامل که گوشت دیتول کاهش و ینیزم ریز ریذخا به آوردن یرو یبجا

 (بشر ییغذا میرژ رییتغ)  داد کاهش یتوجه قابل حد تا را آب مصرف توان

 و یاقتصاد هیتوج عدم لیدل به است ممکن کن نیریش آب از استفاده و بزرگ مخازن در آب یساز رهیذخ

 .نباشد قبول قابل یعمل


