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چکیده
سیستم های آبی ،سیستم جفتشدۀ طبیعی -انسانی استت کت تعتامت

غیرقابت پتیشبینتی ،پویتا و بازخوردهتای متعتدد بتا

بخشهای مختلف از جمل غذا ،انرژی و اقلیم دارد .شناخت تعامت

بین بخشهای مختلف بتا منتابع آب و همننتین ،درک

فرابخشی بودن حکمرانی آن ،نیازمند اتخاذ رویکردی ک گرایان است .رویکرد «همبست» ،رویکردی نوین و ک گرایانت بترای
مواجه با درهمتنیدگیهای آب-غذا-انرژی است .ایتن رویکترد در مناستبا
کارکرد بسیاری دارد ،زیرا منابع مشترک مورد مناقش را از کانون توجها

و تعتامت

هیتدروپلیتیکی آبهتای فرامترزی

خارج میکند و متیتوانتد دامنتۀ وستیعتتری بترای

همکاری ب وجود آورد .همبست ،نوعی رویکرد مناسب برای مواجه با رقابتها و مناقشا

آبهتای فرامترزی استت ،زیترا

اتخاذ رویکرد همبست ب منافعسازی بین کشورهای ساحلی میانجامد و ب کارگیری آن فرصتی برای تولیتد کتای یتا ختدما
تخصصی در هر کشور و چان زنی بیشتر خواهد بتود .از ایتنرو ،تبیتین کتارکرد رویکترد همبستت در حکمرانتی و مناستبا
آبهای فرامرزی و سیاستگذاریهای مرتبط با حوزۀ نوین دیپلماسی آب ضروری است .بر این اساس ،مقالۀ حاضر با ماهیت
بنیادی -نظری و روش توصیفی-تحلیلی میکوشد کارکرد رویکرد همبست را در حکمرانی سیستمهتای آبتی بت طتور عتاو و
حکمرانی مناسبا

آبهای فرامرزی ب طور خاص بررسی کند .همننین ،تفاو های کلیدی این رویکرد با رویکترد متدیریت

یکپارچۀ منابع آب ،با هدف برجست سازی کاربرد متفاو

آن دو با یکدیگر مقایس و ارائ میشوند .برای تبیتین بهتتر کتارایی

این رویکرد ،کارکرد آن در دو حوضۀ آبریز براهماپوترا در جنوب آسیا و دریاچۀ آرال در آسیای مرکتزی تحلیت متیشو د .در
نهایت ،نشان داده خواهد شد ک چگون استفاده از رویکرد همبست «آب-انرژی-محیط زیستت» تعتامت

پایتداری بترای دو

کشور هند و بوتان در حوضۀ آبریز براهماپوترا ایجاد کرده است و چگون عدو تبعیت از رویکرد همبست «آب-غتذا-انترژی»
برای کشورهای حوضۀ دریاچۀ آرال هزین های اقتصادی و آسیبهای زیستمحیطی در پی داشت است.
کلیدواژگان :آبهای فرامرزی ،دیپلماسی آب ،مدیریت یکپارچۀ منابع آب ،همبست آب-غذا-انرژی ،هیدروپلیتیک.

 نویسنده مسئول
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مقدمه
1

آب به عنوان یک اکوسیستم جفتشدۀ طبیعی-انسانی باا
ارزشها ،2هنجارها 3و هویتهای 4ذیمدخالن در ساوو و
مقیاسهاای مختلا در ارببااا اساته باه هدایل د یا ،
5
سیستمهای آبی بیشتر در زمرۀ سیستمهای درهامبنیاده
قاارار ماایگیرناده ایاال سیسااتمهااا اناادرکن مسااتقیم بااا
بخ های مختل دارند و مدیریت آنهاا باا مادیریت غااا،
انرژی و اقلیم در اربباا استه از ایلرو ،شاناخت بعاامال
غیرقاباا پاای بیناای ،پویااا و بازخوردهااای متعاادد باایل
بخ های مختل با منابع آب و هدچنیل ،درک فرابخشای
بااودن مردراناای آن ،نیازمنااد بااهکااارگیری رویرااردی
ک گرایانه 6است با بتواند اربباا درهمبنیده میاان مساال
آبی با سایر بخ ها را در نظر بگیرد [ 1و ]2ه رویرردهاای
ک گرایانه میبوانند بعامال بایل بخا هاای آب ،غااا و
انرژی و سیاستهاای آنهاا را در نظار قارار بگیرناد و باه
مسئلۀ مردرانی 7بپردازند [ 3و ]4ه
بوجه به پیوند درهمبنیدۀ آب ،غاا و انرژی از ارکان مهم
و ضروری برای سیاستگاااریهاا و بصادیمگیاری در ایال
موزه است که در آینده به د ی بحران رو باه بزایاد محایط
زیستی و اقتصادی هدراه با میا شادید باه بوساعهیاافتگی
بیشتر مورد بوجه جواماع قارار خواهاد گرفات [ 5و ]6ه هار
چند بسیاری از پژوهشگران ،دو تداردان ،سیاساتگاااران و
مردرانان بهخوبی به اربباا بیل سه بخ آب ،غاا و انرژی
آگاهی داشتهاند؛ اما مور شدن ایال ساه بخا زیار چتار
رویرردی به نام «هدبست» 8مسئلۀ نوینی است که به د یا
بفاو اساسای آن باا رویرردهاای گاشاته ،نیازمناد بوجاه
جدیبری اسات []7ه مفهاوم «هدبسات آب-غااا-انارژی»
نخستیلبار در ساال  2111در کنفاران شاهر بال 9بحات
عنوان «هدبست امنیت آب -غاا-انرژی ،راهی بارای اقتصااد
ساابز» 11مواار شااده از آن پ ا  ،محققااان در رویاادادهای
بخصصی مختل به ببییل چیستی و اهدیت آن پرداختناده
1. Coupled Human-Natural System
2. Values
3. Norms
4. Identities
5. Complex
6. Holism
7. Governance
8. Nexus
9. Bonn
10. The Water, Energy and Food Security Nexus:
Solutions for the Green Economy

برای ندونه ،در سال  2114در شهر بل دوباره کنفرانسای باا
محوریت هدبست برگزار شد و در هدان ساال ،مؤسساۀ آب
در دانشگاه کارو ینای شدا ی 11میزبان کنفاران «هدبسات
 :2114آب ،غاا ،اقلیم و انرژی» 12بوده
سه د ی عدده برای بوجیاه ازوم اساتفاده از رویرارد
ک گرایانه و نویلِ هدبست آب-غااا-انارژی موار اسات:
د ی نخست ،نیاز بشر و اهدیت بأمیل همزمان امنیت ساه
بخ آب ،غاا و انرژی برای زندگی اماروزی اسات کاه در
آن می شدید به بوساعهیاافتگی و نیازهاای رو باه بزایاد،
ضرور بوجه بیشتر به بعامال بیل بخ های هدبست را
پررنگبر ساخته است []8ه د ی دوم ،اهدیت ایل بخ هاا
در چرخۀ اقتصاد است [ 9و ]11ه بنا بر د ی ساوم ،ابخااذ
رویررد هدبست میبواند بستری برای مااکره و چاناهزنای
ب ایل ذیماادخالنِ بخ ا هااای ماارببط و دارای ارزشهااا،
انگارههاا ،عالیاق و مناافع متفااو فاراهم آورد [ ]8و باه
سیاستگااری سازگار با محیط پیرامونی منجر شوده
رویراارد هدبساات عااالوه باار آنرااه باارای مواجهااه بااا
درهمبنیدگی مساال آبای باا مقیااسهاای فروملای و ملای
کااارایی دارد ،باارای ماادیریت منااابع آب فراماارزی مشااترک
بیلا دللی نیز کارکرد بسیار مؤثری دارد که مقا اۀ ماضار در
صدد ببییل کارکرد رویرارد هدبسات در بعاامال و رواباط
هیدروپلیتیری موضههای آبریز فرامرزی استه به طور کلای،
درهمبنیدگی و پیچیدگی مردرانی سیستمهای مناابع آبای
در موضه های آبریاز فرامارزی کاه بایل دو یاا چناد کشاور
مشترک هستند ،بسیار بیشتر از موضۀ داخلای یاک کشاور
است ،زیرا جنبههای سیاسی و امنیتای پیراماون ایال مناابع
بسیار پررناگبار اساته هار یاک از کشاورهای سااملی در
موضههای آبریز مشترک فرامرزی به طور عدده باه صاور
جداگانه و بدون بوجاه باه نیازهاای طارا مقابا در صادد
بسلط بیشتر بر «منابع آبی» برای بأمیل امنیت آبی ،امنیات
غاایی ،امنیت انرژی ،امنیت اقتصادی و مفظ محیط زیسات
خود هستنده از ایلرو ،مردرانی منابع آبای در موضاههاای
آبریز مشترک فرامرزی به صور بخشی صور مایگیارد و
به رویررد بقلی گرایی 13می انجامده در رویررد بقلی گرایای،
به خالا رویررد ک گرایی ،اربباا بعامال بیل بخا هاای
11. North Carolina
12. Nexus 2014: Water, Food, Climate and Energy
Conference
13. Reductionism
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مختل ا دیااده نداایشااود و بااه هداایل د ی ا  ،هاار یااک از
کشورهای ساملی به امنیت بخ های مختل طارا دیگار
بوجهی ندارند که ایل مسئله منجر به شار گیاری رقابات و
در نتیجه ،مناقشۀ بیل آنها میشود و چاا هاای متعاددی
در مردرانی مناابع طبیعای از جدلاه آب شار مایگیارده
رویررد هدبست ،به عنوان یک رویررد ک گرایانه ،مایبواناد
بعامال مستحردی بیل کشورهای سااملی برقارار ساازد و
بوجه به بعامال بایل بخا هاای آب ،غااا و انارژی و اثار
مستقیدی که ایل پیوند بار چگاونگی بخصای مناابع آبای
مشترک فرامرزی دارد ،میبواند پتانسی خوبی برای مواجهه
با رقابتها و مناقشاا آبهاای مشاترک و ببادی آنهاا باه
فرصتی برای مشارکت و هدراری پایدار باشده
موا عااا متعااددی بااه بررساای کااارکرد هدبساات در
موضههای آبریز فرامرزی پرداختهانده برای ندونه ،کسرینل
و واری ( )2116به بررسی هدبست در موضههاای آبریاز
بزرگ آسیا و به طور خاص ،موضۀ آبریز مرونگ پرداختند
[]11ه آنها نشان دادند بوسعۀ سااخت ساازههاایی باا هادا
بو ید انرژی برق آبی روی موضههای آبریز فرامرزی عااملی
برای شر گیری رقابت در موضههاای آبریاز مشاترک در
آسیاسته کیباروگلو و گورسوی ( )2115هدبست آب-غاا-
انرژی را در موضاۀ آبریاز دجلاه و فارا بررسای کردناده
بررسیهای آنها نشان داد از دهۀ 1961میالدی در موضاۀ
آبریاز دجلاه و فارا بوساعه و مادیریت آب فرامارزی باه
صور ناهداهنگ و رقابتی میان کشورهای ساملی باوده و
منجر به بوسعۀ یکجانبه در ایل موضاه شاده اساته ایال
رویررد مدیریتی نتایج منفی بر محیط زیسات و مردرانای
منابع آبی مشترک داشته استه نتایج موا عا آنهاا بیاانگر
آن بود که رویررد هدبست میبواند برای خارو از بحاران
شر گرفته در ایل موضۀ پربن مؤثر واقع شود []12ه
مقا ۀ ماضر با ماهیت بنیادی -نظری و روش بوصیفی-
بحلیلی میکوشد کارکرد گساتردۀ رویرارد هدبسات آب-
غاا-انرژی در مردرانی سیستمهاای آبای باه طاور عاام و
مردرانی مناسابا آبهاای فرامارزی باه طاور خااص را
بررسی کنده هدچنیل ،بفاو های کلیدی ایال رویرارد باا
رویرااارد مااادیریت یرپارچاااۀ مناااابع آب ،1باااا هااادا
برجستهسازی کاربرد متفاو آن دو با یردیگر مقایسه و به

)1. Integrated Water Resources Management (IWRM
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طور بحلیلی ارالاه مایشاونده در نهایات ،در مقا اۀ ماضار
کارکرد استفاده از رویرارد هدبسات «آب-انارژی-محایط
زیست» در شر دهی به بعامال پایداری بارای دو کشاور
هند و بوبان در موضۀ آبریاز براهدااپوبرا و ببیایل ببعاا
عدم استفاده از رویررد هدبست «آب-غااا-انارژی» بارای
کشورهای موضۀ دریاچۀ آرال اراله میشاوده از نظار روش
جدااعآوری اطالعااا  ،دادههااای مقا ااۀ ماضاار بااه روش
کتابخانهای و با استفاده از منابع مختلا اطالعاابی اعام از
گزارشها و مقاال منتشرشدۀ سازمانهای بیلا دللی بهیه
و گردآوری شده استه در ضدل ،اعتبار و روایی یافتهها نیز
از طریااق مشااور بااا متخصصااان مسااال مردراناای و
سیاستگااری بررسی و بأیید شده استه
بر ایل اساس ،در مقا ۀ ماضار ابتادا چیساتی رویرارد
هدبست و بفاو های آن با رویررد مدیریت یرپارچۀ منابع
آب اراله مایشاوده ساپ  ،کاارکرد رویرارد هدبسات در
ماادیریت مناساابا هیاادروپلیتیری در موضااههااای آبریااز
فرامرزی بررسی و بحلی میشاوده در نهایات ،باا ارالاۀ دو
ندونۀ موا عۀ موردی ،کارکرد رویررد هدبست در بازبعری
مناسبا آبی اراله میشوده
چارچوب نظری :همبست

واژۀ هدبست به معنای ایجاد اربباا بیل چند بخ اسات
[]13ه در خصوص چیستی و ماهیت هدبست دیادگاههاای
مختلفی وجود دارد که در سه دساتۀ کلای قابا بفریاک
هستنده دستۀ نخست ،محققانی هستند که هدبست را یک
ابزار یا رویرردی صرفاً بحلیلی میدانناد []16–14ه بناا بار
نگرشِ ایل دسته از نظریهپردازان ،هدبست رویرردی بارای
درک درهمکن ِ بخ های مرببط با هم (برای ندونه ،آب-
غاا-انرژی) اسات کاه ارببااا کدای و کیفای مؤ فاههاا را
شناسایی میکند و طای آن برناماهریازی و بصادیمگیاری
درخصوص بخ های مرببط صور میگیرد []11ه دساتۀ
دوم از نظریهپردازان ،هدبست را ناوعی رویرارد مادیریتی
برای بخا هاا و مؤ فاههاای هدبسات مایدانناد [ ]17و
معتقدند ایال گفتداانِ مادیریتی ناویل ،باه هامافزایای 2و
ببادل 3بایل بخا هاای آب ،غااا و انارژی بأکیاد دارد و
بازیگران را بشویق به گار از مرزها و بخص های مختلا

2. Synergies
3. Trade-off
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میکند []11ه بنا بر نگرش دستۀ سوم ،هدبست چاارچوبی
برای ایجاد یک نظام مردرانی است که هدا آن ،بساهی
مشااارکت ب ایلِ بخش ای و بهبااود و بقویاات سیاسااتهااای
منسجم برای برنامهریزی و مردرانی است [ 18و ]19ه ایل
نگرش ،عالوه بر آنره پیوناد بایل بخا هاای مؤ فاههاای
هدبست (آب ،غاا و انرژی) و نهادهاای مارببط را در نظار

میگیرد ،در صدد بهبود و بقویات مشاارکت بایل بخشای
میان ذیمدخالن است با سیاساتی منساجم بارای ایجااد
پایداری ،دستیابی به راهکارها و راهم های مبتنی بر بارد-
برد ،بهبود بهرهوری و کارایی ایجاد کناد []7ه در جادول 1
نگرشهای مختل نسبت به رویررد هدبسات ارالاه شاده
استه

جدول  .9نگرشهای مختلف نسبت به همبست (برگرفته و تجدیدنظرشده از [)]7
چیستی همبست

تعریف

رویرردی بحلیلی

هدبست یک فرایند سیستدی است که بیل مؤ فههای آن اربباا کدی و کیفی بنگابنگی وجاود دارد و
هدا ایل رویررد ،درک بهتر اربباا بیل بخ های مرببط و هدچنیل ،بقویت و یرپارچهسازی دادههاا
و اطالعا برای برنامهریزی و بصدیمگیری در ایل بخ هاسته

رویرردی مدیریتی

هدبست یک گفتدانی مدیریتی برای بخ های مؤ فههای آن است و ایل گفتدان نویل به هامافزایای و
مباد ه (ببادل) بیل بخ های آب ،غاا و انرژی بأکید دارد و باازیگران را بشاویق باه عباور از مرزهاا و
بخص های مختل میکنده

چارچوبی برای نظام مردرانی

هدبست طیفی از نظامهای اجتداعی ،سیاسی ،اقتصادی و سازمانی است که به واساوۀ برپاایی نهادهاا
(رسدی و غیررسدی) در صدد بدویل مرانیزمها ،فرایندها و قواعدی در سوو مختل برای مواجهاه باا
بعامال بیل مؤ فههای مدنظر در آن استه

بنا بر آنچاه گفتاه شاد ،مایباوان نتیجاه گرفات کاه
هدبست رویرردی ک گرایانه و مناسب برای دساتیابی باه
مردرانااای پایااادار و مواجهاااه باااا مشااارال ماصاا از
سیاستگااری و بصدیمگیری است [ 4و ]21ه مردرانی و
سیاستگااری مبتنی بر رویررد هدبست در مقیااسهاای
فروملی ،ملی و یا فراملی صور میگیرد و در هار مقیااس
ضروری اسات باه شا ساو بوجاه شاوده ایال ساوو
عبار اند از:
 )1ارزشها برای شناخت بهتره اجتداع پیرامونی؛
 )2هنجارها برای شناخت قوانیل؛
 )2سیاستها؛
 )4برنامههای موجود؛
 )5بخص های فنی و مدیریتی موجود؛
 )6فیزیک و طبیعت پیرامونیه
از ایلرو ،مؤ فههای هدبست میبوانند در هر موا عهای
منحصربهفرد باشند و هر بحلیلی میبواند متناسب با هدا
مولوب خود ،مؤ فههای خاص خود را شام شوده
یری دیگر از رویرردهای مور در مواجهاه باا مساال
مناابع آباای ،رویراارد ماادیریت یرپارچاۀ منااابع آب اسااته
متأساافانه ،بااه د ی ا نباود شااناخت کااافی از بفاااو هااا و
کارکردهااای هریااک از دو رویراارد هدبساات و ماادیریت

یرپارچۀ منابع آب ،در بسیاری از موا عا وجه بدایز آنهاا
مورد بوجه قرار ندیگیرد و هر یک بهاشتباه یا باه صاور
ناق به جای دیگری استفاده میشونده بررسای و مقایساۀ
رویررد مدیریت یرپارچۀ منابع آب باا هدبسات آب-غااا-
انرژی از ایل نظر اهدیت دارد که میبواند کارکرد و کااربرد
متفاو هر یک از ایل دو رویررد را برای مواجهه با مساال
متناسب خود ،ندایان سازده
فرایند مدیریت یرپارچۀ منابع آب در سال  1992میالدی
در کنفران دوبلیل و اجالس بوسعۀ پایدار ریودوژانیرو موار
شده از آن زمان ،بعاری متعددی بارای بشاری ایال رویرارد
مور شده استه برای ندونه ،از دید برناماۀ مشاارکت جهاانی
آب ،)2111( 1مدیریت یرپارچۀ منابع آب ،فرایندی اسات کاه
طی آن «بوسعه و مادیریت مناابع آب ،خااک و ساایر مناابع
وابسته به منظور اربقای رفاه اجتداعی و فعا یتهای اقتصادی،
باادون بااه خواار انااداختل یااا ودااه زدن بااه پایااداری
اکوسیستمهای با ارزش و میابی هداهنگ میشود» ][21ه باه
طور کلی ،مدیریت یرپارچۀ مناابع آب ،ناوعی فرایناد برااملی
است (شر  )1که نی به اهاداا آن ،باا مادیریت مشاارکتی
محقق میشوده ایل فرایند براملی ،به صور چرخهای مارپیچ

)1. Global Water Partnership (GWP
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در جریان استه در هر بار بررار ایل چرخاه ،کلیاۀ کنشاگران،
یک مرمله باالبر میروناد و ساو بااالبری از درک و بلاو را
بجربه مایکنناده در نهایات ،بواندنادی جامعاه درگیار بارای
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مواجهه با مسال آبی درهمبنیاده اربقاا ماییاباد و باا ببیایل
نهادهای مناسب ،مدیریت مناابع آب باه صاور مشاارکتی و
سازگار صور میگیرده

شکل  .9روند حرکت فرایند مدیریت یکپارچۀ منابع آب []22

هاادا فراینااد ماادیریت یرپارچ اۀ منااابع آب ،اربقااای
جنبههای «اقتصادی و اجتدااعیِ» جامعاه اساته رویرارد
مدیریت یرپارچه ،چهار اص کلی را در بر مایگیارده ایال
چهار اص عبار اند از:
1ه محدود و آسیبپایر بودن منابع آب شایریل بارای
زندگی ،بوسعه و محیط زیست پایدار؛
2ه اهدیت رویرردهای مشارکتی و زوم دخی کاردن
بهاارهباارداران ،برنامااهریاازان و سیاسااتگااااران در
بدامی سوو در مدیریت و بوسعۀ منابع آب؛
3ه نق محوری زنان در بأمیل ،مدیریت و مفاظت از
آب؛
4ه شناخت آب به عنوان کاالیی با ارزش «اقتصادی»ه
به حاظ ماهیت سیستمهای آبی ،نقدهای جدی به اصاول
مدیریت یرپارچه وارد است ،از جدله آنره سیستمهاای مناابع
آب ،بهعنوان یک سیساتم درهامبنیادۀ جفاتشادۀ انساانی-

طبیعی 1از چهار زیرسیستم بشری شدهاند کاه عباار اناد از:
 -1طبیعاای؛  -2انسااانی-اجتداااعی-اقتصااادی؛  -3نهااادی-
مقوقی و  -4سیاسی-امنیتی []23ه سیاست و امنیت یرای از
ابعاد مهم و بأثیرگاار در بهارهبارداری از مناابع آب هساتند و
مسال آبی جدای از مسال سیاسی و امنیتای نیساتند []24ه
ایل در ما ی است که در اصول مادیریت یرپارچاه ،آب فقاط
کاالیی اقتصادی معرفی شده است و بأثیرگااری/پایری آب از
جنبههای سیاسای و امنیتای و هدچنایل ،نهاادی و مقاوقی
مغفول مانده استه
با بوجه به بعاری ارالهشده برای دو رویرارد هدبسات و
مدیریت یرپارچۀ مناابع آب ،درک بفااو آنهاا ملداوسبار
خواهد شده به طور کلی ،میبوان ش بفااو کلیادی بایل
رویراارد هدبساات و رویراارد ماادیریت یرپارچااۀ منااابع آب
1. Complex Coupled Human-Natural Systems
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برشاادرد (جاادول )2ه بفاااو نخساات ،بااه کااارکرد آنهااا در
مقی ااسهااای مختل ا ماارببط اسااته در فراینااد ماادیریت
یرپارچه ،متخصصان در کنار ذیمدخالنِ یک موضاۀ آبریاز
مضور دارند و با هدراری و بواندندساازی یرادیگر در صادد
ببییل و بعری مسئلۀ آب و هدچنیل ،نی به راهراار بارای
مواجهه با آن هستنده بر ایل اساس ،کارکرد رویررد مادیریت
یرپارچۀ منابع آب در مقیاس «موضۀ آبریز» است []25ه اما
مرز یا مقیاس کارکرد رویررد هدبست با بوجاه باه نیازهاا و
منابع موجود برای بو ید کاالهای بخصصای در یاک منوقاه
بعری میشود و میبواند با بوجه به سااختارهای اقتصاادی،
اجتداعی ،امنیتی و سیاسی هر منوقه در ابعاد فروملی ،ملای
و یا فراملی بعری شوده بدیهی است مارز کاارکرد هدبسات

ندیبواند هدچون مرز مدیریت یرپارچه فقاط باه «مرزهاای
جغرافیایی یک موضۀ آبریز» محدود باشد []25ه
بفاو دوم ،مربوا به جهتگیری بعامال است (شر
)2ه در رویراارد ماادیریت یرپارچااه ،فقاط بااه بأثیرپااایری
مدیریت منابع آب از دو بخ غاا و انرژی بوجه میشود و
به فرایند مدیریت سایر منابع (انرژی و غاا) فقط باه د یا
اربباا آنها با منابع آبی بوجاه مایشاود و در صاوربی کاه
مدیریت ایل منابع بر آب اثری نداشته باشند ،مد نظر قارار
ندیگیرند [ 21و ]26ه در ما ی که رویررد هدبسات آب–
غااا–انارژی ،باه مثابااه رویراردی کا گرایاناه ،پیوناادها و
بعامال و اندرکن های مؤ فهها را مد نظر قارار مایدهاد
[]27ه

شکل  .2جهتگیری تعامالت در رویکرد همبست و مدیریت یکپارچۀ منابع آب
منبع :مطالعۀ حاضر

بفاو سوم بیل ایل دو رویرارد ،مرباوا باه جایگااه و
اهدیت مؤ فههای آب ،غاا و انرژی استه محوریت مسااللی
که برای مواجهه با آنها از رویررد مدیریت یرپارچه استفاده
میشود ،آب است []28ه به بیان دیگر ،ایال رویرارد هداۀ
جوانبِ مسال ِ منابعِ آبی را در نظر مایگیارد []25ه مؤ فاۀ
آب ،مؤ فۀ اصلی است و مؤ فههای غاا و انرژی مؤ فههاای
وابسته به آب هستند []29ه اما در رویررد هدبسات ،آب از
جایگاه و اهدیت برابری با سایر مؤ فاههاا برخاوردار اساته
اگرچاااه در بیشاااتر ماااوارد ،مسااائلۀ آب در محوریااات
هدبستهای بعری شده قرار گرفته است؛ اما زوماً استفاده
از ایل رویررد ،فقط برای پاسخگویی و مواجهاه باا مساال
آبی نیساته در رویرارد هدبسات آب–غااا-انارژی باه دو

بخ ِ دیگرِ اثرگاار بر منابع آبی نیز متناسب باا آب بوجاه
میشود [ 25و ]31ه
بفاو چهارم در من مواجهه با مسال استه رویرارد
هدبست ،واکاویِ مسال و چا ها را در خار از چارچوبِ
مسال ِ پیگیری میکند و در صوربی که مسائلۀ آب ،عاما ِ
اصلیِ استفاده از رویررد هدبسات باشاد؛ ایال رویرارد باا
بعااادی رویاااۀ مواجهااه باااا مساائلۀ آب و باااازنگری در
سیاستهای غاایی و انرژی در خاار از چاارچوبِ مساال ِ
آبی ،به پیگیری مساال آن ماوزه (و موضاه) مایپاردازد
[]11ه بوجه به ارببااا آب-غااا-انارژی مایبواناد فضاای
گستردهبری میاان باازیگران و ذیمادخالن ایجااد کناد و
امران چانهزنی در فضای بیشتر برای آنهاا مهیاا ساازد ،در
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ما ی که در مدیریت یرپارچه ،واکاوی مسال و چا های
آبی بیشتر فقط در چارچوب میوۀ آب صور میگیرده
بفاو پنجم در دو رویررد یادشده در بخص مادیران
و کارفرمایااان اجاارای طاار هااای مبتناای باار دو رویراارد
هدبست و مدیریت یرپارچه استه مدیرانِ رویررد مدیریت
یرپارچه ،اغلب بخص های آبای دارناد و صاامبِ نگارشِ
آبمحور هستند و انتخاب مسئوالن و یا طراماانِ سااختارِ
مردرانی برای مدیریت مناابع آب ،معداوالً از متخصصاانِ
بخ آب صور مایگیارده اماا در مادیریت و مردرانای
مبتنی بر رویررد هدبست ،مدیران و سیاستگاااران بایاد
دارای بین و نگرش چندبخشی و میانرشاتهای باشاند و
بخص آنها نباید فقط به بخ آب محدود شود []21ه
ششدیل و مهمبریل بفاو مرببط به میوۀ «امنیات»
استه هدا نهایی در رویرارد هدبسات ،بوجاه باه باأمیل
هم زمان امنیت مؤ فههای آن اسات []25ه یرای از اهاداا
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مهم بهکارگیریِ رویررد هدبست ،بأمیل هامزماان امنیات
آب ،امنیت غاا و امنیت انرژی استه ایل در ما ی است که
مسئله بأمیل امنیت و اهدیت بوجه به شاخ های متعادد
آن در اصول چهارگانۀ دوبلیل و مادیریت یرپارچاۀ مناابع
آب مورد بوجه مستقیم قرار نگرفته استه بقریباً نخساتیل
بعری ارالهشده از امنیات آبای مرباوا باه گازارش ساال
1996م سازمان خواروبار جهانی 1است [ ]31و از آن ساال
بعری امنیت آبی وارد مبامث علدی و دانشگاهی و عرصاۀ
سیاستگااری شده است []32ه بنابرایل ،امنیت آبی بعد از
مور شدن اصول مدیریت یرپارچۀ منابع آب ارالاه شاده
استه به هدیل د ی  ،یری از نقاا مثبت رویررد هدبست،
ورود بااه مبامااث امنیاات و بوجااه هاامزمااان بااه امنیاات
بخاا هااای مؤ فااههااای آن اساات [ 8و ]25ه جاادول 2
خالصهای از بفااو هاای دو رویرارد هدبسات و مادیریت
یرپارچۀ منابع آب اراله شده استه

جدول  .2مقایسۀ رویکرد مدیریت یکپارچۀ منابع آب با رویکرد همبست آب-غذا-انرژی
ردیف
1
2
3
4
5
6

مدیریت یکپارچۀ منابع آب

همبست آب-غذا-انرژی

موا عه و پیادهسازی در مقیاس موضۀ آبریز است
بررسی بأثیرپایری مدیریت منابع آب از دو بخ غاا و انرژی
بوجه به سایر منابع به د ی بأثیرگااری آنها بر منابع آبی
واکاوی مسال و چا های آبی فقط در چارچوب میوۀ آب
سیاستگااری و مردرانی بوسط مدیرانی با محوریت بخص آب
بیبوجهی به امنیت بخ های مختل

موا عه و پیادهسازی در مقیاسهای فروملی ،ملی و یا فراملی
بوجه بر پیوندها و بعامال بازخورد آب-غاا-انرژی بر یردیگر
بوجه متناسب به بدامی مؤ فههای هدبست
واکاوی مسال و چا های آبی را در خار از چارچوب مسال آبی
سیاستگااری و مردرانی بوسط مدیرانی با بخص های فرارشتهای
بوجه جدی به مقو ۀ امنیت مؤ فههای هدبست

منبع :موا عۀ ماضر

یافتههاا :کااربرد رویکارد همبسات در مناسابات
رودخانههای فرامرزی
بر اساس آخریل موا عا صاور گرفتاه ،در ماال ماضار،
 311رودخانۀ فرامرزی وجود دارد که ایل منابع آبای بایل
مدود  151کشور مشترک هستند 47 ،درصد از سو کرۀ
زمیل را در بر گرفتاه اناد و مادود  52درصاد از جدعیات
جهان در ایل نوامی زندگی میکنند []33ه وجاود شارایط
اجتداااعی-اقتصااادی متفاااو ب ایل کشااورهای ساااملی و
شر گیری ادعاهای ماکدیتی میان آنها که غا باً برخاساته
از رویدادهای باریخی است [ ]34میبواناد مردرانای ایال
منابع را درهمبنیدهبر از مردرانایِ سیساتمهاای آبهاای
ملی کنده از ایالرو ،مواجهاه باا چاا هاای رو باه بزایاد
پیرامون منابع آب فرامرزی و اهدیت ایل منابع برای بأمیل

نیازهای بشار ،نیااز باه بوجهاا جادیبار و باهکاارگیری
رویرردهااای نااویل اسااته رویراارد هدبساات ،باارای پاسااخ
چا ها و مواجهه با اختالاهای آبهای فرامارزی بسایار
مناسب است ،زیرا ایل رویررد میبواند به جای بدرکاز بار
هر بخ (بارای ندوناه ،بخا هاای آب-غااا-انارژی) باه
صور مجزا و در هر کشور ساملی ،به صور کا گرایاناه
به مردرانیِ بعامال بیل بخ ها و سیاستهاای کشاورها
در موضههای آبریز مشترک بپردازد و مانع بخشینگاری و
چا های ماص از نگرش بقلی گرایای میاان کشاورهای
1
ساملی شود [ 4 ،3و ]13ه
بااا ابخاااذ رویراارد نااویل هدبساات ،بااه مثابااه رویراارد
برگرفته از نظریۀ « یبرا یسم وابستگی متقاب » 2در رواباط
1. FAO
2. Interdependence Liberalism
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بیلا دل (رجوع شود به [ ]35و [ )]36در دیپلداسای آب،
سود یک کشور در زیان دیگری نیسته بلره از منظار ایال
نظریه ،ایجاد وابستگی متقاب میبواند سود و زیان را از آن
بدام ذیمدخالن کنده از ایلرو ،مشی برد-برد در ماراودا
هیدروپلیتیری ایجاد مایشاود ،زیارا بادویل اساترابژی در
مراودا هیدروپلیتیری با رویررد هدبسات باه هار کشاور
ساملی ایل فرصت را میدهد که به بو ید بخصصی کاالهاا
یا خدمابی بپردازد که از منظرهای مختل شرایط مناساب
آن را دارده در نهایاات ،کشااورهای ساااملی موضااۀ آبریااز
فرامرزی میبوانند با ببادل کاالهای بخصصی بو یدشده در
بخ های مختل (انرژی ،کشاورزی و خدما ) ،وابساتگی
و بعااامال پایااداری را میااان خااود ایجاااد کننااد و فضااای
بیشتری برای چانهزنی داشته باشنده بنابرایل ،ابخاذ رویررد
هدبست در نهایت به منافعسازی بیل کشاورهای سااملی
میانجامد و ایل امراان را فاراهم مایآورد کاه کشاورهای
ساملی بتوانند با استفاده از منافع مشترک بعری شده ،باه
بازبعری مناقشا خود بپردازند و مناسبا جدیدی میاان
خود بعری کننده
بعامال برسااختهشاده باه واساوۀ رویرارد هدبسات
مایبوانناد دامناۀ وسایعباری از مناافع مشاترک را باارای
شر دهی به التالاها و ابحادهاای پایاداربری رقام زنناد،
زیرا در چنیل بعامالبی مناابع ماورد نازاع از مرکاز بوجاه
خار میشود و دامنۀ وسیعبری برای هدرااری باه وجاود
میآید []37ه با جایی که میبوان ادعا کرد مدیریت پایادار
مسال آبی در موضههای آبریز فرامرزی بادون اساتفاده از
رویررد هدبست امرانپایر نیست ،زیرا کشورهای سااملی
پتانساای هااا و نیازهااای متفاااوبی دارنااد و زوم ااً مرزهااای
سیاسی بشرساخت به ایال بفااو هاا و نیازهاای مشاترک
بوجهی نداشته استه برای درک بهتر ایل مسئله ،در اداماه
کارکرد رویررد هدبست در مدیریت منابع در موضاههاای
آبریز براهداپوبرا (مشترک بیل هند و بوباان) و هدچنایل،
ببعااا بااه کااار نگاارفتل رویراارد هدبساات در مااراودا
بیلا دللای و آثاار باهکاارگیری رویرارد بقلیا گرایای در
مراودا هیدروپلیتیری موضۀ دریاچۀ آرال (مشترک بایل
کشورهای آسیای مرکزی) پ از فروپاشی ابحااد شاوروی
بحلی و اراله میشوده
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کاربرد همبست آب -انارژی-محای  زیسات در ایجااد
همکاری پایدار آبی در حوضۀ آبریز براهماپوترا

موضۀ رودخانۀ براهداپوبرا ،در جناوب آسایا ،یاک موضاۀ
فرامرزی است که بیل کشورهای هند ،چایل ،بانگالدش و
بوبان 1مشترک است (شر )3ه چا اصلی ایال منوقاه
بأمیل آب ،غاا و انرژی برای جدعیات زیااد و رو باه رشاد
آسیای جنوبی 2است []38ه هدچنیل دو تهای باالدست و
پاییلدست ایل موضۀ آبریاز باه د یا نیازهاای متفااو ،
منااافع متضااادی در خصااوص بهاارهباارداری از منااابع آباای
مشترک دارنده کشورهای باالدست (مانند چیل) بیشتر باه
دنبال استفاده از پتانسی برقآبی برای بأمیل نیاز داخلی و
هدچنیل ،صاادرا آن هساتند و کشاورهای پااییلدسات
(مانند بانگالدش) در صادد محافظات در برابار سایالب و
بأمیل منابع آبی برای آبیاری زمیلهای کشاورزی هساتند
[]38ه در جدول  3وضعیت جریان آب در موضۀ رودخاناۀ
براهداپوبرا اراله شده استه
از منظر باریخی ،کشورهای کرانۀ موضۀ آبریز فرامرزی
براهداپوبرا شاهد چا ها ،بن ها ،اختالاهاا و مناقشاا
متعددی بودهانده اما در ایل بایل ،دو کشاور هناد و بوباان
بوانستهاند با ابخااذ رویرارد هدبسات آب-انارژی-محایط
زیست هدراری و مشارکت پایداری میان خود ایجاد کننده
در قرن بیستم ،بوبان به عنوان یری از کشاورهای ضاعی ،
کوچک و کمجدعیت منوقه ،به دنبال پیشارفت اقتصاادی
بوده ایل کشاور نخساتیل طار بوساعۀ خاود را در ساال
1961ماایالدی در مااا ی آغاااز کاارد کااه نساابت بااه سااایر
کشورهای منوقه (آسیای جنوبی) کدتریل سرانۀ درآمادی
و هدچنیل ،در بیل کشاورهای در ماال بوساعه کدتاریل
سو درآماد را داشات []41ه بوباان کشاوری کوهساتانی
است که مدود  21هزار مگاوا پتانسی برقآبی دارده ایل
کشور با استفادۀ صحی از پتانسی های خود میبوانست به
رشد اقتصادی دست پیدا کناد ،اماا باوان اقتصاادی بارای
اماادا زیرساااخت و ساادهای باارقآباای نداشااته یراای از
رودخانههایی که بوبان میبوانست در صور جاب کداک
3
ما ی ،روی آن سد برقآبی امدا کناد ،رودخاناۀ ریاداک
بود که بیل سه کشاور بوباان ،هناد و بانگالدش مشاترک
1. Bhutan

2ه مدود  131میلیون نفر در ایل موضۀ آبریز فرامرزی زندگی میکننده

3. Raidāk
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جدول  .3جریان آب در حوضۀ رودخانۀ براهماپوترا []31
کشور

میانگین جریان ساالنه (کیلومتر مکعب در سال)

مساحت در حوضۀ آبریز براهماپوترا

براهماپوترا

کیلومتر مربع

درصد

چیل
بوبان
هند
بنگالدش

165/4
78
293/84
87

271911
38411
195111
39111

51
7
36
7

مجدوع

624/24

543411

111

شکل  .3حوضۀ آبریز براهماپوترا []77

استه رودخانۀ ریداک یری از سرشاخههای مهام رودخاناۀ
براهداپوبرا است کاه در زباان بوباانی ،ووناگچاو 1نامیاده
میشوده در ایل میان ،کشور هند که برای باأمیل نیازهاای
داخلی خود به منابع انارژی نیااز داشات ،در صادد ایجااد
رابوۀ دیپلدابیک با کشور بوبان برآماد و بوانسات از ساال
1968میالدی روابط دیپلدابیک قویای با آنجا برقرار کناد
که با کنون نیز پابرجاسته هند و بوبان بوانساتند در ساال
1981میالدی بارای سااخت نیروگااه بارقآبای چوکاا 2بار
رودخانۀ ریداک با ظرفیت  336مگاوابی بحات شارایط 61
درصد کدکهاای ماا ی جهاانی و باأمیل  41درصاد کا
هزینهها بوسط هند به بوافق رسند []41ه
ایل پروژۀ مشترک ،هشات ساال پا از امضاای ایال
قرارداد ،در سال 1988میالدی به بهارهبارداری رسایده بار
1. Wong Chho
2. Chukha

اساس بوافق صاور گرفتاه بایل دو کشاور هناد و بوباان،
کشور بوبان پ از بأمیل نیاز برق داخلی خود ،بایاد بارق
مازاد بو یدی را به کشور هند بفروشده کشور بوبان بوانست
از فاروش بارق ماصا از ایال پااروژه سااالنه ماادود 111
میلیون دالر درآمد کسب کند که با بوجه به جدعیات کام
ایل کشاور (مادود  2میلیاون نفار) مبلاس بسایار درخاور
بوجهی استه از سوی دیگر ،قیدت بدامشدۀ برق برای هند
بهمرابب کدتر از قیدت برق بو یدی در خاود کشاور هناد
استه بأثیر هدراریهای مثبت ایل دو کشور بر سر ساخت
سد چوکا به گونهای پی رفات کاه سابب هدرااریهاای
بیشتر برای ساخت سدهای برقآبی دیگر از جدله چوکا1-
بااا ظرفیاات  1121مگاااوا و چوکااا 2-بااا ظرفیاات 911
مگاوا شد []41ه از طرا دیگر ،با باه وجاود آمادن یاک
منبع انرژی دیگر ،مصرا چوب و گازولی  ،که پی از ایل
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به عنوان انرژی از هند وارد میشد ،کاه یافت که مفاظ
محیط زیست و جنگ های منوقه را در پی داشته
موفقیت ایل پروژه بهقدری چشمگیار باود کاه کشاور
بوبان بوانست بهرامتی بدهیهای خود را پرداخت کارده و
مازاد درآمد خود را برای امور داخلی مصرا کند []41ه باه
واسوۀ ایل هدراری و فروش انرژی ،سرانۀ بو یاد ناخاا
داخلی بوبان به طور درخور باوجهی افازای یافات []41ه
بجرب اۀ هدراااری هنااد و بوبااان نشااان ماایدهااد یراای از
راهکارهای بهرهگیاری درسات از رودخاناههاای فرامارزی،
داشتل رویررد و نگاه هدبست استه بهطاوری کاه در ایال
مسئله ،دو کشور با ابخااذ رویرارد و نگااه «هدبسات آب-
انرژی-محیط زیست» به استفادۀ پایدار از ایال رودخاناه و
منبع طبیعی مشترک دست یافتنده بدیهی اسات چنانچاه
هریک از ایل دو کشور به صور مجزا برای بهرهبارداری از
رودخانۀ ریداک اقدام میکردند ،نه بنها به سود اقتصادی و
پایداری زیستمحیوی دست ندییافتند ،بلره سبب ایجااد
بن هاای متعادد سیاسای ،اجتدااعی و ناپایاداری شادید
زیستمحیوی در منوقه نیز میشده
تبیین تبعات خروج از رویکرد همبست آب-غذا-انارژی
در حوضۀ آبریز دریاچۀ آرال

باارای ببیاایل بهتاار کااارایی ابخاااذ رویراارد هدبساات در
شر دهی به روابط پایدار میان مناطق دارای پتانسی هاای
متفاو و نیازهاای متناوع ،بررسای کاارکرد ماؤثر بباادل
کاالهای بخصصای میاان کشاورهای سااملی و هدچنایل
ببییل ببعاا عادم ابخااذ رویرارد هدبسات در ماراودا
بیلا دللی ،بررسای چگاونگی مادیریت مناابع طبیعای در
موضۀ آبریز دریاچۀ آرال در دورۀ ابحاد شاوروی و پا از
آن ،در دورۀ فروپاشی ایل ابحاد ،روشنگر خواهد بوده
پ از فروپاشی ابحاد جداهیر شوروی در ساال 1991
ماایالدی ،کشااورهای مسااتقلی در آساایای مرکاازی شاار
گرفتناد کااه باا قبا از آن بحاات عناوان شااوروی بودنااده
کشورهای باجیرستان ،برکدنستان ،ازبرستان ،قرقیزساتان
و قزاقسااتان کشااورهای اسااتقاللیافتااه هسااتنده پاای از
فروپاشی ابحاد جداهیر شاوروی ،دو ات ایال کشاور بارای
دستیابی به اهداا اقتصادی خود ،وظایفی برای هر منوقاه
(کشااور کنااونی) بعیاایل کاارده بااوده مناااطق باالدساات
(قرقیزستان و باجیرستان) ،منابع آبی فراوان داشاتند کاه
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نیاز آبای منااطق پااییلدسات (برکدنساتان ،ازبرساتان و
قزاقسااتان) را باااأمیل مااایکردناااده هدچنااایل منااااطق
پاااییلدساات ،کدبااود اناارژی مناااطق باالدساات را بااأمیل
میکردنده به بیان دیگر ،قرقیزستان و باجیرستان باالدست
موضۀ آبی و قزاقستان ،برکدنستان و ازبرساتان باالدسات
منابع انرژی بودند []42ه
به د ی وابستگی متقاب و وجود سیستم مدیریتی وامد
برای بقسیم مناابع در زماان ابحااد جدااهیر شاوروی ،ایال
کشااورها پ ا از فروپاشاای شااوروی و اعااالم اسااتقالل بااا
چا های متعددی مواجهه شدند که اصلیبریل آن ،بوزیاع
نامتناسبِ منابع طبیعی بیل آنها بود ،زیرا از آن پ مرزهای
میان ایل کشورها جنبۀ بیلا دللی یافتند و مناابع طبیعای و
بهخصوص رودخاناههاا جنباۀ فرامارزی پیادا کردناد []43ه
قزاقسااتان ،برکدنسااتان و ازبرسااتان بااه عناوان کشااورهای
پاییلدست از منابع انرژی نظیار نفات ،گااز و زغاال سانگ
برخوردارنااد و شاارایط و بااوان اقتصااادی بهتااری بااه ساابب
صادرا انرژی دارند و هدچنایل زمایلهاای وسایعی بارای
کشاورزی در ایل مناطق قرار گرفته اساته از ساویی دیگار،
میزان درخور بوجهی از منابع آب کشورهای پاییلدسات ،از
کشااورهای باالدساات یعناای قرقیزسااتان و باجیرسااتان
سرچشده میگیرد و ایل کشورهای باالدستی به د یا عادم
بهرهمندی از منابع انرژی فسیلی و نباود ظرفیات الزم بارای
بو ید انرژی برقآبی ،با کدبود انرژی مواجههاند []44ه
پ از فروپاشی ابحاد شوروی و شر گیریِ کشورهای
مستق  ،هویت جدعی موجود در زمان ابحاد شرسته شد و
نگرش دو تها نسابت باه یرادیگر بغییار کارده از ایالرو،
دو تهای مستق شده در صدد دستیابی به هویتی مستق
و بعری مناسب از «خود» و «دیگری» برآمدناد []45ه بار
ایل اساس ،مشخصۀ دورۀ استقالل کشورها ،ساختلِ هویتی
متناسب با منافع هر دو ت شده طی چنیل فرایندی ،نقا
«دیگری» و رقیاب اهدیات یافات و ایال مسائله رقابات و
مناقشه بر سر آبهاای مشاترک را بشادید کارد []45ه از
ایلرو ،شر گیریِ مرزهای جغرافیاایی دو تداردان را وادار
کرد کاه باا نگااهی بخشاینگراناه باه سیاساتگاااری در
خصوص منابع آبی بپردازنده به ببعیت از ایل موضوع ،نق
سیاست و قدر در بعامال آبی در منوقه پررنگبر شده
درهاامبنیاادگی بساایار جاادی مسااال «آب ،امنیاات و
سیاست» در منوقاۀ آسایای مرکازی ،اثار مساتقیدی بار
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امنیت آبی ،امنیت غاایی و امنیت انرژی منوقه گااشاته و
چا هاای جدیاد و متعاددی را بارای ذیمادخالن ایال
بخ ها به وجاود آورده اساته از یاک ساو ،وجاود هداان
بربیبا سهمبندی دورۀ شاوروی و از ساوی دیگار ،پدیاد
آمدن مرزهای بیلا دللی و جنبۀ فرامرزی پیدا کردنِ منابع
آبی پا از فروپاشای ابحااد شاوروی ،سابب شاد برخای
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پژوهشگران ادعا کنند که پتانسی ایجاد درگیری و مناقشه
بر سر منابع آب در هیچ جایی از دنیا به اندازۀ موضۀ آبریز
دریاچۀ آرال نیست []46ه باه گوناهای کاه موضاۀ دریاای
آرال ،یری از پربن بریل موضاۀ آبریاز در جهاان ببادی
شده استه ایل مهم ،رقابت برای سالوه در ایال منوقاه را
بحت بأثیر قرار داده است (شر )4ه

شکل  .7حوضۀ آبریز دریاچۀ آرال []77

موضااۀ آبریااز دریاچااۀ آرال در آساایای مرکاازی ،کاا
کشورهای باجیرستان ،برکدنستان و ازبرستان و بخ هایی
از قزاقستان ،قرقیزستان و افغانستان هدچنیل بخ کدی از
ایران و چیل (کدتر از  1/1درصد) را در بر میگیارده مادود
 91درصد از کشورهای قرقیزستان و باجیرستان را کوههاای
مربفع در بر گرفتاهاناد و بای از  51درصاد از کشاورهای
قزاقسااتان ،برکدنسااتان و ازبرسااتان دشاات هسااتند و ایاال
مناطق پتانسی بسایاری بارای کشااورزی دارناده میاانگیل
بارش در آسیای مرکزی  271میلیمتر است که ایال میازان
در مناطق مربفع  811-611میلیمتار و در دشاتهاا 81اا
 151میلیمتر است []48ه در موضۀ آبریاز دریاچاۀ آرال دو
رودخانۀ مهم آمودریا و سیردریا وجود دارد که درنهایات ،باه
ایل دریاچه میریزنده موضۀ آبریز آمودریا شاام کشاورهای
افغانستان ،باجیرستان و قرقیزساتان (باهعناوان کشاورهای
باالدستی) و کشورهای برکدنساتان و ازبرساتان (باهعناوان
کشورهای پاییلدستی) استه در موضۀ آبریاز سایردریا نیاز
کشااورهای قرقیزسااتان ،باجیرسااتان (بااهعنااوان کشااور

باالدسااتی) ،ازبرسااتان و قزاقسااتان (بااهعنااوان کشااورهای
پاییلدستی) مضور دارنده در ایل میان ،موضۀ آبریز آمودریا
سهم بیشاتری از آوردهاای ساوحی را در دریاچاۀ آرال باه
عهده دارده
طول رودخانۀ آمودریا  2541کیلومتر است و مساامت
موضۀ آبریز آن  319هزار کیلومتر مربع استه دو رودخاناۀ
وخ  1و پنج 2از جدله رودخانههای مهام در ایال موضاه
هستنده جریان ساالنۀ رودخانۀ آمودریا بایل 119/9 -58/6
کیلومتر مرعب در نوسان استه رودخانۀ سیردریا باا طاول
 3119کیلومتر ،طوالنیبریل رودخاناه در آسایای مرکازی
است و مسامت موضۀ آبریز آن  219هزار کیلومتر است و
دو رودخانااۀ کارادریااا 3و رودخانااۀ ناااریل 4مهاامبااریل
رودخانههای ایل موضه هساتنده جریاان سااالنۀ رودخاناۀ

1. Vakhsh River
2. Panj River
3. Kara Darya
4. Naryn River
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سیردریا بیل  51/1-23/6مرعب در نوسان اسات []48ه در
جدول  4میزان آب سوحی در کشورهای سااملی موضاۀ
دریاچۀ آرال نشان داده شده استه
در میاان کشااورهای آسایای مرکاازی ،قرقیزساتان بااه
حاظ منابع آبی خودکفا است و نیازی باه مناابع آب ساایر
کشورها ندارده باجیرستان نیز برای بأمیل منابع آبی خاود
مستق از سایر کشورهاسته اما کشاور برکدنساتان بارای
بأمیل مدود  97درصاد از نیااز آبای خاود باه کشاورهای
مجاور وابستگی دارد و ازبرستان در جایگاه دوم باه حااظ
وابستگی به منابع آب کشورهای باالدست استهکشاورزی و
بهویژه کشت پنبه در گاشته اهدیات زیاادی بارای دو ات
ازبرستان داشات؛ اماا در ماال ماضار ،دو تداردان ازباک
درصدد بوسعۀ مزارع باغی هستند و به ایل منظور ،منااطق
بحت کشت گندم و پنبه (مدود  285هازار هرتاار) را باه
مزارع با ببدی میکنند []51ه

پتانسی بو ید انرژی برقآبای در باجیرساتان باا 311
براوا ساعت ،بی از سایر کشورهاست اماا از ایال مقادار
فقط ساالنه  15/8براوا سااعت بو یاد انارژی آن با فعا
شده استه باجیرستان رببۀ هشتم به حاظ پتانسی بو ید
برق آبی در جهان را دارد []51ه باجیرستان و قرقیزساتان،
کشورهای باالدستی ،نفات ،گااز و زغاال سانگ ندارناده از
ایل رو ،آنها در صدد بو ید انرژی به واسوۀ سدهای برقآبی
هستند که ایل مسئله به شد امنیت آبی کشورهای غنای
از انرژی (و در پاییلدست موضاههاای آبریاز مشاترک) را
بحت بأثیر قرار میدهده در جادول  5میازان مناابع نفات،
گاز ،زغالسنگ در کشورهای آسایای مرکازی ارالاه شاده
استه هدان طور که در جدول  5مشخ است ،قزاقساتان
بزرگبریل ذخایر نفتی منوقاه را دارد []52ه برکدنساتان
یری از کشاورهای غنای از مناابع گااز در منوقاۀ آسایای
مرکزی استه

جدول  .7جریان آب در حوضۀ آبریز دریاچۀ آرال []71

کشور

میانگین جریان ساالنه

مساحت در حوضۀ آبریز دریاچۀ آرال

(کیلومتر مکعب در سال)

(کیلومتر مربع)

سیردریا

آمودریا

تجن-مرغاب

سیردریا

آمودریا

تجن-مرغاب

قزاقستان
قرقیزستان
باجیرستان
برکدنستان
ازبرستان
افغانستان

3/3
27/42
1/11
4/84
-

1/93
59/45
1/68
4/7
11/7

-

1/3
3/1

345111
111571
15681
61411
-

7811
125451
359731
364631
166111

112111
81111

مجدوع

36/57

79/396

3/4

531651

1123611

182111

-

جدول  .5شاخصهای تنوع عرضۀ انرژی [ 53و ]57
شاخص

قزاقستان

قرقیزستان

تاجیکستان

ترکمنستان

ازبکستان

ذخایر نفت موجود ()119 barrels
ذخایر گاز موجود ()1112 m3
ذخایر زغالسنگ موجود ()million tons

39/8
1/82
31311

1
1
1

1
1
1

1/6
8/1
1

1/6
1/68
1

در زمااان ابحاااد شااوروی ،مساارو باارای اسااتفاده از
پتانسی های مناطق باالدست موضههای آبریز و بأمیل آب
مورد نیاز کشاورزی زمیلهای پاییلدسات ،ساازههاایی در
مناااطق باالدساات موضااه ایجاااد کاارده هاادا از اماادا

سازههای ذخیرۀ آب در آن دوره ،کنترل جریاان آب بارای
بهاارهباارداری از رودخانااه بااا هاادا بوسااعۀ کشاااورزی و
هدچنیل بو ید انرژی برقآبی بود []44ه ایال بربیباا باه
نوعی «هدبست آب-غاا-انارژی» را فاراهم آورده باود کاه

برجسته و همکاران :تبیین کارکرد رویکرد همبست در هیدروپلیتیک آبهای فرامرزی

بوسط مرومت مرکزی شوروی اداره میشده ابخاذ رویرارد
هدبست ،شوروی سابق را به دومایل بو یدکننادۀ پنباه در
جهان ببدی کرده بود ،به طوری کاه  91درصاد پنباه در
منوقۀ آسیای مرکزی بو ید میشد []55ه
پ از فروپاشی شوروی ،کشور باجیرستان ساخت سد
برق آبی راغون 1روی رودخانۀ وخ در موضاۀ آمودریاا را
که در سال  1976میالدی شروع به ساخت شاده باود ،در
دست بردی قرار داد و قرقیزستان نیز ساد قنبراباه 2روی
رودخانۀ ناریل را آغاز کرد []44ه بوسعۀ اساتفاده از مناابع
آبی مشترک ،نگرانی کشور ازبرستان در پاییلدست موضۀ
آبریز را به عنوان کشور قدربدند در آسیای مرکزی ،بشدید
کرده استه ایل کشور بالش داشاته اسات باه شایوههاای
مختل مانع از سااخت ساد در کشاورهای باجیرساتان و
قرقیزستان شاوده بارای ندوناه ،ازبرساتان در اعتاراب باه
سااخت ساد راغاون در باجیرساتان صاادرا گااز و کاود
انتقا ی به ایل کشور را قواع کارده هدچنایل ،از آنجاا کاه
بیشتر دسترسیهای باجیرستان به جهان خار  ،از طریاق
ازبرستان است ،ازبرستان از اهرم شبره مد ونق نیاز در
سال  2111میالدی استفاده کرد و مانع عباور واگالهاای
مام بجهیزا ساخت سد باه باجیرساتان از ایال کشاور
شااده در اقاادامی دیگاار ،ازبرسااتان مااانع از انتقااال باارق از
برکدنستان به باجیرستان شد []43ه ایل مناقشاا سابب
شد که صندوق بایلا دللای پاول کداکهاای خاود را باه
باجیرستان برای ادامۀ سااخت ساد راغاون متوقا کناده
بودجۀ مورد نیاز بارای سااخت ساد راغاون معاادل بو یاد
ناخااا داخلاای باجیرسااتان بااوده از ایاالرو ،دو اات
باجیرستان در سال  2111میالدی شاهروندان باجیاک را
مجبور به سرمایهگااری و خرید اوراق قرضه با هدا بأمیل
هزینههای ساخت سد کودد و با فروش سهام به مردم ،ساخت
سد را پی برد []56ه زیرا ساخت سد راغون بارای کشاور
باجیرستانی که اقتصاد آن مبتنی بر بو ید انرژی برقآبی و
کشت پنبه است و آب مهمبریل عام بارای بو یاد انارژی
برق آبی و پنبه که مهمبریل کاالهای صادرابی باجیرساتان
هستند ،بسیار مالز اهدیت بوده است []43ه
فسخ سامانۀ بقسایم مناابع و مناافع بعاد از فروپاشای
ابحاد جداهیر شوروی و عدم ببعیات از رویرارد هدبسات
1. Rogun Dam
2. Kambarata
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آب-غاا-انرژی در مادیریت مناابع ،هزیناههاای اقتصاادی
بسیار زیادی برای کشورهای استقاللیافتاه ایجااد کارده و
مناقشا ایل منوقه را بشدید کرده استه به گوناه ای کاه
طی موا عا صور گرفته ،هزینۀ عدم هدراری و مشارکت
کشورهای ساملی موضاۀ آبریاز دریاچاۀ آرال در راساتای
رویررد هدبست 4/5 ،میلیارد دالر برآورد شده است []44ه
ایل هزینهها عبار اند از 1/75 :میلیارد دالر بابات کااه
بو یدا کشاورزی 1/36 ،میلیارد دالر بابت افزای قیدات
انرژی و ناامنی انرژی و  1/48میلیارد دالر بابت محادودیت
دسترسی به ارز بیلا دل []44ه
درهمبنیدگی موجود در منوقۀ آسیای مرکازی نیااز باه
راهرارهای ک گرایانه دارده به هدایل د یا  ،ابخااذ رویرارد
هدبست در ایل موضه میبواند برای دساتیابی باه یاک راه
م برد-برد ،هدانند دورۀ ابحاد شوروی ،مؤثر باشد و بااریخ
نیز بهخوبی گواه ایل مسئله استه هنگامی که بداام منوقاه
بحت مرومت مسرو بود ،رابوۀ بقریبی هدبست آب ،غااا او
انرژی اجرا میشد (مناطق پاییلدست کشاورزی و صاادرا
انرژی و مناطق باالدست بأمیل آب مورد نیاز پااییلدسات)ه
بعد از استقالل کشورها و عدم ببعیت از رویرارد هدبسات و
پرداختل به منافع ملی با نگاه محادود و صارا باه مرزهاای
سیاسی ،بهمرور سبب بروز مشرال جدید شده شر گیاری
مرزها و به ببع آن ،ظهور مناسبا سیاسی و قدر  ،سبب از
باایل رفااتل هویاات مشااترک شااد و بضاااد منااافع را باایل
کشورهای ایل منوقه به وجود آورده در ایل دوره کشاورهای
استقاللیافته ،با نگاهی بخشینگرانه باه سیاساتگاااری در
خصوص منابع بهخصوص منابع آبی پرداختند و برای بقویت
هویت ملی خود با بوسعۀ سازههای آبی باالش کردناده ایال
کشااورها در صااور بدایا باارای خاارو از بحااران محاایط
زیستی فعلی در دریاچاۀ آرال ،باأمیل پایادار مناابع انارژی،
بداوم کشاورزی باید دوبااره رویرارد گاشاته را باا بغییارا
متناسب با بربیبا زمان مال پی گیرنده
نتیجهگیری
مردرانیِ مسال ِ درهمبنیدۀ آبی فقاط مرباوا باه بخا ِ آب
نیسته بسایاری از محارکهاا در اساتفاده از آب ،از خاار از
بخا آب بار مردرانای و مادیریت ایال منباع بأثیرگاارنااده
بنابرایل ،ایل فرایندها اغلب بحت بأثیر بصدیمهای ابخاذشاده
در بخ های دیگر نیز قرار میگیرنده برای ندوناه ،مناابع آبای
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بحت بأثیر فعا یتهای کشاورزی ،کدیابی محصوال و قیدات
مواد غاایی ،امنیات انارژی ،بغییار اقلایم ،جدعیات ،اقتصااد،
اجتداع و فرهنگ ،سیاست ،نهادها ،زیرساختهاا و برنو اوژی
قرار میگیرنده میبوان ادعا کارد مردرانایِ آب درون مساال ِ
سایرِ بخ ها پنهان شده استه «هدبسات» ناوعی رویراردی
نویل و ک گرایانه برای مواجهه با درهمبنیدگیهای بخ های
مرببط است ،اما به د ی نبود شاناخت کاافی از کاارکرد ایال
رویررد و بفاو های ماهیتی آن با رویرارد مادیریت یرپارچاۀ
منابع آب ،در بسیاری از موا عا وجه بدایز آنها ماورد بوجاه
قرار ندیگیرد و هر یک بهاشتباه یا باه طاور نااق باه جاای
دیگری استفاده میشوده از ایلرو  ،در مقا ۀ ماضر باالش شاد
در کنار ببییل چیستی رویررد هدبست بفاو های ماهوی آن
بااا رویراارد ماادیریت یرپارچااۀ منااابع آب نیااز بااا هاادا
برجستهسازی کارایی متفااو هار بارای مواجهاه باا مساال ِ
متناسب خود ،ببییل شوده
شناخت رویررد هدبست ندایان ندود ایال رویرارد بارای
مواجهه با مسال آبهای فرامرزی نیز کاربرد مناسبی دارده در
موضههای آبریز فرامارزی ،شار گیاری مارزهاای سیاسای،
درهمبنیدگی مردرانیِ ایل سیستمها را بشدید کرده است باا
جایی که در ایل موضهها ،اربباا بخ های مرببط مانند آب-
غاا-انرژی بسیار پررنگبر از موضاههاایی باا مقیااس ملای و
فروملی استه از ایلرو ،مادیریت مناسابا آبهاای فرامارزی
رویرردهای نوینی را میطلبده بجرباۀ هدرااری هناد و بوباان
نشان داد دو کشور چگونه با ابخاذ رویررد و نگاه هدبست آب-
انرژی-محیط زیست بوانستند به سود اقتصادی دست یابناد و
با بو ید انرژی پاک از محیط زیست مفاظت کننده هدچنایل،
در کنار آن از ایجاد بان هاای متعادد سیاسای ،اجتدااعی و
ناپایداری شدید زیستمحیوی در منوقه جلوگیری کنناده در
ندونۀ ارالهشده از آسیای مرکزی نیز نشان داده شد که چگوناه
فسخ ساامانۀ بقسایم مناابع و مناافع بعاد از فروپاشای ابحااد
جداهیر و بنها بوجه به منافع ملی با نگاه محادود و صارا باه
مرزهای سیاسی ،بهمرور سبب باروز مشارال جدیاد در ایال
منوقه شد و هزینههای اقتصادی برای کشورهای ایال منوقاه
به وجود آورده کشورهای استقاللیافته ،باا نگااهی بخشای باه
سیاستگاااری مناابع آبای پرداختناد و چنانچاه بخواهناد از
بحران محیط زیستی ایجادشده برای دریاچۀ آرال رهایی یابند،
باید دوباره رویررد هدبست و وابستگی متقابا را باا بغییارا
متناسب با بربیبا سیاسی فعلی پی گیرنده
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رویررد نویل هدبست ،به مثابه بازباب نظریۀ یبرا یسم
وابستگی متقاب در دیپلداسی آب ،نشان مایدهاد کساب
منافع بلندمد یک دو ت در یک موضاۀ آبریاز فرامارزی
ا زاماً به معنای زیان دیگری نیست ،بلره میبواند منجر باه
کسب منافع پایدار برای طرفیل شود ،زیرا ایجااد وابساتگی
متقاب و بقسیم منافع ماصا از هدرااری و فرصاتهاای
مشترک میبواند هزینۀ درگیری و مناقشه را برای طارفیل
افزای دهده هدیل امر موجاب مایشاود بأما بیشاتری
نسبت به بشدید مناقشاه صاور گیارده ایجااد وابساتگی
متقاب با اساتفاده از رویرارد هدبسات در دیپلداسای آب،
ماایبوانااد پااایرش متقاب ا و متاای بقریب ااً برابااری باایل
کشورهای ساملی ایجاد کند و آنها را به سدت هدرااری و
هدگرایی در مناسبا آبی و هیدروپلیتیری متدای کنده از
ایلرو ،ایل رویررد میبواند برای سیاستگاااری و بادویل
استرابژی در موضههای آبریز فرامرزی کارآمد و مؤثر باشده
نتایج موا عا نشان داد وجود وابساتگی متقابا و باه
ببع آن ،باهکاارگیری هدبسات ،فرصاتی بارای باازبعری
مناقشاا آبهاای فرامارزی اساته ابخااذ ایال رویراارد و
بدویل استرابژی بر اساس آن ،مایبواناد باه مناافعساازی
مشترک بیل کشورهای ساملی بپردازد و فضایی گستردهبر
برای چانهزنی پیرامون منابع و هدچنیل مااکره متناسب با
پتانسی های هر کشور در مراودا بیلا دللی ایجااد کناده
زیرا در ایل صور برای مواجهه با مناقشاا مایباوان باه
خااار از چااارچوب بسااتۀ مسااال آباای (ماننااد اناارژی،
مد ونق  ،کشاورزی و غیره) رجوع شوده
سیاستگااران میبوانند با بدویل استرابژی بر مبناای
رویررد هدبست بارای ماراودا هیادروپلیتیری و بعیایل
مؤ فااههااایی متناسااب بااا ارزشهااای اجتداااعِ پیرامااونی،
هنجارهااای جاااری ،سیاسااتهااا و بخص ا هااای فناای و
مدیریتی موجود و در کناار فیزیاک و طبیعات خااص هار
موضه (و بر اساس ش سو بعریا شاده بارای بعریا
مؤ فههای هدبست در مقا ۀ ماضر) منابع مورد مناقشاه را
از کانون بوجها خار سازند و در مقاب دامنۀ وسیعباری
از موضوعا برای هدراری میان باازیگران ایجااد کنناده از
ایاالرو ،بااا باادویل اسااترابژی بااا بوجااه بااه ش ا سااو
مور شده و بشری هدبستی با مؤ فههای منحصاربهفارد
در هر موضه میبوان از بعارب و بوساعهطلبای یرجانباۀ
کشورهای ساملی جلوگیری کرده
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