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خالصه
رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف از یکسو و توسعه روز افزون فعالیت های صنعتی و کشاورزی
از سوی دیگر موجب گردیده است تا منابع ابی به طور فزاینده ای در جهان کاهش پیدا کند.
گرچه آ ب به عنوان یکی از منابع تجدید شونده به شمار می آید ؛ اما خاصیت تجدید شوندگی
این منبع تا زمانی کارساز خواهد بود که میزان برداشت از منابع آبی با نرخ جایگزینی آن
همخ وانی داشته باشد .در برخی از نقاط جهان میزان استفاده از اب از میزان آبی که به طور
طبیعی ساالنه جایگزین می گردد بیشتر است .حدود یک سوم از جمعیت جهان در مناطقی زندگی
می کنند که دچار تنش ابی متوسط تا زیاد می باشند .بنا به پیش بینی انجام شده  ،در سال  2025به
میزان  1/8میلیارد نفر در جهان در مناطقی زندگی می کنند که دچار کمبود مطلق اب هستند و
در این سال دو سوم جمعیت جهان در کشورهای دارای تنش ابی زندگی می کنند.
در این تحقیق وضعیت مصرف منابع آب تجدید پذیر در کشورهایی از جمله ایران ،روسیه ،برزیل
و امریکا بر اساس داده های سازمان  Faoمورد بررسی قرار گرفته است .با برسیهای بعمل آمده
نتایج بدست آمده از این تحقیق ،مشخص گردید که محدوده ارائه شده بین  20تا  40درصد به
منظور تعادل اکولوژیکی پیشنهاد شده است و بر اساس گزارش فائو در صورتی که میزان استفاده
از منابع آبی تجدید پذیر زیر  20درصد باشد از لحاظ اکولوژیکی و استرس بر منابع آبی مشکی
پیش نخواهد آمد .ولی زمانیکه این مقدار به باالی  60درصد رسید ،کشور مورد نظر با کمبود
فیزیکی آب مواجه می شود و در صورتی که مقدار مصرف آب از منابع تجدید پذیر به بیش از 75
درصد برسد به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب خواهد رسید .با توجه به اینکه در کشور ایران
این مقدار حدود  67.2درصد می باشد کشور در مرحله کمبود فیزیکی آب قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :منابع آب ،تجدید پذیر ،تجدید ناپذیر ،مصرف ،سرانه ،حد مجاز



 -1مقدمه
حجم کل اب موجود در زمین  1/4میلیارد کیلومتر مکعب تخمین زده شده است که از این میزان  97درصد سهم آب شور
اقیانوسها و دریاهاست .حجم آب شیرین موجود در کره زمین  35میلیون کیلومتر مکعب براورد شده است که بخش اعظم آن به
صورت یخهای قطبی است و یا در آبهای زیر زمینی دور از دسترس بشر قرار دارد .مصارف گوناگون بشر از منابع اب موجب
گردیده است که ساالنه میزان قابل مالحظه ای از آب در دسترس ،به گونه ای غیر قابل استفاده گردد و به صورت فاضالب وارد
چرخه اب گردد .باز چرخانی این حجم عظیم از فاضالب خود نیازمند انرژی  ،فناوری  ،تصفیه بیولوژیکی و یا رقیق سازی با اب
است .جدول  1برخی از آمار مربوط به موجودی منابع آب در جهان را نشان می دهد:

جدول  -1موجودی منابع آب در جهان)(UNEP 2007
فاکتور
مقدار
واحد
مساحت تحت پوشش آب در زمین
510
میلیون کیلومتر مربع
حجم کل اب در زمین
1386
میلیون کیلومتر مکعب
مساحت کل تحت پوشش آب شیرین در زمین
149
میلیون کیلومتر مربع
35
میلیون کیلومتر مکعب
حجم کل آب شیرین در زمین
حجم اب شیرین زیر زمینی
10.5
میلیون کیلومتر مکعب
نکته قابل تامل دیگر در توزیع منابع اب در جهان ،نامتوازن بودن میزان آب در دسترس با جمعیت ساکن در این مناطق است.
بررسی ها حاکی از آن است که در ایران ،به عنوان کشوری با یک سوم میانگین بارش جهانی ،کمبود آب به عنوان یکی از عوامل
اصلی محدود کننده توسعه در آینده به شمار می آید و متأسفانه هنوز استفاده مطلوب از آب به یک نیاز ضروری مبدل نشده
است و در باور و فرهنگ اجتماعی جای نگرفته است .در ایران برخورداری از امنیت آب از ضروریات و اصول پایداری است و
این امر خود نیازمند برخورداری از امنیت آب در بخشهای خانگی ،شهری ،اقتصادی ،محیط زیستی و بیماری های منتج از آب
است.
در این مقاله به بررسی مصرف منابع آب تجدید پذیر در چند کشور موردی و ایران پرداخته می شود و در نهایت استانداردها در
این خصوص ارائه شده و نتایج بدست آمده ارائه میگردند.

 -2پیشینه تحقیق
حد مجاز استفاده از منابع آب تجدید پذیر داخلی در منابع مختلف به صورت متفاوت ارائه گشته است .برای مثال بر اساس مطالب
ارائه شده توسط فائو در صورتی که میزان استفاده از منابع آب تجدید پذیر زیر  20درصد باشد در این صورت مشکالت زیست
محیطی و اکولوژیکی بروز پیدا نمی کند .حال آنکه در صورتی که این مقدار باالی  60درصد باشد میزان استفاده از منابع آب

در شرایط بحرانی قرار میگیرد( .فائو  ) 2014ولی به هرحال درصدهای ارائه شده توسط فائو به عنوان پیشنهاد میباشند و نمیتوان
آنها را به صورت یک استاندارد خاص در نظر گرفت زیرا شرایط اقلیمی و محیطی کشورهای مختلف متفات می باشد.
 -3مواد و روشها
منابع آبی در جهان به دو دسته تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بندی می شوند .منابع آبی تجدید ناپذیر آب موجود در
آبخوانهایی می باشد که از گذشتههای بسیار دور ( بیش از هزاران سال قبل تاکنون ) ذخیره شدهاند و کل آن با نفوذ ساالنه بارش
فعلی ،تجدیدپذیر نخواهد بود ،بخصوص بخشهایی از آب زیرزمینی که سرعت تغذیه در آن ناچیز است و تغذیه حاصل از بارش
در مقایسه با حجم آبهای فسیلی اندك میباشد). (FAO/BRGM, 1996
آب تجدیدپذیر طبیعی مقدار آبی است که حوضه ،طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی آن را دارد .ولی به هر حال با توجه به
وضعیت منابع آبی ،تمام این مقدار برای استفاده در دسترس نیست). (FAO/BRGM, 1996
به منظور امکان انجام مقایسه بین منابع آب در کشور ایران و سایر کشورهای جهان سعی شده داده های مختلف منابع آبی برخی
از کش ورهای شاخص جهان ( از نظر مساحت ،کشاورزی ،صنعت و غیره ) از منابع معتبر علمی جمع آوری شده و پس از طبقه
بندی اطالعات و جمع بندی این داده ها ،نتایج مورد نیاز استخراج گردد .بدین منظور اطالعات کشورهایی از جمله امریکا ،روسیه،
اوکراین ،لیبی و هند جمع آوری و با داده های ایران مقایسه گردید.
کشور امریکا  :ایاالت متّحده آمریکا کشوری در آمریکای شمالی ،و به پایتختی شهر واشینگتن ،دی .سی .است .استفاده از
آب در ایاالت متحده در سال  2010حدود  355میلیارد گالن در روز (  480میلیارد متر مکعب در سال ) تخمین زده شده است
که  13درصد کمتر از سال  2005بوده است .برآوردها نشاندهنده بازگشت میزان مصرف در سال  2010به سال  1970را دارد.
میزان برداشت از آب های شیرین معادل  306میلیارد گالن در روز (  413میلیارد متر مکعب در سال) (  86درصد از کل برداشت)
و همچنین آبهای شور معادل  48.3میلیارد گالن در روز (  65میلیارد متر مکعب در سال) ( معادل  14درصد کل برداشت) بوده
است .میزان برداشت آب سطحی معادل  230میلیارد گالن در طول روز (  310میلیارد متر مکعب در سال) در سال  2010بوده
که نسبت به سال  2005کاهش  15درصدی را نشان میدهد و همچنین میزان برداشت از آبهای زیرزمینی معادل  76میلیارد گالن
در روز (  102میلیارد متر مکعب در سال) نیز نسبت به سال  2005کاهش  4درصدی را نشان میدهد .همچنین میزان استخراج
آبهای شور با  45میلیارد گالن در طول روز (  60میلیارد متر مکعب در سال) نیز نسبت به سال  2005کاهش  24درصدی را نشان
میدهد .این آبهای شور معموال در نیروگاههای حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد.
برداشت آب برای بخش کشاورزی و آبیاری در سال  2010معادل  115میلیارد (  155میلیارد متر مکعب در سال) بوده است که
این میزان کمترین مقدار مصرف از سال  1965است 57 .درصد از نیازهای بخش کشاورزی از منابع آب سطحی به میزان 65.9
میلیارد گالن در روز (  89میلیارد متر مکعب در سال) تامین میشود که نسبت به سال  2005کاهش  12درصدی را نشان میدهد.
همچنین میزان آب استحصال شده زیرزمینی برای بخش کشاورزی نیز معادل  49.5میلیارد متر مکعب در روز (  66.8میلیارد متر
مکعب در سال)  2010بوده که نسبت به سال  2005کاهش  6درصدی را نشان میدهد .مقدار  62400هزار جریب ( ایکرز)
معادل  24.96میلیون هکتار در سال  2010زیر کشت رفته اند که نسبت به سال  2005افزایش  1.5درصدی را نشان میدهد.

جدول  – 18وضعیت منابع آب تجدید پذیر در کشور امریکا


پارامتر
میانگین بارندگی
کل حجم واقعی منابع آب تجدید پذیر

سال
-

مقدار
میلیمتر در سال
میلیارد متر مکعب در سال

715
3096

جدول  – 19وضعیت منابع آب استحصالی در بخشهای مختلف کشور امریکا
مقدار
پارامتر
میلیون متر مکعب در سال
471000
کل آب استحصالی
میلیون متر مکعب در سال
170000
آب استحصال شده جهت مصارف کشاورزی
میلیون متر مکعب در سال
56000
آب استحصال شده جهت مصارف شهر
میلیون متر مکعب در سال
245000
آب استحصال شده جهت مصارف صنعتی
میلیون متر مکعب در سال
480000
حجم کل منابع استحصالی سطحی و زیرزمینی
درصد
15
درصد استحصال آب نسبت به منابع آب تجدید پذیر

کشور روسیه :

فدراسیون روسیه با مساحت بیش از  17میلیون کیلومتر مربع بزرگترین کشور در جهان است .از میزان کل

منابع آب تجدید پذیر که در حدود  4222.24کیلومتر مکعب در سال است 185.54 ،کیلومتر مکعب از کشورهای همسایه وارد
کشور روسیه می شود و مابقی آن در داخل کشور قرار دارند.

جدول  – 32وضعیت منابع آب تجدید پذیر در کشور روسیه
مقدار

پارامتر
میانگین بارندگی

589

میلیمتر در سال

کل حجم واقعی منابع آب تجدید پذیر

4222

میلیارد متر مکعب در سال

جدول  – 33میزان استفاده ساالنه از آب استحصالی از منابع آبی در بخشهای مختلف در کشور روسیه

مقدار

پارامتر
کل آب استحصالی

77100

میلیون متر مکعب در سال

آب استحصال شده جهت مصارف کشاورزی
آب استحصال شده جهت مصارف شهر
آب استحصال شده جهت مصارف صنعتی
سرانه

15300
14300
47500
521

میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
متر مکعب در سال

2

حجم کل منابع استحصالی سطحی و زیرزمینی
درصد استحصال آب نسبت به منابع آب تجدید پذیر

میلیون متر مکعب در سال
درصد

منابع آب های زیرزمینی تجدید پذیر در حدود  788کیلومتر مکعب در سال تخمین زده شده است .همپوشانی بین آبهای سطحی
و زیرزمینی به میزان  512کیلومتر مکعب است.
در سال  ،1982میزان آب استهصال شده  97.8کیلومتر مکعب بود در حالی که در سال  1994این میزان به  77.1کیلومتر مکعب
کاهش یافتاین کاهش در مصرف آب ،که مر بوط به مصرف آب در بخشهای صنعتی و آبیاری بود که ناشی از وضعیت دشوار
اقتصادی روسیه در سال  1990بود .از کل آب استحصالی به حجم  77.1کیلومتر مکعب در سال  1994به منظور استفاده در
بخشهای داخلی ،کشاورزی و صنعتی  ،تقریبا  20درصد آن برای بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت .در نمودار  2روند
آب مصرفی در بخشهای مختلف در بازه زمانی سال  1982تا  1994در کشور روسیه به نمایش در آمده است.
کشور هند  :پهناوری کشور هند  3٬402٬873کیلومتر مربع است .بیشتر سرزمین هند پست و هموار است و رشتهکوه هیمالیا
که در شمال کشور قرار دارد باعث شدهاست
دو منبع اصلی آب در هند بارش و ذوب برف از یخچالهای طبیعی در هیمالیا می باشند .اگر چه برف و یخچالهای طبیعی در
تقویت منابع آب خیلی مهم نیستند ولی این منابع در فصلهای گرم بسیار مورد توجه هستند .در واقع ،حدود  80درصد از جریان
رودخانه ها در هند در طول چهار تا پنج ماه رخ می دهد.

جدول  – 14وضعیت منابع آب تجدید پذیر در کشور هند
پارامتر
میانگین بارندگی
حجم آب ناشی از بارندگی
حجم منابع آب تجدید پذیر داخلی
کل حجم واقعی منابع آب تجدید پذیر
سرانه کل مصرف منابع آب تجدید پذیر
حجم کل سدهای مخزنی

مقدار
1170
3846
1276
1900
1608
212780

میلیمتر در سال
میلیارد متر مکعب در سال
میلیارد متر مکعب در سال
میلیارد متر مکعب در سال
متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال

جدول  – 13اطالعات میزان و مصرف منابع آبی در هند
پارامتر
کل آب استحصالی
آب استحصال شده جهت مصارف کشاورزی
آب استحصال شده جهت مصارف شهر

761000
688000
56000


مقدار
میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال

آب استحصال شده جهت مصارف صنعتی
سرانه
حجم کل منابع استحصالی سطحی و زیرزمینی
درصد استحصال آب نسبت به منابع آب تجدید پذیر

ایران :

میلیون متر مکعب در سال
متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
درصد

17000
627
761000
40

جمهوری اسالمی ایران مساحت حدود  1.75میلیون کیلومتر مربع را پوشش می دهد .حدود  52درصد از این کشور

متشکل از کوه ها و بیابان و  16درصد از کشور دارای ارتفاع بیش از  2000متر از سطح دریا می باشد.
از حجم بارش متوسط  376کیلومتر مکعب در سال حدود  66درصد آن قبل از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود .کل منابع
آب تجدید پذیر در دراز مدت در حدود  137.5کیلومتر مکعب تخمین زده شده است که در حدود  9کیلومتر مکعب در سال
از آن مربوط به منابع آب خارجی می شود .در کل منابع آب تجدید پذیر داخلی در  128.5کیلومتر مکعب در سال برآورد شده
است .مقدار رواناب سطحی  97.3کیلومتر مکعب در سال است که  5.4کیلومتر مکعب در سال آن را از زهکشی سفره های آب
زیرزمینی دریافت می کند  ،این در حالی است که آب های زیرزمینی در حدود  49.3کیلومتر مکعب در سال تغذیه می شوند
که  12.7کیلومتر مکعب در سال از آن از نفوذ آب در بستر رودخانه به دست می آید.

جدول  – 43مشخصات منابع آب تجدید پذیر در ایران
پارامتر
میانگین بارندگی
حجم آب ناشی از بارندگی
حجم منابع آب تجدید پذیر داخلی
کل حجم واقعی منابع آب تجدید پذیر
سرانه کل مصرف منابع آب تجدید پذیر
حجم کل سدهای مخزنی

مقدار
228
397.9
128.5
137.5
1978
31610

میلیمتر در سال
میلیارد متر مکعب در سال
میلیارد متر مکعب در سال
میلیارد متر مکعب در سال
متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال

در سال  ،2004کل آب مورد استفاده در بخشهای کشاورزی ،شهری و صنعتی در حدود  93.3کیلومتر مکعب برآورد شده است
که  40کیلومتر مکعبآن از آبهای سطح آب 53.1 ،کیلومتر مکعب آن از آب های زیرزمینی (قنات و چاه) و  0.2کیلومتر مکعب
از طریق آب شیرین کن ها تامین شده است .تخلیه آبهای زیرزمینی معادل  3.8کیلومتر مکعب در سال برآورد شده است .برداشت
کل از منابع آب سطحی و زیرزمینی معادل  68درصد از کل منابع آب تجدید پذیر واقعی می باشد .در ایران استفاده از منابع
غیر متعارف آب کم است و فاضالب تصفیه شده معموال به طور غیر مستقیم در بخش کشاورزی استفاده می شود.

جدول  – 44مشخصات مصارف آب در بخشهای مختلف در ایران

پارامتر
کل آب استحصالی
آب استحصال شده جهت مصارف کشاورزی
آب استحصال شده جهت مصارف شهر
آب استحصال شده جهت مصارف صنعتی
سرانه
حجم کل منابع استحصالی سطحی و زیرزمینی
درصد استحصال آب نسبت به منابع آب تجدید
پذیر

مقدار
93300
86000
6200
1100
1356
93100
67.7

میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
متر مکعب در سال
میلیون متر مکعب در سال
درصد

تخلیه آب زیر زمینی (از طریق تثبیت حلقه چاه ،قنات و چشمه) از کمتر از  20کیلومتر مکعب در سال در  1970به بیش از 74
کیلومتر مکعب در سال در آغاز هزاره حاضر افزایش یافته است .تعداد چاه در این دوره پنج برابر شده است ( حدود 45000
حلقه چاه )
 -4تحلیل داده ها
در این مرحله به تحلیل و بررسی داده های ارائه شده در مرحله باال پرداخته میشود.
در نمودار شماره های  1و  2میزان منابع آب تجدید پذیر و مقدار برداشت از این منابع و همچنین درصد استفاده از آنها ارائه شده
است .در کشورهای مورد بررسی نشان داده شده است .همانگونه که در این نمودارها مشاهده میشود در کشورهایی مثل امریکا
و روسیه با آنکه از لحاظ حجم منابع آب تجدید پذیر در وضعیت مناسبی قرار دارند ولی درصد استفاده از این منابع در بخشهای
نختلف نسبت به کشور ایران بسیار کمتر است که این نشاندهنده مدیریت مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی می باشد.
در کشورهایی از جمله امریکا و روسیه در بیش از  50درصد سطوح زیر کشت در بخش کشاورزی از سیستمهای نوین آبیاری (
تحت فشار و موضعی) استفاده شده است که در مدیریت مصرف آب بسیار حایز اهمیت میباشد .همچنین در کشوری مانند هند
نیز که بخش زیادی از زمینهای کشاورزی زیر کشت میباشند نیز استفاده از منابع آب تجدید پذیر حدود  40درصد میباشد و این
در حالی است که در کشور ایران این مقدار معادل  67.7درصد میباشد.



میزان آب برداشتی

کل منابع آب تجدید پذیر
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نمودار  – 1میزان منابع آب تجدید پذیر و مقدار برداشت از این منابع در کشورهای مورد بررسی
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نمودار  – 2درصد استفاده از منابع آب تجدید پذیر در کشورهای مورد بررسی
در نمودار شماره  3نحوه و میزان مصرف منابع آب تجدید پذیر در بخشهای مختلف ( کشاورزی ،شهری و صنعتی )در کشورهای
مورد بررسی نشان داده شده است .همانگون که از این نمودار میتوان متوجه شد در کشورهایی مانند روسیه و امریکا آب مصرفی
در بخش کشاورزی حدود  25و  40درصد می باشد و بخشهای صنعتی بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده اند .ولی
در کشورهایی مانند ایران و هند بیش از  90درصد منابع آبی تجدید پذیر در بخش کشاورزی و آنهم به صورت غیر اصولی و با
راندمان پایین مورد استفاده قرار میگیرد که تاثیرات زیست محیطی بسیار نامناسبی را در پی داشته است.
به هر حال در کشور ایران باید آ ب در بخش کشاورزی مدیریت شده و راندمانهای آبیاری را با روشهای مختلف از جمله استفاده
از سیستمهای نوین آبیاری ،افزایش قیمت آب بها ،جلوگیری از کشت گیاهان پرمصرف ،استفاده از تکنیکهای قنات و آب انبار،
آموزش به کشاورزان و غیره باال برد.

نمودار  – 3نحوه و میزان مصرف منابع آب تجدید پذیر در کشورهای مورد بررسی
در نمودار شماره  4میزان بارندگی و حجم آب مورد استفاده برای یک هکتار زمین زراعی در کشورهای مورد بررسی ارائه شده
است .همانگونه در این نمودار مشاهده میشود در کشور ایران با آنکه میانگین بارش سالیانه از سه کشور مورد مقایسه کمتر می
باشد ولی میزان آب مورد استفاده جهت یک هکتار زمین زراعی در طی یک سال حدود  10500متر مکعب است .حال آنکه در
سایر کشورها این مقدار تقریبا زیر  8000متر مکعب در سال می باشد.
حجم آب مورد استفاده در یک سال برای یک هکتار زمین زراعی
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نمودار – 4میزان بارندگی و حجم آب مورد استفاده برای یک هکتار زمین زراعی در کشورهای مورد
بررسی
 -5نتیجهگیری
با برسیهای بعمل آمده و نتایج بدست آمده از این تحقیق ،مشخص گردید که محدوده ارائه شده بین  20تا  40درصد به منظور
تعادل اکولوژیکی پیشنهاد شده است و بر اساس گزارش فائو در صورتی که میزان استفاده از منابع آبی تجدید پذیر زیر  20درصد
باشد از لحاظ اکولوژیکی و استرس بر منابع آبی مشکی پیش نخواهد آمد .ولی زمانیکه این مقدار به باالی  60درصد رسید ،کشور



مورد نظر با کمبود فیزیکی آب مواجه می شود و در صورتی که مقدار مصرف آب از منابع تجدید پذیر به بیش از  75درصد
برسد به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب خواهد رسید.
البته بنا به گفته برخی از متخصصان منابع آب مقدار مجاز استفاده از منابع آب تجدید پذیر بسته به شرایط طبیعی هر کشور (
بارندگی ،تبخیر و تعرق ،اقلیم ،وضعیت کشاورزی ،وضعیت منابع آبی به تفکیک سطحی و زیرزمینی ،جمعیتی ،خاکشناسی و
بسیاری از موارد ) و حتی هر حوزه ( به تفکیک باالدست حوزه ،بخش میانی حوزه و پایین دست حوزه) تغییر مینماید.
به هر حال در کشورهای با میزان تبخیر و تعرق باال و اقلیم گرم از جمله ایران که سالیانه بخش قابل توجهی از منابع آبی تبخیر
شده و از دسترس خارج می شود می توان با مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و سایر بخشها و جلوگیری از تبخیر آب از
مخازن سدها به خصوص در فصل تابستان ( با روشهای مختلف ) و تقویت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از هدر رفت آب در
خطوط انتقال میتوان درصد استفاده از منابع آب تجدید پذیر را در کشور ایران تا را تا حدود  50درصد کاهش داد.
با توجه به مصرف آب به میزان  10500متر مکعب برای هر هکتار در کشور ایران در صورتی که بتوان این مقدار را با روشهای
مختلف ( از جمله محدودیت در کشت گیاهان پرمصرف از جمله هندوانه ،یونجه ،برنج و غیره و استفاده از روشهای نوین آبیاری،
افزایش راندمان ،حذف زمینهای زراعی نا کارآمد ،افزایش مقدار محصول در هکتار و سایر روشها ) به  7500متر مکعب در سال
در هکتار کاهش داد ،میتوان مقدار  24میلیارد متر مکعب در سال ( معادل  17درصد منابع آب تجدید پذیر سالیانه ( 137میلیارد
متر مکعب)) را مورد صرفه جویی قرار داد .همچنین در صورت مدیریت تبخیر از سطح مخازن سدها نیز میتوان از خروج سالیانه
حدود  3تا  5میلیارد متر مکعب آب جلوگیری نمود ( در حال حاضر  70درصد منابع آبی ناشی از بارندگی توسط تبخیر از دسترس
خارج می شود) .یکی دیگر از موارد مهم در صرفه جویی در مصرف آب ،آب مصرف شده توسط دامها و ماکیان می باشد که
ح جم زیادی از آب را در سال مورد استفاده قرار میدهند .در صورت اصالح سبد غذایی جامعه و در نتیجه کاهش مصرف مواد
گوشتی میتوان از این محل نیز مقداری از آب را حفظ نمود.
با توجه به موارد گفته شده در صورتی که این موراد رعایت گردند میتوان تا  30تا  33میلیارد مترمکعب در سال ( حدود  22درصد
) در مصرف منابع آب تجدید پذیر صرفه جویی نمود .در این شرایط میزان کل استفاده از منابع آب تجدید پذیر ساالنه میتواند تا
 45درصد کاهش یابد.
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