آب مجاسی در فزآورده های کشاورسی:
ٍقتی در هَرد آب هجاسی هحصَالت هختلف صحثت هی شَد ،تایستی تَجِ شَد کِ آى هحصَل در چِ هزحلِ ای اس فزآٍری ٍ
عزضِ قزار داشتِ ٍ چِ هزاحلی اس آهادُ ساسی تزای تاسار کار را گذراًذُ است .در هیاى هحصَالت کشاٍرسی ،تَلیذ تزًج آب
تیشتزی را تِ خَد اختصاص هی دّذ ،تِ ایي دلیل کِ ٍسعت اراضی سیز کشت تزًج در هقایسِ تا سایز هحصَالت تیشتز است.
تزای تَلیذ تزًج در جْاى ساالًِ حذٍد  9531هیلیارد هتزهکعة آب هصزف هی گزدد .ایي هقذار حذٍدا هعادل  19درصذ کل
حجن آب هصزفی در کشاٍرسی است.
آب مجاسی در کاالهای صنعتی:
تِ طَر کلی عوذُ آب هصزفی جْاى تزای تَلیذ فزآٍردُ ّای غذایی تِ کار هی رٍد اها در کشَرّای صٌعتی ،تخش عوذُ اس
هٌاتع آب تِ صٌعت اختصاص هی یاتذ .تا تَجِ تِ تَسعِ صٌایع در دًیا ٍ افشایش رٍسافشٍى هصزف آب در فزآیٌذ تَلیذ ،تِ حذاقل
رساًذى هصزف آب ٍ افشایش تْزُ ٍری در ایي تخش تسیار حائش اّویت است .تِ عٌَاى هثال هیشاى آب هجاسی تزای ساخت
یک آپارتواى هسکًَی ،هعادل  93سال هصزف آب ساکٌاى آى ساختواى هی تاشذّ .وچٌیي هی تَاى گفت یک کیلَگزم تتي 1
لیتز ،یک کیلَگزم الَار  12لیتز ،یک کیلَگزم فَالد  02لیتز ،یک کیلَگزم آلَهیٌیَم  88لیتز ٍ یک کیلَگزم پالستیک ًشدیک تِ
 983لیتز آب هجاسی درتز دارد.
آب مجاسی در غذا و کاالهای مصزفی روسانه:
اغلة اًساى ّا تصَر رٍشٌی اس هقذار آب هجاسی کِ اس طزیق استفادُ رٍسهزُ کاالّا ٍ هَاد غذایی هصزف هی شَدً ،ذارًذ ٍ
ّوَارُ فزض تز ایي تَدُ کِ هقذ ار هصزف آب صزفا شاهل شزب ،استحوام ٍ ًظافت است اها هیشاى آب هجاسی در هَاد غذایی
ٍ لَاسهی کِ تِ صَرت رٍساًِ استفادُ هی شَد ًیش ٍجَد دارد .در جذٍل سیز هقذار آب هجاسی تزخی کاالّا را تزرسی هی کٌین.

حجن سیادی اس آب ّای کشَر تزای رشذ ٍ ًوَ گیاّاى ،تَلیذ گَشت ،لثٌیات ،تخن هزغ ٍ سایز فزآٍردُ ّای حیَاًی صزف هی
گزدد .فزآٍردُ ّای گَشتی ،آب هجاسی تیشتزی ًسثت تِ تَلیذات گیاّی در تزدارًذ .تِ عٌَاى ًوًَِ آب هجاسی یک کیلَگزم
گَشت گاٍ حذٍدا  02تزاتز آب هجاسی یک کیلَگزم سیة سهیٌی ٍ یا  82تزاتز آب هجاسی یک کیلَگزم گَجِ فزًگی است .تِ
ایي تزتیة هیشاى آب هجاسی کِ ّز فزد اس طزیق هصزف هَاد غذایی تِ صَرت رٍساًِ دریافت هی کٌذ ،تستگی سیادی تِ رصین ٍ
عادت غذایی ٍی دارد.

