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 چکیده

متعتدد بتا    یردهتا بازخو و ایت پو ،ینت یب شیپت  رقابت  یغ تعتامت    کت   انسانی استت  -طبیعی  ۀشد سیستم جفت های آبی، سیستم

 درک ،منتابع آب و همننتین  بتا   مختلف یها بخش نیب تعامت  . شناخت دارد میاقل و یانرژ ،غذا از جمل  مختلف یها بخش

گرایانت  بترای    ک و  نینو رویکردی ،«همبست»است. رویکرد  ان یگرا اتخاذ رویکردی ک  نیازمند ،فرابخشی بودن حکمرانی آن

هتای فرامترزی    آب و تعتامت  هیتدروپلیتیکی   . ایتن رویکترد در مناستبا    استانرژی -غذا-آبهای  تنیدگی مواجه  با درهم

تتری بترای    وستیع  ۀدامنت  توانتد  و متی کند  کانون توجها  خارج میاز را  مناقش مورد مشترک بع امنزیرا ، داردبسیاری  کارکرد

 زیترا ، استت هتای فرامترزی    ها و مناقشا  آب برای مواجه  با رقابت رویکرد مناسبنوعی  ،آورد. همبستهمکاری ب  وجود 

تولیتد کتای یتا ختدما       برای  کارگیری آن فرصتی  بانجامد و  سازی بین کشورهای ساحلی می اتخاذ رویکرد همبست ب  منافع

در حکمرانتی و مناستبا    رویکترد همبستت    تبیتین کتارکرد  رو،  ایتن . از خواهد بتود زنی بیشتر  چان تخصصی در هر کشور و 

با ماهیت  ۀ حاضرمقال بر این اساس، دیپلماسی آب ضروری است.نوین حوزۀ های مرتبط با  گذاری فرامرزی و سیاست های آب

طتور عتاو و     هتای آبتی بت    در حکمرانی سیستم راکارکرد رویکرد همبست  کوشد  می تحلیلی-توصیفی نظری و روش -بنیادی

های کلیدی این رویکرد با رویکترد متدیریت    تفاو  ،همننین .کندطور خاص بررسی   های فرامرزی ب مناسبا  آبحکمرانی 

بهتتر کتارایی   تبیتین  برای  شوند. می و ارائ  مقایس با یکدیگر سازی کاربرد متفاو  آن دو  با هدف برجست  منابع آب، ۀیکپارچ

. در دشو   مرکتزی تحلیت  متی   آرال در آسیای دریاچۀ آبریز براهماپوترا در جنوب آسیا و   حوضۀدو کارکرد آن در این رویکرد، 

تعتامت  پایتداری بترای دو    « زیستت   محیط-انرژی-آب»نشان داده خواهد شد ک  چگون  استفاده از رویکرد همبست  ،نهایت

« انترژی -غتذا -آب»است و چگون  عدو تبعیت از رویکرد همبست کرده آبریز براهماپوترا ایجاد حوضۀ کشور هند و بوتان در 

 .در پی داشت  استمحیطی  های زیست های اقتصادی و آسیب آرال هزین اچۀ حوضۀ دریبرای کشورهای 

 .کیتیدروپلیه ،یانرژ-غذا-آب همبست آب، منابع ۀکپارچی تیریمد ،آب یپلماسید ،های فرامرزی آب: واژگاندیکل

                                                           
 نویسنده مسئول    Email: hmianabadi@modares.ac.ir 

mailto:hmianabadi@modares.ac.ir


 9311 پاییز، 3، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  757

 

 مقدمه

باا   1انسانی-طبیعی  ۀشد اکوسیستم جفت به عنوان یکآب 

و مدخالن در ساوو    ذی 4های هویتو  3هنجارها ،2ها ارزش

 ،مختلا  در ارببااا اساته باه هدایل د یا       هاای   مقیاس

 5بنیاده  های درهام  سیستم  ۀزمر دربیشتر  آبیهای  سیستم

بااا  میمسااتق اناادرکن  هااا سااتمیس ایااله دنااگیر قاارار ماای

 ،غااا  تیریباا ماد   آنهاا مدیریت  و دارند مختل  یها بخ 

 عاامال   بشاناخت  رو،  از ایله است اربباا در میاقل و یانرژ

 لیباا متعاادد  یبازخوردهااا و ایااپو ،یناایب  یپاا رقاباا یغ

فرابخشای   درک ،منابع آب و هدچنیلبا  مختل  یها بخ 

رویرااردی  کااارگیری بااه نیازمنااد ،بااودن مردراناای آن 

مساال    انیا مبنیده  درهم بتواند اربباا با است  6انهیگرا ک 

 یرردهاا یرو ه[2و  1] ردیگبرا در نظر ها  سایر بخ با  یآب

 و غااا  ،آب یهاا  بخا   لیبا  بعامال   بوانند یم انهیگرا ک 

 باه  و ناد بگیر قارار  نظار در  را هاا  آن یهاا  استیس و یانرژ

 ه[4و  3]پردازند ب 7یمردرانمسئلۀ 

 مهم ارکان از یانرژ و غاا ،آببنیدۀ  درهم بوجه به پیوند

در ایال    یریا گ میبصاد  و هاا  یگااار  استیس یبراو ضروری 

 طیمحا  دیا بزا باه  رو بحران  ید  به ندهیآ در که استموزه 

 یاافتگی  میا  شادید باه بوساعه    هدراه با و اقتصادی  یستیز 

هار   ه[6و  5]خواهاد گرفات    قارار مورد بوجه جواماع   شتریب

گاااران و   اسات یس ،، دو تداردان پژوهشگراناز  یاریبسچند 

 یغاا و انرژ ،سه بخ  آب لیبه اربباا ب یخوب بهمردرانان 

چتار   ریا ساه بخا  ز   لیا اما مور  شدن ا ؛دنا هداشت یآگاه

به د یا    کهاست  ینینو ۀلئمس 8«هدبست»به نام  یرردیرو

 بوجاه  ازمناد ینبفاو  اساسای آن باا رویرردهاای گاشاته،     

« انارژی -غااا -هدبسات آب »مفهاوم  ه [7] اسات  بری یجد

بحات   9لدر کنفاران  شاهر ب ا    2111بار در ساال   نخستیل

انرژی، راهی بارای اقتصااد   -غاا -هدبست امنیت آب»عنوان 

محققااان در رویاادادهای  ،مواار  شااده از آن پاا  11«ساابز

پرداختناده  و اهدیت آن  چیستی بخصصی مختل  به ببییل

                                                           
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 

کنفرانسای باا   اره دوبل در شهر ب  2114در سال  ،برای ندونه

آب مؤسساۀ   ،ساال هدان محوریت هدبست برگزار شد و در 

هدبسات  »میزبان کنفاران    11یشدا  ینایکارو در دانشگاه 

   بوده 12«: آب، غاا، اقلیم و انرژی2114

 رویرارد  اساتفاده از  ازوم   هبرای بوجیا  عدده سه د ی 

 :موار  اسات  انارژی  -غااا -هدبست آب نویلِ گرایانه و ک 

ساه   یتامنمان ز هم یلبأمیت اهد نیاز بشر و ،نخستد ی  

کاه در   اسات انرژی برای زندگی اماروزی   و غاا آب،بخ  

 ،نیازهاای رو باه بزایاد   یاافتگی و   می  شدید به بوساعه  آن

هدبست را  یها بخ  لیب بوجه بیشتر به بعامال  ضرور  

 هاا  بخ  ایل اهدیت ،دومد ی   ه[8] استبر ساخته  پررنگ

ابخااذ   ،ساوم د ی  بر  بنا[ه 11و  9] اقتصاد است ۀچرخدر 

زنای   و چاناه مااکره ستری برای ببواند  می رویررد هدبست

هااا،  دارای ارزشهااای ماارببط و  بخاا  ماادخالنِ ذی لیباا

و باه   [8] آورد  مناافع متفااو  فاراهم   ق و یا عالهاا،   انگاره

 ه منجر شودپیرامونی   سازگار با محیط گااری سیاست

رویراارد هدبساات عااالوه باار آنرااه باارای مواجهااه بااا   

ملای  فروملای و  هاای   باا مقیااس  بنیدگی مساال  آبای    درهم

مشااترک کااارایی دارد، باارای ماادیریت منااابع آب فراماارزی 

در مقا اۀ ماضار    که داردمؤثری کارکرد بسیار نیز ا دللی  لبی

بعاامال  و رواباط    در هدبسات  رارد یرو کارکرد لییببصدد 

طور کلای،  ه ب استه یفرامرز های آبریز ی موضهریتیدروپلیه

های مناابع آبای    مردرانی سیستمبنیدگی و پیچیدگی  درهم

های آبریاز فرامارزی کاه بایل دو یاا چناد کشاور         در موضه

داخلای یاک کشاور      موضۀاز  بسیار بیشترترک هستند، مش

پیراماون ایال مناابع    های سیاسی و امنیتای   جنبهزیرا ، است

هار یاک از کشاورهای سااملی در     بار اساته    بسیار پررناگ 

باه صاور     طور عددهه ب های آبریز مشترک فرامرزی موضه

صادد   جداگانه و بدون بوجاه باه نیازهاای طارا مقابا  در     

برای بأمیل امنیت آبی، امنیات   «منابع آبی»بسلط بیشتر بر 

زیسات    غاایی، امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و مفظ محیط

هاای   مردرانی منابع آبای در موضاه   ، رو ایلخود هستنده از 

و گیارد   صور  بخشی صور  مای ه آبریز مشترک فرامرزی ب

، گرایای  رویررد بقلی در ه دانجام یم 13گرایی به رویررد بقلی 

هاای   بیل بخا   اربباا بعامال   گرایی، رویررد ک به خالا 

                                                           
11. North Carolina  
12. Nexus 2014: Water, Food, Climate and Energy 

Conference  
13. Reductionism 
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هاار یااک از  ،و بااه هداایل د یاا  شااود دیااده نداایمختلاا  

دیگار   طارا   های مختل   کشورهای ساملی به امنیت بخ 

و  ترقابا گیاری   منجر به شار  مسئله ایل  که بوجهی ندارند

 یهاای متعادد   چاا    وشود  میبیل آنها مناقشۀ  ،در نتیجه

ه گیارد  مای   شار  طبیعای از جدلاه آب   مناابع  در مردرانی 

بواناد   گرایانه، مای  رویررد هدبست، به عنوان یک رویررد ک 

ی بیل کشورهای سااملی برقارار ساازد و    بعامال  مستحرد

هاای آب، غااا و انارژی و اثار      بخا  بوجه به بعامال  بایل  

بای  بخصای  مناابع آ  چگاونگی  مستقیدی که ایل پیوند بار  

ند پتانسی  خوبی برای مواجهه بوا ، میدارد مشترک فرامرزی

و ببادی  آنهاا باه    مشاترک  هاای   ها و مناقشاا  آب  با رقابت

   هباشدفرصتی برای مشارکت و هدراری پایدار 

موا عااا  متعااددی بااه بررساای کااارکرد هدبساات در 

 کسرینل انده برای ندونه، های آبریز فرامرزی پرداخته موضه

آبریاز   هاای  ( به بررسی هدبست در موضه2116)واری   و

 آبریز مرونگ پرداختندموضۀ  ،طور خاصه بزرگ آسیا و ب

هاایی باا هادا     سااخت ساازه  بوسعۀ  دادند  نشان ه آنها[11]

های آبریز فرامرزی عااملی   روی موضه بیآ بو ید انرژی برق

هاای آبریاز مشاترک در     گیری رقابت در موضه برای شر 

-غاا-( هدبست آب2115)و گورسوی  کیباروگلوه ستآسیا

دناده  کربررسای   آبریاز دجلاه و فارا     موضاۀ  نرژی را در ا

موضاۀ  در  یالدیم1961دهۀ از  آنها نشان دادهای  بررسی

ه آبریاز دجلاه و فارا  بوساعه و مادیریت آب فرامارزی باا      

و  صور  ناهداهنگ و رقابتی میان کشورهای ساملی باوده 

ه ایال  جانبه در ایل موضاه شاده اسات    یکبوسعۀ منجر به 

زیسات و مردرانای     نتایج منفی بر محیط مدیریتی رویررد

نتایج موا عا  آنهاا بیاانگر   منابع آبی مشترک داشته استه 

بواند برای خارو  از بحاران    رویررد هدبست می آن بود که

   ه[12] شودواقع مؤثر پربن  موضۀ گرفته در ایل  شر 

-بوصیفی نظری و روش -با ماهیت بنیادی ماضرۀ مقا 

-رویرارد هدبسات آب  گساتردۀ  کارکرد  کوشد می بحلیلی

طاور عاام و   ه هاای آبای با    انرژی در مردرانی سیستم-غاا

 را طاور خااص  ه هاای فرامارزی با    مناسابا  آب مردرانی 

های کلیدی ایال رویرارد باا     بفاو  ،هدچنیل هدکنبررسی 

باااا هااادا  ،1ناااابع آبم ۀیرپارچااارویرااارد مااادیریت 

ه ب و مقایسهبا یردیگر سازی کاربرد متفاو  آن دو  برجسته

                                                           
1. Integrated Water Resources Management (IWRM) 

ماضار  مقا اۀ  در  ،در نهایات  هشاوند  مای  ارالاه  بحلیلیطور 

 محایط -انارژی -آب»کارکرد استفاده از رویرارد هدبسات   

دهی به بعامال  پایداری بارای دو کشاور    در شر « زیست 

ببیایل ببعاا     آبریاز براهدااپوبرا و  موضۀ هند و بوبان در 

بارای  « انارژی -غااا -آب»عدم استفاده از رویررد هدبست 

روش  نظار از شاوده   آرال اراله میۀ دریاچموضۀ کشورهای 

بااه روش  ۀ ماضاارمقا اا هااای آوری اطالعااا ، داده جدااع

و با استفاده از منابع مختلا  اطالعاابی اعام از     ای نهابخکتا

دللی بهیه ا  های بیل سازمان ۀمقاال  منتشرشد وها  گزارش

ها نیز  اعتبار و روایی یافته، ضدلدر و گردآوری شده استه 

از طریااق مشااور  بااا متخصصااان مسااال  مردراناای و    

 و بأیید شده استه بررسی گااری سیاست

رویرارد  چیساتی  ابتادا  ماضار   ۀمقا  بر ایل اساس، در

منابع  ۀیرپارچبا رویررد مدیریت آن  های بفاو  وهدبست 

 کاارکرد رویرارد هدبسات در    ،ساپ  ه شاود  اراله مای آب 

هااای آبریااز  موضااه در هیاادروپلیتیریماادیریت مناساابا  

دو ارالاۀ  باا   ،در نهایات  هشاود  می بررسی و بحلی   فرامرزی

موردی، کارکرد رویررد هدبست در بازبعری  ندونۀ موا عۀ 

 شوده مناسبا  آبی اراله می

 همبست چارچوب نظری: 

 اسات ا بیل چند بخ  ارببا معنای ایجادهدبست به  ۀواژ

 هاای  دیادگاه و ماهیت هدبست خصوص چیستی  رده [13]

 کیا بفر قابا   یکلا  ۀدسات در سه  که مختلفی وجود دارد

 کیهستند که هدبست را  یمحققان ،نخست ۀدسته هستند

 بار  ه بناا [16–14] دانناد  یم یلیبحل صرفاً یرردیرو ایابزار 

 یبارا  یرردیهدبست رو پردازان، هینظر از دسته لیا نگرشِ

-ندونه، آب ی)برا هم با مرببط یها بخ  کن ِ درهمدرک 

را  هاا   فاه ؤم یفا یو ک یارببااا کدا   کاه  اسات ( یانرژ-غاا

 یریا گ میو بصاد  یزیا ر آن برناماه  یطا  و کند می ییشناسا

 ۀدسات ه [11] ردیگ یممرببط صور   یها بخ  درخصوص

 یریتیماد  رویرارد  ناوعی را هدبست پردازان،  نظریه از دوم

و  [17] دانناد  یما   ی هدبسات هاا  مؤ فاه  و هاا  برای بخا  

و  2افزایای  باه هام   ،مادیریتی ناویل   گفتداانِ  ایال  معتقدند

و  دارد یاد بأک یانارژ و غااا   ،آبهاای   بایل بخا    3ببادل

مختلا    یها از مرزها و بخص  گاربه  یقرا بشو یگرانباز

                                                           
2. Synergies  
3. Trade-off  
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 یهدبست چاارچوب ، سوم ۀدستنگرش  رب بناه [11] کند یم

 ی بساه  ،که هدا آناست ی مردرانبرای ایجاد یک نظام 

 هااای یاسااتس یااتو بهبااود و بقو یبخشاا یلِمشااارکت باا

 لیه ا[19و  18]ست ا مردرانی و یزیر برنامه یمنسجم برا

هاای    فاه ؤهاای م  یل بخا  با  یوناد  عالوه بر آنره پ ،نگرش

ظار  در ن را مارببط  نهادهاای و  ی(انرژو  غاا، آبهدبست )

ی بخشا   یلمشاارکت با  صدد بهبود و بقویات   گیرد، در یم

 یجااد ا یمنساجم بارا   یاساتی س با مدخالن است میان ذی

 -بارد مبتنی بر  یها م  و راه کارها راهدستیابی به ، یداریپا

 1 جادول در  ه[7]کناد   یجادا ییو کارا یور بهبود بهره، برد

هدبسات ارالاه شاده    رویررد های مختل  نسبت به  نگرش

 استه

 ([7] از نظرشدهدیتجد و برگرفته) همبست به نسبت مختلف یها نگرش. 9 جدول

 فیتعر همبست یستیچ

 یلیبحل یرردیرو

 و دارد وجاود  یبنگابنگ یفیو ک یاربباا کد آن یها مؤ فه لیکه ب است یستدیس فرایند کیهدبست 

 هاا  داده یساز رپارچهیو  تیبقو ،لیمرببط و هدچن یها بخ  لیدرک بهتر اربباا ب ،رردیرو لیاهدا 

 هاسته بخ  لیدر ا یریگ میو بصد یزیر برنامه یو اطالعا  برا

  یتیریمد یرردیرو

 و یای افزا هام  به لینوگفتدان  لیا و است آن یها مؤ فه یها بخ  یبرا یتیریمد یگفتدان کیهدبست 

باه عباور از مرزهاا و     قیرا بشاو  گرانیدارد و بااز  دیبأک یانرژ وغاا  ،آب یها بخ  لیب)ببادل(  مباد ه

 هکند یمختل  م یها بخص 

 یننظام مردرا یبرا یچارچوب

 

 نهادهاا  ییبرپاا  ۀواساو است که به  سازمانیو  یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتداع یها نظام از یفیطهدبست 

 باا  مواجهاه  یبرا مختل  سوو  در یقواعد و هافرایند ها، زمیمران لیدر صدد بدو (یررسدیو غ ی)رسد

 هاستمدنظر در آن  یها مؤ فه لیب بعامال 
 

 کاه  گرفات   باوان نتیجاه   مای  ،شاد  گفتاه ر آنچاه  ب بنا
گرایانه و مناسب برای دساتیابی باه    ک  رویرردیهدبست 

مردرانااای پایااادار و مواجهاااه باااا مشااارال  ماصااا  از 

 و یمردران[ه 21و  4] است یریگ میبصد و یگاار استیس

 یهاا  اسیا هدبست در مق رردیبر رو یمبتن  یگاار استیس

گیرد و در هار مقیااس    می صور  یفرامل ای و یمل ،یفرومل

  وه ایال ساو  شاود ساو  بوجاه    شا   باه  ضروری اسات 

 :ند ازا عبار 

 ؛برای شناخت بهتره اجتداع پیرامونی ها ارزش( 1

 ؛هنجارها برای شناخت قوانیل( 2

 ؛ها سیاست( 2

 ؛موجود یها برنامه( 4

 ؛های فنی و مدیریتی موجود بخص ( 5

 هفیزیک و طبیعت پیرامونی( 6

ای  بوانند در هر موا عه هدبست می های  فهؤمرو،  ایلاز 

بواند متناسب با هدا  فرد باشند و هر بحلیلی می منحصربه

 های خاص خود را شام  شوده  فهؤم ،مولوب خود

ه باا مساال    ها مواج مور  دررویرردهای  از دیگر یری

منااابع آب اسااته  ۀیرپارچاامناابع آباای، رویراارد ماادیریت  

هااا و  بفاااو  ی ازکاااف شااناختود نباابااه د یاا   ،متأساافانه

هدبساات و ماادیریت   دو رویراارداز هریااک کارکردهااای 

، در بسیاری از موا عا  وجه بدایز آنهاا  منابع آبیرپارچۀ 

اشتباه یا باه صاور     بهگیرد و هر یک  مورد بوجه قرار ندی

 ۀمقایسا بررسای و  ه شوند میاستفاده  یناق  به جای دیگر

-غااا -آبمنابع آب باا هدبسات    ۀیرپارچرویررد مدیریت 

بواند کارکرد و کااربرد   می که دارداهدیت   نظرانرژی از ایل 

متفاو  هر یک از ایل دو رویررد را برای مواجهه با مساال   

 ندایان سازده  ،متناسب خود

 الدییم 1992در سال  منابع آب ۀیرپارچمدیریت  فرایند

موار    ویودوژانیرر یدارپا ۀبوسعو اجالس  یلدر کنفران  دوبل

بعاری  متعددی بارای بشاری  ایال رویرارد      ،از آن زمانه شد

مشاارکت جهاانی    ۀبرناما دید شده استه برای ندونه، از  مور 

اسات کاه   یندی افر ،منابع آب ۀیرپارچمدیریت  ،(2111) 1آب

ساایر مناابع   خااک و  ، مناابع آب  بوسعه و مادیریت »طی آن 

، اقتصادیهای  فعا یت اجتداعی و رفاه یاربقا به منظوروابسته 

ایااداری زدن بااه پ  یااا  ودااه  انااداختل باادون بااه خواار  

ه با  ه]21[« شود هداهنگ می یابیی با ارزش و مها ستمیاکوس

برااملی   فرایناد  ناوعی  ،مناابع آب  ۀیرپارچمدیریت طور کلی، 

مشاارکتی  باا مادیریت    ،نی  به اهاداا آن  که (1 است )شر 

ای مارپیچ  براملی، به صور  چرخه فرایندشوده ایل  محقق می

                                                           
1. Global Water Partnership (GWP) 
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کنشاگران،   ۀکلیا در جریان استه در هر بار بررار ایل چرخاه،  

را درک و بلاو   روناد و ساو  بااالبری از     یک مرمله باالبر می

بواندنادی جامعاه درگیار بارای      ،در نهایات  هکنناد  مای بجربه 

باا ببیایل    و یاباد  مای  اربقاا بنیاده   مواجهه با مسال  آبی درهم

 مشاارکتی و  صاور  ه های مناسب، مدیریت مناابع آب با   نهاد

 گیرده سازگار صور  می

 

 [22]آب منابع  ۀیکپارچمدیریت  فرایندروند حرکت . 9 شکل

اربقااای  ،منااابع آب ۀیرپارچااماادیریت  فرایناادهاادا 

رویرارد  جامعاه اساته    «اقتصادی و اجتدااعیِ »های  جنبه

گیارده ایال    مای  بر کلی را درچهار اص   ،ارچهپمدیریت یر

 :ند ازا چهار اص  عبار 

پایر بودن منابع آب شایریل بارای    محدود و آسیب ه1

 ؛زیست پایدار  زندگی، بوسعه و محیط

کاردن    ی مشارکتی و  زوم دخی اهدیت رویرردها ه2

گااااران در  ریاازان و سیاساات باارداران، برنامااه بهااره

 منابع آب؛بوسعۀ بدامی سوو  در مدیریت و 

نق  محوری زنان در بأمیل، مدیریت و مفاظت از  ه3

 آب؛

 ه«اقتصادی»کاالیی با ارزش  شناخت آب به عنوان ه4

های آبی، نقدهای جدی به اصاول   به  حاظ ماهیت سیستم

مناابع  هاای   از جدله آنره سیستم ،ت یرپارچه وارد استمدیری

-انساانی  شادۀ  جفات بنیادۀ   درهام یک سیساتم   عنوان به ،آب

از:  اناد  عباار  اند کاه   شده ی بشریرسیستم زاز چهار  1طبیعی

-نهااادی -3اقتصااادی؛ -اجتداااعی-انسااانی -2طبیعاای؛  -1

یرای از  و امنیت  تسیاسه [23] یتیامن-سیاسی -4مقوقی و 

و  هساتند  بارداری از مناابع آب   در بهاره بأثیرگاار مهم و  ابعاد

 ه[24] نیساتند ی و امنیتا  مسال  سیاسیاز جدای  یآبمسال  

فقاط  ، آب پارچاه ی است که در اصول مادیریت یر در ما  لیا

پایری آب از /بأثیرگااریکاالیی اقتصادی معرفی شده است و 

مقاوقی  نهاادی و   ،و هدچنایل سیاسای و امنیتای    های جنبه

 مانده استهمغفول 

رویرارد هدبسات و   دو شده برای  اراله بعاری بوجه به با 

بار   مناابع آب، درک بفااو  آنهاا ملداوس    یرپارچۀ مدیریت 

بایل  ش  بفااو  کلیادی    بوان یم ،طور کلیه بخواهد شده 

منااابع آب یرپارچااۀ رویراارد هدبساات و رویراارد ماادیریت 

                                                           
1. Complex Coupled Human-Natural Systems 
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بااه کااارکرد آنهااا در  ،بفاااو  نخسااته (2 )جاادول برشاادرد

 تیریمااد فرایناادمختلاا  ماارببط اسااته در  یهااا اسیاامق

 زیا آبر ۀموضا  کی مدخالنِ یمتخصصان در کنار ذ رپارچه،ی

صادد   در گریراد ی یو بواندندسااز  یمضور دارند و با هدرار

 یبارا  راهراار  به  ین ،لیهدچنآب و  ۀلئمس  یبعر و لییبب

 تیریماد  رردیاساس، کارکرد رو لیمواجهه با آن هستنده بر ا

اما  ه[25] است «زیآبر ۀموض» اسیمقمنابع آب در  ۀرپارچی

 و باه نیازهاا   با بوجاه  هدبست ا مقیاس کارکرد رویرردمرز ی

در یاک منوقاه    بو ید کاالهای بخصصای برای  منابع موجود

با بوجه به سااختارهای اقتصاادی،    بواند میشود و  بعری  می

 ، ملای فروملی ابعاددر و سیاسی هر منوقه  ، امنیتیاجتداعی

 هدبسات  کاارکرد ه بدیهی است مارز  شودبعری   و یا فراملی

مرزهاای  »باه  فقاط   پارچهری تیریمرز مد هدچون بواند یند

   ه[25] باشد محدود «زیآبر ۀموض کی ییاجغرافی

 )شر  است بعامال گیری  مربوا به جهت ،بفاو  دوم

 پااایریریثبأبااه  طفقاا ،رویراارد ماادیریت یرپارچااه دره (2

شود و  میدو بخ  غاا و انرژی بوجه  ازمدیریت منابع آب 

باه د یا    فقط  )انرژی و غاا( مدیریت سایر منابع فرایندبه 

و در صاوربی کاه    دشاو  یما بوجاه   یآببا منابع آنها اربباا 

نظر قارار   مدیریت ایل منابع بر آب اثری نداشته باشند، مد

–هدبسات آب  رردیروکه  یما  در[ه 26و  21] گیرند ندی

و  وناادهایپ اناه، یگرا کا   یرارد یرو مثابااه باه  ،یانارژ –غااا 

 دهاد  یما  قارار  نظر مدرا  ها مؤ فه یها اندرکن  و بعامال 

 ه[27]
 

 

 منابع آبیکپارچۀ گیری تعامالت در رویکرد همبست و مدیریت  جهت. 2 شکل

 حاضر ۀمطالعمنبع: 

مرباوا باه جایگااه و     بیل ایل دو رویرارد،  بفاو  سوم

محوریت مسااللی  آب، غاا و انرژی استه  یها مؤ فه تیاهد

رویررد مدیریت یرپارچه استفاده برای مواجهه با آنها از که 

 ۀهدا  رارد یرو لیا ا گر،ید بیان  به ه[28] استشود، آب  می

 ۀمؤ فا  ه[25] ردیا گ یرا در نظر ما  یجوانبِ مسال ِ منابعِ آب

 یهاا  مؤ فه یغاا و انرژ یها است و مؤ فه یاصل ۀمؤ ف ،آب

 از آب ،هدبسات  رردیدر رو اام ه[29] وابسته به آب هستند

 هاسات  برخاوردار  هاا   مؤ فاه  ریسا با یبرابر تیاهد و گاهیجا

محوریااات  درآب  مسااائلۀ، ماااوارد بیشاااتردر اگرچاااه 

اما  زوماً استفاده  قرار گرفته است؛شده  بعری های  هدبست

گویی و مواجهاه باا مساال      برای پاسخ فقط ،از ایل رویررد

انارژی باه دو   -غااا – بدر رویرارد هدبسات آ  آبی نیساته  

بوجاه  باا آب   متناسباثرگاار بر منابع آبی نیز  دیگرِ بخ ِ

 [ه31و  25] شود یم

رویرارد   استه با مسال  مواجههبفاو  چهارم در من  

را در خار  از چارچوبِ ها  واکاویِ مسال  و چا  ، هدبست

عاما ِ   ،آب مسائلۀ در صوربی که و  دکن میمسال ِ پیگیری 

باا   ایال رویرارد   ؛از رویررد هدبسات باشاد  اصلیِ استفاده 

آب و باااازنگری در لۀ ئمساااه باااا هااامواجرویاااۀ بعااادی  

در خاار  از چاارچوبِ مساال ِ    های غاایی و انرژی   سیاست

 دپارداز  مای )و موضاه(   مساال  آن ماوزه  پیگیری به  ،آبی

بواناد فضاای    انارژی مای  -غااا -به ارببااا آب  بوجه ه[11]

و کناد  مادخالن ایجااد    میاان باازیگران و ذی   بری گسترده

 در، ساازد زنی در فضای بیشتر برای آنهاا مهیاا    امران چانه
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های  واکاوی مسال  و چا   ،ما ی که در مدیریت یرپارچه

 گیرده  آب صور  می ۀمیودر چارچوب  فقطبیشتر آبی 

مادیران   بخص در یادشده دو رویررد در بفاو  پنجم 

هااای مبتناای باار دو رویراارد   و کارفرمایااان اجاارای طاار 

مدیریت  رویررد  هدبست و مدیریت یرپارچه استه مدیرانِ

 نگارشِ  های آبای دارناد و صاامبِ    اغلب بخص  ،یرپارچه

 سااختارِ طراماانِ  و یا  والنئمسانتخاب و هستند محور  آب

متخصصاانِ  معداوالً از   ،ببرای مدیریت  مناابع آ  یمردران

در مادیریت و مردرانای   گیارده اماا    صور  مای  آب بخ 

 گاااران بایاد   مدیران و سیاست، هدبسترویررد  مبتنی بر

 وباشاند  ای  رشاته  میاندارای بین  و نگرش چندبخشی و 

   ه[21] شود محدود  آب بخ  به فقطبخص  آنها نباید 

 «امنیات »میوۀ به مرببط بفاو  بریل  و مهم یلششد

 باأمیل بوجاه باه    ،هدا نهایی در رویرارد هدبسات  استه 

یرای از اهاداا   ه [25] اسات ی آن ها مؤ فهامنیت  زمان هم

امنیات  ماان  ز هام أمیل رویررد هدبست، ب کارگیریِ هب مهم

ست که  ا ما ی ایل در هآب، امنیت غاا و امنیت انرژی است

های متعادد   و اهدیت بوجه به شاخ امنیت بأمیل له ئمس

مناابع   ۀو مادیریت یرپارچا   دوبلیل ۀچهارگاندر اصول آن 

یل نخسات بقریباً  قرار نگرفته استهمستقیم مورد بوجه  آب

ا باه گازارش ساال    شده از امنیات آبای مرباو    ارالهبعری  

و از آن ساال   [31] است 1سازمان خواروبار جهانی م1996

 ۀعرصا و علدی و دانشگاهی بعری  امنیت آبی وارد مبامث 

امنیت آبی بعد از  بنابرایل،ه [32] استگااری شده  سیاست

منابع آب ارالاه شاده    ۀرپارچیمور  شدن اصول مدیریت 

 ،یری از نقاا مثبت رویررد هدبست ،ه به هدیل د ی است

بااه امنیاات مااان ز هاامو بوجااه  مبامااث امنیااتورود بااه 

 2 جاادول[ه 25و  8] اساات هااای آن هااای مؤ فااه  بخاا 

ت هاای دو رویرارد هدبسات و مادیری     ای از بفااو   خالصه

 منابع آب اراله شده استه ۀیرپارچ

 انرژی-غذا-منابع آب با رویکرد همبست آب ۀیکپارچرویکرد مدیریت  ۀمقایس. 2 جدول

 یانرژ-غذا-آب همبست آب منابع ۀکپارچی تیریمد ردیف

 یفرامل ای و یمل ،یفرومل یها اسیدر مق یساز ادهیپ و موا عه است زیآبر ۀموض اسیدر مق یساز موا عه و پیاده 1

 گریردیبر  یانرژ-غاا-آب بازخورد بعامال   و وندهایپ بر بوجه دو بخ  غاا و انرژی ازمدیریت منابع آب  پایریریثبأبررسی  2

 هدبست یها  فهؤم یبدام به متناسب بوجه آنها بر منابع آبیرگااری یثبأبوجه به سایر منابع به د ی   3

 یآب مسال  چارچوب از خار  دررا  یآب یها چا   و مسال  یواکاو بآ ۀویم چارچوب در فقط یآب یها چا   و مسال  واکاوی 4

 یا فرارشته یها بخص  با یرانیمد بوسط یمردران و یگاار استیس گااری و مردرانی بوسط مدیرانی با محوریت بخص  آب سیاست 5

 هدبست یها  فهؤم تیامن ۀمقو  به یجد بوجه های مختل  به امنیت بخ  یبوجه بی 6

  عۀ ماضرمنبع: موا

 مناسابات  در همبسات  کارد یرو کااربرد : هاا  افتهی

 یفرامرز یها رودخانه

در ماال ماضار،   گرفتاه،   صاور  موا عا   لیبر اساس آخر

فرامرزی وجود دارد که ایل منابع آبای بایل   ۀ رودخان 311

ۀ از سو  کر درصد 47 ،کشور مشترک هستند 151مدود 

جدعیات   از درصاد  52 مادود  و ناد ا هگرفتا  برزمیل را در 

 طیوجاود شارا   ه[33] کنند یمجهان در ایل نوامی زندگی 

و  یسااامل یکشااورها لیمتفاااو  باا یاقتصاااد-یاجتداااع

که غا باً برخاساته   آنها انیم یتیماکد یادعاها یریگ  شر 

مردرانای ایال    بواناد  می [34]است  یخیبار یدادهایاز رو

هاای   هاای آب  سیساتم  از مردرانایِ  بر هبنید درهممنابع را 

باه بزایاد    هاای رو  چاا   ، مواجهاه باا    رو ایال ه از کند ملی

اهدیت ایل منابع برای بأمیل  وفرامرزی   منابع آبپیرامون 

کاارگیری   هبا و  بار  جادی  ا بوجها باه  نیااز   ،بشار نیازهای 

باارای پاسااخ ، هدبساات رویراارداسااته  رویرردهااای نااویل

بسایار  فرامارزی   های آب های اختالا و مواجهه باها  چا  

 به جای بدرکاز بار   بواند میرویررد ایل ، زیرا استمناسب 

ه با  انارژی( -غااا -هاای آب  بخا   ،)بارای ندوناه   بخ  هر

گرایاناه   صور  کا  ه ب ساملی، کشور هر در مجزا وصور  

 ی کشاورها هاا  ها و سیاست بعامال  بیل بخ  به مردرانیِ

نگاری و   و مانع بخشی بپردازدآبریز مشترک  های  هموضدر 

کشاورهای  میاان   گرایای  بقلی های ماص  از نگرش  چا  

 1[ه13 و 4، 3] شود ساملی

، بااه مثابااه رویراارد هدبساات نااویل رویرااردابخاااذ بااا 

  رواباط در  2« یبرا یسم وابستگی متقاب »  نظریۀبرگرفته از 

                                                           
1. FAO 
2. Interdependence Liberalism  
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در دیپلداسای آب،  ( [36]و  [35])رجوع شود به  ا دل  بیل

از منظار ایال   بلره  نیستهدر زیان دیگری  کشورسود یک 

از آن را سود و زیان بواند  می ایجاد وابستگی متقاب  ،نظریه

در ماراودا   برد -مشی برد،  رو ه از ایلکند مدخالن بدام ذی

ا بادویل اساترابژی در   زیار  ،شاود  مای  ایجادهیدروپلیتیری 

 رویررد هدبسات باه هار کشاور     مراودا  هیدروپلیتیری با

 کاالهاا  دهد که به بو ید بخصصی را می فرصتایل  ساملی

مناساب  شرایط از منظرهای مختل   یا خدمابی بپردازد که

آبریااز موضااۀ کشااورهای ساااملی  ،دارده در نهایااتآن را 

بو یدشده در کاالهای بخصصی  ببادلبوانند با  میفرامرزی 

وابساتگی   ،خدما (و  های مختل  )انرژی، کشاورزی بخ 

و فضااای کننااد بعااامال  پایااداری را میااان خااود ایجاااد و 

ابخاذ رویررد بنابرایل،  هزنی داشته باشند بیشتری برای چانه

سازی بیل کشاورهای سااملی    هدبست در نهایت به منافع

ورهای کاه کشا   آورد ایل امراان را فاراهم مای    انجامد و می

باه   ،شده بعری ساملی بتوانند با استفاده از منافع مشترک 

بازبعری  مناقشا  خود بپردازند و مناسبا  جدیدی میاان  

 هکنندخود بعری  

رویرارد هدبسات   واساوۀ  باه  شاده   بعامال   برسااخته 

را باارای  مناافع مشاترک  باری از   وسایع دامناۀ  بوانناد   مای 

 ،دنا رقام زن  بریی پایادار و ابحادهاا  ها التالادهی به  شر 

زیرا در چنیل بعامالبی مناابع ماورد نازاع از مرکاز بوجاه      

بری برای هدرااری باه وجاود     وسیع ۀدامنو  شود میخار  

بوان ادعا کرد مدیریت پایادار   که می جایی ه با[37] دیآ یم

های آبریز فرامرزی بادون اساتفاده از    مسال  آبی در موضه

زیرا کشورهای سااملی   ،پایر نیست امرانرویررد هدبست 

هااا و نیازهااای متفاااوبی دارنااد و  زوماااً مرزهااای  پتانساای 

 ی مشاترک هاا و نیازهاا   سیاسی بشرساخت به ایال بفااو   

در اداماه  ، مسئلهبرای درک بهتر ایل سته نداشته ا یبوجه

هاای   موضاه در منابع مدیریت کارکرد رویررد هدبست در 

 ،هدچنایل آبریز براهداپوبرا )مشترک بیل هند و بوباان( و  

رویراارد هدبساات در مااراودا    بااه کااار نگاارفتلببعااا  

گرایای در   کاارگیری رویرارد بقلیا     هبا آثاار  و  ا دللای  بیل

آرال )مشترک بایل  ضۀ دریاچۀ مومراودا  هیدروپلیتیری 

کشورهای آسیای مرکزی( پ  از فروپاشی ابحااد شاوروی   

 هشود می بحلی  و اراله

در ایجااد   زیسات  محای  -انارژی  -کاربرد همبست آب

  آبریز براهماپوتراحوضۀ در آبی  پایدارهمکاری 

 ۀموضا  کیا  ،در جناوب آسایا   ،براهداپوبراۀ رودخان ۀموض

و  ، بانگالدش  لی، چا  هند یکشورها لیکه ب است یفرامرز

چا   اصلی ایال منوقاه    ه(3شر  )است مشترک  1بوبان

 بأمیل آب، غاا و انرژی برای جدعیات زیااد و رو باه رشاد     

های باالدست و  دو ت دچنیله ه[38] است 2آسیای جنوبی

باه د یا  نیازهاای متفااو ،     آبریاز  موضۀ ایل دست  پاییل

باارداری از منااابع آباای  در خصااوص بهااره متضااادی منااافع

ه با بیشتر چیل(  انندمه کشورهای باالدست )مشترک دارند

برای بأمیل نیاز داخلی و  آبی قاستفاده از پتانسی  بر دنبال

دسات   شاورهای پااییل  هساتند و ک  آن صاادرا   ،هدچنیل

و  بسایال  محافظات در برابار  صادد   در( بانگالدش )مانند 

 ندهسات کشاورزی های  زمیلبرای آبیاری  یمنابع آببأمیل 

رودخاناۀ   ۀموضآب در  انیجروضعیت  3 جدولدر  ه[38]

 براهداپوبرا اراله شده استه

از منظر باریخی، کشورهای کرانۀ موضۀ آبریز فرامرزی 

هاا و مناقشاا     ها، اختالا ها، بن  براهداپوبرا شاهد چا  

انده اما در ایل بایل، دو کشاور هناد و بوباان      متعددی بوده

  محایط -انارژی -ت آباند با ابخااذ رویرارد هدبسا    بوانسته

زیست هدراری و مشارکت پایداری میان خود ایجاد کننده 

یری از کشاورهای ضاعی ،    عنوان  بهدر قرن بیستم، بوبان 

جدعیت منوقه، به دنبال پیشارفت اقتصاادی    کوچک و کم

خاود را در ساال    ۀیل طار  بوساع  نخسات بوده ایل کشاور  

سااایر در مااا ی آغاااز کاارد کااه نساابت بااه  ماایالدی1961

 یدرآماد  ۀنا کدتریل سر ورهای منوقه )آسیای جنوبی(کش

کدتاریل   بوساعه   ماال  در  در بیل کشاورهای  ،و هدچنیل

کشاوری کوهساتانی    بوباان ه [41] را داشات  درآماد سو  

ایل  هدارد آبی برق ی پتانس مگاوا هزار   21د مدو است که

بوانست به  های خود می از پتانسی  صحی  ۀکشور با استفاد

اماا باوان اقتصاادی بارای      ،رشد اقتصادی دست پیدا کناد 

نداشااته یراای از آباای  های باارقساادزیرساااخت و  اماادا 

ست در صور  جاب کداک  بوان هایی که بوبان می رودخانه

 3ریاداک ۀ رودخانا  ،آبی امدا  کناد  روی آن سد برق، ما ی

بیل سه کشاور بوباان، هناد و بانگالدش مشاترک       که بود

                                                           
1. Bhutan 

 هکنند زندگی میآبریز فرامرزی  ۀمیلیون نفر در ایل موض 131مدود ه 2

3. Raidāk 
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 [31]را براهماپوترودخانۀ  ۀحوضآب در  انیجر. 3 جدول

 کشور
ریز براهماپوتراآب ۀحوضمساحت در  میانگین جریان ساالنه )کیلومتر مکعب در سال(  

 درصد کیلومتر مربع براهماپوترا

4/165 چیل  271911 51 

 7 38411 78 بوبان

84/293 هند  195111 36 

 7 39111 87 بنگالدش

24/624 مجدوع  543411 111 
 

 

 [77] براهماپوترا زیآبر ۀحوض. 3 شکل

رودخاناۀ  مهام  های  ریداک یری از سرشاخه ۀاسته رودخان

نامیاده   1چاو  ووناگ  ،براهداپوبرا است کاه در زباان بوباانی   

برای باأمیل نیازهاای    کهشوده در ایل میان، کشور هند  می

صادد ایجااد    در ،نیااز داشات   داخلی خود به منابع انارژی 

از ساال   بوانسات  برآماد و  دیپلدابیک با کشور بوبان ۀرابو

 کناد برقرار  آنجابا  ای روابط دیپلدابیک قوی یالدیم1968

ه هند و بوبان بوانساتند در ساال   نیز پابرجاست کنونکه با 

 بار  2آبای چوکاا   بارای سااخت نیروگااه بارق     یالدیم1981

 61شارایط   بحات  یمگاواب 336 تیفبا ظر ریداکۀ رودخان

درصاد کا     41 باأمیل  هاای ماا ی جهاانی و    درصد کدک

 ه[41] رسندبوافق به ها بوسط هند  هزینه

ساال پا  از امضاای ایال     هشات   مشترک،ۀ پروژایل 

ی رسایده بار   رباردا  به بهاره  یالدیم1988قرارداد، در سال 

                                                           
1. Wong Chho 
2. Chukha 

، گرفتاه بایل دو کشاور هناد و بوباان      صاور   اساس بوافق

بارق  بایاد  کشور بوبان پ  از بأمیل نیاز برق داخلی خود، 

بوانست  بوبانکشور  هفروشدبمازاد بو یدی را به کشور هند 

 111سااالنه ماادود  ایال پااروژه   ماصاا  از بارق  از فاروش 

که با بوجه به جدعیات کام    کندمیلیون دالر درآمد کسب 

درخاور  میلیاون نفار( مبلاس بسایار      2مادود   ایل کشاور ) 

برای هند  برقۀ شد بدامقیدت از سوی دیگر،  ی استهبوجه 

هناد   خاود کشاور   کدتر از قیدت برق بو یدی در مرابب به

بر سر ساخت  بت ایل دو کشورهای مث یر هدراریبأثاسته 

هاای   هدرااری  سابب  پی  رفات کاه  ای  گونهسد چوکا به 

 1-چوکااز جدله آبی دیگر  های برق بیشتر برای ساخت سد

 911بااا ظرفیاات  2-مگاااوا  و چوکااا 1121بااا ظرفیاات 

با باه وجاود آمادن یاک      ،طرا دیگر ازه [41]شد  مگاوا 

که پی  از ایل  ،منبع انرژی دیگر، مصرا چوب و گازولی 
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مفاظ   کهکاه  یافت  ،شد به عنوان انرژی از هند وارد می

 را در پی داشتههای منوقه  زیست و جنگ   محیط

گیار باود کاه کشاور      ی چشمقدر بهل پروژه موفقیت ای

و  ردههای خود را پرداخت کا  رامتی بدهی بهبوبان بوانست 

ه ه با [41] کند مصرامازاد درآمد خود را برای امور داخلی 

 ناخاا    دیا  بو ۀسران ،یو فروش انرژ یهدرار لیا ۀواسو

 ه[41] افات ی  یافازا  یباوجه  درخورطور ه ب بوبان یداخل

یراای از  دهااد ماایهنااد و بوبااان نشااان  یهدرااار ۀبجرباا

 ،هاای فرامارزی   گیاری درسات از رودخاناه    کارهای بهره راه

کاه در ایال     یطاور  بههدبست استه  رویررد و نگاهداشتل 

-هدبسات آب »رویرارد و نگااه   با ابخااذ   ، دو کشورمسئله

و دخاناه  پایدار از ایال رو   ۀاستفادبه  «زیست  محیط-انرژی

چنانچاه  بدیهی اسات  یافتنده   دستمنبع طبیعی مشترک 

بارداری از   کشور به صور  مجزا برای بهره از ایل دو یکهر

نه بنها به سود اقتصادی و  ،کردند ریداک اقدام می ۀرودخان

ایجااد  سبب بلره  ،یافتند محیوی دست ندی پایداری زیست

ید هاای متعادد سیاسای، اجتدااعی و ناپایاداری شاد       بن 

 هشد محیوی در منوقه نیز می زیست

 انارژی -غذا-آب همبسترویکرد  تبعات خروج ازتبیین 

 آرالدریاچۀ آبریز حوضۀ در 

در  باارای ببیاایل بهتاار کااارایی ابخاااذ رویراارد هدبساات  

هاای   روابط پایدار میان مناطق دارای پتانسی دهی به  شر 

کاارکرد ماؤثر بباادل    نیازهاای متناوع، بررسای    و متفاو  

و هدچنایل   میاان کشاورهای سااملی    های بخصصای کاال

در ماراودا   هدبسات  ببییل ببعاا  عادم ابخااذ رویرارد     

در  مادیریت مناابع طبیعای   چگاونگی  بررسای  ا دللی،  بیل

ابحاد شاوروی و پا  از   دورۀ در  آرالدریاچۀ آبریز موضۀ 

 روشنگر خواهد بوده ،فروپاشی ایل ابحاددورۀ در  ،آن

 1991 در ساال  ر شورویپ  از فروپاشی ابحاد جداهی

شاار  کشااورهای مسااتقلی در آساایای مرکاازی ، ماایالدی

 هشااوروی بودنااد عناوان کااه باا قباا  از آن بحاات   گرفتناد 

کشورهای باجیرستان، برکدنستان، ازبرستان، قرقیزساتان  

از  پاای ه هسااتند یافتااه اسااتقاللو قزاقسااتان کشااورهای 

بارای   ایال کشاور   دو ات  ،فروپاشی ابحاد جداهیر شاوروی 

منوقاه   هرابی به اهداا اقتصادی خود، وظایفی برای دستی

باالدساات مناااطق بعیاایل کاارده بااوده  )کشااور کنااونی(  

 کاه داشاتند  منابع آبی فراوان  ،)قرقیزستان و باجیرستان(

 دسات )برکدنساتان، ازبرساتان و    منااطق پااییل  نیاز آبای  

 هدچنااایل منااااطقکردناااده  را باااأمیل مااایقزاقسااتان(  

 را بااأمیل باالدسااتناااطق مکدبااود اناارژی ، دساات پاااییل

 باالدست و باجیرستان قرقیزستان  ،دیگربیان به کردنده  می

 قزاقستان، برکدنستان و ازبرساتان باالدسات   و آبی موضۀ 

   ه[42] بودندمنابع انرژی 

 وامد متقاب  و وجود سیستم مدیریتی  به د ی  وابستگی

شاوروی، ایال    جدااهیر  ابحااد برای بقسیم مناابع در زماان   

بااا پاا  از فروپاشاای شااوروی و اعااالم اسااتقالل  کشااورها 

بوزیاع   ،بریل آن های متعددی مواجهه شدند که اصلی چا  

 یمرزها زیرا از آن پ ، منابع طبیعی بیل آنها بود نامتناسبِ

و  یعا یو مناابع طب  افتندی یا دلل لیب ۀجنبکشورها  لیا انیم

 ه[43] کردناد  دایا پ یفرامارز  ۀجنبا هاا   رودخاناه  خصوص به

وان کشااورهای قزاقسااتان، برکدنسااتان و ازبرسااتان بااه عناا

 نفات، گااز و زغاال سانگ    نظیار  از منابع انرژی دست  پاییل

اقتصااادی بهتااری بااه ساابب  و بااوان شاارایطو نااد برخوردار

هاای وسایعی بارای     دارند و هدچنایل زمایل  صادرا  انرژی 

ه از ساویی دیگار،   قرار گرفته اسات کشاورزی در ایل مناطق 

از ، دسات  منابع آب کشورهای پاییل ی ازهبوجدرخور میزان 

و باجیرسااتان قرقیزسااتان  یعناای کشااورهای باالدساات 

گیرد و ایل کشورهای باالدستی به د یا  عادم    سرچشده می

 یبارا  الزم تیا ظرفنباود  مندی از منابع انرژی فسیلی و  بهره

   ه[44]ند ا مواجهه یبا کدبود انرژ ،یبآ برق یانرژ دیبو 

کشورهای  گیریِ و شر  پ  از فروپاشی ابحاد شوروی

هویت جدعی موجود در زمان ابحاد شرسته شد و  ،مستق 

 رو، ایال ه از بغییار کارد   ها نسابت باه یرادیگر    دو تنگرش 

 ی مستق هویتدستیابی به  در صددشده  های مستق  دو ت

 ربا ه [45] آمدناد بر« دیگری»و « خود»از مناسب  و بعری  

ی هویت ساختلِ ،استقالل کشورها ۀدور ۀمشخص اساس، لیا

  نقا  ،یفرایندچنیل  طیه شد متناسب با منافع هر دو ت

رقابات و   مسائله ایال  و  یافات و رقیاب اهدیات   « دیگری»

 از ه[45] بشادید کارد  را  هاای مشاترک   بر سر آب مناقشه

دو تداردان را وادار   جغرافیاایی مرزهای  گیریِ ، شر  رو ایل

گاااری در   نگراناه باه سیاسات    کرد کاه باا نگااهی بخشای    

نق  ، یت از ایل موضوعبپردازنده به ببعآبی خصوص منابع 

 بر شده  پررنگدر منوقه سیاست و قدر  در بعامال  آبی 

و  ، امنیااتآب» مسااال  بنیاادگی بساایار جاادی درهاام

یدی بار  اثار مساتق   ،آسایای مرکازی  منوقاۀ  در  «سیاست
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و  گااشاته  منوقه امنیت آبی، امنیت غاایی و امنیت انرژی

مادخالن ایال    متعاددی را بارای ذی  جدیاد و  هاای   چا  

وجاود هداان    ،از یاک ساو  ه ه اسات آوردها به وجاود   بخ 

پدیاد   ،شاوروی و از ساوی دیگار    ۀدوربندی  بربیبا  سهم

منابع  فرامرزی پیدا کردنِ  ۀجنبا دللی و  آمدن مرزهای بیل

 یبرخا ی پا  از فروپاشای ابحااد شاوروی، سابب شاد       آب

مناقشه  و یریدرگ جادیا  یپتانس که کنند ادعا پژوهشگران

 زیآبر ۀموض ۀانداز به ایاز دن ییجا چیه درسر منابع آب  بر

دریاای  ۀ موضا کاه   ای  گوناه باه  ه [46] ستینآرال  ۀاچیدر

ببادی   جهاان   آبریاز در ۀ موضا بریل  پربن  ، یری ازآرال

سالوه در ایال منوقاه را     رقابت برای ،ه ایل مهماستشده 

 ه(4شر  ) بحت بأثیر قرار داده است

 
 [77] آرال ۀدریاچآبریز . حوضۀ 7شکل 

کاا   در آساایای مرکاازی، آرالدریاچااۀ آبریااز  موضااۀ 

هایی  کشورهای باجیرستان، برکدنستان و ازبرستان و بخ 

 بخ  کدی از از قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان هدچنیل

گیارده مادود    می بر درصد( را در 1/1ایران و چیل )کدتر از 

هاای   درصد از کشورهای قرقیزستان و باجیرستان را کوه 91

درصاد از کشاورهای    51اناد و بای  از    گرفتاه  بر مربفع در

قزاقسااتان، برکدنسااتان و ازبرسااتان دشاات هسااتند و ایاال 

مناطق پتانسی  بسایاری بارای کشااورزی دارناده میاانگیل      

متر است که ایال میازان    میلی 271بارش در آسیای مرکزی 

اا  81هاا   متار و در دشات   میلی 811-611در مناطق مربفع 

دو آرال دریاچاۀ  آبریاز  ۀ موض در ه[48] استمتر  میلی 151

باه   ،یات درنهاکه  وجود دارد سیردریا آمودریا و مهمۀ رودخان

  کشاورهای  آبریز آمودریا شاام موضۀ ریزنده  دریاچه میایل 

کشاورهای   عناوان  باه و قرقیزساتان )  باجیرستانافغانستان، 

 عناوان  باه باالدستی( و کشورهای برکدنساتان و ازبرساتان )  

آبریاز سایردریا نیاز    موضۀ دستی( استه در  کشورهای پاییل

 کشااورعنااوان  بااهکشااورهای قرقیزسااتان، باجیرسااتان )  

کشااورهای  عنااوان بااهی(، ازبرسااتان و قزاقسااتان )باالدساات

آبریز آمودریا موضۀ دستی( مضور دارنده در ایل میان،  پاییل

باه  آرال دریاچاۀ  سهم بیشاتری از آوردهاای ساوحی را در    

 هداردعهده 

مساامت  کیلومتر است و  2541آمودریا رودخانۀ طول 

رودخاناۀ  ه دو استهزار کیلومتر مربع  319آبریز آن   موضۀ

موضاه  های مهام در ایال    از جدله رودخانه 2و پنج 1وخ 

 9/119 -6/58آمودریا بایل  ساالنۀ رودخانۀ ه جریان هستند

سیردریا باا طاول   رودخانۀ کیلومتر مرعب در نوسان استه 

 مرکازی  بریل رودخاناه در آسایای   طوالنی ،کیلومتر 3119

و  استهزار کیلومتر  219آبریز آن موضۀ است و مسامت 

بااریل  مهاام 4لیناااررودخانااۀ و  3ایااکارادررودخانااۀ دو 

سااالنۀ رودخاناۀ   های ایل موضه هساتنده جریاان    انهرودخ

                                                           
1. Vakhsh River 
2. Panj River  
3. Kara Darya 
4. Naryn River  
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 در ه[48] اسات نوسان مرعب در  1/51-6/23سیردریا بیل 

موضاۀ  میزان آب سوحی در کشورهای سااملی   4 جدول

 استهنشان داده شده  آرالدریاچۀ 

بااه  زساتان یقرقدر میاان کشااورهای آسایای مرکاازی،   

 ریساا آب  مناابع   حاظ منابع آبی خودکفا است و نیازی باه 

ندارده باجیرستان نیز برای بأمیل منابع آبی خاود  کشورها 

بارای  برکدنساتان   کشاور  مستق  از سایر کشورهاسته اما

از نیااز آبای خاود باه کشاورهای      درصاد   97بأمیل مدود 

مجاور وابستگی دارد و ازبرستان در جایگاه دوم باه  حااظ   

کشاورزی و  وابستگی به منابع آب کشورهای باالدست استه

ویژه کشت پنبه در گاشته اهدیات زیاادی بارای دو ات      به

زباک  اازبرستان داشات؛ اماا در ماال ماضار، دو تداردان      

منااطق   ،منظور لیهستند و به ا یمزارع باغ ۀبوسعدرصدد 

باه   راهرتاار(  هازار    285کشت گندم و پنبه )مدود  بحت

   ه[51] کنند یم  یببدبا   مزارع

 311باجیرساتان باا    آبای در  برقپتانسی  بو ید انرژی 

اماا از ایال مقادار     از سایر کشورهاست براوا  ساعت، بی 

براوا  سااعت بو یاد انارژی آن با فعا       8/15ساالنه  فقط

د بو یپتانسی   به  حاظ هشتم رببۀباجیرستان  شده استه

باجیرستان و قرقیزساتان،   ه[51] داردرا  جهاندر  آبی برق

کشورهای باالدستی، نفات، گااز و زغاال سانگ ندارناده از      

آبی  رو، آنها در صدد بو ید انرژی به واسوۀ سدهای برق ایل

شد  امنیت آبی کشورهای غنای   هستند که ایل مسئله به

هاای آبریاز مشاترک( را     دست موضاه  در پاییلاز انرژی )و 

مناابع نفات،   میازان   5 جادول  دردهده  بحت بأثیر قرار می

شاده  ارالاه   مرکازی سنگ در کشورهای آسایای   گاز، زغال

 قزاقساتان  ،است مشخ  5جدول  درهدان طور که ه است

 برکدنساتان  ه[52] را دارد منوقاه بریل ذخایر نفتی  بزرگ

کشاورهای غنای از مناابع گااز در منوقاۀ آسایای        یری از

 زی استه مرک

 

 [71]آرال  ۀدریاچآبریز حوضۀ جریان آب در . 7 جدول

 کشور

 آرال ۀاچیدر زیآبر ۀحوض در مساحت ساالنه انیجر نیانگیم

 (مربع لومتری)ک (سال در مکعب لومتری)ک

 مرغاب-تجن ایآمودر ایردریس مرغاب-تجن ایآمودر ایردریس

 - - 345111 - - 3/3 قزاقستان

 - 7811 111571 - 93/1 42/27 زستانیقرق

 - 125451 15681 - 45/59 11/1 رستانیباج

 112111 359731 - 3/1 68/1 - برکدنستان

 - 364631 61411 - 7/4 84/4 ازبرستان

 81111 166111 - 1/3 7/11 - افغانستان

 182111 1123611 531651 4/3 396/79 57/36 مجدوع

 [57و  53] یانرژ ۀعرضتنوع  یها شاخص. 5 جدول

 ازبکستان منستانترک کستانیتاج زستانیقرق قزاقستان شاخص

 8/39 1 1 6/1 6/1 (barrels 119) موجود نفت ریذخا

 82/1 1 1 1/8 68/1 (m3 1112) موجود گاز ریذخا

 31311 1 1 1 1 (million tons)سنگ موجود  زغال ریذخا

 

در زمااان ابحاااد شااوروی، مساارو باارای اسااتفاده از    

بأمیل آب  و های آبریز موضه های مناطق باالدست  پتانسی 

در  هاایی  ساازه  دسات،  های پاییل مورد نیاز کشاورزی زمیل

 هاادا از اماادا ه کااردمناااطق باالدساات موضااه ایجاااد  

کنترل جریاان آب بارای    ،آن دورهآب در ذخیرۀ های  سازه

کشاااورزی و بوسااعۀ بااا هاادا باارداری از رودخانااه  بهااره

ایال بربیباا  باه    ه [44] بودبی آ هدچنیل بو ید انرژی برق

 کاه را فاراهم آورده باود    «انارژی -غاا-هدبست آب»نوعی 
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ابخاذ رویرارد  شده  بوسط مرومت مرکزی شوروی اداره می

پنباه در   ۀدومایل بو یدکنناد  را به سابق شوروی هدبست، 

درصاد پنباه در    91 طوری کاه ه ب ،ببدی  کرده بودجهان 

   ه[55] شد یمد آسیای مرکزی بو ی ۀمنوق

کشور باجیرستان ساخت سد شوروی، پ  از فروپاشی 

آمودریاا را  موضاۀ  وخ  در رودخانۀ روی  1بی راغونآ برق

در  ،به ساخت شاده باود   شروعمیالدی  1976که در سال 

روی   2قنبراباه دست بردی  قرار داد و قرقیزستان نیز ساد  

اساتفاده از مناابع     وسعۀب ه[44]کرد  آغازناریل را رودخانۀ 

موضۀ  دست نگرانی کشور ازبرستان در پاییل آبی مشترک،

، بشدید را به عنوان کشور قدربدند در آسیای مرکزی آبریز

هاای   شایوه بالش داشاته اسات باه     کرده استه ایل کشور

مختل  مانع از سااخت ساد در کشاورهای باجیرساتان و     

ه، ازبرساتان در اعتاراب باه    قرقیزستان شاوده بارای ندونا   

گااز و کاود   صاادرا   در باجیرساتان  راغاون  سااخت ساد   

کاه  آنجاا  از  ،هدچنایل  هکارد قواع   ایل کشور رابه  یانتقا 

های باجیرستان به جهان خار ، از طریاق   بیشتر دسترسی

ونق  نیاز در   مد ازبرستان است، ازبرستان از اهرم شبره 

هاای   عباور واگال  استفاده کرد و مانع  یالدیم 2111سال 

 از ایال کشاور   مام  بجهیزا  ساخت سد باه باجیرساتان  

مااانع از انتقااال باارق از ازبرسااتان  ،دیگاار یاقاادام دره شااد

سابب  ا  ایل مناقشا  ه[43] شدبرکدنستان به باجیرستان 

باه   را هاای خاود   ا دللای پاول کداک    شد که صندوق بایل 

ه کناد متوقا    راغاون  سااخت ساد  ادامۀ باجیرستان برای 

مورد نیاز بارای سااخت ساد راغاون معاادل بو یاد       ودجۀ ب

 دو اات  ،رو از ایاال هبااودناخااا   داخلاای باجیرسااتان   

را  باجیاک  شاهروندان  میالدی 2111در سال  یرستانباج

 با هدا بأمیل اوراق قرضه یدخر و گااری مایهسربه مجبور 

با فروش سهام به مردم، ساخت و کودد   ساخت سد های  هزینه

زیرا ساخت سد راغون بارای کشاور    ه[56]برد پی  سد را 

و  بیآ آن مبتنی بر بو ید انرژی برق اقتصاد باجیرستانی که

انارژی  بریل عام  بارای بو یاد    کشت پنبه است و آب مهم

بریل کاالهای صادرابی باجیرساتان   و پنبه که مهم بیآ برق

  ه[43] بسیار مالز اهدیت بوده است ،هستند

شای  بعاد از فروپا  و مناافع  بقسایم مناابع   ۀسامانفسخ 

و عدم ببعیات از رویرارد هدبسات    ابحاد جداهیر شوروی 

                                                           
1. Rogun Dam 
2. Kambarata  

اقتصاادی  هاای   هزیناه  در مادیریت مناابع،   انرژی-غاا-آب

و  کارده ایجااد  یافتاه   استقاللبرای کشورهای  بسیار زیادی

کاه  ای  گوناه به ه استکرده بشدید را  مناقشا  ایل منوقه

عدم هدراری و مشارکت  ۀهزینگرفته،  ور صطی موا عا  

آرال در راساتای   ۀدریاچا آبریاز   ۀموضا کشورهای ساملی 

 ه[44]است  شدهمیلیارد دالر برآورد  5/4رویررد هدبست، 

میلیارد دالر بابات کااه     75/1ند از: ا ها عبار  هزینه ایل

میلیارد دالر بابت افزای  قیدات   36/1بو یدا  کشاورزی، 

میلیارد دالر بابت محادودیت   48/1انرژی و ناامنی انرژی و 

 ه[44] ا دل  لیب ارز بهدسترسی 

نیااز باه    آسیای مرکازی ۀ منوقبنیدگی موجود در  درهم

ابخااذ رویرارد    ،به هدایل د یا    هگرایانه دارد ی ک راهرارها

 راه  برای دساتیابی باه یاک   بواند  میدر ایل موضه هدبست 

بااریخ   و باشد مؤثرابحاد شوروی، دورۀ ، هدانند برد-م  برد

وقاه  که بداام من  یهنگاماسته  مسئلهگواه ایل  یخوب بهنیز 

هدبست آب، غااا او  بقریبی  ۀرابوبحت مرومت مسرو بود، 

دست کشاورزی و صاادرا    )مناطق پاییل شد انرژی اجرا می

ه دسات(  انرژی و مناطق باالدست بأمیل آب مورد نیاز پااییل 

هدبسات و   ببعیت از رویرارد بعد از استقالل کشورها و عدم 

زهاای  با نگاه محادود و صارا باه مر   پرداختل به منافع ملی 

گیاری   شر ه شد جدید بروز مشرال  سبب مرور بهسیاسی، 

از  سبب ،ظهور مناسبا  سیاسی و قدر  ،مرزها و به ببع آن

باایل رفااتل هویاات مشااترک شااد و بضاااد منااافع را باایل   

کشورهای ایل منوقه به وجود آورده در ایل دوره کشاورهای  

گاااری در   نگرانه باه سیاسات   یافته، با نگاهی بخشی استقالل

ی بقویت براو  پرداختندخصوص منابع آبی  بهخصوص منابع 

ایال  ه کردناد های آبی باالش   سازهبوسعۀ هویت ملی خود با 

  در صااور  بدایاا  باارای خاارو  از بحااران محاایط کشااورها

آرال، باأمیل پایادار مناابع انارژی،       ۀدریاچا فعلی در زیستی 

 رویرارد گاشاته را باا بغییارا       دوبااره بداوم کشاورزی باید 

   زمان مال پی  گیرنده متناسب با بربیبا 

 گیری نتیجه

مرباوا باه بخا ِ آب     فقاط  یآب ۀدیبن درهم مسال ِ یِمردران

 از خاار   از آب، از اساتفاده  در هاا  محارک  از یاریبسا ه ستین

ه ناادرگااریثبأ منباع  لیا ا تیریماد  و یمردرانا  بار  آب بخا  

 ذشاده ابخا یها میبصد ریبأث بحت اغلب هافرایند لیا بنابرایل،

برای ندوناه، مناابع آبای     هرندیگ یم قرار زین گرید یها بخ  در
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های کشاورزی، کدیابی محصوال  و قیدات   بحت بأثیر فعا یت

اقلایم، جدعیات، اقتصااد،     مواد غاایی، امنیات انارژی، بغییار   

هاا و برنو اوژی    اجتداع و فرهنگ، سیاست، نهادها، زیرساخت

 مساال ِ  درون آب یِانا مردر ادعا کارد بوان  ه میگیرند قرار می

 رویراردی ناوعی   «هدبسات » هاست شده پنهان ها بخ  رِیسا

های  بخ های  بنیدگی گرایانه برای مواجهه با درهم ک و  لینو

ود شاناخت کاافی از کاارکرد ایال     نباما به د ی   ،است مرببط

یرپارچاۀ  های ماهیتی آن با رویرارد مادیریت    رویررد و بفاو 

موا عا  وجه بدایز آنها ماورد بوجاه   منابع آب، در بسیاری از 

نااق  باه جاای     طاور اشتباه یا باه   گیرد و هر یک به قرار ندی

 شاد  باالش  ۀ ماضرمقا  در ، رو از ایلشوده  دیگری استفاده می

آن  یماهو یها هدبست بفاو  رردیرو یستیچ لییبب کنار در

بااا هاادا   زیاامنااابع آب ن ۀرپارچاای تیریمااد رااردیبااا رو

 بارای مواجهاه باا مساال ِ    متفااو  هار    ییکارا یساز برجسته

 هشودببییل متناسب خود، 

 یبارا  یرارد رو یال ندود ا یانهدبست ندا یرردشناخت رو

دارده در  یکاربرد مناسب یزن یفرامرز یها مواجهه با مسال  آب

 ،هاای سیاسای   گیاری مارز   شار   ی،فرامارز  یزآبر یها موضه

است باا  کرده را بشدید  ها سیستمایل بنیدگی مردرانیِ  درهم

-آبمانند مرببط  های اربباا بخ  ،ها جایی که در ایل موضه

باا مقیااس ملای و     ییهاا  از موضاه بر  انرژی بسیار پررنگ-غاا

هاای فرامارزی    رو، مادیریت مناسابا  آب   از ایلاسته روملی ف

هناد و بوباان    یهدراار  ۀبجربا طلبده  رویرردهای نوینی را می

-هدبست آبرویررد و نگاه با ابخاذ  کشور چگونه دو دادنشان 

یابناد و    بوانستند به سود اقتصادی دستزیست   محیط-انرژی

 ،ه هدچنایل دکننمفاظت زیست   از محیطبا بو ید انرژی پاک 

هاای متعادد سیاسای، اجتدااعی و      در کنار آن از ایجاد بان  

محیوی در منوقه جلوگیری کنناده در   ناپایداری شدید زیست

شده از آسیای مرکزی نیز نشان داده شد که چگوناه   ارالهندونۀ 

شای ابحااد   بعاد از فروپا  و مناافع  بقسایم مناابع   ۀساامان سخ ف

با نگاه محادود و صارا باه    منافع ملی  بنها بوجه بهو جداهیر 

در ایال   جدیاد  باروز مشارال    سبب مرور بهمرزهای سیاسی، 

برای کشورهای ایال منوقاه    های اقتصادی هزینهمنوقه شد و 

باه    بخشای یافته، باا نگااهی    استقاللکشورهای به وجود آورده 

 و چنانچاه بخواهناد از   پرداختناد مناابع آبای   گاااری   سیاست

، یابند ییرها آرال  ۀدریاچه برای زیستی ایجادشد  بحران محیط

 را باا بغییارا    هدبست و وابستگی متقابا   رویررد باید دوباره

  پی  گیرنده متناسب با بربیبا  سیاسی فعلی

 یبرا یسم   نظریۀ، به مثابه بازباب هدبست نویل رویررد

کساب   دهاد  وابستگی متقاب  در دیپلداسی آب، نشان مای 

 آبریاز فرامارزی  موضاۀ   در یک یک دو ت منافع بلندمد 

بواند منجر باه   میبه معنای زیان دیگری نیست، بلره ا زاماً 

وابساتگی   ایجااد زیرا  ،کسب منافع پایدار برای طرفیل شود

هاای   از هدرااری و فرصات  و بقسیم منافع ماصا    متقاب 

برای طارفیل   و مناقشه را درگیری ۀهزین بواند مشترک می

شاود بأما  بیشاتری     ه هدیل امر موجاب مای  دهد افزای  

ایجااد وابساتگی   صاور  گیارده    بشدید مناقشاه نسبت به 

 ،رویرارد هدبسات در دیپلداسای آب   اساتفاده از  متقاب  با 

برابااری باایل بقریباااً متقاباا  و متاای  پااایرشبوانااد  ماای

به سدت هدرااری و   و آنها راکند کشورهای ساملی ایجاد 

از  هدکنمتدای   و هیدروپلیتیری مناسبا  آبیهدگرایی در 

گاااری و بادویل    بواند برای سیاست رو، ایل رویررد می ایل

 های آبریز فرامرزی کارآمد و مؤثر باشده استرابژی در موضه

و باه   وابساتگی متقابا   وجود  نشان داد نتایج موا عا 

باازبعری   ، فرصاتی بارای   کاارگیری هدبسات   هبا  ،ببع آن

و  ایال رویراارد ابخااذ   هاسات  هاای فرامارزی   مناقشاا  آب 

ساازی   بواناد باه مناافع    مای  ،دویل استرابژی بر اساس آنب

 بر فضایی گستردهبیل کشورهای ساملی بپردازد و مشترک 

متناسب با  پیرامون منابع و هدچنیل مااکره زنی برای چانه

ه کناد ا دللی ایجااد   های هر کشور در مراودا  بیل پتانسی 

 باه  باوان  مای  مناقشاا  مواجهه با زیرا در ایل صور  برای 

اناارژی، ماننااد مسااال  آباای ) ۀچااارچوب بسااتخااار  از 

 هشودرجوع ( و غیره ونق ، کشاورزی مد 

بوانند با بدویل استرابژی بر مبناای   گااران می سیاست

و بعیایل   بارای ماراودا  هیادروپلیتیری    رویررد هدبست

 پیرامااونی، اجتداااعِ یهااا ارزشهااایی متناسااب بااا  مؤ فااه

هااای فناای و  بخصاا و  هااا سیاسااتی جاااری، هنجارهااا

خااص هار   فیزیاک و طبیعات   در کناار  مدیریتی موجود و 

شاده بارای بعریا      بعریا  موضه )و بر اساس ش  سو  

را  مناقشاه بع مورد امن( مقا ۀ ماضر های هدبست در مؤ فه

باری   وسیع ۀدامند و در مقاب  ناز کانون بوجها  خار  ساز

 ازه کنناد ایجااد   میان باازیگران  از موضوعا  برای هدراری

بااا باادویل اسااترابژی بااا بوجااه بااه شاا  سااو   رو،  ایاال

فارد   های منحصاربه   فهؤمی با هدبستو بشری  شده  مور 

یرجانباۀ  طلبای   بعارب و بوساعه  بوان از  می در هر موضه

 ه جلوگیری کردکشورهای ساملی 
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