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ABSTRACT
Today, scientific research on the types of Nexus, especially the water- energy- food Nexus as the driver of
improving the welfare of society, is expanding. Since the Nexus approach is relatively new and requires the
cooperation of several fields, explaining the concepts, its literature review, with a special focus on the waterenergy- food Nexus is essential. This article aims to express Nexus approach simple and clear, by a detailed
review of several related articles from 2011 to 2021. Articles were reviewed and categorized by year, source
variety, and topic. So the outline of the formation of the Nexus approach, water- energy- food Nexus and the
questions raised about this approach were codified in a way that provides a practical insight for policy making.
In general, the Nexus approach, especially the water- energy- food Nexus which creates a very complex system
and must be considered from a political, social and economic perspective, is difficult to implement. However,
the Nexus approach is transitioning to an important component of development planning, and its success
requires the guidance of strategic policies and institutional structures in multilevel governance. It seems that
countries need to reform their governance structures in line with the Nexus approach. Another issue that has
been considered in this article is the difference between the Water- Energy- Food Nexus approach with the
approach of integrated water resources management. Due to the similarities, there are doubts about the need to
move from integrated water resources management to Water- Energy- Food Nexus.
Keywords: Nexus Approach, WEF, Integrated Water Resources Management.
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آتنا ميرزائی ،1بهرام ثقفيان ،*2علی ميرچی

 .1دانشکده فنی و مهندسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2دانشکده مهندسی عمران ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه ایالتی اوکالهاما ،استیلواتر ،ایاالت متحده آمریکا.
(تاریخ دریافت -1400/9/13 :تاریخ بازنگري -1400/11/13 :تاریخ تصویب)1400/11/20 :

چکيده
امروزه تحقیقات علمی در خصوص انواع همبست ،بهویژه همبست آب -انرژي -غذا بهعنوان منابع زیربنایی توسعه و محرک
بهبود رفاه جامعه ،در حال گسترش است .ازآنجاکه آموزش رویکرد نسبتاً جدید همبست نیازمند همکاري چند حوزه
تخصصی است ،تبیین مفاهیم و بررسی ادبیات موضوع با نگاه ویژه به همبست آب -انرژي -غذا ضرورت دارد .این مقاله با
هدف بیان ساده و دقیق رویکرد همبست بهویژه همبست آب -انرژي -غذا ،بر اساس مرور سیستماتیک و تفصیلی تحقیقات
انجام شده در سالهاي  2011تا  2021ارائه میشود .مقاالت بر اساس سال ،تنوع منابع و موضوع طبقهبندي شدند .باتوجهبه
مرور منابع ،شماي کلی نحوة شکلگیري رویکرد همبست ،همبست آب -انرژي -غذا و سؤاالت مرتبط در خصوص این
رویکرد با هدف ارائه بینش کاربردي براي سیاستگذاري و ارزیابی شرایط کنونی در کشور مدون گردید .بهطورکلی،
پیادهسازي رویکرد همبست دشوار است ،بهویژه همبست آب -انرژي -غذا که یک سیستم بسیار پیچیده را به وجود میآورد
و باید از ابعاد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي نیز موردتوجه قرار گیرد .بااینحال رویکرد همبست در حال گذار به یک مؤلفة
مهم برنامهریزي توسعه است که موفقیت آن نیاز به هدایت سیاستهاي استراتژیک و ساختارهاي نهادي در حاکمیت چند
سطحی دارد و به نظر میرسد کشورها باید ساختارهاي حاکمیتی خود را متناسب با رویکرد همبست اصالح کنند .موضوع
دیگري که در این مقاله موردتوجه ویژه قرار گرفت ،تفاوت رویکرد همبست آب -انرژي -غذا با رویکرد مدیریت بههمپیوسته
منابع آب است بهنحويکه شبهات لزوم حرکت از مدیریت بههمپیوسته منابع آب به همبست آب -انرژي -غذا باید پاسخ
داده شود.
واژه های کليدی :رویکرد همبست ،WEF ،مدیریت بههمپیوسته.

مقدمه
آب ،انرژي و غذا منابع پایه براي تأمین نیازهاي روزانه و توسعه
هستند .جمعیت روبهرشد و ادامه روند شهرنشینی و تقاضاي
حاصل از آن در حوزههاي آب ،انرژي و غذا فشار بیشتري به خاک،
منابع آب و اکوسیستم وارد میکند که چنانچه با سوءمدیریت
همراه باشد منجر به استفاده نادرست این منابع میشود ( & Li
 .)Ma, 2020در بخش کشاورزي بهعنوان بزرگترین مصرفکننده
منابع آب شیرین ،بیش از یکچهارم انرژي مصرفی در سطح جهان
صرف تولید و تأمین مواد غذایی میشود .نیاز فوري براي توسعه
زراعت در طی  25سال آینده روي سطوح کمتر با آبِ کمتر،
افزایش قابلتوجه هزینههاي اجتماعی ،اقتصادي و زیستمحیطی
را به دنبال دارد ).(Del Borghi et al., 2020
ماهیت محدود و حیاتی آب شیرین در دهه اول قرن بیست
و یکم عمیقتر موردتوجه قرار گرفت .مجمع جهانی اقتصاد تأکید
* نویسنده مسئول:
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کرد علیرغم اینکه آب هیچ جایگزینی ندارد ،در بسیاري از نقاط
جهان ،قیمت پایینی دارد و ذخیره آب زیرزمینی تخلیه شده است
) .(Simpson & Jewitt, 2019بااینحال بر اساس نظر Sachs
) (2015از بین همه مشکالت ،سازگاري رشد با محدودیتهاي
ش سیستمِ انرژي در جهان
سرزمین ،احتماالً هیچکدام بهاندازه چال ِ
فوري و پیچیده نیستند ) ،(Sachs, 2015از طرف دیگر موضوع
تأمین معیشت و غذاي طبقه پایین جمعیت که به برق و آب
آشامیدنی دسترسی نداشته و دچار سوءتغذیه هستند نیز وجود
دارد ) .(Simpson & Jewitt, 2019حال سؤال این است :کدام یک
از این منابع از اهمیت بیشتري برخوردارند؟ از بین سه منبع فوق،
آب کمیاب ،حیاتی و براي رفاه انسان و پایداري اکوسیستم
ضروري است .مدیریت آب با بخشهایی مانند صنعت ،کشاورزي،
شرب و بهداشت ،محیطزیست ،انرژي و کشتیرانی ارتباط
تنگاتنگی داشته و با دیگر منابع وابستگی متقابل دارد .در بین
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منابع ،آب و انرژي به طور پیچیدهاي بههمپیوسته هستند و
درنتیجه سیاستگذاري و اقدامات در هر یک از این دو بخش بر
بخش دیگر مؤثر است و لذا هر دو باید به طور همزمان موردتوجه
قرار گیرند ) .(Olsson, 2013صرفهجویی در انرژي میتواند فشار
را بر منابع آب کاهش دهد ،زیرا آب موردنیاز براي تولید انرژي
میتواند ذخیره شود یا مجدد تخصیص یابد .همچنین افزایش
بهرهوري آب میتواند میزان انرژي مصرفی براي انتقال ،حرارت و
تصفیه آب را کاهش دهد ) ،(Mirzaei et al., 2018از طرف دیگر
روال تولید غذا نیز با آب و انرژي پیوستگی دارد؛ لذا مدیریت هر
بخش نمیتواند از مدیریت و توسعة دیگر بخشها منفک و مستقل
انجام گیرد و باتوجهبه فشارهاي فزاینده بر منابع ،ناشی از تقاضاي
مستمر براي توسعة اجتماعی و اقتصادي ،ضروري است تعامل بین
مدیریت منابع در بخشهاي مختلف به روشی ساختاریافته تقویت
شود .در غیر این صورت ،اقدامات در یک سیستم از منابع بر
سیستم منابع دیگر تأثیر خواهد گذاشت (Zhang and
) .Vesselinov, 2017هرچند ارتباط متقابل منابع به آب ،انرژي و
غذا محدود نیست و خاک ،پسماند ،اقلیم و دیگر منابع نیز در
پژوهشهاي اخیر مدنظر قرار گرفته است ،بااینحال تاکید بیشتر
بر روابط آب ،انرژي و غذا است؛ بهنحويکه دبیر کل وقت سازمان
ملل ،بان کی مون ،در سخنرانی خود در روز جهانی آب در مارس
 2011خاطرنشان کرد که روابط بین آب ،انرژي و غذا از
بزرگترین چالشهایی بشر است ).(Simpson and Jewitt, 2019
با افزایش جمعیت جهان ،پیشبینی در خصوص تقاضاي آب،
انرژي و مواد غذایی متفاوت است .بااینحال همراه با تخریب
محیطزیست و تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع ،افزایش قابلتوجه
تقاضا در سه بخش آب ،انرژي و غذا طی دهههاي آینده پیشبینی
میگردد ).(Cairns and Krzywoszynska, 2016
باتوجهبه موارد فوق در سالهاي اخیر روابط بین منابع آب،
انرژي ،اقلیم ،خاک و غذا و بهخصوص آب ،انرژي و غذا توجه
بخشهاي تحقیقاتی ،دانشگاهی و سیاستگذاري را به طور
فزایندهاي به خود جلب کرد و برخی دولتها ،جامعه مدنی،
شرکاي توسعه بینالمللی ،بخش خصوصی و محققان آن را مورد
حمایت قرار دادند ) .(Mahlknecht et al. 2020بهنحويکه روابط
بین این منابع بهعنوان یک شبکه از روابط پیچیده ،برجسته (Li
) and Ma, 2020و منجر به تغییر پارادایم از مدیریت بههمپیوسته
منابع آب 1به رویکرد همبست 2آب -انرژي یا همبست آب-
انرژي -غذا شد ) .(Taha 2017درحالیکه همبست اغلب بهعنوان
تلفیق چندین مؤلفه بخشی مانند در یک رویکرد حاکمیتی کالن
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ارائه میشود ،اما در مورد معناي دقیق آن توافق وجود ندارد.
باتوجهبه بررسی ادبیات موضوع همبست و بهخصوص همبست
آب -انرژي -غذا ،تعدد و اغلب تداخل تعاریف و ادراک مشاهده
شده است .بااینحال همبست از مضامینی است که تعلق به زمان
نداشته و رویکردهاي همبست در موارد متنوعی موردمطالعه قرار
گرفته و خواهد گرفت .بهعنوانمثال ،تأثیرات بیماري کرونا بر
همبست آب -انرژي -غذا در دو سال اخیر پس از پیشامد
همهگیري ویروس کرونا در تحقیقات مختلف مورد تحلیل قرار
گرفته است ).(Al-Saidi and Hussein, 2021
هدف این مقاله پرداختن به مفهوم رویکرد همبست در بین
تفارق و اشتراکات موجود در مقاالت و لزوم شفافسازي برخی
واژگان و مضامین مشترک ،بهخصوص در رویکرد همبست آب-
انرژي -غذا ،است .این مقاله تالش میکند با بررسی تاریخچة
توسعه رویکرد همبست و بررسی نظرات مختلف در خصوص آن
با درک ارتباطات بین بخشهاي مختلف و توصیف عملکردي
آنها ،ضرورت حیاتی اعمال رویکرد همبست آب -انرژي -غذا و
تفاوت آن با مدیریت بههمپیوسته منابع آب را تبیین نماید
بهنحويکه امکان ایجاد بینش کاربردي براي سیاستگذاران و
تصمیمگیرندگان فراهم شود.

مواد و روشها
مراحل بررسیها بدین ترتیب انجام گرفت )1( :شناسایی تحقیقات
مرتبط با همبست ،متدولوژي همبست و تفاوت با رویکردهاي
سنتی ( )2تحلیل در دوره زمانی از جمله روند تعداد تحقیقات با
رویکرد همبست ،مفاهیم همبست و موقعیت آن در تحقیقات
جهانی و ( )3تجزیهوتحلیل انواع همبست (همبست آب -غذا،
همبست آب -انرژي ،همبست آب -انرژي -غذا و همبست مرتبط
با اقلیم) .اگرچه تاکنون تعریف واضحی از واژه همبست وجود
ندارد ،اما بهصورت بینالمللی بهعنوان فرایندي براي ارتباط ایده
ها و اقدامات ذينفعان مختلف از بخشهاي متفاوت براي دستیابی
به توسعه پایدار تفسیر میشود .عالوه بر این ،بر اساس این واقعیت
که همبست آب -انرژي -غذا بهطورجدي دستکم از کنفرانس
همبست  2011آغاز شد ،تحقیقات منتخب براي بررسی بیشتر با
شروط زیر انتخاب شدند ( 79مقاله) ( )1بر همبست آب -انرژي-
غذا متمرکز باشد ( )2اطالعات الزم در خصوص تفاوت رویکرد
همبست با سایر رویکردها وجود داشته باشد ( )3از مقاالت پیش
از  2011بهعنوان رفرنس معتبر استفاده شده باشد.
با جستجوي سیستماتیک در موتور جستجوي
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گوگلاسکوالر که موتور جستجوي مناسبی براي یافتن منابع
علمی میباشد ،دهها هزار مقاله علمی از زمان شکلگیري رویکرد
همبست در سال  2011الی سال  2021در مورد رویکرد همبست
آب -منابع دیگر یافت شد .باتوجهبه تعداد حوزههاي مورد بررسی
در رویکرد همبست (یا تعداد گرهها) ،در حدود  42000مقاله
رویکرد همبست حداقل بین دو بخش (گره) آب-دوم ،حدود

 6300مقاله حداقل بین سه حوزه آب -دوم -سوم و حدود 800
مقاله حداقل بین  4حوزه آب -دوم -سوم -چهارم توسعه داده
شده است .همانطور که از سري زمانی تعداد تحقیقات همبست
دوبخشی ،سه بخش و چهاربخشی در نمودار الف ،ب و ج شکل 1
مشخص است ،این نوع تحقیقات با رشد زیادي در طی سالهاي
 2011تا  2021مواجه بوده است.
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شکل  -1سری زمانی تعداد تحقيقات همبست

درصد مطالعات انجام شده در حوزههاي دو ،سه و
چهاربخشی در طی سالهاي  2011تا  2021در شکل شماره 2
نمایشدادهشده است .باتوجهبه نمودار الف شکل  2بیشترین
تحقیقات انجام شده در همبست دوبخشی از نوع همبست آب-
انرژي است که باتوجهبه شباهتهاي فراوان دو حوزة انرژي برق و
آب و ارتباط دوسویة آنها دور از ذهن نیست .از حدود 42000
تحقیق چاپ شده در زمینه همبست دوبخشی آب -حوزه دوم در
سالهاي  2011تا  ،2021حدود  %40به آب -انرژي %22 ،به آب-
غذا ،حدود  %12به آب -زمین ،حدود  %8به آب -خاک ،حدود
 %5به آب -سالمتی ،حدود  %3به آب -کربن ،حدود  %4به آب-
اقلیم ،حدود  %2به آب -اکوسیستم و حدود  %5به آب -پسماند
مرتبط است.
باتوجهبه نمودار ب شکل  2بیشترین تحقیقات انجام شده

آب-انرژی
آب-غذا
آب -زمين
آب-خاک
آب-سالمتی
آب-کربن
آب-اقليم
آب-اکوسيستم
آب-پسماند

4% 2% 5%
40%
3%
5%

با رویکرد همبست سهبخشی ،تحقیقات همبست آب -انرژي -غذا1

است که از نمودار ب در شکل  1مشخص است از سال  2011تا
 2021رشد فزاینده داشته است .از حدود  6300تحقیق همبست
سهبخشی آب -حوزه دوم -حوزه سوم در سالهاي  2011تا
 ،2021حدود  %57به آب -انرژي -غذا %15 ،به آب -انرژي-اقلیم
و  %28به انواع دیگر تحقیقات همبست سهبخشی مرتبط است.
نمودار ج شکل  ،2درصد مطالعات انجام شده با رویکرد
همبست چهاربخشی را نشان میدهد که تحقیقات همبست آب-
انرژي -غذا -اقلیم با حدود  %38بر دیگر غالب است .همچنین
حدود  %25به آب -انرژي -غذا -زمین %14 ،به آب -انرژي -غذا-
محیطزیست %12 ،به آب -انرژي-غذا -اکوسیستم و  %11به سایر
مطالعات انجام شده در رویکرد همبست چهاربخشی تعلق دارد.

2% 3%
2%
2%
2%
57%
15%

آب-انرژی-غذا
آب-انرژی-کربن
آب-انرژی-محيط زيست
آب -انرژی -اقليم

25%

11%

آب-انرژی-غذا-محيط
زيست
آب-انرژی-غذا-اکوسيستم

آب-انرژی-زمين

8%
22%

آب -انرژی -اکوسيستم

آب-انرژی-غذا-اقليم

7%

آب-انرژی-پسماند

12% 14%

آب -غذا -اقليم

11%

آب-انرژی-غذا-زمين

آب-غذا-زمين

6%

ساير

38%

4%

الف) درصد مطالعات انجام شده در حوزههای

ب) درصد مطالعات انجام شده در حوزههای

ج) درصد مطالعات انجام شده در حوزههای

دوبخشی

سهبخشی

چهاربخشی

شکل  -2درصد مطالعات انجام شده در سالهای  2011تا  2021به تفکيک همبست دو ،سه و چهاربخشی

باتوجهبه اینکه تمرکز مقاله حاضر بر بیان رویکرد همبست
و بهویژه همبست آب -انرژي -غذا است ،با بررسی عناوین ،چکیده
و نتایج مقاالت 74 ،مقاله بینالمللی براي بررسی تفصیلی انتخاب
شدند .از مقاالت فارسی نیز از مجموع  23مقاله تعداد  5مقاله
براي بررسی دقیق انتخاب شدند .سپس با بررسی دقیق ،یافتههاي
اصلی با تاکید بر مفاهیم و محدودیتهاي همبست دستهبندي
شد .درنهایت ،مقاالت منتخب باتوجهبه تعاریف متفاوت از
همبست و سؤاالت مرتبط با رویکرد همبست طبقهبندي شدند.
چالشهاي تحقیقات آینده با جمعبندي محدودیتهاي مورد
اشاره مقاالت منتخب نیز احصا شد که در ادامه میآید.

يافتهها
 -1مفهوم همبست
1

به علت تعداد زیاد مقاالت در بخش آب و انرژي و غذا براي سازگاري با تعداد سایر

همبست در کلمه به معناي اتصال است
) 2016این کلمه تعامالت اعم از وابستگی یا وابستگی متقابل دو
یا چند مؤلفه را بیان میکند .همبست در مقاالت فارسی با پیوند
و یا معادل انگلیسی همبست یعنی نکسوس معادلسازي شده
است .با انتشار گزارش بررسیهاي کمیسیون جهانی محیطزیست
و توسعه در  ،1987با عنوان آیندة مشترک ما و تأکید این گزارش
بر لزوم محافظت از محیطزیست و رواج اصطالح توسعة پایدار،
استفاده از رویکرد همبست براي توجه به وابستگیهاي متقابل و
یکپارچگی براي دستیابی به مدیریت پایدار منابع گسترش یافت.
بااینحال دودهه پس از آنکه کمیسیون  Brundtlandبر مفهوم
پایداري تاکید کرد ) ،(Brundtland, 1987جامعه جهانی همچنان
در تالش بود در مورد معناي اصطالح همبست به توافق برسد.
رویکرد همبست در نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد سال
(De Laurentiis et al.,

پژوهشها ،تعداد پژوهشهاي فوق بر  10تقسیم شده است.
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 2008در داووس کلوستر (سوئیس) جایی که پیشروان تجارت،
براي اقدام در مورد آب بهعنوان ارتباط میان نگرانیهاي
زیستمحیطی و رشد اقتصادي فراخوانی مطرح کردند ،تعریف شد
) .(World Economic Forum, 2011مجمع فوق بر چالشهاي
جهانی مرتبط با توسعه اقتصادي از دیدگاه رویکرد همبست منابع،
تمرکز داشت ) .(Smajgl et al., 2016, Keskinen et al., 2016با
وجود تفسیرهاي متفاوت رویکرد همبست ،توافقی در مورد تعریف
آن حاصل نشد ) .(Keskinen et al., 2016تفکر همبست در بن
در سال  2011در اجالسی با همین نام به این عنوان که وابستگی
هاي پیچیدة منابع طبیعی را روشن میکند و بهجاي تمرکز روي
یک سیستم واحد بازده سیستمهاي چندگانه را افزایش میدهد،
ترویج شد ) .(Hoff, 2011این مفهوم در جوامع پژوهشی و
سیاستگذاري موردتوجه قرار گرفت ).(Zhang et al., 2018
رویکرد همبست مرزهاي سیارهاي به مفهوم محدودیتهاي منابع
در زمین ،را در نظر میگیرد و خواستار استفاده پایدار از منابع
موجود در زمین است ) .(Volker et al., 2019عدم انسجام در
سیاستگذاري ،پایین بودن بهرهوري استفاده از منابع و لزوم ایجاد
جریان به سمت توسعه پایدار سبب ایجاد و پررنگتر شدن این
رویکرد انسجامبخش شده است ) .(Safaei et al., 2019باتوجهبه
عدم آگاهی از ارتباطات متقابل بین بخشها که میتواند به عواقب
نامطلوب و غیرقابلپیشبینی منجر گردد ،چنین رویکردي بسیار
ارزشمند است .سوخت زیستی یا سبز یکی از نمونههاي بارز
عواقب پیشبینی نشده است .توسعه سریع انرژي زیستی ،که به
دلیل کاهش تبعات تغییرات آبوهوایی ناشی از سوختهاي
فسیلی مورد حمایت قرار گرفت ،این پتانسیل را دارد که با تغییر
کاربري اراضی باعث ازبینرفتن تنوع زیستی و بحران غذایی شود،
زیرا محصوالت زیستتوده براي جذب آب و زمین ،با مواد غذایی
وارد رقابت میشوند ) .(Cai et al., 2018; Wichelns, 2017مثال
دیگر پیشنهاد ایجاد یک سیستم با رویکرد همبست زمین -آب-
ی مربوط به توسعة سوختهاي زیستی
انرژي و یک سیاست محل ِ
براي تضمین امنیت انرژي در محیط داخلی و کاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي بود که به علت تشدید تغییر اقلیم خطرناک
تشخیص داده شد ) .(Howells et al., 2013موارد مشابهی در
استفاده از برخی فناوريها یافته شد ،براي مثال استفاده از
فناوريهاي آبیاري و نمکزدایی که با وجود صرفهجویی در
مصرف آب ،باعث افزایش مصرف انرژي میشود (Cai et al.,
).2018; Wichelns, 2017
1 Discipline

باید توجه داشت وجود تفسیرهاي متعدد رویکرد همبست
باتوجهبه نوظهوري آن اجتنابناپذیر است .در تحقیقات همبست
منابع ،مسئله اصلی تعیین میزان مصرف منابع است و مقدار
موجود منابع براي ارزیابی امنیت منابع در نظر گرفته میشود (Li
) .and Ma, 2020همچنین کارآمدي و پایداري سیستم در رویکرد
همبست مورد تاکید است ) (Zhang et al., 2018و باید اثربخشی
سیاستها باتوجهبه دیدگاههاي مختلف همبست مورد ارزیابی قرار
گیرد .در یک تعریف ،همبست به معناي تعامالت بین زیرسیستم
یا بخشهاي مختلف در یک سیستم ،است (Sanders and
) .Webber, 2012بهعنوانمثال ،همبست آب -انرژي میتواند
بهعنوان وابستگی متقابل بین انرژي و آب به کار رود زیرا این دو
منبع در تأمین ،پردازش ،توزیع و استفاده درهم تنیدهاند .وقتی
مرز سیستم به همبست آب -انرژي -غذا گسترش یابد ،میتوان
همبست را بهعنوان ارتباط بین سه منبع آب ،انرژي و غذا تعریف
کرد ) ،(Lawford et al., 2013بدین ترتیب که در فرآیندهاي
تولید انرژي و غذا به آب نیاز است .انرژي براي انواع تأمین ،توزیع
و تصفیه آب موردنیاز است .همچنین ،از غذا میتوان براي تولید
انرژي بهصورت سوختهاي زیستی استفاده کرد .در تعریف
دیگري که بیشتر متداول است ،همبست بهعنوان یک روش
تجزیهوتحلیل براي تعیینِ کمی ارتباطات منابع (بهعنوانمثال،
آب ،انرژي و غذا) به کار گرفته شده است .در تعریفی که سازمان
غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد تأکید دارد عملکرد رویکرد
همبست ،تجزیهوتحلیل منظم سیستم جفت شده انسان -طبیعت
و مدیریت بههمپیوسته منابع طبیعی در بخشها و مقیاسهاي
مختلف با هدف ایجاد همافزایی و مدیریت مبادالت است (FAO,
) .2014درحالیکه ) (Scott et al., 2014عقیده داشت ماهیت
رویکرد همبست بهبود بهرهوري استفاده از منابع است(Smajgl .
) et al., 2016رویکرد همبست را بررسی پویاي تعامالت بین منابع
براي یک سیستم در حال تکامل مطرح کرد(Keskinen et al., .
) 2016ادعا کرد محتواي رویکرد همبست بهقدري غنی است که
نمیتوان آن را از یک منظر تفسیر کرد و ترجیح داد از سه جنبه
تعریف شود ،یک روش تحلیل ،یک ابزار حکمرانی و یکرشته 1در
حال ظهور که مکمل یکدیگرند.
علیرغم تفاوت تعاریف همبست ،میتوان به این نتیجة
واحد رسید که رویکرد همبست براي ایجاد یک مدیریت منسجم
ی بین بخشها بهمنظور کاهش نتایج بخشی غیرمنتظره
با هماهنگ ِ
و ارتقاء توسعه پایدار پیشنهاد شده است (Mahlknecht et al.,
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) .2020مدیریت نظاممند منابع براي دستیابی به اهداف رویکرد
همبست و توسعه پایدار ضروري است هرچند رویکرد همبست را
میتوان بهعنوان کلید توسعه پایدار در نظر گرفت (Mirzaei et
) .al., 2018باید توجه داشت که برنامهریزي و سیاستگذاري
میان بخشها و سازمانهاي درگیر براي دستیابی به هدف
مشترک ،نیازمند ایجاد گفتمان میان ذينفعان و سازماندهی
اهداف متضاد در جهت ایجاد همکاري و کاهش مداخالت است.
حتی در حوضههاي آبریز فرامرزي که شکلگیري مرزهاي سیاسی
درهمتنیدگی حکمرانی منابع را پیچیدهتر میکند ،ارتباط
بخشهاي مرتبط مانند آب ،غذا و انرژي فراتر از حوضههاي با
مقیاس ملی بوده و رویکردهاي نوینی براي مدیریت منابع
میطلبد ).(Barjaste et al., 2020
پیچیدگی سیستم با رویکرد همبست هنوز بهدرستی در
سراسر جهان شناخته نشده و هر کشور یا منطقه به طور خاص
مشکالت همبست منابع خود را دنبال میکند (Sharifi
) .Moghadam et al., 2019باتوجهبه طیف گستردة تحقیقات

همبست ،روشهاي متعددي براي طبقهبندي تحقیقات و
تحقیقات همبست میتوان به کار برد .براي مثال ،در مورد تعداد
منابع یا بخشها که به گرهها معروف هستند ،انواع تحقیقات را
میتوان به چند دسته تقسیم کرد .تقسیمبندي تحقیقات باتوجهبه
گرههاي همبست به همراه برخی تحقیقات مرتبط ،در جدول 1
نشاندادهشده است.
چنانچه بر چیدمان بخشها در رویکرد همبست تمرکز
شود ،تحقیقات به دودسته تقسیم میشود :همبست با مرکز
) (Hoff 2011, Ringler et al., 2013و همبست بدون مرکز
) .(Bizikova et al., 2013, Benson et al., 2015تفاوت آنها در
میزان اهمیتی است که به هر یک از بخشهاي همبست در
مقایسه با بخشهاي دیگر داده میشود .بهعبارتدیگر ،چارچوب
هاي با مرکز بر نقش مرکز در کل سیستم همبست تأکید شده و
تغییرات در مرکز چارچوب از طریق ارتباطات مستقیم ،بر وضعیت
سایر بخشها (گرهها) حاکم است.

جدول  -1دستهبندی تحقيقات باتوجهبه تعداد گرههای همبست
همبست  4گرهی

همبست  2گرهی

همبست  3گرهی

اقلیم
زمین انرژي
آب

آب
غذا انرژي
اقلیم

محیطزیست
آب
اقلیم

کاربري زمین
تغییر اقلیم
انرژي

آب
انرژي
اقلیم

آب
غذا
انرژي

آب
زمین

انرژي
غذا

آب
انرژي

آبیاري
انرژي

Hermann et
al., 2012

& Beck
Walker,
2013

Groenfeldt,
2010

Dale et al.,
2011

& Mu
Khan, 2009

& Howarth
Monasterol
o, 2016

Chen et
al., 2018

Walsh et
al., 2018

& Hussey
Pittock, 2012
Li et al., 2012

Mukherji,
2007

شکل  -3همبست با مرکز و همبست بدون مرکز

هرچند بررسیها همبست را یک مفهوم در حال تکامل
نشان میدهد ) ،(Allouche et al., 2015براي کمک به درک بهتر
آن ،سه بخش روابط داخلی ،عوامل خارجی و ارزیابی عملکرد
سیستم با رویکرد همبست ارائه میشود .چنین طبقهبندياي
مفید است ،زیرا واکنش سیستم با رویکرد همبست به محیط
خارجی (بهعنوانمثال تغییر اقلیم و سیاستها) را از ویژگیهاي

درونی سیستم متمایز میکند و بینش ارزشمندي براي سیاست
گذاران و مدیران فراهم میکند.
روابط داخلی

روابط داخلی با بررسی تعامالت بین بخشهاي مختلف ،ویژگی
هاي داخلی سیستم را تجزیهوتحلیل میکند .براي ایجاد یک طرح
واضح از روابط داخلی ،تعامالت بین بخشهاي مختلف به :1
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تجزیهوتحلیل یکطرفه و  :2تجزیهوتحلیل تعاملی تقسیم
میشوند .مشخصات دودسته در شکلهاي  4و  5ارائه میشود
).(Ferroukhi et al., 2015

شکل  -4انواع روابط داخلی سيستم ،تجزيهوتحليل تعاملی

شکل  -5انواع روابط داخلی سيستم ،تجزيهوتحليل يکطرفه

عوامل خارجی

سیستم با رویکرد همبست معموالً در یک شرایط معین تنظیم
میشود .هرگونه تغییر محیط خارجی میتواند عملکرد سیستم را
با تغییر در بخشهاي آن و از طریق فرآیندهاي مرتبط تغییر دهد.
ساختاري که توسط  Butlerو همکاران ) (2016براي تهدیدهاي
خارجی سیستمهاي آب به کار گرفته شد ،به سیستمهاي با

رویکرد همبست آب -انرژي -غذا توسعهیافته است .در ساختار
فوق مرز سیستم تعریف شده و شفافسازي مسائل تحقیق در
مرحله اولیه یا مدلسازي مفید است .عوامل خارجی به تغییر
اقلیم ،حوادث آلودگی ،رشد جمعیت و سیاست اشاره دارد که به
سه دسته فیزیکی ،اجتماعی و سیاستها-فناوريها طبقهبندي و
مشخصات و تأثیرات آنها در جدول  2ارائه میشود (Benson et
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).al., 2015
جدول  -2انواع عوامل خارجی و تأثيرات آنها
نوع عوامل

مثال

فیزیکی

تغییر اقلیم ،شرایط آبوهوایی شدید و
خطرات طبیعی

اجتماعی

رفتار بهرهبردار

سیاستها
فناوريها

سیاستهاي کشاورزي با هدف بهبود
امنیت غذایی و خودکفایی
یارانههاي صرفهجویی آب کشاورزي
کاربرد فناوريهاي آبیاريِ کارآمدتر

تأثیرات
تأثیر بر زنجیره و فرایندهاي تأمین منابع مانند آب ،انرژي و غذا
تأثیر بر آبِ در دسترس ،بر بهرهوري کشاورزي ) (Challinor et al., 2010و تولید انرژي (Famiglietti,
)2014

تغییر تمرکز مدیریت منابع از سمت عرضه به سمت تقاضا
تغییر عادات غذایی انسان مؤثر بر مصرف انرژي و ردپاي آب در سراسر زنجیره تأمین غذا (Endo et al.,

).2020
تأثیر بر تعامالت بین منابع مختلف و بهتبع آن بر سیستمهاي با رویکرد همبست
کاهش چشمگیر منابع محلی آب )(Ghose, 2014
کاهش جریانهاي بازگشتی و محدودکردن تغذیه آبخوان و تشدید کمبود آب (Ward and Pulido-
).Velazquez, 2008

در دستهبندي دیگر عوامل خارجی بر اساس زمان وقوع
آنها جدا میشوند .وقوع خطرات طبیعی آبوهوایی ممکن است
در مدتزمان نسبتاً کوتاهی بر سیستمهاي با رویکرد همبست
تأثیر بگذارد .براي مثال کاهش تولید انرژي برقآبی به دلیل
خشکسالی و استفاده گسترده از سوخت فسیلی (Zhang et al.,
) .2018تأثیر این وقایع بر سیستم با رویکرد همبست ،با تأثیر
تغییر سیاستهایی که بهسرعت بر رفتارهاي انسان مؤثر است،
متناسب است .دوره تأثیرگذاري عواملی مثل رشد جمعیت (Mu
) ،and Khan, 2009تغییر اقلیم ) (Beck and Walker, 2013و
کاربري زمین ) (Al-Bakri et al., 2013بر سیستمها طوالنیتر
است .مانند تحقیقاتی که شرایط غذایی ناشی از رشد جمعیت یا
تغییر اقلیم و استفاده بیشتر زمین ،آب و انرژي در سالهاي آینده
را نسبت به یک سال مبنا پیشبینی میکنند (Mu and Khan,
) 2009و ).(Berardy and Chester 2017
ارزيابی عملکرد سيستم با رويکرد همبست

بهجز تجزیهوتحلیل روابط داخلی و عوامل خارجی ،ارزیابی
عملکرد کل سیستم همبست از زمینههاي نوپاي تحقیقات مرتبط
با آن است .البته براي ارزیابی سریع عملکرد سیستم همبست،
برخی تحقیقات شاخصهایی مانند دردسترسبودن منابع آب
شیرین براي کشاورزي ،نمکزدایی آب براي آبیاري ،استفاده از
زمین ،یا انرژي براي آبیاري را مدنظر قرار دادند (Fernández-
) .Ríos et al., 2021شاخصهاي دیگري مانند انعطافپذیري1
) (Hosseini et al., 2016و پایداري ) (Nguyen et al., 2016بعدتر
مطرح گردید .انعطافپذیري ،توانایی سیستم در حفظ و بازیابی
عملکردهاي اساسی خود در حین و بعد از یک شوک یا آشفتگی
خارجی است .ارزیابی انعطافپذیريِ سیستم براي مدیریت
1 Resilience
2 Sustainability

سیستم با رویکرد همبست و بهرهبرداري منطقی و استفاده از
منابع مهم است ،زیرا با ایجاد اختالل خارجی بیش از آستانه
تحمل ،ممکن است تغییرات غیرقابلجبرانی رخ دهد؛ لذا در
تحقیقات همبست ،عملکرد انعطافپذیري سیستم تحت تغییر
محیط ارزیابی میشود .بهعنوانمثال ،انعطافپذیري سیستم
جمعیت و غذا با رویکرد همبست به دلیل وابستگی روزافزون
امنیت غذایی به تجارت جهانی در حال ازدسترفتن است
) .(Suweis et al., 2015مورد دیگر ،تأثیر سیاستها بر انعطاف
پذیري سیستم است مانند یارانههاي صرفهجویی در مصرف آب
که میتواند منجر به افزایش مصرف آب از طریق گسترش سطوح
تحت آبیاري شود .چنین تغییر سیاستی ممکن است کمبود آب
را شدت بخشد ،کیفیت آب را بدتر کرده و انعطافپذیري حوضه
رودخانه را از طریق آسیب به آن کاهش دهد (Scott et al.,
) ،2014یا پیشنهاد استفاده از گازهاي طبیعی براي تولید برق
براي کنار آمدن با مشکالت تولید انرژي و خشکسالی شود که به
تقویت انعطافپذیري نیروگاه در زمان خشکسالی کمک میکند
) .(Scanlon et al., 2013عالوه بر انعطافپذیري ،پایداري2
سیستم که نشاندهنده توانایی سیستم براي ادامه عملکرد خود
با منابع محدود به مدت نامحدود است ،در سیستمهاي با رویکرد
همبست اهمیت دارد .زیرا عدم آگاهی از آن ممکن است منجر به
سیاستهاي کوتهبینانهاي شود که هرچند امکان دارد در ابتدا
کارساز باشد ،اما در طوالنیمدت شکست میخورد .براي مثال با
ایجاد یک سیستم تولید سوخت زیستی متشکل از سه زیرسیستم
(بهعنوانمثال تأمین آب ،تولید زیستتوده 3و زیست سوخت)4
مشخص شد که افزایش وابستگی تأمین آب به تولید زیستتوده
میتواند منجر به کاهش پایداري سیستم شود .این بدان معنی
3 Biomass
4 Biofuel
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است که احتماالً کیفیت سیستم با رویکرد همبست باگذشت زمان
پایین میآید ) .(Nguyen et al., 2016هرچند انعطافپذیري و
پایداري بهعنوان معیارهاي سنجش عملکرد سیستم با رویکرد
همبست معرفی شدند ،هنوز در کمیسازي این معیارهاي
عملکردي محدودیت دارد.
 -2رويکرد همبست آب -انرژی -غذا

با وجود بدیهی بودن ارتباط بین منابع آب ،انرژي و غذا ،همبست
این منابع براي اولینبار در اجالس بن مفهومسازي شد
) .(Hoff, 2011بر اساس دستاوردهاي اجالس ،رویکرد همبست
آب -انرژي -غذا براي اقتصاد سبز ،بهعنوان یک کاتالیزور براي
ایجاد عالقه بیشتر به همبست آب ،انرژي و غذا در میان
دانشگاهیان ،سیاستگذاران ،آژانسهاي توسعه ملی و بینالمللی
عملکرد و همبست آب -انرژي -غذا با روابط وابسته بین این سه
منبع بهعنوان شبکهاي از روابط پیچیده برجسته شد (Zhang
).and Vesselinov, 2017
درحالیکه همبست آب -انرژي -غذا در اجالس بن در
چارچوب امنیت منابع ارائه شد ،نسخههاي منشعب از آن بر روي
مؤلفههاي اصلی متمرکز شد :منابع آب ،انرژي ،کاربري اراضی و

غذا .در اسناد سیاسی اروپا ،مانند طرح حفاظت از منابع آب اروپا
) (European Commission, 2012و پروژه شاخص مرکز
تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا ،به همبست آب -انرژي -غذا و
ارتباطات مربوط به آب ،انرژي ،غذا و اکوسیستم پرداخته شد
) .(Del Borghi et al., 2020مجمع جهانی اقتصاد و اجالس ریو
با جدیت همبست آب -انرژي -غذا را بهعنوان برنامه بعدي توسعه
معرفی کردهاند ) .(Hoff, 2011رویکرد همبست آب -انرژي -غذا
یک مکانیزم ایدهآل براي درک بهتر همافزایی بین بخشهاي
مربوط به افزایش بهرهوري در مصرف آب )(Ringler et al., 2013
و تدوین چارچوبی براي سیاستهاي منسجم و کارآمد (Bazilian
) et al., 2011است .در سالهاي اخیر ،این مفهوم توجه بخشهاي
دانشگاهی و سیاستگذاري را به طور فزایندهاي جلب کرده و
توسط برخی دولتها ،جامعه مدنی ،شرکاي توسعه بینالمللی،
بخش خصوصی و محققان پشتیبانی میشود (Del Borghi et
) .al., 2020این مفهوم این ایده را در بر میگیرد که زنجیره تولید
و مصرف آب ،انرژي و منابع غذایی به طور پیچیدهاي مرتبط
هستند ) .(Ringler et al., 2016در شکل  6یک طرح کلی از
جریانات جهانی و وابستگیها در همبست آب -انرژي -غذا ارائه
شده است.

شکل  -6وابستگیهای متقابل منابع (آب برای غذا ،غذا برای انرژی ،انرژی برای غذا ،انرژی برای آب و آب برای انرژی) Garcia & You, 2016

رویکرد همبست آب -انرژي -غذا دو بعد دارد :میانرشتهاي
و فرارشتهاي ) .(Endo et al., 2020بعد اول ارتباطات بین سه
بخش منابع ،همراه با همافزایی ،تعارضها و مبادالت تجاري ناشی
از نحوه مدیریت آنها را برجسته میکند .یعنی آب براي غذا و
غذا براي آب ،انرژي براي آب و آب براي انرژي ،غذا براي انرژي و

انرژي براي غذا .بعد دوم با اتکا بر تفکر سیستمی به فرایندهاي
سیاستگذاري و ایجاد تعادل بین اهداف و منافع مختلف
بهرهبردار ،همکاري با گروههاي مختلف ذينفعان را افزایش می
دهد و حاکمیت را در بخشهاي مختلف بهبود میبخشد (Endo
) .et al., 2020در سطوح علمی ،ادبیات موضوع همبست آب-
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انرژي -غذا بیشتر به تعیین کمی روابط
و برجستهسازي ابعاد نهادي ،سیاسی و فرهنگی در سیاستگذاري
آن میپردازد ) .(Wiegleb and Bruns, 2018به طور خاص ،برخی
پژوهشها با اشاره به اینکه همبست آب -انرژي -غذا به ارتباط
بین حوزههاي مختلف زیستمحیطی و اجتماعی که به طور بالقوه
مستلزم تغییرات چشمگیر در فرایندهاي حاکمیت است ،توجه
کرده و روابط در رویکرد همبست ،معیارها و مدلهاي حکمرانی
را ارائه دادند ) .(Volker et al., 2019در برخی تحقیقات دیگر با
تأیید اینکه محیط و اکوسیستم نقشی اساسی در همبست دارند،
همبست آب -انرژي -غذا -اکوسیستم 1مدنظر قرار میگیرد (Li
) .and Ma, 2020رویکردهاي همبست آب -انرژي -غذا میتواند
از طریق اتخاذ سیاستها و مقررات مبتنی بر اطالعات جامع که
موجب ترویج بهکارگیري فناوريهاي تولید کارآمدتر (ازنقطهنظر
مصرف آب و انرژي) ،فناوريهاي کاهشدهنده هدررفت و تغییر
رفتار مصرفکننده ،به کاهش تلفات منابع کمک کند (Marzban
) .2020رویکرد همبست ،رویکردي نوین و کلگرا براي مواجهه با
درهمتنیدگیهاي آب ،غذا و انرژي است ).(Barjaste et al., 2020
بر اساس رویکرد همبست آب -انرژي -غذا ،مداخله در یک بخش
باتوجهبه ارتباط مستحکم بین منابع میتواند منجر به عواقب
مثبت یا منفی در عملکرد یک یا هر دو بخش دیگر شود؛ لذا
رویکرد همبست در حکمرانی و مدیریت آب ،انرژي و مواد غذایی
ضرورت دارد ) .(Wichelns, 2017اما این بخشها به طور سنتی
تحت مدیریتِ بخشی بودهاند و غالباً در انزوا کارکردهاند؛ بنابراین،
تشخیص مفاهیم موجود در یک حوزه و تأثیر آن بر دیگر حوزهها
دشوار است ) .(Taha 2017بهعالوه شناسایی رویکردها براي
کاهش تأثیرات زیستمحیطی مقطعی مربوط به همبست آب-
انرژي -غذا بسیار مهم است ) .(Del Borghi et al., 2020همبست
آب -انرژي -غذا به دنبال شناسایی ارتباطات بین این بخشها
یعنی همبستگیها ،همافزاییها و مبادالت براي افزایش بهرهوري
منابع و تدوین سیاستهاي مقطعی براي تصمیمگیريِ بهتر است
) .(Bizikova et al., 2013; Hoff, 2011بهعنوانمثال آب براي
حمایت از معیشت مردم ،مانند خدمات آب آشامیدنی ،شیالت،
آبیاري کشاورزي و تولید مواد غذایی موردنیاز است .درعینحال
از آب براي تولید انرژي استفاده میشود ،مانند تولید برقآبی و
تولید سوخت زیستی ،سیستمهاي خنککننده در انواع نیروگاه
هاي تولید انرژي و زمینگرمایی ،فرآیند استخراج سوختهاي
فسیلی ،توسعه گاز شیل و معدن .عالوه بر این ،مصرف انرژي
شامل پمپاژ آب براي غذا و کشاورزي متکی بر آبیاري،
آبشیرینکن ،تصفیه آب ،انتقال آب و تصفیه فاضالب و پمپاژ آب
)(Cabello et al., 2019

1 WEFE
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است .در سطح جهان ،تولید مواد غذایی حدود  ٪70از مصرف آب
را تشکیل میدهد ) (FAO, 2017و تقریباً  ٪10از تأمین آب براي
تولید انرژي مصرف میشود ) .(IEA, 2016تولید مواد غذایی و
زنجیره تأمین آن  ٪30از مصرف انرژي را تشکیل میدهد (FAO,
) .2017پیشنهاد شده است سایر منابع مهم اکوسیستم مانند خاک
در آیندة تحقیقات همبست آب -انرژي -غذا در نظر گرفته شوند
).(Sharifi Moghadam et al., 2019

رویکرد همبست با درنظرداشتن ارتباطات زمانی و مکانی
بین منابع آب ،انرژي و غذا میتواند امنیت منابع را ارتقا بخشد،
تصمیمگیري بین بخشی و کلنگر را تسهیل کند و درنهایت
کشورها را به سمت پایداري سوق دهد .همبست آب -انرژي -غذا
این پتانسیل را دارد که به طور گسترده براي شناسایی ارتباطات
سست در سیاستهاي مدیریت منابع طبیعی به کار رود و براي
بهبود سیاستهاي پایداري ملی در بخشهاي مختلف
مورداستفاده قرار گیرد ) .(Sadeghi et al,. 2020باوجود تحقیقات
گستردة همبست آب -انرژي -غذا ،بحث نحوه انتقال بهترین
مفهوم از یک چارچوب نظري به یک رویکرد و سیاست یکپارچه
در حال تکامل است .بر اساس تحلیل مدلها و چارچوبهاي آب-
انرژي-غذا چند مفهوم اصلی براي سیاستگذاران برجسته شده
است ،ازجمله نیاز به ارزیابی منظم و کمّی مصرف منابع در سطح
کشورها با استفاده از رویکردهاي مدلسازي پیچیده براي ارزیابی
رابطة منابع و بازیگران ) .(Shannak et al., 2018همچنین یک
رویکرد همبست نیاز به هماهنگی و یکپارچگی در سطوح مختلف
دولت (عمودي) و در سراسر بخشها (افقی) دارد و بر نقش اصلی
روابط نهادي و سازوکارهاي همکاري مؤثر تأکید مینماید (Weitz
) .et al., 2017به طور خاص و بر اساس تحقیقات موردي ،عدم
هماهنگی بین بخشهاي مختلف بهعنوان مانع اصلی اجراي
رویکرد همبست آب -انرژي -غذا معرفیشده است ).(Scott, 2017
آیا رویکرد همبست آب -انرژي -غذا جدید است یا
موضوعی قدیمی در بستهبندي جدید است؟ آیا گفتمان جدیدي
در توسعه پایدار ارائه میکند؟
درحالیکه برخی پژوهشگران معتقدند رویکرد همبست
آب -انرژي -غذا باید بهعنوان ابزاري براي مدیریت پایدار منابع از
طریق روابط این سه رکن اساسی ترویج شود (Fernández-Ríos
) ،et al., 2021بعضی دیگر مدعی عدم وجود پیوستگی الزم بین
قوانین و سیاستهاي بخشهاي مختلف منابع آب ،انرژي ،غذا در
رویکرد همبست آب -انرژي -غذا هستند (Hussey and Pittock,
) ،2012برخی دیگر معتقدند این رویکرد منجر به ارتقاي
همبستگیِ قوانین و سیاستهاي بخشهاي مختلف میشود
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) .(Taha 2017انتقاد منتقدین از منظرهاي مختلفی مطرح است.
برخی استدالل میکنند در خصوص معناي دقیق همبست آب-
انرژي -غذا توافق چندانی وجود ندارد و بسیاري از مفاهیم ،رقابتی
و غالباً داراي همپوشانی است (Benson et al., 2015; Al-Saidi
) .and Elagib, 2017براي مثال در موضوعات منابع طبیعی در
انگلستان ،درک و استفاده از واژه همبست آب -انرژي -غذا،
فراوان ،چندپاره و مبهم است (Cairns and Krzywoszynska,
) 2016و یا بسیاري از کشورهاي درحالتوسعه حتی از عنوان
همبست آب -انرژي -غذا نیز اطالع ندارند ).(Gain et al., 2015
برخی دیگر پیشنهاد میکنند همبست بهعنوان یک واژة خاص که
در یکزمان خاص یا در یک زمینه خاص متداول شده است مدنظر
قرار گیرد .یعنی کلمهاي که به دلیل «ترکیبی از معانی مبهم و
طنین هنجاري قوي» برجسته میشود(Cairns and 1

) .Krzywoszynska, 2016نگرانیهایی در خصوص استفاده
گسترده از این اصطالح و ازبینرفتن اهمیت آن نیز وجود دارد.
در برخی موارد انتخاب آب ،انرژي و غذا بهعنوان مؤلفههاي اصلی
چارچوب رویکرد همبست براي هدایت تحقیقات و سیاستها تا
حدودي مستبدانه تفسیر شده است ) .(Wichelns, 2017تأثیر
دیدگاهِ بخشی بر همبست ،انتقاد دیگري است .بخش انرژي از
همبست انرژي -آب -غذا 2صحبت میکند ،هیدرولوژیستها و
مهندسان آب آن را همبست آب -انرژي -غذا 3نامیده و فعالین
اتحادیههاي کشاورزي اصطالح همبست غذا -انرژي -آب( 4شکل
 )7را به کار میبرند ) .(Liu et al., 2018کلمه مربوط به بخش در
ابتداي همبست منابع فوق توسط فعالین بخشها ننشاندهندة
دیدگاهی بخشی است که همچنان استمرار دارد و هر بخش تالش
میکند همبست با مرکز همان بخش مدنظر قرار گیرد.

شکل  -7ديدگاه بخشی در همبست آب-انرژی-غذا

بر اساس این اختالف واژگان ،بدیهی است که رویکرد
همبست آب -انرژي -غذا به دیدگاه محقق یا سیاستگذار وابسته
است ) (Bazilian et al., 2011و میتواند براي افراد مختلف معانی
متفاوتی داشته باشد ) .(Allouche et al., 2015از همین رو برخی
دامنه همبست آب -انرژي -غذا را بسیار باریک و برخی نسبت ًا
گسترده میدانند و آن را به اقتصاد سبز ،کاهش فقر و امنیت منابع
جهانی مرتبط میکنند ).(Simpson and Jewitt, 2019

یافت ،مدیریت بههمپیوسته منابع آب بود که بهعنوان روشی
جادویی براي توسعه پایدار پذیرفته شد ) .(Kurian، 2017رویکرد
مدیریت بههمپیوسته منابع آب باهدف به حداکثر رساندن رفاه
اقتصادي و اجتماعی براي حل مسائل مدیریت آب در سراسر
جهان بهعنوان فرایندي که در یک روش منصفانه بدون به خطر
انداختن پایداري اکوسیستمهاي حیاتی ،توسعه و مدیریت
هماهنگ آب ،زمین و منابع مرتبط را ارتقا میبخشد ،تعریف شد.
مدیریت بههمپیوسته منابع آب خواستار دستیابی به یک رویکرد
یکپارچه است ولی نتوانسته مشخص کند چه چیزي و چگونه
بههمپیوسته شود ) .(Cook, 2014بازیگران و سازمانهاي فعالی
به طور چشمگیري در پیگیري اجراي جهانی مدیریت

1 Buzzword: a term whose power derives from a combination of
ambiguous meaning and strong normative resonance
2 EWF: Energy-Water-Food
3 WEF: Water-Energy-Food

4 FEW: Food-Energy-Water
5 IWRM

 -3از مديريت بههمپيوسته منابع آب 5تا همبست آب -انرژی-
غذا

در حکمرانی آب ،چارچوبی که در اوایل دهه  1990رسمیت

(مروری)

ميرزائی و همکاران :مبانی رويکرد همبست منابع ،همبست آب-انرژی -غذا ...

بههمپیوسته منابع آب نقش داشتهاند ازجمله شبکه مشارکت
جهانی آب ) ،(GWPسازمان غذا و کشاورزي ملل متحد (فائو)،
مؤسسه بینالمللی مدیریت آب و بانک جهانی (Al-Saidi and
) .Hussein, 2021سازمان ملل متحد مدیریت بههمپیوسته منابع
آب را بهعنوان مؤلفهاي از اهداف توسعه هزاره 1در نظر گرفت
) ،(Benson et al., 2015اما استداللهایی در خصوص عدم کفایت
مدیریت بههمپیوسته منابع آب نیز وجود داشت (Bogardi et al.,
) .2012رویکرد همبست آب -انرژي -غذا که یکپارچهسازي بخش
هاي مختلف سیاست را به نمایش گذاشته بهعنوان مکمل مدیریت
بههمپیوسته منابع آب مطرح شد ) .(Benson et al., 2015برخی
از محققان معتقدند رویکرد همبست بهتر میتواند جوامع را به
سمت اقتصاد سبز و پایداري گستردهتر هدایت کند (Hoff,
) .2011ازآنجاکه مدیریت بههمپیوسته منابع آب مرزهاي اداري را
کماهمیت میداند و بر حوضههاي آبریز تمرکز دارد ،قابل نقد است
) .(Kurian, 2017البته باتوجهبه موفقیت محدود در اجراي
مدیریت بههمپیوسته منابع آب ،مخالفتهایی هم با فراخوانی
مجدد با رویکرد یکپارچگی وجود داشت ).(Wichelns, 2017
بااینحال رویکرد همبست آب -انرژي -غذا با توجه بیشتر بر
بررسی ارتباطات غذا ،آب ،انرژي ،اقلیم و توسعه سبز مطرح شد.
تفاوت در تعاریف و رویکردهاي مدیریت بههمپیوسته منابع
آب و همبست آب -انرژي -غذا کمی گیجکننده است .مدیریت
بههمپیوسته منابع آب مفهومی چتري است که اصول متعددي را
در برمیگیرد و هدف اصلی آن مدیریت هماهنگ جنبههاي
مختلف سیستمهاي منابع آب است ;(Gain et al., 2013a
) .Benson et al., 2015رویکرد فوق از جنبههاي خاصی با رویکرد
همبست متفاوت است .تفاوت اساسی مدیریت بههمپیوسته منابع
آب با همبست را میتوان اینگونه توضیح داد :درحالیکه مدیریت
بههمپیوسته منابع آب سعی دارد همه بخشها را از دیدگاه
مدیریت آب (آب محور) درگیر کند و با تمرکز بر آب سایر بخش
هاي مرتبط مانند غذا و انرژي را نادیده میگیرد ،رویکرد همبست
بخشهاي مختلف آب ،انرژي ،امنیت غذا و اقلیم را با اهمیت
یکسان (چند محوري) موردبحث قرار میدهد (Bach et al.,
) .2012هرچند اهداف نهایی هر دو ترویج استفاده بهتر از منابع
براي امکان توسعه زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادي جوامع
است ،همبست دامنهاي بزرگتر نسبت به مدیریت بههمپیوسته
منابع آب دارد .درواقع دلیل اصلی ترویج رویکرد همبست آب-
انرژي -غذا بیش از مدیریت یکپارچه بههمپیوسته منابع آب،
چندمرکزي بودن آن و اهمیت برابر بخشها است(Allouche et .
al., 2015; Benson et al., 2015; Abdullaev and
1 MDGs
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شباهتها و تفاوتهاي دیگري نیز در دو رویکرد وجود دارد.
رویکرد همبست اصول کمی در مورد چگونگی حکمرانی ارائه می
دهد .حکمرانی شامل الگوهایی است که از فعالیتهاي حاکم بر
بازیگران مختلف (در درجه اول دولتها) به وجود آمده و میتوانند
در اصول رفتاري و تشکیالت سازمانی مختلف مشاهده شوند.
همبست در کنار واکنشهاي سازمانی چند سطحی ،انسجام
سیاستها را هدف قرار میدهد .یک مسئله مهم در همبست ،لزوم
یکپارچگی بخشهاي مختلف است و از سیاستگذاران خواسته
میشود باسیاستها ،فرایندها و ابزارهاي تحلیلی مؤثر ،تصمیم
گیريهاي مربوطه را برنامهریزي کنند (Pittock and Hussey,
) .2012بههرحال یکپارچهسازي ،چالشهایی سازمانی با فرصتها
و موانعی براي تصمیمگیري مشترک ایجاد میکند (Scott et al.,
) .2017باتوجهبه ضرورت مرتبط کردن منابع در سطوح مختلف
سازمانی ،تنظیمات سازمانی چندالیه الزم است .درحالیکه
مدیریت بههمپیوسته منابع آب اصول حاکمیت خوب مانند
شفافیت ،تصمیمگیري مشترک و استفاده از ابزارهاي خاص
سیاست را مدنظر قرار میدهد (Gain et al., 2013a; Benson et
) ،al., 2015رویکرد همبست اصول کمی در مورد چگونگی
حکمرانی ارائه میدهد.
تفاوت دیگر دو رویکرد فوق ،مقیاس تعامل آنهاست.
مدیریت بههمپیوسته منابع آب بر مبناي اصول سازمانی در
مقیاس حوضه رودخانه (هیدرولوژیکی) فرض میشود و یک
رویکرد متمرکز کلی براي سیاست ملی نیز ارائه میدهد
) ،(Rouillard et al., 2014در مقابل ،همبست آب -انرژي -غذا
در مقیاس کالن یا متوسط ،اصول گستردهتري براي یکپارچه
سازي و انسجام سیاست بین سطوح مختلف بخشها دارد ،هرچند
راهنمایی بسیار محدودي در مورد چگونگی وقوع این امر ارائه می
دهد .بهعالوه مدیریت بههمپیوسته منابع آب به چگونگی ادغام
حوضههاي رودخانهاي مرزي و تشکیل سازمانهاي اداري مناسب
حوضه که متناسب با منافع کشورهاي مختلف است توجه نمی
کند .بهخصوص که در مقیاس فرامرزي برخی بازیگران از دیگران
قدرتمندتر هستند و تصمیماتی اغلب بر اساس عدم تقارن قدرت
بین دولتها و انگیزههاي سیاسی گرفته میشود .اگرچه مدیریت
بههمپیوسته منابع آب میتواند بر سیاستهاي ملی کشورها تأثیر
بگذارد ،فاقد راهنمایی الزم براي تهیه بهتر سیاستهاي آب است.
چالشهاي سیاسی که با چالشهاي اجرایی و فنی تشدید میشود
مانع از اجراي مدیریت بههمپیوسته منابع آب شدند و این امر
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باعث تغییر در محافل سیاست از مدیریت بههمپیوسته منابع آب
به همبست آب -انرژي -غذا شد (Pittock, Hussey, & Dovers,
).2015

در دیدگاه مشارکت نیز همبست آب -انرژي -غذا منعکس
کننده پایهریزي مشارکتی است و نسبت به مدیریت بههمپیوسته
منابع آب میتواند ذينفعان بیشتري بهویژه در بخشهاي
کشاورزي و انرژي بپذیرد ( .)Cai et al., 2018بخش زیادي از
گزارش همبست آب -انرژي -غذا سال  2011به بحث در مورد
مشارکتهاي نوآورانه آب بهعنوان ائتالفهاي خصوصی -دولتی
براي تحولبخش آب با پلتفرمهایی براي گرد هم آوردن ذينفعان
مختلف اختصاص یافت .همچنین اجالس بن  2011توصیه
میکند "انسجام سیاست" باید شامل همکاري بیشتر بین
بازیگران و مشارکت شهروندان باشد ،اگرچه از مشارکت دولتی و
خصوصی نیز بهعنوان یک سازوکار مهم تسهیلکننده یاد میکند.
رویکرد همبست آب -انرژي -غذا با ایجاد ارتباط با انرژي و امنیت

مواد غذایی ،عالقه بسیار زیادي در بین سایر ذينفعان جذب کرده
است .براي مدیریت بههمپیوسته منابع آب ،مشارکت ذينفعان
بیشتر به شکل جوامع محلی و جامعه مدنی با اولویتبندي
مشارکت بازیگران غیردولتی مانند بنگاهها مهم است (Gain et
) ،al., 2013aلذا تفاوت عمده مدیریت بههمپیوسته منابع آب با
همبست تأکید بیشتر آن بر مشارکت فعاالن تجاري است.
هدف هر دو رویکرد مدیریت بههمپیوسته منابع آب و
همبست آب -انرژي -غذا در ارتقا توسعه پایدار منابع آب است که
با تفاوتهایی به استفاده کارآمد از منابع تأکید دارند و با رویکردي
گستردهتر از توسعه پایدار تنظیم شدهاند .همبست میتواند
بهعنوان یک موضوع جدید ،یا حداقل با برخی از المانهاي جدید
در نظر گرفته شود که یک واگرایی از الگوي مدیریت بههمپیوسته
منابع آب دارد .اما اینکه رویکرد تا چه اندازه جایگزین مدیریت
بههمپیوسته منابع آب میشود ،هنوز مشخص نیست.

جدول  -3مقايسه ويژگیهای همبست آب -انرژی -غذا و مديريت بههمپيوسته منابع آب
شاخص

مدیریت بههمپیوسته منابع آب

همبست آب -انرژي -غذا

یکپارچگی

یکپارچگی اهداف آب با سایر اهداف
مدیریت هماهنگ جنبههاي مختلف سیستمهاي منابع آب
ادغام سیستمهاي منابع آب ،اقتصادي و بخشی
ایجاد رویکرد جامع براي یکی کردن شیوههاي تکهتکه شده مدیریت منابع
به یک الگوي مدیریت بههمپیوسته

یکپارچگی اهداف سیاستهاي آب ،انرژي و غذا
اهمیت یکسان به بخشهاي مختلف
برنامهریزي یکپارچه بخشی
تأکید بر مبادالت در تخصیص منابع ،چالشهاي توسعه و امنیت

مقیاس
هدف

تمرکز بر حوضه آبریز
مدیریت منصفانه و پایدار منابع آب و خدمات

چند مقایسه
گذار بهتر جوامع به سمت اقتصادهاي سبزتر و توسعه پایدار

حکمرانی بهینه

تأکید بر اصول حکمرانی خوب

استفاده از راهحلهاي سیاست یکپارچه
تنظیمات سازمانی چندالیه

مشارکت

درگیرکردن سهامداران در تصمیمگیريها
بازیگران متعدد ،ازجمله زنان

مشارکتهاي دولتی و خصوصی و پلتفرمهاي چند سهامداره براي
افزایش همکاري سهامداران

استفاده از منابع

تخصیصهاي کارآمد
جبران هزینه
دسترسی برابر

تصمیمگیري منطقی ازنظر اقتصادي
جبران هزینه

توسعه پایدار

مدیریت تقاضا

تضمین امنیت منابع

بحث
در این مقاله هدف مروري بر ابعاد و ویژگیهاي رویکرد همبست
بهویژه همبست آب -انرژي -غذا بود؛ لذا جغرافیا یا مطالعه موردي
براي جمعآوري تحقیقات مرتبط در نظر گرفته نشد و تنها
تحقیقاتی با شروط تمرکز بر تحقیقات بر همبست آب -انرژي-
غذا و تفاوت رویکرد همبست با سایر رویکردها مدنظر قرار گرفت.
باتوجهبه بررسیهاي انجامشده همبست اغلب بهعنوان
ادغام چندین مؤلفه بخشی مانند انرژي ،اقلیم ،آب و تولید غذا در
یک رویکرد حاکمیتی کالن ارائه شده و در مورد معناي دقیق آن
توافق چندانی وجود ندارد .با وجود پراکندگی ،رقابت و اغلب

تداخل ادراک در مورد تعاریف همبست ،در این مقاله تالش شد
مضامینی که بیشتر مورد وفاق قرار گرفتند ،ارائه شود .باتوجهبه
رویکرد مقاالت مورد بررسی و مطالعات موردي برخی از آنها،
هرکدام در بخشی از مطالب ارائه شده در این مقاله مبنا و راهنما
بودهاند و این مقاله حاصل بررسی و جمعبندي مقاالت بررسی
شده است.
رویکرد همبست در یک سیستم بر اساس روابط داخلی،
عوامل خارجی و نحوة ارزیابی عملکرد سیستم تعیین میشود.
روابط داخلی و عوامل تأثیرگذار بر سیستم با رویکرد همبست
دسته بندي مختلفی دارند .ارزیابی عملکرد سیستم با استفاده از
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شاخصهاي مختلف به دست میآید که پایداري و انعطافپذیري
از شاخصهاي مطرح هستند .رویکرد همبست آب -انرژي -غذا
بهعنوان ابزاري براي برجستهکردن وابستگی متقابل آب ،انرژي و
امنیت غذایی و ارتقاي مدیریت بهتر منابع ایجاد و ترویج شده
است .همانطور که افزایش تعداد تحقیقات در خصوص همبست
آب -انرژي-غذا نشان میدهد ،در سالهاي گذشته موضوع
همبست سه منبع در تحقیقات موردتوجه ویژه قرار گرفته است.
تحقیقات مرتبط تا حد زیادي در کشورهاي توسعهیافته انجام شده
و آگاهی بیشتري در مورد این موضوع را در این مناطق به دنبال
داشته است .درکشورهاي درحالتوسعه نیز باتوجهبه شرایط آنها
که بعضاً با مشکالت بیشتري در تأمین منابع مواجه هستند ،در
سالهاي اخیر به رویکرد همبست توجه بیشتري شده است .ایجاد
درک جامع از همبست آب -انرژي -غذا و پیامدهاي آن ،چگونگی
مدیریت همزمان چالشهاي تأمین کمی و کیفی آب ،تقویت
امنیت غذایی از طریق کفایت کمی آبیاري و افزایش دسترسی به
برق در همه مناطق ،نیازمند رویکردي بر پایه مفاهیم سیستم
است که بهصراحت ارتباطات بین بخشها را مشخص کند.
باتوجهبه سابقه رویکرد مدیریت بههمپیوسته منابع آب ،موضوع
جدید بودن رویکرد همبست آب -انرژي -غذا محل تردید برخی
پژوهشگران است .با استفاده از برخی شاخصهاي مفهومی رایج
میتوان شباهتها و تفاوتهاي همبست آب -انرژي -غذا را با
مفاهیم مدیریت بههمپیوسته منابع آب مقایسه کرد .از مهمترین
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شاخصها ،مقیاس مکانی بررسیها در دو رویکرد است بهنحويکه
رویکرد مدیریت بههمپیوسته منابع آب در مقیاس حوضه آبریز
تعریف میشود و رویکرد همبست با مقیاسهاي مختلف میتواند
تطبیق یابد .از طرفی ،اهمیت یکسان بخشهاي مختلف منابع در
رویکرد همبست برخالف رویکرد مدیریت بههمپیوسته منابع آب
است که بخش آب را مرکز در نظر گرفته و سیاستهاي بخشهاي
مختلف را بر اساس آن تبیین میکند .همبست بر توانایی خود در
ایجاد ارتباط در بخشهاي مختلف مانند آب ،انرژي و غذا در
مدیریت منابع تمرکز داشته و تفاوت اصلی با دانش جامع
یکپارچهسازي ،سیاستِ چندمرکزي و دوري کردن از تمرکز بر
یک منبع خاص در مفهوم آن است ،هرچند ممکن است به
اولویتهاي بخشی در موارد مختلف توجه شود.
توجه فوري به همبست آب -انرژي -غذا در همه کشورها
بهخصوص کشورهایی که براي امرارمعاش بخش مهمی از جامعه
بهشدت به کشاورزي متکی هستند ازجمله ایران ،بهمنظور تحقق
اهداف توسعه پایدار ضروري است .وجود دادههاي صحیح و بهروز،
ترتیبات نهادي ،روابط سیاسی مناسب و پیوستگی سیاستگذاري
براي مدیریت و نظارت بر بهرهبرداري از منابع الزمة توسعة
تحقیقات مرتبط همبست آب -انرژي -غذا است .چارچوب
تحقیقاتی روابط همبست آب -انرژي -غذا در ایران را میتوان در
شکل  8نمایش داد.

شکل  -8چارچوب تحقيقاتی روابط همبست آب -انرژی -غذا در ايران
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در ایران روابط آب و انرژي بهصورت دوسویه است
بهنحويکه از هرکدام در راستاي بهره از دیگري ،استفاده میشود.
ولی استفاده از غذا براي تولید انرژي آنچنانکه در برخی کشورها
به آن پرداخته شده ،مدنظر قرار نگرفته است .آنچه از چارچوب
تحقیقاتی روابط همبست آب -انرژي -غذا در ایران مشخص است
فشارهایی که بر منابع وارد میشود منشأهاي مختلفی دارد و
ضروري است با استفاده از پاسخهاي مناسب ،کاهش فشار بر منابع
و حفظ پایداري آنها مدنظر قرار گیرد .تصویب سیاستها،
برنامهها و قوانین در راستاي کاهش فشار بر منابع در بخشهاي
مختلف باید با اطمینان از مشارکت همه بخشها در توسعة آن
سیاستها یا برنامهها باشد؛ لذا براي ارزیابی جوانب مثبت و منفی
هر نوع مداخله با استفاده از یک رویکرد یکپارچه براي توسعه
اقدامات و سیاستها باید اطمینان حاصل شود که یک اقدام یا
سیاست در یک بخش بر بخشهاي دیگر تأثیر منفی نمیگذارد.
چنانچه به موضوع همبست منابع در کشور بهعنوان اولویت
تحقیقاتی ،برنامهریزي و سیاستگذاري توجه شود ،در گام بعدي
می توان موضوع همبست منابع را فراتر از مرزهاي کشور و
بهخصوص با کشورهاي همسایه ،بهعنوان راهکاري براي ارتقاي
بهرهوري منابع بهصورت مشارکتی موردتوجه قرار داد .هرچند
باتوجهبه ماهیت ناهمگون کشورها ،این نوع مشارکت نیاز به
استراتژيهاي خاص منطقهاي و کشوري دارد که بتواند ذينفعان
و سیاستگذاران متعدد را از مناطق مختلف جغرافیایی تحت
شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادي ،حقوقی ،نهادي و سیاسی
جذب کند .همچنین یک ابتکار منطقهاي براي بررسی چگونگی
استفاده یک کشور از دیگري براي کسب منافع متقابل موردنیاز
است؛ لذا تدوین استراتژيهایی براي افزایش استفاده از منابع آب

سطحی و زیرزمینی مشترک ضرورت دارد.

نتيجهگيری
همبست آب-انرژي-غذا ) (WEFیک چارچوب مفهومی است که
ارتباطات پیچیده بین بخشها را تشخیص میدهد و به دنبال
توسعه راهحلهاي مشترکی است که همافزایی بین آنها را ترویج
کند .همبست آب-انرژي-غذا تنها در مورد تمرین همکاري بین
بخشی نیست ،بلکه به نحوة انجام تحقیقات علمی نیز میپردازد.
تفکر همبست از نظر مفهومی مبتنی بر حداکثر کردن سود یا
بهحداقلرساندن هزینه نیست ،بلکه بیشتر به تعامل بین بخشها
میپردازد .رویکرد همبست بر بهحداقلرساندن هزینههاي
تعامالت ،بهجاي بهینهسازي عملکرد بخشهاي جداگانه ،مبتنی
است .ممکن است تعامالت همبست در مقیاسهاي مختلف ،از
سطح جهانی تا سطح خانگی وجود داشته باشد .در چارچوب
همبست تجزیهوتحلیلهاي متقابل براي شناسایی وضعیت اولیه،
تعامالت و همافزاییهاي مختلف در طی انجام پروسهها (تأمین
غذا ،آب و انرژي) و انجام اقداماتی براي بهحداقلرساندن هزینهها
و هدررفتهاي بخشی ،موردنیاز است .اگرچه پیشرفتهایی در
فرمولبندي مفهومی تفکر همبست صورتگرفته است ،استفاده از
تفکر همبست در مدلسازي پیچیده بوده و نیازمند نوآوريهاي
اساسی است .عالوه بر این ،رویکرد همبست نیازمند بازنگري در
مدیریت بخشی و تغییرات نهادي و ساختاري است .آنچه مسلم
است حاکمیت رویکرد همبست در تأمین رفاه جامعة انسانی یک
ضرورت است.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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