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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 water- 

energy- 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. 
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  (IWRM) پيوسته منابع آبهمغذا و مقايسه آن با مديريت به-انرژی -د همبست منابع، همبست آبمبانی رويکر

 3، علی ميرچی*2، بهرام ثقفيان1آتنا ميرزائی

 .تهران، ایران ،میالدانشگاه آزاد استحقیقات، واحد علوم و دانشکده فنی و مهندسی، . 1

 یران. تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم یقات،واحد علوم و تحقعمران،  یدانشکده مهندس. 2

 .، استیلواتر، ایاالت متحده آمریکاماادانشگاه ایالتی اوکاله ،دانشکده کشاورزي ،بمهندسی منابع آ .3

 (20/11/1400صویب: تاریخ ت -13/11/1400تاریخ بازنگري:  -13/9/1400)تاریخ دریافت:  

 چکيده 

 و محرک توسعه ییربنایمنابع زعنوان غذا به -انرژي -آب ویژه همبستخصوص انواع همبست، بهدر  یعلم امروزه تحقیقات

آموزش رویکرد نسبتاً جدید همبست نیازمند همکاري چند حوزه  ازآنجاکه .در حال گسترش استجامعه، بهبود رفاه 

غذا ضرورت دارد. این مقاله با  -انرژي -آب تخصصی است، تبیین مفاهیم و بررسی ادبیات موضوع با نگاه ویژه به همبست

قیقات لی تحو تفصی کیستماتیمرور سغذا، بر اساس  -انرژي -ویژه همبست آبهدف بیان ساده و دقیق رویکرد همبست به

به . باتوجهشدند يبندموضوع طبقه تنوع منابع و، سالمقاالت بر اساس شود. ارائه می 2021تا  2011 هايدر سال شده انجام

این  در خصوصمرتبط  سؤاالتغذا و  -انرژي -گیري رویکرد همبست، همبست آبمرور منابع، شماي کلی نحوة شکل

ی، طورکلبهشرایط کنونی در کشور مدون گردید.  یابیو ارز يگذاراستیس يابر کاربردي نشیب ارائهرویکرد با هدف 

آورد یم به وجودرا  دهیچیپبسیار  ستمیس کی غذا که -انرژي -ویژه همبست آبسازي رویکرد همبست دشوار است، بهپیاده

ؤلفة م کهمبست در حال گذار به ی حال رویکردبااین .قرار گیرد موردتوجهنیز  ی، اجتماعی و اقتصادياسیس ابعاد از و باید

چند  تیدر حاکم ينهاد يو ساختارها کیاستراتژ يهااستیس تیبه هدا ازینکه موفقیت آن  توسعه است يزیرمهم برنامه

 . موضوعکنند اصالح ی خود را متناسب با رویکرد همبستتیحاکم يساختارهارسد کشورها باید دارد و به نظر می یسطح

وسته پیهمغذا با رویکرد مدیریت به -انرژي -دیگري که در این مقاله موردتوجه ویژه قرار گرفت، تفاوت رویکرد همبست آب

 غذا باید پاسخ -انرژي -پیوسته منابع آب به همبست آبهمکه شبهات لزوم حرکت از مدیریت بهنحويمنابع آب است به

 داده شود.

 .پیوستههم، مدیریت بهWEFرویکرد همبست، کليدی:  های واژه

 

 قدمه م

 توسعهروزانه و  يازهاین نیتأم يبرا پایهو غذا منابع  يآب، انرژ

 يو تقاضا ینیشهرنشروند رشد و ادامه روبه تیهستند. جمع

به خاک،  يشتریو غذا فشار بي انرژ ،آب هايدر حوزهحاصل از آن 

که چنانچه با سوءمدیریت  کندیوارد م ستمیمنابع آب و اکوس

 & Li) شودمیمنابع این  نادرستنجر به استفاده همراه باشد م

Ma, 2020). ه کنندمصرف نیتربزرگعنوان به يکشاورز در بخش

در سطح جهان  یمصرف يانرژ چهارمکیاز  شیب ،نیریمنابع آب ش

 توسعه يبرا يفور ازین. شودیم ییمواد غذا نیو تأم دیصرف تول

، کمتر با آبِ سطوح کمتر روي ندهیسال آ 25 یدر ط زراعت

 یطیمحستیو ز ي، اقتصادیاجتماع يهانهیتوجه هزقابلافزایش 

  . (Del Borghi et al., 2020)را به دنبال دارد 

 ستیدر دهه اول قرن ب نیریآب ش حیاتیمحدود و  تیماه

 دیاقتصاد تأک یموردتوجه قرار گرفت. مجمع جهانتر عمیق کمیو 
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اط از نق ياریدر بس، ندارد ینیگزیجا چیآب هاینکه  رغمکرد علی

 تشده اس هیتخل ینیرزمیآب زذخیره  ی دارد ونییپا متیجهان، ق

(Simpson & Jewitt, 2019)حال بر اساس نظر . بااینSachs 

هاي محدودیترشد با  يسازگار ،همه مشکالت نیاز ب (2015)

ان جهدر  يانرژ ستمِیس اندازه چالشِ به کدامچی، احتماالً هسرزمین

 از طرف دیگر موضوع ،(Sachs, 2015)یستند ن دهیچیو پ يفور

به برق و آب که  جمعیت نییپا طبقه و غذاي شتیمع نیتأم

جود و نیز هستند هیدچار سوءتغذنداشته و  یدسترس نیآشامید

این است: کدام یک  سؤالحال  .(Simpson & Jewitt, 2019) دارد

از این منابع از اهمیت بیشتري برخوردارند؟ از بین سه منبع فوق، 

 ستمیاکوسپایداري رفاه انسان و  يبرا و یاتیح، ابیآب کم

، يصنعت، کشاورزهایی مانند بخشبا  بآ تیریمد. است يضرور

 ارتباطکشتیرانی  ي وانرژزیست، شرب و بهداشت، محیط

بین در  .و با دیگر منابع وابستگی متقابل دارد داشته تنگاتنگی
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هستند و  وستهیپهمبه ايپیچیده به طوري ، آب و انرژمنابع

 بر بخشي و اقدامات در هر یک از این دو گذاراستیس جهیدرنت

زمان موردتوجه به طور هم دیهر دو با است و لذا مؤثربخش دیگر 

تواند فشار جویی در انرژي میصرفه. (Olsson, 2013) رندیقرار گ

را بر منابع آب کاهش دهد، زیرا آب موردنیاز براي تولید انرژي 

همچنین افزایش یابد. خیره شود یا مجدد تخصیص ذتواند می

براي انتقال، حرارت و ی انرژي مصرف یزانواند متیوري آب مبهره

از طرف دیگر  ،(Mirzaei et al., 2018) تصفیه آب را کاهش دهد

هر  تیریمد ؛ لذاگی داردوستیپ يانرژ و آبنیز با غذا روال تولید 

قل منفک و مستها بخش دیگرو توسعة  تیریمد تواند ازنمی بخش

 يتقاضا ، ناشی ازبعبر منا ندهیفزا يفشارهابه باتوجه انجام گیرد و

 نیتعامل بضروري است ، يو اقتصاد اجتماعیتوسعة  يبرا مستمر

 تقویت ساختاریافته یبه روش ي مختلفهابخشمدیریت منابع در 

بر از منابع  ستمیس کیاقدامات در در غیر این صورت،  .دشو

 Zhang and) خواهد گذاشت ریتأث گریدمنابع  ستمیس

Vesselinov, 2017) هرچند ارتباط متقابل منابع به آب، انرژي و .

غذا محدود نیست و خاک، پسماند، اقلیم و دیگر منابع نیز در 

ر تاکید بیشت حالنیباااست،  قرار گرفته مدنظري اخیر هاپژوهش

کل وقت سازمان  ریدبکه نحوياست؛ به و غذا يآب، انرژ بر روابط

آب در مارس  یجهان خود در روز یدر سخنران ،مون یملل، بان ک

و غذا از  يآب، انرژ نیب روابطخاطرنشان کرد که  2011

. (Simpson and Jewitt, 2019)بشر است  ییهاچالش نیتربزرگ

آب،  يدر خصوص تقاضا ینیبشیپ ،جهان تیجمع شیافزابا 

 حال همراه با تخریببااین .متفاوت است ییو مواد غذا يانرژ

توجه ابلق شیافزا، منابع تأثیر آن براقلیم و  رییزیست و تغمحیط

 بینیپیش ندهیآ يهادهه یطآب، انرژي و غذا  تقاضا در سه بخش

 (Cairns and Krzywoszynska, 2016). گردد می

 ،روابط بین منابع آب ریاخ يهادر سالبه موارد فوق باتوجه

توجه  و غذاي ، انرژخصوص آبو بهو غذا اقلیم، خاک  ،يانرژ

را به طور  گذارياستیو س یدانشگاه اتی،قیتحق يهابخش

 ،یها، جامعه مدندولت یو برخکرد به خود جلب  ياندهیفزا

را مورد  آنو محققان  ی، بخش خصوصیالمللنیتوسعه ب يشرکا

روابط که نحوي. به(Mahlknecht et al. 2020)دادند  قرار تیحما

 Li)ه ، برجستدهیچیشبکه از روابط پ کیعنوان بع بهامن نیا نیب

and Ma, 2020)  تهپیوسهمبه تیریمد از میپارادا رییمنجر به تغو 

 -انرژي یا همبست آب -آب 2همبست رویکرد به 1منابع آب

عنوان اغلب به همبست کهیدرحال. (Taha 2017)غذا شد  -انرژي

کالن  یتیحاکم کردیرو کیمانند در  یمؤلفه بخش نیچند تلفیق

                                                                                                                                                                                                 
1 IWRM 

. آن توافق وجود ندارد قیقد ياما در مورد معنا، شودیارائه م

خصوص همبست موضوع همبست و به اتیادببه بررسی باتوجه

مشاهده  ادراک تعاریف و و اغلب تداخل تعدد غذا، -انرژي -آب

حال همبست از مضامینی است که تعلق به زمان شده است. بااین

قرار  عهموردمطالنداشته و رویکردهاي همبست در موارد متنوعی 

بر بیماري کرونا  راتیتأثمثال، عنوانگرفته و خواهد گرفت. به

غذا در دو سال اخیر پس از پیشامد  -انرژي -آب همبست

قرار  لیتحل گیري ویروس کرونا در تحقیقات مختلف موردهمه

 .(Al-Saidi and Hussein, 2021)گرفته است 

هدف این مقاله پرداختن به مفهوم رویکرد همبست در بین  

 یبرخسازي تفارق و اشتراکات موجود در مقاالت و لزوم شفاف

 -خصوص در رویکرد همبست آب، بهمشترک نیمضام واژگان و

 خچةیتارکند با بررسی غذا، است. این مقاله تالش می -انرژي

 آن خصوصدر توسعه رویکرد همبست و بررسی نظرات مختلف 

ي عملکرد فیتوصو  مختلف يهابخش نیارتباطات ب با درک

غذا و  -انرژي -، ضرورت حیاتی اعمال رویکرد همبست آبهاآن

پیوسته منابع آب را تبیین نماید همتفاوت آن با مدیریت به

 ان وگذاراستیس يبرا کاربردي نشیبکه امکان ایجاد نحويبه

 شود.فراهم ن رندگایگمیتصم

 ها و روشمواد 
تحقیقات  شناسایی( 1: )ها بدین ترتیب انجام گرفتمراحل بررسی

تفاوت با رویکردهاي  مرتبط با همبست، متدولوژي همبست و

روند تعداد تحقیقات با از جمله تحلیل در دوره زمانی ( 2) سنتی

 یقاتدر تحق آن یتو موقع همبست یم، مفاهرویکرد همبست

غذا،  -آب همبست) همبستع انواوتحلیل ( تجزیه3) ی وجهان

مرتبط  همبستغذا و  -انرژي -آب همبست، يانرژ -آب همبست

وجود  همبستاز واژه  یواضح یف(. اگرچه تاکنون تعربا اقلیم

هیدا ارتباط يبرا ینديعنوان فرابه یالمللینب صورتندارد، اما به

 یابیدست يبرا متفاوت يهانفعان مختلف از بخشها و اقدامات ذي

 یتواقع ین، بر اساس اینشود. عالوه بر ایم یرتفس یداربه توسعه پا

از کنفرانس  کمدست يطورجدبه غذا -يانرژ -آب همبستکه 

تحقیقات منتخب براي بررسی بیشتر با آغاز شد،  2011 همبست

 -انرژي -آب بر همبست( 1( )مقاله 79)شروط زیر انتخاب شدند 

زم در خصوص تفاوت رویکرد ( اطالعات ال2متمرکز باشد )غذا 

( از مقاالت پیش 3همبست با سایر رویکردها وجود داشته باشد )

 .شده باشدعنوان رفرنس معتبر استفاده به 2011از 

 موتور جستجوي در کیستماتیسبا جستجوي 

2 NEXUS 
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بع منا یافتنمناسبی براي  موتور جستجوي که اسکوالرگوگل

ي رویکرد ریگشکلاز زمان  یمقاله علمها هزار ده ،باشدعلمی می

در مورد رویکرد همبست  2021 الی سال 2011همبست در سال 

هاي مورد بررسی به تعداد حوزهباتوجه .منابع دیگر یافت شد -آب

مقاله  42000ها(، در حدود در رویکرد همبست )یا تعداد گره

دوم، حدود -رویکرد همبست حداقل بین دو بخش )گره( آب

 800سوم و حدود  -دوم -بین سه حوزه آب مقاله حداقل 6300

چهارم توسعه داده  -سوم -دوم -حوزه آب 4مقاله حداقل بین 

که از سري زمانی تعداد تحقیقات همبست  طورهمانشده است. 

 1دوبخشی، سه بخش و چهاربخشی در نمودار الف، ب و ج شکل 

هاي مشخص است، این نوع تحقیقات با رشد زیادي در طی سال

 مواجه بوده است.  2021تا  2011
 

 
 حوزه دوم(  -الف( سری زمانی تعداد تحقيقات همبست دوبخشی )آب

 
 حوزه سوم( –حوزه دوم -بخشی )آبب( سری زمانی تعداد تحقيقات همبست سه

 
 حوزه چهارم(  -حوزه سوم -حوزه دوم -بخشی )آبج( سری زمانی تعداد تحقيقات همبست چهار
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 سری زمانی تعداد تحقيقات همبست -1شکل 
 

 

هاي دو، سه و درصد مطالعات انجام شده در حوزه

 2در شکل شماره  2021تا  2011هاي ی در طی سالچهاربخش

بیشترین  2به نمودار الف شکل است. باتوجه شدههدادشینما

 -تحقیقات انجام شده در همبست دوبخشی از نوع همبست آب

انرژي برق و  حوزةهاي فراوان دو به شباهتانرژي است که باتوجه

 42000آنها دور از ذهن نیست. از حدود  ةیدوسوآب و ارتباط 

دوم در  حوزه -تحقیق چاپ شده در زمینه همبست دوبخشی آب

 -به آب %22انرژي،  -به آب %40، حدود 2021تا  2011هاي سال

خاک، حدود  -به آب %8زمین، حدود  -به آب %12غذا، حدود 

 -به آب %4حدود  ،کربن -به آب %3سالمتی، حدود  -به آب 5%

پسماند  -به آب %5اکوسیستم و حدود  -به آب %2اقلیم، حدود 

 مرتبط است.

بیشترین تحقیقات انجام شده  2شکل به نمودار ب باتوجه 

 1غذا -انرژي -بخشی، تحقیقات همبست آببا رویکرد همبست سه

تا  2011مشخص است از سال  1است که از نمودار ب در شکل 

تحقیق همبست  6300رشد فزاینده داشته است. از حدود  2021

تا  2011هاي حوزه سوم در سال -حوزه دوم -بخشی آبسه

اقلیم -انرژي -به آب %15غذا،  -انرژي -به آب %57، حدود 2021

 بخشی مرتبط است. به انواع دیگر تحقیقات همبست سه %28و 

، درصد مطالعات انجام شده با رویکرد 2نمودار ج شکل 

 -دهد که تحقیقات همبست آببخشی را نشان میهمبست چهار

بر دیگر غالب است. همچنین  %38اقلیم با حدود  -غذا -انرژي

 -غذا -انرژي -به آب %14زمین،  -غذا -انرژي -به آب %25حدود 

به سایر  %11اکوسیستم و  -غذا-انرژي -به آب %12زیست، محیط

 مطالعات انجام شده در رویکرد همبست چهاربخشی تعلق دارد.

 

  
 

های الف( درصد مطالعات انجام شده در حوزه

 دوبخشی

های ب( درصد مطالعات انجام شده در حوزه

 بخشیسه

های ج( درصد مطالعات انجام شده در حوزه

 چهاربخشی

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

 

ست ویکرد همببه اینکه تمرکز مقاله حاضر بر بیان رباتوجه

غذا است، با بررسی عناوین، چکیده  -انرژي -ویژه همبست آبو به

المللی براي بررسی تفصیلی انتخاب مقاله بین 74و نتایج مقاالت، 

مقاله  5مقاله تعداد  23شدند. از مقاالت فارسی نیز از مجموع 

 يهافتهادقیق، ی براي بررسی دقیق انتخاب شدند. سپس با بررسی

 بنديهمبست دسته يهاتیو محدود میمفاه تاکید بر با یاصل

از  متفاوت فیبه تعارمقاالت منتخب باتوجه ،تیدرنها. شد

شدند.  يبندطبقه مرتبط با رویکرد همبستسؤاالت  همبست و

مورد ي هاتیمحدود يبندبا جمع ندهیآ قاتیتحق يهاچالش

 .دآیمی ادامه درکه  دمنتخب نیز احصا شاشاره مقاالت 

 ها يافته

 مفهوم همبست  -1

                                                                                                                                                                                                 
براي سازگاري با تعداد سایر  غذارژي و انبه علت تعداد زیاد مقاالت در بخش آب و     1 

 ,.De Laurentiis et al) اتصال است همبست در کلمه به معناي

دو  لمتقاب یوابستگ ای یکلمه تعامالت اعم از وابستگ نیا (2016

. همبست در مقاالت فارسی با پیوند کندیم انیرا بمؤلفه چند  ای

سازي شده و یا معادل انگلیسی همبست یعنی نکسوس معادل

 ستزییطهاي کمیسیون جهانی محبررسی با انتشار گزارش است.

این گزارش  یدتأکو  اآیندة مشترک م ، با عنوان1987و توسعه در 

 ،و رواج اصطالح توسعة پایدار زیستیطفظت از محابر لزوم مح

بل و متقا هايیبه وابستگتوجه  يبرارویکرد همبست استفاده از 

. افتی منابع گسترش داریپا تیریبه مد یابیدست يبرا یکپارچگی

مفهوم  بر Brundtlandآنکه کمیسیون  پس از هدوده حالینباا

جامعه جهانی همچنان  ،(Brundtland, 1987)تاکید کرد پایداري 

 .به توافق برسدهمبست  اصطالح معنايدر تالش بود در مورد 

اقتصاد سال  یدر نشست ساالنه مجمع جهانرویکرد همبست 

 .تقسیم شده است 10پژوهشها، تعداد پژوهشهاي فوق بر 
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 پیشروان تجارت،که  ییجا یس(سوئداووس کلوستر ) در 2008

 هايینگران انیم ارتباطعنوان اقدام در مورد آب به يبرا

شد  فیتعر، مطرح کردند یفراخوان يو رشد اقتصاد محیطییستز

(World Economic Forum, 2011)يهاچالش فوق بر . مجمع 

نابع، م همبست رویکرد دگاهیاز د يتوسعه اقتصاد مرتبط با یجهان

 . با(Smajgl et al., 2016, Keskinen et al., 2016)تمرکز داشت 

 فیدر مورد تعر یتوافق رویکرد همبست، متفاوت يرهایتفس وجود

در بن  همبست تفکر. (Keskinen et al., 2016) نشد آن حاصل

یوابستگاجالسی با همین نام به این عنوان که  در 2011در سال 

 يتمرکز رو يجابه کند وی را روشن میعیمنابع طب دةیچیپ يها

 ،دهدمی شیچندگانه را افزا يهاستمیواحد بازده س ستمیس کی

و  پژوهشیمفهوم در جوامع این . (Hoff, 2011) شد جیترو

 .(Zhang et al., 2018) موردتوجه قرار گرفت گذاريیاستس

هاي منابع اي به مفهوم محدودیتیارهس يمرزهارویکرد همبست 

از منابع  داریو خواستار استفاده پا گیرددر نظر میرا زمین،  در

 در عدم انسجام .(Volker et al., 2019) است نیزمموجود در 

و لزوم ایجاد  وري استفاده از منابعبودن بهره پایین گذاري،سیاست

 تر شدن اینسبب ایجاد و پررنگ پایدار توسعهسمت جریان به 

 به. باتوجه(Safaei et al., 2019) بخش شده استرویکرد انسجام

اقب به عوتواند که میها عدم آگاهی از ارتباطات متقابل بین بخش

سیار رویکردي بچنین  گردد،منجر  بینیپیشیرقابلنامطلوب و غ

بارز  يهااز نمونه یکی ی یا سبزستیسوخت ز .ارزشمند است

به ه ک ،یستیز يانرژ عیاست. توسعه سر بینی نشدهپیشعواقب 

 يهااز سوخت ناشیوهوایی آب راتییتغتبعات کاهش دلیل 

 رییغکه با ت داردرا  پتانسیل نی، اقرار گرفت تیحمامورد  یلیفس

شود،  ییو بحران غذا یستیتنوع ز رفتننیباعث ازب یاراض يکاربر

 ییمواد غذا ، بانیآب و زم ي جذببرا تودهیستز التمحصو رایز

. مثال (Cai et al., 2018; Wichelns, 2017)شوند وارد رقابت می

 -آب -نیزمایجاد یک سیستم با رویکرد همبست  شنهادیپدیگر 

 یستیز يهامربوط به توسعة سوخت یِ محل استیسیک  ي وانرژ

و کاهش انتشار  یداخل طیدر مح يانرژ تیامن نیتضم يبرا

 خطرناکاقلیم  رییتغ علت تشدید بهبود که  ياگلخانه يگازها

موارد مشابهی در  .(Howells et al., 2013)تشخیص داده شد 

ها یافته شد، براي مثال استفاده از استفاده از برخی فناوري

جویی در یی که با وجود صرفهزدانمکهاي آبیاري و يفناور

 ,.Cai et al)شود مصرف آب، باعث افزایش مصرف انرژي می

2018; Wichelns, 2017). 

                                                                                                                                                                                                 
1 Discipline 

 

متعدد رویکرد همبست  يرهایتفس جودباید توجه داشت و

ت همبس . در تحقیقاتاست ریناپذاجتنابي آن نوظهور بهباتوجه

 مقدار منابع است ومصرف  زانیم نییتع یمسئله اصل، منابع

 Li)شود می منابع در نظر گرفته تیامن یابیارز يموجود منابع برا

and Ma, 2020) .در رویکرد  ستمیس يداریپا ي وکارآمد نیهمچن

 یاثربخشو باید  (Zhang et al., 2018)همبست مورد تاکید است 

ار قر یابیارزهاي مختلف همبست مورد به دیدگاهباتوجهها استیس

 ستمیرسیز نیتعامالت بگیرد. در یک تعریف، همبست به معناي 

 Sanders and)است ،ستمیسیک مختلف در  يهاشبخ ای

Webber, 2012) . تواند یم يانرژ -آب همبستال، مثعنوانبه

ین دو ا رایز به کار رودو آب  يانرژ نیمتقابل ب یوابستگ عنوانبه

 یوقتاند. درهم تنیدهو استفاده  عی، پردازش، توزتأمیندر  منبع

توان ی، مابدیگسترش غذا  -انرژي -آب همبستبه  ستمیمرز س

 فیو غذا تعر يآب، انرژ سه منبع نیب ارتباطعنوان را به همبست

 يندهایدر فرآ ، بدین ترتیب که(Lawford et al., 2013) کرد

 عیوز، تانواع تأمین يبرا ياست. انرژ ازیو غذا به آب ن يانرژ دیتول

 دیتول يتوان برایاز غذا مهمچنین، آب موردنیاز است.  هیو تصف

در تعریف  .استفاده کرد یستیز يهاصورت سوختبه يانرژ

روش  کیعنوان به همبست، متداول است دیگري که بیشتر

مثال، عنوان)بهکمی ارتباطات منابع  نِییتع يوتحلیل براتجزیه

ان سازم . در تعریفی کهاست به کار گرفته شدهغذا(  ي وانرژ، آب

 کردیرو عملکرد دارد دیسازمان ملل متحد تأک يغذا و کشاورز

 عتیبط -انسان جفت شده ستمیوتحلیل منظم ستجزیه همبست،

 يهااسیها و مقدر بخش یعیمنابع طب پیوستههمبه تیریو مد

 ,FAO)مبادالت است  تیریو مد ییافزاهم جادیا هدف مختلف با

 تیداشت ماه دهیعق (Scott et al., 2014) کهیدرحال .(2014

 Smajgl). استفاده از منابع است يوربهبود بهره همبست رویکرد

et al., 2016) نابع م نیتعامالت ب يایپو را بررسی همبست کردیرو

 ,.Keskinen et al) .مطرح کرد در حال تکامل ستمیس کی يبرا

است که  یغن يقدربه رویکرد همبست يادعا کرد محتوا (2016

داد از سه جنبه  حیترج وکرد  ریمنظر تفس کیتوان آن را از ینم

در  1رشتهکیو  یابزار حکمرانیک ، لیروش تحلیک ، شود فیتعر

 . گرندیکدیحال ظهور که مکمل 

 جةینتبه این  توانی، مهمبست فیرارغم تفاوت تععلی

 منسجم تیریمدیک  جادیا يبراهمبست  رویکرد که رسید واحد

 نتظرهرمیغ یبخش نتایجمنظور کاهش ها بهبخش نیب یِ با هماهنگ

 ,.Mahlknecht et al) است شدهیشنهاد پ داریتوسعه پا ءو ارتقا
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 ردرویک دستیابی به اهداف براي منابع مندمدیریت نظام. (2020

ا ر هرچند رویکرد همبست و توسعه پایدار ضروري است همبست

 Mirzaei et) عنوان کلید توسعه پایدار در نظر گرفتبهتوان می

al., 2018) . گذاريیاستو س یزيربرنامهباید توجه داشت که 

 هدفدستیابی به  درگیر براي يهاها و سازمانمیان بخش

 یدهنفعان و سازماننیازمند ایجاد گفتمان میان ذي ،مشترک

 .ت استاخالاهداف متضاد در جهت ایجاد همکاري و کاهش مد

مرزهاي سیاسی  یريگشکل که آبریز فرامرزي يهادر حوضهحتی 

 طباتارکند، تر میمنابع را پیچیده مرانیحک یدگیتندرهم

هاي با وضهحاز  فراترانرژي و  اذغ ،ط مانند آبتبمر يهابخش

منابع مدیریت  براي ردهاي نوینیکرویبوده و مقیاس ملی 

 .(Barjaste et al., 2020)طلبد یم

در  یدرستهنوز به رویکرد همبست با ستمیس یچیدگیپ

منطقه به طور خاص  ایکشور  و هرنشده  شناختهسراسر جهان 

 Sharifi)کند دنبال میمنابع خود را  همبستمشکالت 

Moghadam et al., 2019). تحقیقات  گستردة فیط بهباتوجه

تحقیقات و  يبندطبقه يبرا متعددي يهاروش همبست،

 مثال، در مورد تعداد برايبرد.  کارتوان به می همبست تحقیقات

تحقیقات را انواع ، معروف هستند هاگرهکه به ها بخشمنابع یا 

به بندي تحقیقات باتوجه. تقسیمکرد میتقس دستهچند توان به یم

 1هاي همبست به همراه برخی تحقیقات مرتبط، در جدول گره

 است. شدهدادهنشان

تمرکز  همبست ها در رویکردبخش دمانیبر چ چنانچه

  با مرکزهمبست : شودمی میبه دودسته تقس قاتی، تحقشود

(Hoff 2011, Ringler et al., 2013) بدون مرکز همبست و 

(Bizikova et al., 2013, Benson et al., 2015) .ها در تفاوت آن

 همبست در يهااز بخش کیهر  ی است که بهتیاهممیزان 

، چارچوبگریدعبارتبه شود.داده می گرید يهابا بخش سهیمقا

 و دهش یدتأک همبست یستمبا مرکز بر نقش مرکز در کل س يها

 یتبر وضع یم،ارتباطات مستق یقدر مرکز چارچوب از طر ییراتتغ

  است. محاکها( )گرهها بخش یرسا
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 بدون مرکز و همبست مرکز با همبست -3شکل 

 

 

مفهوم در حال تکامل  کی ها همبست راهرچند بررسی

بهتر درک کمک به  يبرا، (Allouche et al., 2015)دهد ینشان م

 ی عملکردابیو ارزی خارج عوامل، یداخلروابط آن، سه بخش 

 يايبندطبقه نی. چنشودمی با رویکرد همبست ارائه ستمیس

 طیبه مح با رویکرد همبست ستمیواکنش س رایاست، ز دیمف

 هايویژگی ( را ازهایاستو س میاقل رییمثال تغعنوان)به یخارج

استیسي برا يارزشمند نشیب و کندیم زیمتمادرونی سیستم 

 .کندیفراهم م مدیران و انگذار

 یروابط داخل

یژگیمختلف، و يهابخش نیتعامالت ببررسی با  یروابط داخل

طرح  کی جادیا ي. براکندمی وتحلیلتجزیه را ستمیس یداخل يها

: 1مختلف به  يهابخش نی، تعامالت بیواضح از روابط داخل
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 تقسیم یوتحلیل تعاملتجزیه: 2و طرفه یکوتحلیل تجزیه

شود ارائه می 5و  4هاي شوند. مشخصات دودسته در شکلیم

(Ferroukhi et al., 2015). 

 

 

 یوتحليل تعاملتجزيهانواع روابط داخلی سيستم،  -4شکل 

 

 
 طرفهکيوتحليل تجزيهانواع روابط داخلی سيستم،  -5شکل 

 

 یخارجعوامل 

 میتنظ معین طیشرا کیمعموالً در  با رویکرد همبست ستمیس

را  ستمیس عملکردتواند یم یخارج طیمح رییشود. هرگونه تغیم

 .هدتغییر د مرتبط يندهایفرآ قیاز طر هاي آن وتغییر در بخشبا 

 يدهایتهد يبرا (2016)و همکاران  Butlerي که توسط ساختار

با  يهاستمیس به گرفته شد، به کار آب يهاستمیس یخارج

. در ساختار است افتهیتوسعهغذا  -انرژي -رویکرد همبست آب

ر د قیمسائل تحق سازيشفافو شده  فیتعر ستمیمرز سفوق 

 رییتغ به یعوامل خارج است. دیمف يسازمدل ای هیمرحله اول

که به  اشاره دارد استیس و تیجمعرشد ، ی، حوادث آلودگاقلیم

ي و بندطبقه هايفناور-هایاستسی و اجتماع سه دسته فیزیکی،

 Benson et) شودارائه می 2مشخصات و تأثیرات آنها در جدول 
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al., 2015) . 
 

 

 انواع عوامل خارجی و تأثيرات آنها -2جدول 

 تأثیرات مثال نوع عوامل

 فیزیکی
و  دیوهوایی شدآب طی، شرااقلیم ییرتغ

 یعیخطرات طب

 و غذا يآب، انرژمنابع مانند  تأمین يندهایو فرا رهیزنج بر ریتأث

 ,Famiglietti)ي انرژ دیتولو  (Challinor et al., 2010)ي کشاورز يوربهرهبر ، دسترسدر  آبِتأثیر بر 

2014) 

 برداربهرهرفتار  یاجتماع

 منابع از سمت عرضه به سمت تقاضا تیریتمرکز مدتغییر 

 ,.Endo et al)غذا  ینتأم رهیآب در سراسر زنج يو ردپا يمصرف انرژمؤثر بر انسان  ییعادات غذاتغییر 

2020). 

 هایاستس

 هايفناور

هدف بهبود  با يکشاورز يهااستیس

 ییو خودکفا ییغذا تیامن

 يآب کشاورز ییجوصرفه يهاارانهی

 کارآمدتر يِاریآب يهايفناورکاربرد 

 همبست ي با رویکردهاستمیبر س آن تبعبهو  منابع مختلف نیتعامالت ب یر برتأث

 (Ghose, 2014)آب  یمنابع محل ریچشمگ کاهش

-Ward and Pulido)آب  و تشدید کمبود آبخوان تغذیهمحدودکردن  و یبازگشت يهاانیکاهش جر

Velazquez, 2008). 

 

وقوع زمان بر اساس  یعوامل خارج بندي دیگردر دسته

ممکن است وهوایی آب یعی. وقوع خطرات طبشوندجدا می هاآن

 همبست ي با رویکردهاستمیسبر  یزمان نسبتاً کوتاهدر مدت

 لیبه دل یآببرقانرژي  دیتولکاهش  براي مثال. تأثیر بگذارد

 ,.Zhang et al) یلیسوخت فساز گسترده ی و استفاده خشکسال

 أثیرت . تأثیر این وقایع بر سیستم با رویکرد همبست، با(2018

 مؤثر است،انسان  يسرعت بر رفتارهابهیی که هااستیستغییر 

 Mu) تیرشد جمع گذاري عواملی مثلریدوره تأث .است ناسبتم

and Khan, 2009)،  تغییر اقلیم(Beck and Walker, 2013)  و

تر یطوالن اهستمیر سب (Al-Bakri et al., 2013) نیزم يکاربر

یا  تیاز رشد جمع یناشمانند تحقیقاتی که شرایط غذایی است. 

آینده  هايو انرژي در سالآب  ،نیزم بیشتر استفادهو  تغییر اقلیم

 ,Mu and Khan) کنندبینی میرا نسبت به یک سال مبنا پیش

 . (Berardy and Chester 2017)و  (2009

 همبست با رويکرد ستميسعملکرد  یابيارز

 یابی، ارزیخارج عواملو ی داخلروابط وتحلیل جز تجزیهبه

مرتبط  قاتیتحق ينوپا يهانهیاز زم همبست ستمیعملکرد کل س

 ،سیستم همبستعملکرد  عیسر یابیارزالبته براي  .است با آن

بودن منابع آب دردسترس مانند ییهاشاخص ی تحقیقاتبرخ

 استفاده از ،ياریآب يآب برا ییزدانمک ،يکشاورز يبرا نیریش

-Fernández)قرار دادند  مدنظررا  ياریآب يبرا يانرژ ای ن،یزم

Ríos et al., 2021) .1يریپذمانند انعطاف دیگري هايشاخص 

(Hosseini et al., 2016) ي داریو پا(Nguyen et al., 2016)  بعدتر

 یابیبازو حفظ  در ستمیس ییتوانا ي،ریپذانعطاف .مطرح گردید

 یآشفتگ ایشوک  کیو بعد از  نیدر ح خود یاساس يعملکردها

 تیریمد يبرا ستمیس يِریپذانعطاف یابی. ارزاست یخارج

                                                                                                                                                                                                 
1 Resilience 
2 Sustainability 

و استفاده از  یمنطق يبردارو بهرههمبست  با رویکرد ستمیس

آستانه از  شیب یاختالل خارج با ایجاد رایمنابع مهم است، ز

در  رخ دهد؛ لذا یجبرانرقابلیغ راتییممکن است تغ تحمل،

 رییتحت تغ ستمیس يریپذعملکرد انعطافتحقیقات همبست، 

 ستمیسي ریپذانعطاف مثال،عنوان. بهشودی میابیارز طیمح

روزافزون  یوابستگ لیبه دل با رویکرد همبستغذا  و تیجمع

 رفتن استازدست حالدر  یجارت جهانبه ت ییغذا تیامن

(Suweis et al., 2015).  ،ها بر انعطافاستیس ریتأثمورد دیگر

در مصرف آب  ییجوصرفه يهاارانهی مانند است ستمیس يریپذ

ح سطو گسترش قیمصرف آب از طر شیتواند منجر به افزایم که

 ممکن است کمبود آب یاستیس رییتغ نیچن .شود ياریآب تحت

حوضه  يریپذآب را بدتر کرده و انعطاف تیفی، کشدت بخشدرا 

 ,.Scott et al) کاهش دهد آن آسیب به قیرودخانه را از طر

رق ب دیتول براي یعیطب يگازها، یا پیشنهاد استفاده از (2014

به ه ک شود یخشکسال ي وانرژ تولیدبا مشکالت  نکنار آمد يبرا

 کندیکمک م یدر زمان خشکسال روگاهین يریپذانعطاف تیتقو

(Scanlon et al., 2013) .2يداری، پايریپذعالوه بر انعطاف 

د ادامه عملکرد خو يبرا ستمیس ییدهنده تواناکه نشان ستمیس

 ي با رویکردهاستمیس دربا منابع محدود به مدت نامحدود است، 

از آن ممکن است منجر به  یعدم آگاه رایز اهمیت دارد. همبست

در ابتدا  هرچند امکان داردشود که  ايینانهبکوته يهااستیس

براي مثال با . خوردیشکست م مدتیاما در طوالن ،کارساز باشد

 رسیستمیمتشکل از سه ز یستیسوخت ز دیتول ستمیس یک جادیا

( 4سوخت ستیو ز 3تودهیستز دیآب، تول نیمثال تأمعنوان)به

 تودهتیسز دیب به تولآ نیتأم یوابستگ شیکه افزا مشخص شد

 یبدان معن نیا شود. ستمیس يداریپا منجر به کاهش تواندیم

3 Biomass 
4 Biofuel 
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ت زمان باگذش با رویکرد همبست ستمیس تیفیک احتماالًاست که 

پذیري و هرچند انعطاف .(Nguyen et al., 2016) دآیمی نییپا

عنوان معیارهاي سنجش عملکرد سیستم با رویکرد پایداري به

 هاياریمع نیا يسازیکمدر هنوز همبست معرفی شدند، 

 یت دارد.محدودي عملکرد

 غذا  -انرژی -رويکرد همبست آب -2

با وجود بدیهی بودن ارتباط بین منابع آب، انرژي و غذا، همبست 

 شد يسازبن مفهوم در اجالس بارنیاول يبرااین منابع 

(Hoff, 2011) ویکرد همبست ر، اجالس. بر اساس دستاوردهاي

 يابر زوریکاتال کیعنوان به ،سبز داقتصا يبراغذا  -انرژي -آب

 انیدر م آب، انرژي و غذا همبستبه  بیشترعالقه ایجاد 

المللی ینو ب یتوسعه مل يهاگذاران، آژانساستی، سانیدانشگاه

ه س نیا نیروابط وابسته بغذا با  -انرژي -آب و همبست عملکرد

 Zhang)شد  برجسته دهیچیاز روابط پ ياعنوان شبکهمنبع به

and Vesselinov, 2017). 

در بن  در اجالسغذا  -انرژي -همبست آب کهیدرحال

 يبر رو منشعب از آن يها، نسخهشدارائه  امنیت منابع چارچوب

 وی اراض يکاربرانرژي، متمرکز شد: منابع آب،  یاصل يهامؤلفه

اروپا، مانند طرح حفاظت از منابع آب اروپا  یاسیدر اسناد س. غذا

(European Commission, 2012)  مرکز  شاخصو پروژه

غذا و  -انرژي -همبست آب اروپا، به ونیسیمشترک کم قاتیتحق

 ه شدپرداخت ستمیاکوسآب، انرژي، غذا و مربوط به  ارتباطات

(Del Borghi et al., 2020) .ویاقتصاد و اجالس ر یمجمع جهان 

ه توسع يعنوان برنامه بعدرا بهغذا  -انرژي -همبست آب تیبا جد

غذا  -انرژي -. رویکرد همبست آب(Hoff, 2011) اندکرده یمعرف

 يهابخش نیب ییافزادرک بهتر هم يبرا آلدهیا زمیمکان کی

 (Ringler et al., 2013) در مصرف آب يوربهره شیمربوط به افزا

 Bazilian) منسجم و کارآمد يهااستیس يبرا یچارچوب نیتدو و

et al., 2011) يهاتوجه بخش مفهوم ، اینریاخ يهادر سال. است 

جلب کرده و  ايیندهرا به طور فزا گذارياستیو س یدانشگاه

، للیالمینتوسعه ب ي، شرکایها، جامعه مدندولت یتوسط برخ

 Del Borghi et)شود یم یبانیو محققان پشت یبخش خصوص

al., 2020) .دیتول رهیکه زنج ردیگیم را در بر دهیا نیمفهوم ا نیا 

مرتبط  ايدهیچیبه طور پ ییو منابع غذا يو مصرف آب، انرژ

از  یطرح کل یک 6. در شکل (Ringler et al., 2016) هستند

غذا ارائه  -انرژي -همبست آب ها دریو وابستگ یجهان یاناتجر

 شده است.

 

 Garcia & You, 2016 ی(انرژ یآب و آب برا یبرا یغذا، انرژ یبرا ی، انرژیانرژ یغذا، غذا برا یآب برا) متقابل منابع یهایوابستگ -6شکل 

 ايرشتهیانم دارد:دو بعد غذا  -انرژي -آب همبست کردیرو

سه  نیبعد اول ارتباطات ب. (Endo et al., 2020)ي اشتهرو فرا

 یناش يارها و مبادالت تج، تعارضییافزاهم بخش منابع، همراه با

غذا و  يآب برا یعنکند. ییبرجسته مرا ها آن تیریاز نحوه مد

و  يانرژ يغذا براي، انرژ يآب و آب برا يبرا يآب، انرژ يغذا برا

 يندهایبه فرا یستمیتفکر س اتکا برغذا. بعد دوم با  يبرا يانرژ

اهداف و منافع مختلف  نیتعادل ب جادیو ا گذاريیاستس

یم شینفعان را افزامختلف ذي يهابا گروه يربردار، همکابهره

 Endo)بخشدیمختلف بهبود م يهارا در بخش تیدهد و حاکم

et al., 2020) . موضوع همبست آب اتی، ادبیح علموسط در- 
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 (Cabello et al., 2019) روابط یکم نییبه تع غذا بیشتر -انرژي

 يگذاریاستدر س یو فرهنگ یاسی، سيابعاد نهاد يسازو برجسته

، برخی خاصبه طور  .(Wiegleb and Bruns, 2018) پردازدیم آن

 ارتباطغذا به  -انرژي -آبهمبست  نکهیبا اشاره به ا هاپژوهش

که به طور بالقوه  یاجتماعو  محیطییستمختلف ز يهاحوزه نیب

است، توجه  تیحاکم يندهایدر فرا ریچشمگ تغییراتمستلزم 

 یحکمران يهاو مدل ارهای، معهمبست در رویکردروابط  کرده و

با برخی تحقیقات دیگر  در .(Volker et al., 2019)دادند را ارائه 

، ارندهمبست ددر  یاساس ینقش ستمیو اکوس طیمح نکهیا دییتأ

 Li)گیرد مدنظر قرار می 1اکوسیستم -غذا -انرژي -همبست آب

and Ma, 2020).  تواندیمغذا  -انرژي -همبست آبرویکردهاي 

و مقررات مبتنی بر اطالعات جامع که  هایاستاز طریق اتخاذ س

نظر ازنقطه)تولید کارآمدتر  هاييفناور یريکارگموجب ترویج به

و تغییر هدررفت  دهندهکاهش هاييفناور (،مصرف آب و انرژي

 Marzban) به کاهش تلفات منابع کمک کند ،کنندهرفتار مصرف

ه با هجگرا براي موالرویکرد همبست، رویکردي نوین و ک. (2020

. (Barjaste et al., 2020) انرژي استو  غذا، آب هايیدگیتندرهم

بخش  کیداخله در م غذا، -انرژي -همبست آب کردیرو بر اساس

قب عوا تواند منجر بهمی مستحکم بین منابعارتباط به باتوجه

؛ لذا شود گریهر دو بخش د ای کیدر عملکرد  یمنف ایمثبت 

 ییو مواد غذا يآب، انرژ تیریو مد حکمرانی رویکرد همبست در

 یها به طور سنتبخش نیاما ا .(Wichelns, 2017) دارد ضرورت

، نیرااند؛ بنابغالباً در انزوا کارکردهو  نداهبود یبخش تِیریتحت مد

ا هحوزه گریآن بر د ریو تأث حوزه کیموجود در  مفاهیم صیتشخ

 يبرا کردهایرو ییشناسا عالوهبه. (Taha 2017)است دشوار 

 -همبست آبمربوط به  یمقطع محیطییستز راتیکاهش تأث

. همبست (Del Borghi et al., 2020) مهم است اریبسغذا  -انرژي

ها بخش نیا نیبشناسایی ارتباطات دنبال غذا به  -انرژي -آب

 يورهرهافزایش ب يرابو مبادالت  هاییافزاها، همیهمبستگ یعنی

 بهتر است يِریگمیتصم يبرا یمقطع يهااستیس نیمنابع و تدو

(Bizikova et al., 2013; Hoff, 2011)يآب برا مثالعنوان. به 

، التی، شیدنیمانند خدمات آب آشام ،مردم شتیاز مع تیحما

 حالیندرع .است یازموردن ییمواد غذا دیو تول يکشاورز ياریآب

و  یآببرق دیشود، مانند تولیاستفاده م يانرژ دیتول ياز آب برا

وگاهرینانواع کننده در خنکهاي سیستم، یستیسوخت ز دیتول

 يهااستخراج سوخت ندیفرآ یی،گرمانیو زم تولید انرژي يها

 ي، مصرف انرژنیو معدن. عالوه بر ا لی، توسعه گاز شیلیفس

، ياریآبمتکی بر  يو کشاورز غذا يشامل پمپاژ آب برا

اژ آب فاضالب و پمپ هیآب و تصف انتقالآب،  هی، تصفکنیرینشآب
                                                                                                                                                                                                 

1   WEFE 

 آب مصرف از ٪70حدود  ییمواد غذا دیاست. در سطح جهان، تول

براي آب  تأمین از ٪10 باًیو تقر (FAO, 2017)دهد یم لتشکی را

و  ییمواد غذا دیتول .(IEA, 2016)شود انرژي مصرف می دیتول

 ,FAO) دهدیم لیرا تشک انرژي مصرف از ٪30 آن نیتأم رهیزنج

خاک  مانند ستمیمهم اکوس منابع ریسا. پیشنهاد شده است (2017

 در نظر گرفته شوندغذا  -انرژي -آب همبست قاتیتحق ندةیدر آ
(Sharifi Moghadam et al., 2019). 

 یو مکان زمانی ارتباطات درنظرداشتنرویکرد همبست با 

 ،منابع را ارتقا بخشد تیتواند امنیغذا مي و انرژ، آب منابع نیب

 یتدرنها و کند لینگر را تسهو کل یبخش نیب يریگمیتصم

غذا  -انرژي -آب همبستسوق دهد.  يداریکشورها را به سمت پا

 باطاتارت ییشناسا يدارد که به طور گسترده برارا  لیپتانساین 

 يابر رود و به کار یعیمنابع طب تیریمد هايیاستدر س سست

مختلف  يهادر بخش یمل يداریپا هايیاستبهبود س

 تحقیقاتباوجود . (Sadeghi et al,. 2020) ردیمورداستفاده قرار گ

 نی، بحث نحوه انتقال بهترغذا -انرژي -آب همبستگستردة 

 کپارچهی استیو س کردیرو کیبه  يچارچوب نظر کیمفهوم از 

-آب يهاها و چارچوبمدل لیاست. بر اساس تحل تکاملدر حال 

برجسته شده  گذارانیاستس يبرا یاصل مفهومچند  اغذ-يانرژ

ح در سط منابعمصرف  یمنظم و کمّ یابیبه ارز ازیاست، ازجمله ن

 یابیارز يبرا دهیچیپ يسازمدل يکردهایبا استفاده از رو هاکشور

 ک. همچنین ی(Shannak et al., 2018) گرانیو باز منابعرابطة 

ر سطوح مختلف د یکپارچگیو  یبه هماهنگ ازین همبست کردیرو

 ی( دارد و بر نقش اصلیها )افق( و در سراسر بخشيدولت )عمود

 Weitz)نماید ید میتأک مؤثر ي همکاريو سازوکارها يروابط نهاد

et al., 2017)عدم  ،يبر اساس تحقیقات مورد و . به طور خاص

ي اجرا یعنوان مانع اصلمختلف به يهابخش نیب یهماهنگ

 .(Scott, 2017) است شدهیمعرفغذا  -انرژي -آب رویکرد همبست

غذا جدید است یا  -انرژي -رویکرد همبست آب آیا

 يدیگفتمان جد ا؟ آیاست دیجدي بنددر بسته یمیقدموضوعی 

 کند؟ ارائه می داریتوسعه پادر 

 همبست کردیمعتقدند رو ی پژوهشگرانبرخ کهیدرحال

از  منابع داریپا تیریمد يبرا يعنوان ابزاربه دیبا غذا -يانرژ -آب

 Fernández-Ríos) شود جیترو یسه رکن اساس نیا روابط قیطر

et al., 2021)ن بی ، بعضی دیگر مدعی عدم وجود پیوستگی الزم

منابع آب، انرژي، غذا در  هاي مختلفي بخشهااستیو س نیقوان

 ,Hussey and Pittock)غذا هستند  -انرژي -رویکرد همبست آب

این رویکرد منجر به ارتقاي  معتقدند گرید یبرخ، (2012

شود هاي مختلف میي بخشهااستیو س نیقوان همبستگیِ
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(Taha 2017).  .انتقاد منتقدین از منظرهاي مختلفی مطرح است

 -آب همبست قیدق ايمعن در خصوص کنندیاستدالل م یبرخ

 یرقابت ،میاهاز مف ياریوجود ندارد و بس یتوافق چندانغذا  -انرژي

 Benson et al., 2015; Al-Saidi)است  یپوشانهمداراي و غالباً 

and Elagib, 2017) در  یعیمنابع طب موضوعاتدر . براي مثال

 غذا، -انرژي -همبست آبانگلستان، درک و استفاده از واژه 

 ,Cairns and Krzywoszynska) است ، چندپاره و مبهمفراوان

 عنوان از یتوسعه حتدرحال يهااز کشور ياریبسو یا  (2016

. (Gain et al., 2015) اطالع ندارند غذا نیز -انرژي -آب همبست

واژة خاص که  کیعنوان بههمبست کنند یم شنهادیپ گرید یبرخ

 شده است مدنظرتداول خاص م نهیزم کیدر  ایخاص  زمانیکدر 

مبهم و  نیاز معا یبیترک» لیکه به دل ياکلمه یعنی قرار گیرد.

 Cairns and) 1شودیبرجسته م «يقو يهنجار طنین

Krzywoszynska, 2016) .در خصوص استفاده هایی ینگران

 .نیز وجود داردآن  تیاهم رفتننیازبو اصطالح  نیگسترده از ا

 یاصل يهاعنوان مؤلفهو غذا به يانتخاب آب، انرژدر برخی موارد 

تا  هااستیو س قاتیتحق تیهدا يبرا همبست رویکرد چارچوب

یر . تأث(Wichelns, 2017)تفسیر شده است  مستبدانه يحدود

ز ا يبخش انرژهمبست، انتقاد دیگري است.  بردیدگاهِ بخشی 

ها و ستیدرولوژی، هکندیصحبت م 2غذا -آب -انرژي همبست

 فعالین نامیده و 3غذا -يانرژ -آب همبستمهندسان آب آن را 

)شکل  4آب -يانرژ -همبست غذا حاصطال يکشاورز هايیهاتحاد

. کلمه مربوط به بخش در (Liu et al., 2018)برند میرا به کار  (7

 دةدهننشانها نابتداي همبست منابع فوق توسط فعالین بخش

استمرار دارد و هر بخش تالش  همچناندیدگاهی بخشی است که 

  کند همبست با مرکز همان بخش مدنظر قرار گیرد.می

 

 

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

 

 کردیاست که رو یهی، بدواژگان اختالف نیبر اساس ا

ه وابست گذاریاستس ایمحقق  دگاهیبه دغذا  -انرژي -آب همبست

 معانیافراد مختلف  يبراتواند یم و (Bazilian et al., 2011) است

 یبرخ. از همین رو (Allouche et al., 2015) داشته باشد متفاوتی

نسبتًا  و برخی کیبار اریرا بس غذا -انرژي -آب همبستدامنه 

نابع م تیدانند و آن را به اقتصاد سبز، کاهش فقر و امنیگسترده م

  .(Simpson and Jewitt, 2019)کنند ی مرتبط میجهان

 -یانرژ -آبتا همبست  5پيوسته منابع آبهممديريت بهاز  -3

 غذا

 تیرسم 1990دهه  لیکه در اوا یآب، چارچوبدر حکمرانی  

                                                                                                                                                                                                 
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 

 روشیعنوان بود که به منابع آب پیوستههمبه تیری، مدافتی

 رویکرد Kurian).،(2017  شد رفتهیپذ داریتوسعه پا يبرا جادویی

حداکثر رساندن رفاه  به باهدف پیوسته منابع آبهممدیریت به

آب در سراسر  تیریحل مسائل مد يبرا یو اجتماع ياقتصاد

روش منصفانه بدون به خطر  کیکه در  يندیفرا عنوانجهان به

 تیریتوسعه و مد ی،اتیح هايیستماکوس يداریانداختن پا

تعریف شد.  ،بخشدیو منابع مرتبط را ارتقا م نیهماهنگ آب، زم

 کردیرو کیبه  یابیخواستار دست پیوسته منابع آبهمبهمدیریت 

 هو چگون يزینتوانسته مشخص کند چه چ ولی است کپارچهی

ی فعال يهاسازمانو  گران. بازی(Cook, 2014)پیوسته شود همبه

مدیریت  یجهان ياجرا يریگیدر پ يریبه طور چشمگ

4 FEW: Food-Energy-Water 

5 IWRM 
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کت مشار شبکه ازجمله اندنقش داشته پیوسته منابع آبهمبه

، (فائو) متحد ملل کشاورزي و غذا ازمان، س(GWP) آب یجهان

 Al-Saidi and) بانک جهانیو آب  تیریمد المللیینمؤسسه ب

Hussein, 2021) .منابع  پیوستههمبه تیریمد سازمان ملل متحد

در نظر گرفت  1از اهداف توسعه هزاره ياعنوان مؤلفهرا به آب

(Benson et al., 2015)، هایی در خصوص عدم کفایتاستدالل اما 

 ,.Bogardi et al)نیز وجود داشت  منابع آب پیوستههمبه تیریمد

بخش سازيیکپارچه غذا که -انرژي -. رویکرد همبست آب(2012

 تیریعنوان مکمل مدبه گذاشته شیرا به نما استیمختلف س يها

 یبرخ. (Benson et al., 2015)مطرح شد  منابع آب پیوستههمبه

تواند جوامع را به یبهتر م همبست کردیرو معتقدنداز محققان 

 ,Hoff) کند هدایتتر گسترده يداریپا وسمت اقتصاد سبز 

ا ر يدارا يمرزها پیوسته منابع آبهممدیریت به ازآنجاکه. (2011

تمرکز دارد، قابل نقد است  ریزآب يهاحوضه بر و داندیم یتاهمکم

(Kurian, 2017)يدر اجرامحدود  تیموفق بهته باتوجه. الب 

 یفراخوان یی هم باهامخالفتمنابع آب،  وستهیپهمبهمدیریت 

. (Wichelns, 2017)وجود داشت  یکپارچگی مجدد با رویکرد

 بر شتریببا توجه  غذا -انرژي -همبست آب حال رویکردینباا

 .مطرح شدو توسعه سبز  اقلیم، يارتباطات غذا، آب، انرژ یبررس

ع پیوسته منابهمو رویکردهاي مدیریت به فیعاردر تتفاوت 

 تیریمد .است کنندهغذا کمی گیج -انرژي -آب و همبست آب

را  ياست که اصول متعدد يچتر یمفهوم منابع آب پیوستههمبه

 يهاهماهنگ جنبه تیریآن مد یهدف اصل و گیردیدر برم

 ;Gain et al., 2013a) منابع آب است يهاستمیمختلف س

Benson et al., 2015).  کردیرو ی باخاص يهااز جنبهرویکرد فوق 

نابع م پیوستههمبه تیریمد یتفاوت اساس است.متفاوت  همبست

 تیریمد کهیدرحال توضیح داد: گونهنیاتوان همبست را میبا  آب

 دیدگاهها را از دارد همه بخش یسع منابع آب پیوستههمبه

بخش ریسا با تمرکز بر آب و کند ری( درگآب )آب محور تیریمد

 همبست کردی، روگیردمی دهیرا ناد يمرتبط مانند غذا و انرژ يها

یت اهم بارا  اقلیمغذا و  تی، امنيب، انرژآ مختلف يهابخش

 ,.Bach et al)دهد قرار می موردبحث (ي)چند محور یکسان

استفاده بهتر از منابع  جیهر دو ترو ییاهداف نهاهرچند . (2012

جوامع  يو اقتصاد ی، اجتماعمحیطییستامکان توسعه ز يبرا

ته پیوسهمنسبت به مدیریت به تربزرگ ايدامنه، همبست است

 -آب همبست کردیرو جیترو یاصل لیلد درواقع منابع آب دارد.

 منابع آب، وستهیپهمبهبیش از مدیریت یکپارچه  غذا -يانرژ

 Allouche et) .ها استبخشو اهمیت برابر  بودن آن يچندمرکز

al., 2015; Benson et al., 2015; Abdullaev and 

                                                                                                                                                                                                 
1 MDGs  

Rakhmatullaev, 2016; Gallagher et al., 2016; Al-Saidi and 

Elagib, 2017; Liu et al., 2017; Owen et al., 2018) 
 .وجود دارد دو رویکرددر  ي دیگري نیزهاها و تفاوتشباهت

یارائه م یحکمران یدر مورد چگونگ کمیاصول  همبست رویکرد

حاکم بر  هايیتاست که از فعال ییشامل الگوها مرانیحک. دهد

 ندتوانیمو  آمدهبه وجود  (هادر درجه اول دولتمختلف ) گرانیباز

د. مشاهده شون مختلف تشکیالت سازمانیو  يرفتاراصول در 

انسجام  ی،چند سطح یسازمان هايواکنشدر کنار  همبست

لزوم  همبست،مسئله مهم در  ک. یدهدیرا هدف قرار مها یاستس

گذاران خواسته استیاز س و است مختلف يهابخش یکپارچگی

م، تصمیمؤثر یلیتحل يو ابزارها ندهای، فراهایاستشود باسیم

 ,Pittock and Hussey)ریزي کنند را برنامه همربوط يهايریگ

ا هبا فرصت سازمانی ییهاچالش سازي،یکپارچه هرحالبه. (2012

 ,.Scott et al) کندیم جادیمشترک ا يریگمیتصم ی برايو موانع

در سطوح مختلف  منابع کردن مرتبط به ضرورت. باتوجه(2017

که یدرحال. الزم استیه چندال سازمانی ماتیتنظ سازمانی،

خوب مانند  تیحاکماصول  منابع آب پیوستههمبه تیریمد

خاص  يمشترک و استفاده از ابزارها يریگمی، تصمتیشفاف

 Gain et al., 2013a; Benson et)دهد مدنظر قرار میرا  استیس

al., 2015)یدر مورد چگونگ کمیاصول  همبست ، رویکرد 

 . دهدیارائه م یحکمران

هاست. آنتعامل  اسیمقدو رویکرد فوق،  گریدتفاوت 

در  ر مبناي اصول سازمانیب منابع آب پیوستههمبه تیریمد

 کیو  شودمی( فرض یکیدرولوژیحوضه رودخانه )ه اسیمق

دهد یارائه م زین یمل استیس يبرا کلیمتمرکز  کردیرو

(Rouillard et al., 2014) ، ،غذا  -انرژي -آب همبستدر مقابل

یکپارچه يبرا يترگسترده اصول ،متوسط ایکالن  اسیدر مق

 دهرچن، دارد هاسطوح مختلف بخش نیب استیانسجام س سازي و

یامر ارائه م نیوقوع ا یچگونگ مورددر  يمحدود اریبس ییراهنما

ادغام  یچگونگ به منابع آب پیوستههمبه تیریمد عالوهبه .دهد

مناسب  يادار يهاسازمان لیو تشک يزمر يارودخانه يهاحوضه

یتوجه نم مختلف است يحوضه که متناسب با منافع کشورها

 رانگیاز د گرانیباز یبرخ يفرامرز اسیدر مقکه  خصوصبه. کند

درت ق تقارناغلب بر اساس عدم  یماتیقدرتمندتر هستند و تصم

 تیریمد اگرچه. شودیگرفته م یاسیس هايزهیانگ وها دولت نیب

 ریکشورها تأث یمل يهااستیتواند بر سیم منابع آب پیوستههمبه

آب است.  يهااستیبهتر س هیته يبرا یی الزمبگذارد، فاقد راهنما

شود یم دیتشدی فنیی و اجرا يهابا چالشکه  یاسیس يهاچالش

امر  نیاشدند و  منابع آب پیوستههمبه تیریمد يمانع از اجرا
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 منابع آب پیوستههمبه تیریمد از استیدر محافل س رییباعث تغ

 ,Pittock, Hussey, & Dovers) شدغذا  -انرژي -آب همبستبه 

2015). 
منعکسغذا  -انرژي -آب نیز همبستمشارکت  دگاهیدر د

 پیوستههمبه تیریمد نسبت بهو  ریزي مشارکتی استپایهکننده 

 يهادر بخش یژهوبهي شتریب نفعانيذ تواندمی منابع آب

از  . بخش زیادي(Cai et al., 2018)بپذیرد  يژو انر يرزکشاو

به بحث در مورد  2011غذا سال  -يانرژ -آب همبست گزارش

 دولتی -یخصوص يهاعنوان ائتالفنوآورانه آب به يهامشارکت

عان نفذيآوردن  گرد همبراي  هاییپلتفرم با بخش آبتحول يبرا

 هیتوص 2011اجالس بن  نیهمچناختصاص یافت. مختلف 

 نیب شتریب يکارشامل هم دیبا "استیانسجام س" کندمی

و  یو مشارکت شهروندان باشد، اگرچه از مشارکت دولت گرانیباز

کند. می ادیکننده لیسازوکار مهم تسه کیعنوان بهنیز  یخصوص

 تیو امن يانرژ با غذا با ایجاد ارتباط -انرژي -آب رویکرد همبست

رده ک جذبنفعان ذي ریسا نیدر ب يادیز اری، عالقه بسییمواد غذا

نفعان مشارکت ذي ،منابع آب پیوستههمبه تیریمد يبرا .است

 يبندتیبا اولو یو جامعه مدن یبه شکل جوامع محل یشترب

 Gain et) مهم است هابنگاهمانند  یدولتریغ گرانیزمشارکت با

al., 2013a) منابع آب با  پیوستههمبه تیریتفاوت عمده مد، لذا

 .است يآن بر مشارکت فعاالن تجار شتریب دیتأک همبست

و  منابع آب پیوستههمبه تیریمدرویکرد هر دو  هدف

است که  منابع آب داریتوسعه پا در ارتقاغذا  -انرژي -همبست آب

یکردي و با رو دارند یدبه استفاده کارآمد از منابع تأک ییهاتفاوتبا 

 تواندهمبست می .اندهشد میتنظ داریتر از توسعه پاگسترده

 ي جدیدهااز المان یبرخبا  حداقل ای، دیموضوع جد کیعنوان به

پیوسته هممدیریت به ياز الگو ییواگرا کیدر نظر گرفته شود که 

جایگزین مدیریت  تا چه اندازه رویکرد کهنیاما امنابع آب دارد. 

 .شود، هنوز مشخص نیستپیوسته منابع آب میهمبه

 
 پيوسته منابع آبهممديريت به و غذا -انرژی -آب همبست یهایژگيومقايسه  -3جدول 

 غذا -انرژي -همبست آب پیوسته منابع آبهممدیریت به شاخص

 یکپارچگی

 اهداف  ریآب با سایکپارچگی اهداف 

 منابع آب يهاستمیمختلف س يهاهماهنگ جنبه تیریمد

 یو بخش يمنابع آب، اقتصادهاي سیستمادغام 

منابع  تیریتکه شده مدتکه يهاوهیش یکی کردن يجامع برا کردیروایجاد 

 پیوستههمبه تیریمد يالگو کی به

 و غذا يآب، انرژ يهااستیاهداف سیکپارچگی 

 مختلف يهابخشبه  اهمیت یکسان

 یبخشیکپارچه  يزیربرنامه

 تیتوسعه و امن يهامنابع، چالش صیت در تخصدالابم ید برتأک

 سهیمقاچند  تمرکز بر حوضه آبریز مقیاس

 داریسبزتر و توسعه پا يگذار بهتر جوامع به سمت اقتصادها منابع آب و خدمات داریمنصفانه و پا تیریمد هدف 

 خوب یاصول حکمرانید بر تأک حکمرانی بهینه
 کپارچهی استیس يهاحلراهاستفاده از 

 یهچندال سازمانی ماتیتنظ

 مشارکت
 هاگیريیمداران در تصمسهام رکردنیدرگ

 متعدد، ازجمله زنان گرانیباز

 يبرا هچند سهامدار يهاپلتفرمی و و خصوص یدولت يهاشارکتم

 دارانسهام يهمکار شیافزا

 استفاده از منابع

 کارآمد يهاصیتخص

 نهیجبران هز

 دسترسی برابر

 يازنظر اقتصاد یمنطق يریگمیتصم

 نهیجبران هز

 منابع تیامن نیتضم مدیریت تقاضا توسعه پایدار

 

 بحث 

هاي رویکرد همبست مروري بر ابعاد و ویژگیهدف  در این مقاله

 يموردمطالعه  ای ایجغراف بود؛ لذاغذا  -انرژي -ویژه همبست آببه

گرفته نشد و تنها  در نظرآوري تحقیقات مرتبط جمع يبرا

 -رژيان -آب با شروط تمرکز بر تحقیقات بر همبست تحقیقاتی

 ت.قرار گرف مدنظرغذا و تفاوت رویکرد همبست با سایر رویکردها 

عنوان اغلب به همبستشده انجامهاي بررسی بهباتوجه   

ا در غذ دیآب و تول، اقلیم، يمانند انرژ یبخش مؤلفه نیادغام چند

ن آ قیقد يدر مورد معنا و کالن ارائه شده یتیحاکم کردیرو کی

رقابت و اغلب  پراکندگی، وجود با. وجود ندارد یتوافق چندان

همبست، در این مقاله تالش شد  فیدر مورد تعار ادراکتداخل 

به وفاق قرار گرفتند، ارائه شود. باتوجه موردی که بیشتر نیمضام

االت مورد بررسی و مطالعات موردي برخی از آنها، رویکرد مق

در بخشی از مطالب ارائه شده در این مقاله مبنا و راهنما  هرکدام

بندي مقاالت بررسی اند و این مقاله حاصل بررسی و جمعبوده

 شده است.  

رویکرد همبست در یک سیستم بر اساس روابط داخلی، 

 شود.ستم تعیین میعوامل خارجی و نحوة ارزیابی عملکرد سی

یرگذار بر سیستم با رویکرد همبست تأثروابط داخلی و عوامل 

بندي مختلفی دارند. ارزیابی عملکرد سیستم با استفاده از دسته
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 پذیريآید که پایداري و انعطافمی به دستهاي مختلف شاخص

غذا  -انرژي -آب همبست کردیروي مطرح هستند. هاشاخصاز 

و  يمتقابل آب، انرژ یکردن وابستگبرجسته يبرا يعنوان ابزاربه

ه شد یجتروایجاد و بهتر منابع  تیریمد يو ارتقا ییغذا تیامن

 همبست در خصوص تعداد تحقیقات شیطور که افزااست. همان

موضوع گذشته  يهادر سال ،دهدینشان مغذا -انرژي -آب

. تگرفته اسویژه قرار  موردتوجه قاتیتحق همبست سه منبع در

انجام شده  یافتهتوسعه يکشورها در يادیتا حد زتحقیقات مرتبط 

به دنبال  مناطقاین را در  موضوع نیدر مورد ا ی بیشتريآگاهو 

به شرایط آنها نیز باتوجه توسعهدرحالداشته است. درکشورهاي 

که بعضاً با مشکالت بیشتري در تأمین منابع مواجه هستند، در 

 جادیا هاي اخیر به رویکرد همبست توجه بیشتري شده است.سال

 یآن، چگونگ يامدهایو پغذا  -انرژي -آب همبستدرک جامع از 

 تقویتآب،  ین کمی و کیفیتأم يهازمان چالشهممدیریت 

به  یدسترس شیو افزاي اریآبکفایت کمی  قیاز طر ییغذا تیامن

بر پایه مفاهیم سیستم  يکردیرو ازمندین ،مناطقهمه  برق در

مشخص کند. ها را بخش نیصراحت ارتباطات بکه به است

پیوسته منابع آب، موضوع همبه سابقه رویکرد مدیریت بهباتوجه

برخی غذا محل تردید  -انرژي -آب جدید بودن رویکرد همبست

 رایج یمفهوم يهاشاخص یبا استفاده از برخپژوهشگران است. 

را با غذا  -انرژي -ي همبست آبهاو تفاوت هاشباهتتوان یم

ین رتمهمپیوسته منابع آب مقایسه کرد. از همبه تیریمد میمفاه

ه کنحويها در دو رویکرد است بهها، مقیاس مکانی بررسیشاخص

پیوسته منابع آب در مقیاس حوضه آبریز همبهرویکرد مدیریت 

اند توهاي مختلف میشود و رویکرد همبست با مقیاستعریف می

 هاي مختلف منابع درتطبیق یابد. از طرفی، اهمیت یکسان بخش

 پیوسته منابع آبهمرویکرد مدیریت به برخالفرویکرد همبست 

اي هبخش هاياست که بخش آب را مرکز در نظر گرفته و سیاست

در  ودخ ییتوانا کند. همبست برمختلف را بر اساس آن تبیین می

غذا در  ي ومختلف مانند آب، انرژ يهابخشایجاد ارتباط در 

دانش جامع  اصلی باتفاوت  تمرکز داشته ومنابع  تیریمد

رکزي و دوري کردن از تمرکز بر چندم استِیس سازي،یکپارچه

هرچند ممکن است به یک منبع خاص در مفهوم آن است، 

 هاي بخشی در موارد مختلف توجه شود.اولویت

غذا در همه کشورها  -انرژي -آب همبستبه  يتوجه فور

 بخش مهمی از جامعه امرارمعاش يبرا یی کهشورهاک خصوصبه

ق منظور تحقبهایران،  ازجمله هستند یمتک يشدت به کشاورزبه

 روز،ي صحیح و بههادادهوجود  .است يضرور داریاهداف توسعه پا

 يگذارتاسیس و پیوستگی مناسب یاسیسروابط  ي،نهاد باتیترت

توسعة  الزمة از منابع يبردارو نظارت بر بهره تیریمد يبرا

. چارچوب غذا است -انرژي -آب تحقیقات مرتبط همبست

توان در غذا در ایران را می -انرژي -روابط همبست آب یقاتیتحق

  نمایش داد. 8شکل 

 
 غذا در ايران -انرژی -روابط همبست آب یقاتيچارچوب تحق -8شکل 
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دوسویه است  صورتبهدر ایران روابط آب و انرژي 

ود. شدر راستاي بهره از دیگري، استفاده می هرکدامکه از نحويبه

ا در برخی کشوره کهچنانآنولی استفاده از غذا براي تولید انرژي 

چارچوب قرار نگرفته است. آنچه از  مدنظربه آن پرداخته شده، 

غذا در ایران مشخص است  -انرژي -روابط همبست آب یقاتیتحق

مختلفی دارد و ي منشأهاشود فشارهایی که بر منابع وارد می

هاي مناسب، کاهش فشار بر منابع با استفاده از پاسخ است يضرور

ها، سیاست بیتصو قرار گیرد. مدنظر هاآنو حفظ پایداري 

ي هادر بخش در راستاي کاهش فشار بر منابع نیقوانها و برنامه

ها در توسعة آن از مشارکت همه بخش نانیبا اطم دیبامختلف 

 یجوانب مثبت و منف یابیارز ي؛ لذا براباشد هامهبرنا ایها استیس

 توسعه يبرا کپارچهی کردیرو کبا استفاده از یمداخله نوع هر 

اقدام یا  کیحاصل شود که  نانیاطم باید هااستیاقدامات و س

 گذارد.ینم یمنف ریتأث گرید هايبر بخش در یک بخش استیس

اولویت  عنوانبهچنانچه به موضوع همبست منابع در کشور 

 شود، در گام بعدي توجهگذاري ریزي و سیاستتحقیقاتی، برنامه

توان موضوع همبست منابع را فراتر از مرزهاي کشور و می

راهکاري براي ارتقاي  عنوانبهخصوص با کشورهاي همسایه، به

قرار داد. هرچند  موردتوجهمشارکتی  صورتبهوري منابع بهره

به  ازین این نوع مشارکت همگون کشورها،نا تیبه ماهباتوجه

نفعان دارد که بتواند ذي يو کشور ياخاص منطقه يهاياستراتژ

تحت  ییایمتعدد را از مناطق مختلف جغراف گذاراناستیو س

 یاسیو س ينهاد ،یحقوق ،ياقتصاد-یمختلف اجتماع طیشرا

 یچگونگ یبررس يبرا ياابتکار منطقه کهمچنین ی .جذب کند

 ازیمنافع متقابل موردن ي کسببرا يگریکشور از د کیاستفاده 

آب استفاده از منابع  شیافزا يبرا ییهاياستراتژتدوین  است؛ لذا

 سطحی و زیرزمینی مشترک ضرورت دارد.

 یريگجهينت
است که  یچارچوب مفهوم کی (WEF) غذا-يانرژ-آب همبست

و به دنبال  دهدیم صیها را تشخبخش نیب دهیچیارتباطات پ

 جیآنها را ترو نیب ییافزااست که هم یمشترک يهاحلتوسعه راه

 تمرین همکاري بینتنها در مورد  غذا-يانرژ-آب همبست .کند

. پردازدیم زین یعلم قاتیبه نحوة انجام تحق هبلک ست،ین یبخش

 ایبر حداکثر کردن سود  یمبتن یاز نظر مفهوم همبست تفکر

 هابخش نیب تعاملبه  شتریب بلکه، نیست نهیرساندن هزحداقلبه

 يهانهیرساندن هزحداقلبه همبست بر رویکرد. پردازدیم

مبتنی جداگانه،  يهاعملکرد بخش يسازنهیبه يجا، بهتعامالت

مختلف، از  يهااسیدر مق همبست . ممکن است تعامالتاست

چارچوب داشته باشد. در  وجودی تا سطح خانگ یسطح جهان

 یه،یی وضعیت اولشناسا يمتقابل برا يهاوتحلیلتجزیه همبست

ها )تأمین در طی انجام پروسه مختلف يهاییافزاو هم تعامالت

 هانهیرساندن هزحداقلبه يبرا یو انجام اقدامات غذا، آب و انرژي(

در  ییهاشرفتیموردنیاز است. اگرچه پهاي بخشی، و هدررفت

گرفته است، استفاده از صورت همبست تفکر یمفهوم يبندفرمول

 يهاينوآور ازمندین پیچیده بوده و يسازدر مدل همبست تفکر

در  يبازنگر ازمندین رویکرد همبست ن،یعالوه بر ا .است یاساس

بخشی و تغییرات نهادي و ساختاري است. آنچه مسلم  تیریمد

انسانی یک  جامعةاست حاکمیت رویکرد همبست در تأمین رفاه 

  ضرورت است.

 "گونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود نداردهيچ"
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