آب مجازی
آة هجبصی همذاس آثی است کِ یک کبال ٍ یب یک فشاٍسدُ کطبٍسصی طی فشایٌذ تَلیذ هصشف هیکٌذ تب ثِ هشحلِ
تکبهل ثشسذ ٍ همذاس آى هؼبدل جوغ کل آة هصشفی دس هشاحل هختلف صًجیشُ تَلیذ اص لحظِ ضشٍع تب پبیبى هیثبضذ.
هثالً ثشای تَلیذ یک کیلَگشم گٌذم  ۰۰۱۱لیتش آة هصشف ضذُاست ،یب ثشای دٍخت یک پیشاّي ًخی دس اًذاصُ
هتَسط  0۰۱۱لیتش آة هصشف ضذُاست  ،یب ثشای تَلیذ یک خَدسٍی هسبفشتی  ۰۰۱۱کیلَگشهی همذاس 0۱۱۱۱۱لیتش
آة هصشف ضذُ است .صفت هجبصی دس ایي تؼشیف ثذاى هؼٌبست کِ ثخص ػوذُ آة هصشف ضذُ طی فشایٌذ
تَلیذ ،دس هحصَل ًْبیی ٍجَد فیضیکی ًذاسد ٍ ،دس حمیمت ثخص ثسیبس ًبچیضی اص آة هصشفی دس پبیبى ثِ ػٌَاى آة
ٍالؼی دس ثبفت هحصَل ثبلی خَاّذ هبًذً .کت ِ هْن ایٌکِ ،صفت هجبصی ثِ هؼٌبی غیش ٍالؼی ًیست ،ثلکِ آة ٍالؼی،
حجن ساستیي آثی است کِ پیطتش هصشف ضذُاست .ضشایط اللیوی ٍ فشٌّگی ،هکبى تَلیذ ،هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی دس
هیضاى ٍ حجن آة هجبصی کبال هؤثش است ٍ لطؼبً همذاس آى دس هَسد یک کبال دس هٌبطك هختلف جْبى هتفبٍت
هیثبضذ .ثب تَجِ ثِ تطذیذ ثحشاى کوجَد آة دس کطَسّبی هختلف جْبى ،هَضَع آة هجبصی ثَاسطِ ػوك هفَْم
آى اص اّویت ٍیژُای دس ثشًبهِسیضی ٍ سیبستگزاسی کالى آة دس آیٌذُ ثشخَسداس خَاّذ ضذّ .ن اکٌَى ًیض ثب
صبدسات ٍ ٍاسدات کبال ٍ هحصَالت ثیي کطَسّبی هختلف جْبى ،هحبسجبتی ًیض اص هیضاى آة ٍاسد ضذُ یب صبدس
ضذُ ثِ ػٌَاى آة هجبصی ثؼول هیآیذ.

تجارت آب مجازی
اّویت آة هجبصی دس سطح دًیب ثِ طشص گستشدُای هطبثك تصَیشی کِ اص افضایص حجن تجبست جْبًی غزا داسین
افضایص یبفتِ است .ثٌبثشایي اًتمبل آة هجبصی ًْفتِ دس غزایی کِ تجبست هیضَد ثِػٌَاى جضئی هْن اص هذیشیت آة
دس سطح جْبًی ٍ ًیض دس سطح هٌطمِای ٍ ثٍِیژُ دس ًَاحی کن آة هطشح است .الجتِ ثبیذ گفت تجبست آة هجبصی
هَضَع تبصُای ًیست ،لذهت آى اص صهبًی است کِ غزا هجبدلِ هیضَد .ثب تجبست اجٌبس ثٍِیژُ غزا جشیبًی هجبصی اص
آة اص کطَسّبی صبدس کٌٌذُ کبال (غزا ٍ اجٌبس سبختِ ضذُ) ثِ کطَسّبیی کِ ایي کبالّب سا ٍاسد هیکٌٌذ ثٍِجَد
هیآیذ .ثِ جبی تَلیذ ایي اجٌبس ،کطَسّبی ٍاسدکٌٌذُ هیتَاًٌذ ایي آة سا صشف اّذاف دیگش کٌٌذ کِ تَلیذ آًْب
ضشٍسی است .کطَسّبی کن آة هیتَاًٌذ هحصَالتی سا ٍاسدکٌٌذ کِ ًیبص ثِ همذاس صیبدی آة ًسجت ثِ حبلتی کِ
دس هٌطمِ تَلیذ هی ضًَذ داسًذ .ایي ػول ثبػث رخیشُ آة ٍالؼی ضذُ ٍ فطبس ثش هٌبثغ آثی فشٍ ًطبًذُ
هیضَد.کطَسّبی ٍاسدکٌٌذُ دس جشیبى هجبصی تجبست آة حتوبً الصم ًیست کن آة ثبضٌذ ،ثشای هثبل کطَس کبًبدا

هَص ٍ هشکجبت سا ٍاسد هی کٌذ دس حبلی کِ کبًبدا کطَس پش آثی است .دس صبدسات ًیض حتی آى کطَسّبیی کِ کوجَد
ضذیذ آة داسًذ (هبًٌذ اسدى) کبالّبی غزایی (هبًٌذ هشکجبت ٍ سجضیجبت) سا صبدس هیکٌٌذ.
ثب تجبست آة هجبصی ثْیٌِسبصی هصشف آة ثِػٌَاى یک کبالی کویبة دس همَلِّبی صیستهحیطی ،اجتوبػی ٍ
التصبدی هوکي هیضَد .اص سَی دیگش کطَسّبی پش آة هیتَاًٌذ اص هٌبثغ آثی فشاٍاى خَد ثب تَلیذ هحصَالت
هتوشکض ثش آة ثشای صبدسات ثْشُ ثجشًذ .تجبست آة هجبصی ثیي هلتّب ٍ حتی لبسُّب هیتَاًذ ثِطَس ایذُ آل
ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای ثْجَد ساًذهبى هصشف آة جْبًیً ،یل ثِ اهٌیت آثی دس ًَاحی کن آة جْبى ٍ تسکیي فطبس ثش
هحیطصیست ثب اًتخبة ثْتشیي هکبى تَلیذ هٌبست هَسد استفبدُ لشاس گیشد.

اندازهگیری آب مجازی
یکی اص ثٌیبىّبی هذیشیتی ،تَاًبیی دس اًذاصُگیشی ٍ اسصیبثی جشیبىّبی تجبست آة ٍ حجن کبالّبی هَسد ًظش است.
الجتِ ثشسسی همذاس آة هجبصی یک هحصَل کبس سبدُ ای ًیست .صیشا ػَاهل صیبدی ثش همذاس آة هصشفی دس فشایٌذ
تَلیذ یک هحصَل تبثیش داسًذ .حذالل ػَاهل صیش ثبیستی دس ثشآٍسدّب هذ ًظش لشاس گیشًذ:
الف – هکبى ٍ هذت تَلیذ یک هحصَل (سبل یب فصل)
ة – اص ًمطِ ًظش اًذاصُگیشی (هحل ثشداضت آة یب هحل هصشف آة)
ج – سٍش تَلیذ ٍ ساًذهبى هصشف آة (پسبةّب دس ًظش گشفتِ ضًَذ یب خیش)
ثٌبثشایي هیتَاى گفت ّوِ ،هحصَالت غزایی آة سا ثِػٌَاى ثخطی اص فشایٌذ تَلیذ هصشف هیکٌٌذ اهب هیضاى آة
هَسد ًیبص دس ٍاحذ تَلیذ ثِ همذاس صیبدی ثِ ًَع هحصَل ثستگی داسد .الصم ثِ رکش است اص ًظش تئَسی هیتَاى ساثطِ
تَلیذ ٍ هصشف آة سا اص سٍی تجخیش ٍ تؼشق گیبُ کبهالً هطخص کشد اهب ثشآٍسد هیضاى آة ثشای فشایٌذّبی دیگش
هبًٌذ سشٍیس دّی ٍ خذهبتی کِ دس استجبط غیشهستمین ثب تَلیذ هحصَل ّستٌذ کبهالً پیچیذُ است .اص ایيسٍ هب ثبیذ
ثِدًجبل یبفتي اثضاسّبی اًذاصُگیشی استبًذاسد ٍ سٍشّبیی هطوئي ثشای ثشسسی همبدیش ٍ هتغیشّبی ضشکتکٌٌذُ دس
تجبست آة هجبصی ثبضین.

هٌبثغ:
ً -۰مص آة هجبصی دس هذیشیت هٌبثغ آةً -طشیِ آة ٍ تَسؼِ پبیذاس  -سیذ سجبد سضَی ،کبهشاى داٍسی
 -2سبیت خجشی کطبٍسص ًیَص
 -۰تجبست آة هجبصی -دکتش سضب اسدکبًیبى -داًطگبُ صٌؼتی ضشیف
 -0گبٌّبهِ الکتشًٍیکی دفتش تَسؼِ پبیذاس داًطگبُ صٌؼتی اهیشکجیش
 -5سبیت ٍصاست ًیشٍ جوَْسی اسالهی ایشاى

