
  3  مجلۀ علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران
  

 Editorial  سرمقاله
  
  

  
  جايگاه آب و انرژي در توسعة اقتصادي جامعه

  
  محمد اسدزاده

  ويراستار ارشد مجلة مهندسي مکانيک
  انجمن مهندسان مکانيک ايران

  

mohammad.asadzadeh@gmail.com 

  
  

  . مقدمه۱
کنفرانس محيط زيست و م، همزمان با برگزاري  ۱۹۹۲سال در 

 روزمارس به نام  ۲۲، روز برزيل روـيودوژانـري شهر توسعه در
از  سال بعد اما، اين روز در کنفرانس. شد نامگذاريجهاني آب 

روز جهاني  به نام اًسوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسم
آحاد جلب توجه  . هدف از انتخاب اين روزگرديد معرفي آب

پايدار منابع آب  ةتوسع وضعيت و بهبود ،به اهميت آب مردم
 موضوع اين روز، آب و انرژيم،  ۲۰۱۴در سال . ي شده بودمعرف

اي که عواملي اساسي در توسعة  بود؛ دو مقولة مهم و درهم تنيده
، با ارائة شوند. در اين نوشتار اقتصادي پايدار محسوب مي

روية منابع  هاي مصرف بي آمارهايي دقيق و متقن درباب چالش
اقتصادي به توسعة در  اين مهمنقش و جايگاه  ،آب و انرژي

  اجمال بررسي شده است.
  
  بحران آب در شرايط کنوني  . ۲

 ٨طور متوسط حدود  در سطح جهان، بخش انرژي بهامروزه 
کند. در کشورهاي   کل برداشت آب را استفاده مياز درصد 
. توليد و انتقال ]١[ رسد مي درصدنيز  ٤٠اين عدد به  يافته  توسعه

، مستلزم ٣حرارتيو  ٢اي ، هسته١هاي آبي ويژه در نيروگاه انرژي به
اي کليدي در   . انرژي نيز نهادهاستبرداري از منابع آب  بهره
جايي، تصفيه و استفاده  . جابهشود محسوب ميارزش آب  ةچرخ

 هشت . حدودمند استانرژي نياز توجهي ازقابل  حجماز آب به 

ل درصد از انرژي توليدي در جهان صرف پمپاژ، تصفيه و انتقا
 يمستقيم آثارآب و انرژي ]. ٢د [شو کنندگان مي آب به مصرف

 به به نسبت چشمگيري توسعهکه  طوري به ؛نددار بر يکديگر
آب، بهداشت، قدرت و منابع انرژي  منابع دسترسي به ميزان

توانند  طور غيرمستقيم، آب و انرژي مي به وابسته است.
 ٢٢ مين دليله بهد. هاي رشد اقتصادي را کاهش دهن محدوديت

براي سازمان ملل متحد تا با  استاي  انگيزه هر سالمارس 
همکاري کشورهاي عضو و ديگر ذينفعان، توجه خود را به پيوند 

ويژه براي  هاي موجود، به آب و انرژي معطوف نمايد و نابرابري
که به آب  - نشين راروستاو  متر برخوردارکمناطق ساکنان 

 - ژي کافي دسترسي ندارندآشاميدني سالم، بهداشت، غذا و انر

تا ميان  اتخاذ کندهايي  در کانون توجه قرار دهد و سياست
شود؛ برقرار  ي سازندهدولت، مردم و بخش خصوصي ارتباط

آب و انرژي در يک اقتصاد منابع پايدار از  ةبه استفادکه  ارتباطي
تواند  شناسايي اقداماتي که مي در اين رهگذر، .منجر شود پويا

را محقق سازد نيز مد  "صنعت سبز آب و انرژيرين "روياي دي
مهمترين اهداف روز جهاني آب و اما  ].٣گيرد [ مينظر قرار 

هاي خرد و کالن آن کدام است؟ در  چيست و سياستانرژي 
مقام پاسخ به اين سئوال الزم است تا به مواردي بدين شرح 

است  اشاره کنيم. اساساً مهمترين اهداف روز جهاني آب عبارت
  ]:٤از [
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 آثارعمومي مردم درخصوص  دانشآگاهي و  ي سطحارتقا. ١
  متقابل ميان آب و انرژي

 ةهاي متمرکز در زمين مشي با خط تعامالتمشارکت در . ۲
  ارتباطات آب و انرژي

ها و  رويکردي پيوسته که با يکپارچگي روش ئةارا. ۳
ي اقتصاد آثارتواند  هاي مربوط به آب و انرژي مي حل راه

  ايجاد کندو اجتماعي بزرگي 
آب و  حوزةمشارکت ذينفعان اصلي در  کردنساختارمند . ۴

ارتباطات در بخش  ةمنظور توسع انرژي و ايجاد انگيزه به
 آب و انرژي

ة پذير و حياتي براي توسع آب منبعي طبيعي، كمياب، آسيب
بايد به ؛ موهبتي که است جامعهاقتصادي و اجتماعي هر 

 ةاكنون اين ماد سپرده شود. اما كميابي آن، از همهاي بعد  نسل
قرار داده است. ها  ها و دولت ملت هاي دغدغه رأسحياتي را در 
آب سالم، از  ةمشكل تهي م، ٢١قرن  نخست ةدر نيم بدون شک،

مشكل غذا و انرژي شديدتر شده و آب بيشتري براي شرب، 
  ود.غذا و مصرف صنايع مورد نياز خواهد ب تهيةبهداشت، 
اخير، افزايش مصرف آب و تخريب كيفيت منابع  يانسال طي

 شده اين مادة حياتيعدم تعادل بين عرضه و تقاضاي  سبب آن
عالوه بر آثار منفي ناشي از تغيير اقليم و خشكسالي از . است

يكسو و بحران اقتصادي جهاني و افزايش بهاي مواد غذايي از 
شده  يابي به اهداف تعيينپايدار و دست ةسوي ديگر، نيل به توسع

 هايي و چالش سازمان ملل متحد را با موانع ،سوم ةهزار ةدر بياني
جدي روبرو ساخته است. براي غلبه بر اين مشكالت به عزم 
مشترك جهاني مبتني بر اصول همكاري و سود مشترك و 

تغيير رويكرد كشاورزي سنتي به رويكرد ت. عادالنه نياز اس
لي است كه در ئمهمترين مساجمله كشاورزي پايدار از 

  ].٥ت [مورد توجه قرار گرفته اس ٤كشورة هاي توسع برنامه
سازي اقتصاد با محيط  اقتصاد سبز با رويكرد همگامامروزه 

وري  هاي طبيعي و بهره بهينه از سرمايه ةمنظور استفاد زيست به
از منابع اقتصادي موجود مورد توجه سازمان ملل، كشورهاي 

ي ارتقات. كشورهاي در حال توسعه اس برخي ازافته و ي توسعه
منظور به حداكثر رساندن استفاده از منابع  وري به بهره سطح

برداري عقالني و پايدار از منابع طبيعي با  انساني، سرمايه، بهره
روش علمي و سازگار با محيط زيست، با كاهش ضايعات، 

غال و بهبود هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشت هزينه

از  .جهاني است ةمهمترين اهداف جامعجمله معيارهاي زندگي از 
درصد آن را آب شور درياها و  ٤/٩٧جهان،   مجموع آب

دليل شوري باال، در عمل قابل  دهند كه به ها تشكيل مي  اقيانوس
از مجموع منابع آب جهان، ذخاير  ،ترتيبدين استفاده نيستند. ب
سطح زمين را   د كل حجم ذخاير آبدرص ٦/٢آب شيرين تنها 

و  ها صورت يخ در قطب شود كه بخش اعظم آن به شامل مي
 ٥٩/٠زميني ( هاي زير  درصد) و آب ٩٨/١هاي طبيعي (  يخچال

درصد) وجود دارند، كه در دسترس نيستند. بنابراين از مجموع 
قابل استفاده بوده و در  ندرصد آ ٠١٤/٠زمين تنها  ةهاي كر آب

به همين مقدار اندك وابسته است. از اين مقدار  بشريات واقع ح
ها،  درصد، آب موجود در اتمسفر، رودخانه ٠٠١/٠نيز حدود 

درصد  ٠٠٧/٠ درصد رطوبت خاك و ٠٠٥/٠گياهان و جانوران، 
هاست. چنانچه ميانگين تقاضاي  آب شيرين موجود در درياچه

براساس هيچ عنوان تغيير نكند و جمعيت جهان  آب به ةسران
م  ٢٠٥٠هاي سازمان ملل به نه ميليارد نفر در سال   بيني  پيش

درصد  ٨٢يعني حدود  ؛كيلومتر مكعب ١٠٢٠٠برسد، بشر حدود 
خواهد كرد. اگر عالوه  مصرفزمين را  ةهاي روان شيرين كر آب

بر جمعيت، تقاضاي سرانه نيز افزايش يابد، محدوديت شديد آب 
  ].٦[ نمايان خواهد شدم  ٢١٠٠در سطح جهان قبل از سال 

  

  وضعيت ايران. ۳
خشك جهان واقع شده،  در كمربند خشك و نيمه چون ايران

ي ها فعاليت ةعنوان عامل محدودكنند كمبود منابع آب همواره به
توزيع مكاني آب در ت. كشور مطرح بوده اسسطح در  متنوع

دليل شرايط طبيعي بسيار ناهمگن است. توزيع زماني  ايران به
توزيع مكاني روند مشابهي را نشان  همچوننيز  آسمانينزوالت 

و حتي فصول مختلف  اخير يانسال طيدهد و ميزان آن  مي
سال  طي چندرا  اي عديدهله مشكالت ئمتغير بوده و اين مس

 صنعت و ويژه بخش هاي مختلف، به براي بخش گذشته
اي ه همراه داشته و زيان كشاورزي و تأمين آب شرب شهرها به

حتي توزيع نامناسب . است وارد ساختهرا به اين بخش  بيشماري
هاي نرمال نيز از تنگناهاي جدي   ها طي سال زماني بارش

هاي  محدوديت منابع آب ايران است و اين معضل در سال
رشد جمعيت كشور روبه شود. با توجه به روند  خشك تشديد مي

آب بخش ، افزايش مصرف گوناگونهاي  و تشديد نياز بخش
  ناپذير خواهد بود. شهري، روستايي و صنعتي اجتناب
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اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور  ةيند توسعاآب در فر
كشاورزي  صنعتي و عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات ينقش

مراكز جمعيت شهري و روستايي و بهبود  ةو امنيت غذايي، توسع
هاي الزم و  گذاري  و ارتقاي كيفيت زندگي در گرو سرمايه

ت. برداري از منابع آب اس هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره
، اين كنند جمعيت جهان در ايران زندگي مياز حدود يك درصد 

 ٣٦/٠ جهان ةسهم كشور از آب تجديدشونددر حالي است که 
آب كشور با توجه به ميزان  ةدرصد است. منابع تجديدشوند

باشد و  متر مي ميلي ٢٤٠حدود  مدت كه بارندگي متوسط طوالني
وضعيت پوشش گياهي و ساير عوامل تأثيرگذار در حجم نزوالت 

ميليارد متر مكعب در سال است. از كل  ١٣٠جوي، حدود 
هاي   ميليارد متر مكعب را جريان ٩٢هاي تجديدشونده حدود  آب

هاي نفوذي به منابع   مكعب را جريان ميليارد متر ٣٨سطحي و 
درصد مصرف آب در  ٩٢دهند. بيش از  كيل ميزيرزميني تش

در بخش كشاورزي است، اين در حالي است كه متوسط  ايران
درصد  ٧٠تا  ٦٥جهاني مصرف آب در بخش كشاورزي در حدود 

هاي اخير ميزان بارش و  . بايد توجه داشت كه در سال]٣است [
  ت.شدت كاهش يافته اس  آب تجديدشونده به

ثابت  يكشور رقم ةكل آب ساالنكه متوسط حجم  در حالي
كشاورزي، ة علت رشد جمعيت، توسع است، تقاضا براي آب به

آب قابل  ةهاي اخير، متوسط سران  سال طيشهرنشيني و صنعت 
كه اين رقم در  طوري به ؛كشور را تقليل داده است شوندةتجديد
به  ١٣٧٦مكعب بود و در سال  متر ٥٥٠٠حدود  ١٣٤٠سال 
عب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به مك متر ٢١٠٠حدود 

تنزل  ١٧٥٠به حدود  ١٣٨٥روند افزايش جمعيت كشور در سال 
مكعب تنزل  متر ١٣٠٠به حدود  ١٤٠٠يافته است و در افق سال 

  خواهد يافت.
اي در كشور و طيف  هاي آشكار منطقه نظر از تفاوت صرف

 سواحل خليج فارس و درياي همچونمناطق خشك  ةگسترد
شرقي كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و  ةعمان، نيم
 شوندهآب قابل تجديد ةكه ميزان سران - هاي مركزي نيز حوضه

ارقام  - تر است مراتب پايين در آنها از ميزان متوسط كشور به
هاي آينده به مفهوم ورود ايران   آب كشور در سال ةمتوسط سران

  د!د بوآبي خواه تنش آبي و كم ةبه مرحل
 ۱۹گيگاوات يا  ۷۱٥حدود  ظرفيت توليد برقابي در دنيا

دهد.  درصد از کل انرژي الکتريکي توليدي جهان را پوشش مي

درصد از انرژي الکتريکي توليدي از  ۶۳نيروي برقابي همچنين 
 ةشود. ميزان انرژي الکتريسيت  منابع تجديدپذير را شامل مي

وات ساعت است که حدود ميليارد کيلو ١٩٠٠٠ توليدي در جهان
مين أبرقابي ت درصد از آن توسط منابع تجديدپذير عمدتاً ٢٣
گيگاوات  ٩٠٠ شود. ظرفيت توليد انرژي برقابي در جهان مي

اياالت درصد ظرفيت توليد برق دنياست.  ٢٢است که معادل 
گيگاوات ظرفيت نصب،  ٩٩و  ١٣٢ترتيب با  و چين بهمتحده 

  ].٣در اختيار دارند [هاي برقابي را  اهبيشترين سهم ظرفيت نيروگ
هاي   و وجود حوضه يجودليل شرايط خاص  بهايران اما، در 

براي  چشمگيريهاي   آبريز بزرگ با آبدهي مناسب، پتانسيل
هاي برقابي وجود دارد. كل پتانسيل توليد انرژي  گسترش نيروگاه

 تراوات ساعت تخمين زده شده كه شامل ٥٠برقابي كشور حدود 
تراوات ساعت،  ٣٠هاي آبريز كارون با پتانسيل توليد   حوضه
تراوات ساعت و كرخه با  ٩آبريز دز با پتانسيل توليد  ةحوض

تراوات ساعت است. همچنين پتانسيل توليد  ٦پتانسيل توليد 
است.  شده تراوات ساعت برآورد  ٥ها نيز حدود   ساير رودخانه

هزار مگاوات ساعت  ٢٦كشور بالغ بر پتانسيل توليد برق آبي 
  ].٣ت [اس

ويژه در كشورهاي در  رشد تقاضا براي انرژي الكتريكي به
هاي برقابي در   ه حال توسعه سبب افزايش تعداد سدها و نيروگا

جهان اميدوارند  ةيافت  اين كشورها شده است. كشورهاي توسعه
ي انرژي امكانات برقابي در مقياس بزرگ، نيازها ةكه با توسع

سهم د. اين امر در آسيا نمود بيشتري دار جامعه را پاسخ گويند و
م بالغ  ٢٠٢٥انرژي برقابي از كل مصرف انرژي جهان تا سال 

است كه رشد توليد  حاليبيني شده و اين در   درصد پيش ٨بر 
درصد افزايش  ٥٦شده  انرژي برقابي در مدت زمان محاسبه

از سوي كميسيون جهاني ده منتشرش يابد. براساس گزارش مي
هاي  سدهاي بزرگ، مصرف انرژي برقابي و ساير انرژي

سال آينده با افزايش چشمگيري همراه خواهد  ٢٤تجديدپذير در 
توان  بود. با نگاهي به پراكندگي سدهاي برقابي در خاورميانه مي

هاي انرژي برقابي در خاورميانه به   دريافت كه بيشترين پروژه
با توجه به بازده پايين  د.ان و تركيه اختصاص داركشورهاي اير

هاي   محيطي نيروگاه واحدهاي توليد برق و آثار مخرب زيست
هاي برقابي مزيت بيشتري براي ساخت دارند.  حرارتي، نيروگاه

صنايع جنبي و  ةوه بر آثار اجتماعي و اقتصادي نظير توسع عال
پايين نگهداري  ةينتر، هز سال و باال ١٠٠زايي، مدت عمر  اشتغال
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هاي شبكه برق در   ، توان پاسخگويي به نوسان برداري و بهره
برداري   بهره ، )دقيقه ٥حداكثر ( ترين زمان ممكن  كوتاه

هاي   ب چندمنظوره از منابع آبي پشت سد، كنترل و مهار سيال
مخرب و آلودگي كمتر محيط زيست از مزاياي تأسيس 

هاي برقابي در كنترل فركانس   روگاهنيت. هاي برقابي اس ه نيروگا
شبكه نقش مؤثري دارند، با توجه به معضل تغيير فركانس در 

ها در كنترل فركانس مفيد   كشور، وجود اين نيروگاه ةشبك
ها، در محيط   ينده هاي كاهش اثر آال  توجه به سياست د.هستن

هاي آبي  زيست و افزايش توان مهندسي كشور در ساخت نيروگاه
اصلي  يهاي برقابي را به اولويت اخير، استفاده از ظرفيت ةدهدر 

  كرده است. مبدلهاي جديد   نيروگاه ةدر توسع
هاي برقابي انرژي مورد نياز خود را براي توليد برق   نيروگاه

 د.كنن هاي انتقال آب تأمين مي ها يا كانال   از جريان آب رودخانه
 ةبديل آب در توسع تجهيز عزم سياسي براي توجه به نقش بي

آن تخصيص جايگاه مناسب در ساختار و دنبال  پايدار و به
 ةمين منابع مالي مورد نياز بخش آب، توسعأحكمراني كشور و ت

هاي نيروي انساني براي تمشيت امور با گرايش به  ظرفيت
هاي مشاركت  اي مديريت آب، تقويت بنيان هاي غيرسازه جنبه

هاي اصلي و  يت آب از ضرورتمدير ةواقعي ذينفعان در چرخ
ها و تدابيري كه  سياست د.باش مهم در چارچوب وظايف دولت مي

جويي در مصرف آب و انرژي اتخاذ  سازي و صرفه جهت بهينه
  ز:ند اا شود، عبارت مي

هاي تحقيقاتي و اجرايي  ها و طرح ظارت بر فعاليتن. ١
سازي مصرف  بهينه ةهاي تحت پوشش در زمين شركت

  اايجاد هماهنگي ميان آنه انرژي و
هاي تحت پوشش با بهترين  عملكرد شركت ةمقايس. ۲

مصرف انرژي و انتشار  ةعملكردهاي جهاني در زمين
  نتايج آن

منظور كاهش مصرف انرژي در  ها به روزرساني فناوري به. ۳
هاي  فناوريگيري از  و نورد و بهره فلزات صنايع ذوب

  جديد در صنايع ذيربط
هاي مصرف انرژي،  زارش ساالنه در مورد شاخصگ ئةارا. ۴

شده براي انرژي و  هاي پرداخت ميزان مصرف، هزينه
  شده محصوالت سهم آن در قيمت تمام

 مصرف سازي تعامل و همكاري نزديك با سازمان بهينه. ۵
 انرژي

هايي كه جهت دستيابي به استانداردهاي زيست  سياستاما 
 ز:ا ندا شوند، عبارت محيطي اعمال مي

هاي پاك و سازگار با محيط زيست در  فناوريكارگيري  هب. ١
  هاي جديد هاي توسعه و پروژه طرح

محيطي  كيد بر رعايت تمامي قوانين و مقررات زيستأت. ۲
  هاي صنعت و معدن ملي در فعاليت

هاي  آموزش ئةهاي مورد نياز و ارا كيد بر انجام پژوهشأت. ۳
  حيطيالزم براي بهبود عملكرد زيست م

استقرار سيستم مديريت زيست محيطي براساس . ۴
استانداردهاي شناخته شده، جهت بهبود عملكرد زيست 

  محيطي
اختصاص منابع مالي و نيروي انساني الزم براي ارتقاي . ۵

  عملكرد زيست محيطي واحدها
هاي الزم با سازمان حفاظت محيط زيست  هماهنگي. ۶

يطي در ضوابط زيست مح ةمنظور تهي كشور به
  برداري از صنايع و معادن بهره

  تعامل مناسب با بازار برق كشور. ۷
  بر و بازچرخاني آب هاي كم آب فناوري ةتوسع. ۸
منظور  تغيير فناوري توليد و خطوط توليد قديمي، به. ۹

  ارتقاي بهره وري در مصرف انرژي
گذاري با لحاظ كردن  سرمايه هاي پروژه اقتصادي ارزيابي .۱۰

فرصت از دست رفته و قيمت كارآيي عوامل توليد  ةهزين
 هاي انرژي از جمله حامل

  
  يمجازآب  پنهان يا آب. ۴

، شاخصي خاص با نام آب مجازي را تعريف ادامة بحثبراي 
کنيم و سپس ميزان مصرف آب مجازي در توليد انواع  مي

محصوالت کشاورزي و زراعي را با توجه به استانداردهاي موجود 
شده،  دهيم. مقايسة اعداد و ارقام معرفي اوي قرار ميمورد واک

بازنگري در اهداف کالن و خود شاهدي بر اين مدعاست که 
هاي مصرف منابع انرژي در صنايع کشور  ها و سياست ياستراتژ

 طلبد. هايي اساسي را مي بازنگري

اصطالحاً به مقدار آبي گفته  ٥آب پنهان يا آب مجازي
يک فرآوردة خاص کشاورزي طي فرايند  شود که يک کاال يا مي

کند تا به مرحلة تکامل برسد. مقدار اين آب  توليد مصرف مي
معادل جمع کل آب مصرفي در مراحل متنوع زنجيرة توليد از 
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باشد. صفت مجازي در اين تعريف بدان  لحظة شروع تا پايان مي
شده طي فرايند توليد، در  معناست که بخش عمدة آب مصرف

هايي وجود فيزيکي ندارد و در حقيقت بخش بسيار محصول ن
عنوان آب واقعي در بافت  ناچيزي از آب مصرفي در پايان به

ماند. نکتة قابل توجه اينکه، صفت مجازي   محصول باقي خواهد
صراحت بايد گفت که آب  معناي غيرواقعي نيست، بلکه به به

شرايط  ]. بايد توجه داشت که٧مجازي، آب کامالً واقعي است [
ريزي در ميزان  اقليمي و فرهنگي، مکان توليد، مديريت و برنامه

و حجم آب مجازي کاال بسيار مؤثر است و قطعاً مقدار آن در 
مورد يک کاال در مناطق گوناگون متفاوت خواهد بود. در جدول 

مقدار آب مصرفي براي توليد مقدار مشخصي از محصوالت  ١
  ].٨متنوع کشاورزي ذکر شده است [

  
  ]٨اي از محصوالت [ . ميزان آب مصرفي در فرايند توليد پاره١جدول 

 مقدار آب مصرفي برحسب ليتر نوع محصول

 ۲۰۰ ليتر ميلي ۲۰۰يک ليوان شير 

 ۳۵ ليتر ميلي ۲۵۰يک فنجان چاي 

 ۱۴۰ ليتر ميلي ۱۲۵يک فنجان قهوه 

 ۷۰ گرمي ۱۰۰يک عدد سيب 

 ۲۵ گرمي ۱۰۰زميني  يک عدد سيب

 ۴۱۰۰ پيراهن نخي در اندازه متوسط يک

 ۱۰ يک کاغذ آ چهار

 ۱۳۵ گرمي ۴۰مرغ  يک عدد تخم

 ۱۳ گرمي ۷۰فرنگي  يک عدد گوجه

 ۵۰ گرمي ۱۰۰يک عدد پرتقال 

 ۸۰۰۰ يک جفت کفش با چرم گاو

 ۲۴۰۰ گرمي ۲۵۰ساندويچ همبرگر 

 ۱۳۰۰ يک کيلوگرم گندم

 ١٤٠٠ يک کيلوگرم جو

 ٢٥٠٠ رميگ ۵۰۰يک قالب پنير 

 ١٥٠٠٠ يک کيلوگرم گوشت گاو

 ٤٠٠٠ يک کيلوگرم گوشت مرغ

 ١٩٠ يک کيلوگرم پالستيک

 ٤٠ گرمي ۳۰يک برش نان 

 ٤٥٠ يک عدد ذرت

 ٤٠٠٠ يک کيلوگرم برنج

 ١٨٠٠ يک کيلوگرم سويا

 ٤٥٠٠ گرم استيک گوشت گاو ۳۰۰

 ١٩٠٠ گرم استيک گوشت گوسفند ۳۰۰

 ١٢٠٠ گرم فيله گوشت مرغ ۳۰۰

 ٢٥٠٠ گرمي ۱۰۰۰يک عدد نارگيل 

 ١٨٥ گرمي ۲۰۰يک بسته چيپس 
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  بندي جمع. ٥
امروزه افکار عمومي نسبت به بحران آب و معضالت و 

 هاي پيامدهاي آن کامالً آگاه و مطلع است. در اين رهگذر، رسانه
رساني کرده و  قدر مکفي اطالع ديداري و شنيداري نيز به

د چنانچه مدعي شويم بحران آب و کنند. گزاف نخواهد بو مي
کند. با توجه  پيامدهاي عديدة آن در شئون مختلف خودنمايي مي

واسطة  به تشديد بحران آب در جامعه، موضوع آب پنهان به
ريزي و  اي در برنامه مفهوم عميق از جايگاه و اهميت ويژه

اکنون نيز با  سياستگذاري کالن آب در آينده برخوردار است. هم
  و محصوالت بين کشورهاي گوناگون، ت و واردات کاالهاصادرا

  
عنوان آب  محاسباتي دربارة ميزان آب واردشده يا صادرشده به

حال با توجه به اعداد و ارقام مندرج در  ].٩آيد [ عمل مي پنهان به
و علم بر اينکه ميزان آب مصرفي در فرايند توليد  ١جدول 

توان به اين نکته  مي در کشور، يدياز محصوالت تول ياريبس
متنوع صنعت،  يها ران در حوزهيگ ميمسئوالن و تصمبرد که  پي

 يد دربارة پاسداشت منابع آب و انرژيبا يمعدن و کشاورز
اي  به اميد اينکه در آينده ند.يسازنده و نو اتخاذ نما ييکردهايرو
ور و کارآمد در  چندان دور شاهد گسترش و ارتقاي صنايع بهره نه

  برداري و پاسداشت منابع آب و ذخاير انرژي باشيم. هرهحوزة ب
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