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 چکيده

، به خدمات ياز دس  ترس   يناناز جمله اطم يمتفاوت یهاينگران ييآب و مواد غذا ی،انرژ ياس  تحوزه س  

مشهود  يمس الل در هر س ه حوزه به طرم مختلف ينا .يرندگيرا در بر مو ...  قيمت نوس ان ،يتاثيرات زيس ت محي 

از تنش  يریوگو جل یهمکار يجادا برای روابط ينا ييش ناسا مرتبط هس تند. يکديگر هب يراتش اناس ت، اما اغل  تثث

کننده ميکنندگان، تنظمصرف ينتعامالت ببرای اين امر بايد اهداف و  .اس ت برخوردار يادیز يتبالقوه از اهم یها

تعيين شود. چهار راه حل سياستي در اين مقاله  یغذا، آب و انرژ هایدر بخش کنندگانيدگذاران و تولياستها، س 

گذاری آب و انرژی، تدوين الگوی کشت و جانمايي مناس  صنايع، برای پيش برد اهداف پيش نهاد شده است. قيمت

 .یارات با رويکرد توجه به آب مجازی و ردپای آب و افزايش محصوالت گلخانههای واردات و صاداصالح سياست

 م: آب، غذا، انرژی، محيط زيست، اقليهاکليدواژه

 

 شرح مسئله

 یقاضات ینی،شهرنش ی، پیشرفت فناوری،توس ه اقتصاد یت،دهد که با توجه به رشاد جع ینشاا    یجهان یهاینیبیشپ

و غذا  ینرژا یرین،آب ش ی نابع و کعبود آب، تقاضا برا یبتخر اقلیم، ییرات، تغغذایی  تنوع یهایمغذا و رژبرای رو به رشد 

  1ذاو غ انرژیو  پیوند آب یتو اهع یافته یشسااه بخش افزا ینفشااار بر ا . بنابراین[1] خواهد یافت یشافزا های آیندهدر دهه

(WEFN)  یرینآب شاا  نابعدرصااد ا   وعوع ک   07حدود با  صاار  در حال حاضاار  یکشاااور  .[2] دهدی  یشرا افزا 

د  وا ینتا  یرهو در ک   نو ی حصوالت کشاور  یدتول ی. آب براآیدحسااب  یبهآب  کننده صار  ینبزرگتر ب نوا جها  

 یرهو  نو یدحال، تول ینشود. در عیاستفاده   یانرژ هایفرمحع  و نق  و استفاده ا  تعام  ید،تول یبرا نیز و یو کشاور  ییغذا

                                                 
1 Water Energy Food Nexus 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 

 یکنزد یندهدر آ یتوض  ینرود که ایانتظار  . [3]ند کیرا  صر    یجهان یدرصد ا  ک  انرژ 07حدود  یی واد غذا ینتا 

هتر ب یفیتبا ک به  نظور تفاضای بیشتر  واد  غذی 0707سال  تا یشترب غذای صددر 07 نیا  خواهد بود که یشود، به طور یدتشد

ک   یافت.خواهد  یشدرصد افزا 07به  یزا   0707درصد و تا سال  07به  یکنزد 0700جها  تا سال  صرفی  ی. انرژتولید شود

درصد  10 یافتهتوس ه  یدرصد و در کشورها 07در حال توس ه  یدر کشورها 0700تا ساال  یآب جهان یجعع آور یهاینههز

 . [3]خواهد یافت  یشافزا

 

 ضرورت طرح مسئله

 ا یآب  ورد ن تصااافیهو ی ، جعع آورانتقالپعپاژ،  تخراج،اسااا ینغذا و هعچن یعحع  و نق  و تو  ید،تول یبرا یانرژ

ن آب و انرژی تا یبا چالش  یجنوب یای، آسیآب تنش یشو افزا  نابع انرژی ناکافی ین، نابع    یتبا توجه به  حدود .[3] است

 یدباای که به عنوا   نطقه  یاآسدر  WEFN فهوم  .شود ی واجه   کافی برای رشد غذای کافی برای جع یت رو به رشد خود

 . تا ین هم است بسیار استاین قاره  در آب  صر  ا  ٪05و را تا ین کند نفر(  یلیارد  4،14جها  ) یتدو ساوم ا  جع  یهتغذ

. این است ایآس یدارتوس ه پا یبرا یدیچالش کل یکهعه،  ی در  برا یسالم و انرژ یدنیبه آب آشا  یو دسترس ییغذا یتا ن

 یشکه ب - النکاینپال، پاکستا  و سر یو،افغانستا ، بنگالدش، بوتا ، هند،  الد - یجنوب یایآس یدر کشورهادر حالی اسات که 

 0حدود  فقط . و انرژی هسااتند غذا دچار کعبودآ   یتدرصااد جع  01کنند و  ی  یجها  در آ   ندگ  یرادرصااد فق 47ا  

در این  نطقه نفر(  یلیارد  1.0جها  ) یتچهارم جع  یکحدود است در حالی که  یاجنوب آسادر جها ،  یها یندرصاد ا    

 . [4]دارند  یآب و انرژ یادیبه  قدار   یا  نطقه، ن یندر ا یاساس یبرنج و گندم، غذاها . ستقر هستند

 

 گيریهای تصميمضرورت توجه به اهداف ذينفعان در سياست

ا هگذاریها و سیاستگیریانرژی، غذا ذینف ا   ت ددی وجود دارد که اهدا  آنها باید در تصعیمدر هر بخش آب، 

کنندهمیاهدا  تنظ یدبا ینهعچنهای آب و انرژی و غذا  ورد توجه قرار گیرد. گذارا  در بخشگیرا  و سیاستتوسط تصعیم

  انند نظارت بر انحصارها، یو اجتعاع یطی ح یست  ی،اقتصاد یارهایاحزاب با    ینارا  را  ورد توجه قرار داد. اگذیاستها و س

به  ید سر ی ناسب برا ذایو غ یآب، انرژ ینتا با  یو به حداکثر رساند  رفاه اجتعاع یطی ح یست  یببه حداق  رساند  آس

ا داشته باشند و ععدت یو جهان یل  ی، نطقه ا ی،در سطح  حل  ختلفیتوانند اهدا  ی  عوا   ینهستند. ا ت هد اهدا   هم  ینا

و  واد  یآب، انرژ یهایستمبه شدت وابسته به س یاو  نطقه یو  قررات  حل ین. قوانشودحاص   یو  قررات  ینقوان یقا  طر

و  یژقرار دارند.  نابع آب، انر یپلعاتیکو روابط د یداخل یهایاستس یرتحت تاث یو جهان ی ل یهایاست. ساست ی حل ییغذا
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گذارا  نقش یاستها و سکنندهیمتنظ یننشده است. بنابرا یعتو  ی به طور یکسا در سطح  ل یدر سراسر جها  و حت یی واد غذا

سا ی تخصیص آب، انرژی و  ین برای تولید بهینه .[2]ند دار ییو  نابع غذا ی نابع آب، انرژ یعتو  یندر تضع یدیکل

ا ین اهدا  های تح تواند ب نوا  یکی ا  راهاقلیم  ی- حیط  یست-غذا-انرژی-وند آب حصوالت غذایی با توجه به رویکرد پی

-ینههبذینف ا  چندگانه در این خصوص  دنظر قرار گیرد. اهدا  ذینف ا  چندگانه با یکدیگر  تفاوت و ب ضاً نیز  تضاد هستند. 

 .بسیار  ؤثرخواهد بود یکپارچه یزیر وثر و برنا ه یهایاستس یری در  وردگیمتصع یبرا یسا 

 

 های سياستي برای حل مسئلهحلراه

 گذاری آب و انرژیقيمت -1

 یرینآب ش یرفع کسر یبرا توانداست که  ی Nexusبر  ی بتن یاستیابزار س یک ی،کشاور  یانرژآب و  یعتق

 کس خواهد وابسته به آب  ن یهایستمبه س یم ستق یرو غ یمدر سراسر جها  به طور  ستق یانرژ یتقاضاافزایش  .[5]استفاده شود 

شود.  واهدخآب  انتقالاستخراج و افزایش هزینه باعث  بر آب این است که یانرژ یعتق یشافزا یم ستق یا دهایپا  جعله شد. 

 یوادا یآب یانرژ یشود که تقاضا برایباعث   ینخواهد بود. ا یگزینجا ی نابع انرژ یدر قالب تقاضا برا نیز یم ستقیرغ یا دهایپ

 ی ختلف برا یها ینهگز .[6] طرح شود  یستی  یهاتوس ه سوخت یبرا یطی ح یست  یهایاستا  س یشود و هعچنا  ب ض

 باید در نظر گرفته شود و تاثیر آ  بر عرضه و تقاضای توسط سیاست گذارا  یآب و انرژ یگذار یعتاستفاده ا  با ار آب و ق

گیری برای تولیدات کشاور ی و به تبع آ  تقاضای آب برای کشت  حصوالت به شدت تصعیم آب، انرژی و غذا  شخص شود.

آنوایی که های آب و برق قاب  توجه باشد. ا   حصوالت قرار دارد  خصوصاً   انی که هزینه ها و ععلکردتحت تأثیر هزینه

صورت  شود برداشت آب بیشتر ا  نیا  آبی  حصولهای تولید را شا    یا  ک  هزینه یآبیاری به طور کلی کسر نسبتا کوچک

، کود و ...  انند رقم بذر یدعوا   تول  ربوط به دیگر ریسک تولیدکاهش  یقاب   الحظه ا یزا  گیرد. این در حالی است که  ی

د خاک در   رض شویش ا  نیا  آبی گیاه  عکن است باعت افزایش سطح آبهای  یر  ینی شود ا ا  وجب  یاست. البته استفاده ب

آب و  تواند اثرات  ثبت بر استفاده ا   نابعآلودگی و شورشد  قرار گیرد. افزایش قیعت آب و انرژی در تولیدات کشاور ی  ی

)افزایش قیعت آب  های تولیدکشاور  نیز تا ین شود و به تبع افزایش هزینهانرژی داشته باشد. البته که باید در این خصوص  نافع 

اشته باشد. د دو انرژی(  یزا  درآ د حاص  ا  فروش  حصول نیز افزایش یابد و توجیه اقتصادی برای تولید ا  نظر کشاور  وجو

ن عرصه در نظر گرفتن اهدا  ذینف ا   ختلف در ای گذاری آب و انرژی باسا ی قیعتتوا  ا  بهینه ی ب نوا  پیشنهاد برای اینکار

 نطق اقتصادی  گیری در سطح کال  است باید یکگذاری  نابع که یک ا ر سیاستی تصعیماستفاده کرد. بدلی  اینکه برای قیعت

 ا  الگوهای کشاورگیری وجود داشته باشد.   انی که قیعت آب به  یزا  ار ش واق ی آ  افزایش یابد بدنبال آ  برای تصعیم

برداری  صر  آب اتخاذ خواهند کرد. که در این صورت  حصوالت آب بر توجیه اقتصادی  صرفی جدیدی در جهت بهره

نخواهند داشت. ا  طر  دیگر افزایش هزینه تولید  حصوالت و بالتبع آ  افزایش قیعت فروش  عکن است  وجب کاهش  یزا  

واند فرهنگ  صر   واد غذایی در جا  ه را اصالح کند. بدین صورت که دور ریز تتقاضای  حصوالت شود و هعچنین  ی
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و عرضه  یذارگ یعتاستفاده ا  قیابد.  وادغذایی تولید شده با هزینه باالتر و تبدی  شد  به  باله در این  حصوالت کاهش  ی

 قیتقاضا ا  طر ن طف در  یرفتارهاعت به سحرکت به جهت  یر  ینی  یکاهش پعپاژ آب ها یبرا یبه عنوا  ابزار یانرژ

 این در یو فن یاسیس ی،اجتعاع ترین گزینه های ترین و قاب  پذیرشسخت. شودبرق، در نظر گرفته  یت رفه ها یدارپا یشافزا

شدت  یا یتدر ظرفهایی سرپوش( 0) ید،اتصاالت جد یت حدود( 1( بررسی و )0711توسط اسکات ) یک کز در کشور ینه  

   رفی شده است. یگذار یعتکنترل بدو  ق یم ستق یها ینهگزق ب نوا  بر تا ین ساعاتدر ( کاهش 0و ) جریا 

 

 تدوين الگوی کشت و جانمايي مناس  صنايع -2

توا  به اصاالح الگوی کشات  حصوالت کشاور ی اشاره کرد. به جای کشت  حصوالت آب ها  یح ا  جعله راه

 حصوالت  تناسب با اقلیم و بو ی  نطقه کشت شود. ب نوا   ثال کشت گیاه آب بری  انند بر خصوصا در  ناطق خشک کشور 

شود با درصد آب آبیاری آ  ا   نابع آب  یر  ینی و قنوات تأ ین  ی 07چغندرقند در  نطقه خشاکی  انند نیشابور که بیش ا  

های کشاور ی  نطقه برای تأ ین  واد اولیه این ا    ینشارایط  نطقه تناسابی ندارد ا ا بدلی  وجود کارخانه قند ععال درصدی 

یاید. بنابراین جانعایی نا ناسب صنایع در کشور یکی دیگر ا   سائلی است که باید به شدت کارخانه به چغندرقند اختصااص  ی

فوالد در  سیعا  و گیرندگا  قرار گیرد. احداث صانایع به شدت آب بر  انند پتروشیعی،گذارا  و تصاعیم ورد توجه سایاسات

 یزا  آب آبی اسااتفاده شااده در کارخانه   ناطق خشااکی  انند خراسااا ، اصاافها  و یزد هیچگونه توجیه علعی و عقالنی ندارد.

. [7] تر ک ب بوده اسااات  5/6×017 تر ک ب و  یزا  آب خاکساااتری  44/0 ×017حدود  0711فوالدی در چین در ساااال 

 014/0×  017 یزا به   0710سااال  شااعال غرب ایرا  در انتخاب شااده در یعا سااکارخانه آب در ردپای  هعچنین  قدار ک 

 رفتن صن تبین است که نشا  دهنده خطر ا  یعا س ید تر  ک ب در هر تن تول 100/0 یزا با شادت  صر  آب به    ک ب تر

 یانتخاب شااده، آب  وا  یعا ساا کارخانهدهد که در ینشااا    ین قاله هعچن ین. ادهدرا نشااا   یدر  ناطق خشااک  یعا ساا

 ی صاارف یدهد که اکثر آب  وا ی قاله نشااا    ین،. عالوه بر ادهدردپای آب را تشااکی   یدرصااد ک   قدار  57  صاارفی

سهم  یشزابا توجه به افبنابراین   ورد  طال ه است  ستقیم  صرفی کارخانه ا  آب یشتربرابر ب 0/5است که  ی نابع انرژ  ربوط به

 شاااهده  اکثر کشااورهای پیشاارفتههعانطور که در . [8] یابدتواند به طور  وثر کاهش یآب   یرد پا ید،و خورشاا باد یانرژ

شااوند. بنابراین ا  و ارت نیرو ب نوا  یکی ا   تولیا  ا ر درحوضااه دریا احداث  ی ی بهنزدیک با فاصااله برشااود صاانایع آب ی

ب نوا  پیشنهاد  .دشرود در جانعایی  ناساب احداث صنایع دقت نظر بیشتری داشته باگیری انتظار  یگذاری و تصاعیمسایاسات

  های سیاستی در  واجه با بحرا  آب برای جبراح تواند یکی ا  راههای تصفیه شده در صنایع  یاساتفاده ا  پسااب و فاضالب

 های با کیفیت باالتر برای شرب و کشاور ی و تأ ین سال ت خانوار باشد.آب  ورد نیا  صنایع و ا  طر  دیگر استفاده ا  آب
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 با رويکرد توجه به آب مجازی و ردپای آبواردات و صادرات  هایسياست اصالح -0

های  واجهه  با بحرا  ح تواند ب نوا  یکی ا  راه یهای واردات و صادرات لزوم توجه به  فهوم آب  وا ی در تدوین سیاست

اهش بر و کور ی وصن تی آبآب در کشور  دنظر قرار گیرد. سیاست توارت آب  وا ی با افزایش واردات  حصوالت کشا

تواند توسااط نهادهای ا ر  ورد بررساای قرار گیرد. نکته حائز اهعیت در توارت آب  وا ی این اساات که با صااادرات آنها  ی

افزایش یا کاهش واردات و صااادرات به چه  یزا  ا   نظر اقتصااادی با اهدا  ذینف ا  تناسااب دارد و باید عوا   اقتصااادی و 

د افزایش یا کاهش بیکاری( را نیز  دنظر قرار داد. تحقیقی در ایالت آریزونا ا ریکا در این  ورد صاااورت گرفته اجتعااعی ) انن

 یلییو   تر ک ب آب  وا ی است. به طور  توسط حدود یک دالر ا  واردات آ  شا    000اسات. ایالت آریزونا صادرکننده 

 تر ک ب است.  740/7آب  وا ی صادر شده به ا ای  هر دالر شا    تر ک ب آب  وا ی است که این  قدار کعتر ا  700/7

درصاادی در آب  15فشااار بر  نابع آب و پایداری  یساات  حیطی سااناریوهایی برای صاارفه جویی در این تحقیق برای کاهش 

 یر: تاث0 سناریو سعت  صر  آب کعتر در آبیاری، به یاریآب یتکنولوژ تغییر :1 یوسنار وجود تدوین شاد این سناریوها شا   

 ی به دل یو ت ادل توار یزوناآرتواری  یم ساااتق یرو غ یم ساااتق یانهای: جر0 ساااناریو، یدتول یها یعتآب در ق یعتق یشافزا

ی به  کشاور  حصوالت  یدحفظ آب با کاهش صادرات تول یدهبر اساس ااست. در سناریو سوم که  یکاهش صادرات کشاور 

تواند با کاهش   ی  حصول در آب  صر درصدی   10/15کاهش توارت آب  وا ی پرداخته شاده، نتایج نشاا  داده است 

ار ش افزوده  که در  یاثر  نف یزا  دالر( تنها حاص  شود.   یلیو  000) درصدی 0/15 یزا صاادرات  حصول به   یساطح ف ل

. یابد  ی کاهش درصد 01/7 تنها ل،دالر. اشتغا یلیو   005 تادالر  یلیو   1000 حدود است، کوچکایواد  یکند نسابتا دولت 

 یدالر( کاهش    یلیو  1070) درصااد 00/7به  قدار تحده و جها  تنها  یاالتا دیگر ایالت هایبا  یت ادل توار ین،عالوه بر ا

آ   در با  آ یادیبخش  دارد درحالی که  لتقتصاد دوا  ا یکوچک یار حصول سهم بس یددهد که تول یارقام نشا    ینا. یابد

 شود. ی صر   
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اساااتفاده ا  روش های علعی و فنی  ناساااب جهت افزایش کارآیی  صااار  آب کشااااور ی ا  ضاااروریات بخش 

 واحد سااطح و رفع نیا هایکشاااور ی اساات. ب نوا  یک راه ح  حرکت به سااعت تولیدات گلخانه ای برای افزایش تولید در 

غذایی جع یت  یتواند راه گشاا باشاد. شارایط خاص اقلیعی کشور، پائین بود  ا کا  افزایش  نابع جدید آب  ورد استفاده در 

بخش کشااور ی و ضارورت افزایش تولیدات کشااور ی ا   نابع آب  حدود ا  جعله عوا لی هستند که  ا را به سعت توس ه 

دهند. براساس جعع بندی اطالعات پرسشنا ه های تهیه شده توسط کعیته  لی آبیاری و  هکشی سوق  یای های گلخانهکشات

آب   یانگین )و نی( کارآیی  صر دهد گروه استفاده پایدار ا   نابع آب برای تولید  حصوالت کشاور ی نشا   یکارایرا ، 
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ععلکرد  حصااوالت گلخانه ای به برابر در  زرعه اساات.  0کیلوگرم بر  تر ک ب اساات که  00/10های کشااور گلخانه ٪00در 

ا  افزایش  افزایش سااطح کشاات ناشاای، برنا ه آبیاری و تغذیه ،دلی  کنترل عوا    ؤثر بر تولید ا  جعله: کنترل شاارایط اقلیعی

و ارت . [9] اده استاستفاده ا  حوم گلخانه به جای سطح در  قایسه با شرایط  زرعه افزایش چشعگیری را نشا  د، تراکم بوته

ن هایی را تدویهای  کانیزه و  در  سایاساتگلخانهاحداث تا ین انرژی برای های ال م طریق ایواد  یرسااختتواند ا  نیرو  ی

 کند.

 

 جمعبندی

پیوند  تیو اهع یافته یشسه بخش افزا ینفشار بر ا های آیندهو غذا در دهه نرژیا یرین،آب شا یتقاضاا برابا افزایش 

هعچنین ضرورت توجه به اهدا  ذینف ا  در این سه بخش کلیدی و اهدا   بیش ا  پیش نعایا  خواهد شد. و غذا انرژیو  آب

رژی و غذا های آب و انگذارا  در بخشگیرا  و سیاستها توسط تصعیمگذاریها و سیاستگیریتوس ه پایدار باید در تصعیم

-و  ین برای تولید  حصااوالت غذایی با توجه به رویکرد پیوند آبسااا ی تخصاایص آب، انرژی  ورد توجه قرار گیرد. بهینه

های تا ین اهدا  ذینف ا  چندگانه در این خصوص  دنظر قرار ح تواند ب نوا  یکی ا  راهاقلیم  ی- حیط  یسات-غذا-انرژی

استفاده  ی ختلف برا یها ینهزگ -1غذا پیشنهاد شد.-انرژی-راه ح  سیاستی با توجه به رویکرد پیوند آب 4در این  قاله  گیرد.

گذارا  باید در نظر گرفته شاود و تاثیر آ  بر عرضاه و تقاضای آب، توساط سایاسات یآب و انرژ یگذاریعتا  با ار آب و ق

طور  وثر کاهش  را بهآب  یرد پادر تولید انرژی  قدار  ،ییدو خورش یباد یسهم انرژ یشافزا-0انرژی و غذا  شاخص شود.

سیاست  -0تواند  فید واقع شود. هایی در و ارت نیرو برای استفاده ا   نابع انرژی طبی ی  یابراین تدوین سایاستخواهد داد. بن

تواند توسط نهادهای بر و کاهش صادرات آنها  یتوارت آب  وا ی با افزایش واردات  حصاوالت کشااور ی وصان تی آب

های های ال م تا ین انرژی برای احداث گلخانها  طریق ایواد  یرساااختتواند و ارت نیرو  ی -4ا ر  ورد بررساای قرار گیرد.

 هایی را تدوین کند. کانیزه و  در  سیاست
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