
 

 

 آب و انرژي

Water and Energy 

پیوند آب و انرژی به معنای ارتباط دو طرفه و استفاده از یکی  بیرای   
ویژه بیر    آب برای تولید انرژی به دیگر، از بیان به .استتولید دیگری 

برای تأمین و عرضه آب  نیز منابع انرژی و سوخت  ازو گیرند  بهره م 
توسیعه   جهترویکردی در کم در ح. پیوند آب و انرژی جویند سود م 
با در نظر گرفتن منابع موجود آب و انرژی، روند  كند م تالش  ،پایدار

تعیاد  را در   ،محیی  زیتیت   های حفیاتت   كنش رو به رشد تقاضا و
 .كندچرخه عرضه و تقاضا برقرار 

نيز ناپذیر در زندگي روزمره و  جدایي يصورت آب و انرژی به

 ،. افننزایج جیتينن دشننون صننرم مننيدر صننیایم ملف نن  م

افزایج  ، بهمين سوخ أو رقاب  در ت ،تغييرات آب و هوایي

اسن . بنا توجنه بنه رونند       انجامينده تقاضای آب و اننرژی  

مهن    عامن   مين این دوأافزایشي تقاضا برای آب و انرژی، ت

هنای پنيج روی جوامنم و بلنج      چالجترین  عیدهیکي از 

در توليند و  ای  . آب نقنج عینده  [1آیند   صیت  به شیار مي

مراحن  اسفصصنا ،    دیگر، سویکید. از ميبازی تبدی  انرژی 

بایند   .اس برداری از آب نيازمید انرژی  انفقا ، تصفيه و بهره

 ؛شنود  بسفه تتری  نیي ای چرخهصورت  این ارتباط به گف 

مصرم انرژی  ، در روندآب مصرفي برای توليد انرژییتیي، 

 .شود مصرم نیي

 

 رژیآب و انرابطة بين 

که در تنأمين و عرضنه اننرژی وجنود آب بسنيار       طور هیان

مؤثر اس ، میابم اننرژی نينز در سراسنر زنجينره تنأمين آب      

یکني از مححانات مربنوط بنه      رو، ازاینن  .کیید ایفا مي نقج

اینن   .بَری اس  بَری یا انرژی زنجيره آب و انرژی، ميزان آب

شنده   اسنففاده  مصنرم عبارت اس  از حج  کن  ین    مورد 

 .[2 حياتي ی  مصصو ة)یتیي آب یا انرژی( در چرخ

آب نقنج   ،در اغ ب فراییندهای توليند و تبندی  اننرژی     

هنای فسني ي، شنام      . در توليد سوخ کید بازی ميای  عیده
انفقنا  و   ،ذغا ، نف  یا گاز طبيتي، آب در مراح  اسفلراج

. توليد برق حرارتني از سنوخ    شود کار گرففه مي بهفراوری 

 .اس سازی  آب برای فرایید خی  مصرم نيازمید نيز فسي ي

 ندبَر های زیسفي فراییدهایي آب توليد سوخ  ترتيب، هیين به

با وجود رودخانه برقابي (. توليد انرژی دارند )نيازمید به آب

. در توليند اننرژی از مینابم    اس پذیر  و یا ملازن آبي امکان
کردن  آب برای خی  ،انرژی خورشيدی ی چونتجدیدپذیر

 .[1 شود ميمصرم های خورشيدی  وشوی پی  و شس 

 د. آبشنو  ه و تأمين آب از میبنم آغناز مني   زنجيره عرض 

از میابم زیرزميیي اسنفلراج و بنرای مصنارم    ازطریق ت یبه 

کییده انفقنا    به مصرمکشفزارها خانگي، تجاری و یا آبياری 

ه آب پس از اسفلراج تص  فرایید تصفي ی،یابد. در موارد مي

مصرم، . آب پس از شودگيرد تا برای مصرم آماده  قرار مي

با تل ينه بنه چناه و ینا ازطرینق تبلينر بنه مصني  زیسن           

آب مصنرفي مجنددات تصنفيه و     ،. در بتضي مواردگردد ميباز

شنود. در   به چرخه مصنرم بازگرداننده مني   بازمصرم برای 

 ،، اننرژی منورد نيناز بنرای اسفصصنا      یادشدهتیامي مراح  

مقندار  از آب،  بنرداری  سنازی و بهنره   ، تصفيه، خنال  انفقا 

 .چشیگيری اس 

های اخير، تقاضنا   در طي دهه ،مطالتات آماریبیابر نفایج  
و با توجه به افزایج  پيیودهبرای آب و انرژی روند افزایشي 

جیتي ، این رونند در سنالهای آتني هینینان رو بنه رشند       
یاففنه سنه     کشنورهای توسنته  ميان، . در این [2 خواهد بود

. بنا توجنه بنه اییکنه     دارنند بيشفری در مصرم آب و انرژی 

و هیوز صورت نگرففه صورت عادالنه  توزیم آب و انرژی به

بلج زیادی از جیتي  جهاني از دسنفيابي بنه آب تیينز و    
افزون تقاضا برای  ، رشد روزاند نصيب بي ،ویژه برق به ،انرژی

 و کیينابي آن  دکیبنو چشیگير دامیة آب و انرژی سبب رشد 

تنرین   که رفم این کیبود یکي از بنزر   طوری به ؛خواهد شد
  و مصارم خانگي در بلج صیتجوامم بشری های  چالج

 رود. به شیار مي

با توجه به افزایج تقاضای جهاني بنرای آب  ميان، در این  

تنوازن  برقنراری  میانور   به ،و انرژی و مصدودی  میابم موجود

سنازی توليند و مصنرم آب و     م بهيیهدر عرضه و تقاضا، مفهو

مفهوم پيونند   انرژی با هدم دسفيابي به توسته پایدار در قالب
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 .شده اس آب و انرژی تتری   یا رابطة

متیوالت های سیفي در توليد و تأمين انرژی  ح  یکي از راه 

از میننابم آبنني را . آب اسنن هننای فسنني ي  سننوخ مصننرم 

های  نار گرففن مصدودی . با در کیید ميمين أت نيز زیرزميیي

روینه   ناپذیر اسفلراج بي جبران آثارموجود در میابم طبيتي و 

های جایگزین برای تأمين  ح  ارائه راه ،میابم بر مصي  زیس 

هنا   آب و انرژی هیواره مورد توجه جوامم بشنری و دولن   

 بوده اس .

و دانشییدان پژوهشگران  را های گوناگوني روش ،تاکیون 

ها برای کاهج مصنرم آب   تصقيقاتي و دانشگاهنهادهای در 

 .انند  ابداع و تدوین کنرده سازی تبدی  انرژی  و انرژی و بهيیه

ننو بنه بررسني    هنای   فیاوریگيری از  با بهره ،ها این روش در

هیزمنان و   طنور  توليد و مصرم آب و انرژی بنه های  سامانه

جنویي در   میانور صنرفه   . به[3ند پرداز مسفق  از یکدیگر مي

صرم ذخایر، راهکارهنایي بنرای توليند، تبندی  و ذخينره      م

شنده اسن .   ابنداع  بررسني و  نيز انرژی از میابم تجدیدپذیر 

هنای   اننرژی  مصنرم  کنه انند   هنا حناکي از آن   نفایج پژوهج

گازهننای گسنني  و انفشننار تواننند کنناهج  تجدیدپننذیر منني

ای  اثر گ لاننه عام  های  . کاهج آالییده[4انجامد ای  گ لانه

تغيينرات  بنروز  و از مصندود  وهنوایي   آیینده آب یانبار آثار ز

کید. در زميیه کاهج مصرم آب،  شدید اق يیي ج وگيری مي

گسنننفرش آب و بازمصنننرم هنننای بازچرخننناني و   روش

منورد توجنه و   مباحث برداری از میابم آب نامفتارم از  بهره

. اس ویژه در بلج صیت   بهکار گرففه شده،  بهراهکارهای 

مسئ ه امیي   ،جایگزییي برای آب وجود ندارد ازآنجاکه هيچ

 ،آیند  هنای امنروز بنه شنیار مني      ترین چالج یکي از مه  آن

تنر از موضنوع امیين      که مسنئ ه امیين  آب حيناتي    طوری به

 .[5 انرژی برآورد شده اس 

 

 امنيت آب و انرژی

. شنود  مصنرم مني  آب در تیامي مراح  توليد انرژی و برق 

بنين  رابطنة  کز و توجه جهناني بنر   تیربه اخير های  پيشرف 

اسن . خشنکي و   میجنر شنده   ژی  های آب و اننر  زیرساخ 

های شندید   مصدودی اسباب  ،های اخير آب در سا  يابيکی

را هنا و توليند اننرژی     و کاهج بازدهي در عی کرد نيروگناه 

 .فراه  آورده اس 

مصني   هنای جهناني اننرژی، آب و     بصنران بنروز  نار بنه   

. اسن  برخوردار خاصي انرژی از اهیي  زیس ، امیي  آب و 

 يکیين  و کيفيفن  آب با امیي  آب عبارت اس  از دسفيابي به 

، ایین و از لصنا  اقفصنادی بنه    پذیر قبو ، سال ، دسفرس  قاب 

موضنوع  . در [1 سحم ، متيشن  و توليند   تأمين برای ،صرفه

اقفصادی کارآمد و  لصا از یدتلصي  میابم آب با ،امیي  آب

ازنانر اجفیناعي، عادالننه     نينز و ازنار فیي، عی ي و به صرفه 

 .باشد

امیي  انرژی عبنارت اسن  از تنأمين و عرضنه منداوم،       

های  حام  ةو ازلصا  اقفصادی به صرف پذیر مطیئن، دسفرس

اننداز   ز امیين  اننرژی عبنارت   آمين  های ملناطره  ی. مؤلفهانرژ

جغرافينای سياسني   تهدیدات اقفصنادی، زیسن  مصيطني و    

 جی نه . از[1 ناظر بر بازارهنای جهناني اننرژی    (فيکيژئوپ ي)

توان عندم ثبنات سياسني     تهدیدهای امیي  انرژی جهاني مي

های انساني و دسفکاری  کشورهای توليدکییده انرژی، دخال 

ه های جهاني بر سر میابم انرژی، حی  در میابم انرژی، رقاب 

بحینای  وقنوع  هنای تنأمين اننرژی و     به زیرساخ  و تهاج 

مسنئ ه امیين     انند  سبب شنده  عوام  . اینرا برشیردطبيتي 

بننه  بننيج از پننيج انننرژی بننا مصورینن  حقننوقي و سياسنني

 شود.موضوعي اجفیاعي و اقفصادی تبدی  

در دسنفرس  و در تأمين امیي  انرژی تداوم عرضه آسان،  

لصنا   از . مینابم اننرژی   اسن  بودن انرژی ایین بسيار مهن   

باید گف   .ندز تیوع و گوناگوني برخوردارمیطقه جغرافيایي ا

در تننأمين جریننان نفنن  و گنناز ثبننات و عنندم تغييننر    کننه

ها و عوام  مؤثر  ای در درازمدت از مولفه های میطقه سياس 

د. بنا در نانر گنرففن    ین آی بر تأمين امیي  انرژی به شیار مني 
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هنای   ، جنایگزییي میبنم اننرژی سنوخ     یادشنده تهدیدهای 

ح  ب یدمدت، ارزان  ی نو و تجدیدپذیر راهها فسي ي با انرژی

. [6آیند   به شنیار مني  و پایدار برای دسفيابي به امیي  انرژی 

دسفرسي ارزان به انرژی در عی کرد اقفصادی جوامنم نقنج   

کیند. توزینم ننابرابر مینابم اننرژی در مينان        مي بازیبسزایي 

کشورها و نياز مبنرم بنه دسفرسني گسنفرده بنه مینابم آب و       

 های چشیگيری میجر شده اس . پذیری ه آسيبانرژی ب

تواند بر ميزان دسنفيابي   ناگسسفیي آب و انرژی ميرابطة  

دیگنر،   بينان  بنه  .تأثير بگذاردبه امیي  در بلج آب و انرژی 

چگنونگي و مينزان    ودسفيابي به امیي  در ین  بلنج   بين 

امیي  اننرژی   مثحت،. رابطه برقرار اس توسته در بلج دیگر 

توليند نينروی    ، زینرا ود میابم آبي به خطر خواهد اففادبا کیب

. بنر  انند  وابسنفه بنه وجنود آب   برقابي برق حرارتي و نيروی 

اخفح  در اسنفلراج   بروزقطم عرضه انرژی با  ،هیين میوا 

آب، تصفيه و انفقا  آن، بر تنداوم امیين  آب منؤثر خواهند     

و  بنين آب رابطنة  از  درس بود. دسفيابي به درک و دریاف  

میاننور  بنه توانند در چگننونگي تلصني  میننابم    اننرژی منني 

مينان،  برقراری امیي  آب و اننرژی رهگشنا باشند. در اینن     

 توانند بنه   از زنجيره آب و انرژی مني  ای سازی یکپارچه مد 

های این پيوند کی  کید.  بيیي قاب ي  و پيج تجزیه و تص ي 

بناطي  های ارت مسف زم دخي  کردن مؤلفه رابطهسازی این  مد 

مفقابن  و پينينده آن   آثنار  زنجيره انسان و مصي  زیسن  و  

انساني چون جیتين ، مهناجرت،    عوام ها  . این مؤلفهاس 

عوام  زیس  مصيطني   نيزو  ،اقفصاد میطقه و تقاضای انرژی

، ای و میابم طبيتني آب و اننرژی   شام  اق ي  جهاني و میطقه

 .[3گيرند  را دربر مي

آب اهیين    پنذیری  دسنفرس در زنجيره عرضنه اننرژی،    

در تداوم امیي  انرژی دارد. کیبود آب سبب کناهج  خاصي 

دامینة  افزایج قيی  انرژی و کاهج  ،در تأمين انرژیاعفیاد 

شنود.   و در نهای  کاهج توليد سوخ  مي ،فراوری سوخ 

در کشور ما، افزایج تقاضای آب میجر به افنزایج برداشن    

رزميیي شده اس . طني  های زی از این میابم و اف  سطح آب

از  دو دهة گذشفه، شواهد آشکاری مبیي بنر اسنفلراج بنيج    

شنفاب  ها بنا   های زیرزميیي نیایان شده و عیق سفره حد آب

بناران و  آب نفنوذ    شدنشان ازطریق بيشفری نسب  به تجدید

پنایين اففنادن سنطح     .شنود  جریان آب سطح زمين، کن  مني  

مینابم آب   آبني  های زیرزميیي به متینای کناهج ذخينره    آب

اننرژی بيشنفری    صرم اسفلراج آب نيازمید رو، ازاین .اس 

يشفر و مساف  بيشفری انفقنا   خواهد بود تا آب را از عیق ب

 دهد.

 آثنار تأمين انرژی و امیي  عرضه آن تص  تأثير مسنفقي    

وهوایي مانید افنزایج دمنا، کناهج سنطح آب،      تغييرات آب

گونه  . این[7اند  گرمایي و دامیة توفان و امواجافزایج شدت 

بنه شنیار    تهدیند  وهوایي بنرای بلنج اننرژی    تغييرات آب

توانند امیين     تغيينرات اق يیني مني   سلن دیگنر،   . بهآیید مي

و سبب تغيير کيفي  آب و ینا قطنم    اندازدانرژی را به خطر 

کناهج  به افزایج دمای مصي  و آب مثحت، . ناگهاني آن شود

ها و کاهج بازدهي انفقا   گاهبازدهي و تضتي  عی کرد نيرو

نيروگناه را بنه   توانند   و حفي در منواردی مني   انجامد ميبرق 

وهوایي سنبب تغيينرات    . تغييرات آبتتطي ي موق  بکشاند

 نيننز الگنوی بارشنني و کنناهج سنطح آب ذخننایر زیرزميینني  

 در نزدیکني  هنا  سيحبوقوع شود. افزایج تتداد و شدت  مي

ي واحندهای توليند بنرق و    سو باعنث ویرانن   ها ازی  نيروگاه

دیگنر   و ازسنوی شود،  ميهای انفقا  نيرو  تلریب زیرساخ 

ایِ  ونقن  ری ني و جناده    به مسيرهای حین   رساندن با آسيب

 کیید. آن وقفه و تأخير ایجاد ميدر انفقا   ،سوخ 

تبندی  آب   ،ذخنایر زیرزميیني   در با توجه به کیبنود آب  

آب یکني از   زدایني  شور به آب شيرین در واحندهای نین   

در  زیناد  انرژی مصرم .آید به شیار ميراهکارهای کاربردی 

آب  گنزام  تینام شنده   هزیینة سازی آب و  واحدهای شيرین

رود. از  های موجود در امیي  آب به شیار مني  یکي از چالج

تننوان بننه  منني ،دیگننر عوامنن  مننؤثر بننر تننداوم امیينن  آب 
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ي مینابم  آلنودگ  توليند  میابم انرژی اشاره کرد. پذیری دسفرس

امیي  آب را بنه ملناطره    ،آب ناشي از توليد و تبدی  انرژی

کییندگان نهنایي    آب عیندتات مصنرم  هنای   سنامانه اندازد.  مي

 مصنرم  روند. این اننرژی از  ویژه برق به شیار مي به ،انرژی

در دسنفرس   رو، ازاینن  .شنود  حاص  مني های فسي ي  سوخ 

صنادی و  تنرین ارکنان توسنته اقف    بودن انرژی یکني از مهن   

 رود. اندازی بلج صیایم جوامم به شیار مي راه

 

 مرتبط های مدخل

 زیر رجوع شود: های مدخ برای مطالته بيشفر به 

انرژی و مصي  زیس ؛ اننرژی تجدیدپنذیر؛ سنوخ  هنای     

 .سازی انرژی فسي ي، اثرات زیس  مصيطي؛ بهيیه
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