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چكيده
استفاده ناپایدار از منابع آب -همچون آبیاری ناکارآمد ،برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی،
سدسازی و تبخیرسازی ،پمپاژ رودخانهها و زوال دریاچهها و تاالبها -به مشکلی جهانی تبددیل
شده است .تا چند سال اخیر دانشمندان ،علم هیدرولوژی را بددون در نظدر گدرتت نقدش و اثدر
تلفیقی دخالت انسان بر محیط زیست و برعکس ،مورد مطالعه قرار میدادند .اما بعدها روش شد
که بدون آن ،بررسی یک چرخه هیدرولوژی با خطا همراه خواهد بود .بده همدی دلیدل مفهدو
جدیدی به نا هیدرولوژی اجتماعی معرتی شد که به اثرات تلفیقی انسدان-آب مدیپدردازد .بدر
اساس نتایج مطالعات صورت گرتته و با توجه به اهمیت نقش انسان در تغییرات محیطی بهویژه
بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضهها ،مطالعه حوضههای آبریز در قالب هیدرولوژی اجتماعی ضروری
بهنظر میرسد .بنابرای به منظور حل چالشهای آبی موجود در حوضههای آبریز ،نیاز است کده
متخصصان هیدرولوژی ،مدیریت منابع آب ،جامعه شناسی و اقتصاد با مفاهیم جدید بی رشدتهای
از جمله هیدرولوژی اجتماعی آشنا شوند .در ای مقاله ،ضم معرتی ای مفهدو  ،تفداوت آن بدا
مدیریت جامع منابع آب و جامعهشناسی آب شرح داده می شود .همچنی اندوا مختلد بررسدی
سیستم تلفیقدی انسدان-آب در هیددرولوژی اجتمداعی شدامل هیددرولوژی اجتمداعی تداریخی،
هیدرولوژی اجتماعی مقایسهای ،و هیدرولوژی اجتماعی ترآینددی معرتدی مدیشدوند .در انتهدا،
چالشهای پیشروی هیدرولوژی اجتماعی بررسی میگردند.
واژگان کلیدی :هیدرولوژی اجتماعی ،جامعهشناسی آب ،مدیریت جامع مندابع آب و سدرزمی ،
رتتار نوظهور ،همتکاملی.
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مقدمه
جهانی که ما در آن زندگی میکنیم ،به شدت پویا بوده و تغییرات زیاادی در آن باه صاورت
همزمان رخ میدهد ( .)Montanari et al, 2013این تغییرات باعث شده است که مناابع آب در
سطح جهان دچار تغییرات زیادی شوند .فعالیتهای انسانی و دخالت بشر در طبیعات ،باه ویاژه
تغییر کاربری اراضی و تخریب اکوسیستم های طبیعی ،از عوامل موثر بر کمیت و کیفیات آب
هستند ( .)Varis et al, 2004به عقیده فیشر و هیلاین )1997( 1احتماا رشاد جمعیات در ساطح
جهان متقاعدکنندهترین دلیل برای نگرانی جوامع در این زمینه اسات .افازای رشاد جمعیات
باعث افزای نیاز بشر به آب شرب ،غذا ،برق ،انرژی و سایر فعالیتهای کشاورزی و صانعتی
و در نتیجه به تقاضای بیشتر بارای آب منجار مایشاود ( .)UN-Water, 2012بناابراین افازای
تقاضای بشر برای غذا ،آب و انرژی باعث شده است که انسان در رقابت شدید با طبیعت قرار
گیرد ،به طوری که دیگر نمیتوان تضمین نمود که طبیعات تواناایی بازساازی خاود را داشاته
باشد ( .)Pande and Sivapalan, 2016از ساوی دیگار ساود مادیریت مناابع آبای و حکمرانای
نامناسااب آب نیااز مساائله مهماای در ایجاااد برخاای مشااک ت در حوضااههااای آبریااز بااهویااژه
حوضههای آبریز فرامرزی اسات ( .)Kliot et al, 2001بناابراین زنادگی آیناده انساان در کاره
زمین با تهدیدهای زیادی روبهرو است ).(Rockström et al, 2014
باید توجه داشت که ارتباط بین افزای جمعیت و کاه منابع طبیعای از جملاه مناابع
آب و تن ها و بحرانهای ایجاد شده ،موافقان و مخالفان زیاادی دارد .برخای از ف سافه و
اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی (از جمله اف طون ،اپیکوریان و رواقیان) از دیرباز مخالفت
خود را با رشد جمعیت نشان دادهاند .مالتوس 2کشی و اقتصاددان انگلیسی در ساال 1798
برای اولین بار نظریه افزای جمعیت و بحران غذایی را مطار کارد و در کتاابی باا عناوان
«تحقیق درباره اصل جمعیت و تاثیر آن در پیشرفت جامعه» به ارتبااط باین جمعیات و مناابع
1. Fischer and Heilig
2. Malthus
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طبیعی پرداخت .مالتوس با اعتقاد به اینکه جمعیت به صورت تصااعد هندسای و کشااورزی
به صورت تصاعد حسابی رشد میکند ،رشد جمعیت را عااملی بارای بحاران مناابع طبیعای
میدانسات (اطاعات .)1390 ،در مقابال نظریاه کااه جمعیات ،برخای دیگار از افازای
جمعیات حمایاات کاارده و آن را ضاروری دانسااتهانااد .خاوزه دوکاسااترو( 1جمعیااتشااناس
برزیلی) در کتاب خود با عنوان «جغرافیای گرسنگی» ،ع وهبار نقاد دیادگاههاای مخالفاان
رشد جمعیت ،بیان کرده است که فقر و گرسنگی ناشی از رشاد جمعیات نمایباشاد ،بلکاه
علت اصلی آن را باید در نظامهای اقتصادی و اجتمااعی حااکم بار جواماع بشاری جساتجو
کرد (کتابی .)1364 ،مارکس دومیرابو نیز معتقد است که به دلیل اثرات متقابال جمعیات و
موادغذایی ،رشد هر کادام باعاث رشاد و افازای دیگاری خواهاد شاد (اطاعات.)1390 ،
کورنوکوپیان ها 2که از مخالفان نظریه مالتوس و از موافقان افازای جمعیات بودناد ،معتقاد
بودند که طرفداران مالتوس اثرات پیشرفت فناوری و مشارکتهای اجتماعی آینده را بارای
تامین منابع غذایی موردنیاز انسانها درنظر نگرفتهاند ،چرا که باه عقیاده آنهاا پیشارفتهاای
حاصل شده در جهت افازای بهارهوری و باازده کشااورزی ،افازای تولیاد محصاو ت،
شیرینسازی آب دریاا ،تصافیه آب و فاضا ب ،و پیشارفتهاای دیگار مایتوانناد کما
زیادی به تامین نیازهای بشر نمایند ( .)Mianabadi et al, 2015; Gleditsch, 2003همچنین بر
اساس برخی مطالعات ،بحران موجود در منابع آب ،بحران کمبود آب [برای جمعیت رو باه
رشد] نیست ،بلکه بحران مدیریت و حکمرانی آب است (Hensel et al, 2006; Biswas and
) .Seetharam, 2008; ADB, 2013بناابراین بار اسااس ایان نظریاات و مطالعاات نمایتاوان
افزای جمعیت را عامل اصلی برای ایجاد تن ها ،اخت فات و درگیریها بر سر مناابع آب
دانست.
به دلیل اثراتی که فعالیتهای انسانی بر محیط زیست داشته است ،زمین شناساان ،عصار
زمااینشناساای کنااونی را «آنتروپوساان» -دوره تاااثیر فااراوان فعالیااتهااای انسااان باار اقلاایم و
محیط زیست -نام نهادهاند که از اواخر قارن  18آغااز شاده اسات و خصوصایت غالاب آن
افازای نماایی فعالیاتهاای بشار در ایان دوران اسات ( .)Crutzen and Stoermer, 2000از
سالهای آغازین انق ب صنعتی و آغااز دوره آنتروپوسان ،تاامین ،انتقاال و توزیاع آب در
جهان به خاطر فعالیتهای بشر در جهت مدیریت مناابع آب و همچناین پیامادهای ناشای از
1. Jose DeCastro
2. Cornucopians
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(L’vovich and White,

تغییر کاربری اراضی شهری و روستایی دچار تغییراتای شاده اسات
) .1990فعالیتهاای انساانی بار کیفیات فیزیکای ،شایمیایی و بیولاوژیکی جریاان آبهاای
سطحی و زیرزمینی اثر میگذارند ( .)Meybeck, 2003همچنین این فعالیتها باه روشهاای
مختلفی از جمله انحراف جریان (انتقال آب بین حوضهای) ،تغییر در شبکه جریان (سااخت
سدها و مخازن) ،تغییر خصوصیات زهکشی حوضههاا (از باین باردن جنگال هاا ،افازای و
گسترش شهرنشینی ،فعالیتهای کشاورزی) ،و فعالیتهایی که باعث تغییر اقلیم منطقاهای و
جهانی میشوند (انتشار گازهای گلخانهای ،تغییر کاربری اراضی) بار پاسا هیادرولوژیکی
حوضهها اثر گذاشتهاند ( .)Savenije et al, 2014بهطوریکه برداشات بایرویاه و بایقاعاده
آب برای تامین نیازهای بشر پیامدهایی از قبیل نشست زمین ،نفوذ آب شور ،تن آبای باین
کشورهای حاشیه منابع آب مشترک ،تغییر زمان و مقدار جریان رودخانهها در پایین دسات،
پیامدهای منفی ناشی از جنگلزدایی و تغییر الگوی بارش را در پی داشته است (Pande and
) .Sivapalan, 2016تغییر مسیر جریان آب و جابهجایی آب بر اثر عوامل اجتمااعی ،سیاسای
و تجاری ،یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه نق انسان بر طبیعت اسات ( Sivapalan et al,
 .) 2012به عنوان مثال ،پمپاژ ی عامل اجتماعی اسات کاه باعاث حرکات آب بار خا ف
جریااان طبیعاای (گرادیااان جریااان) ماایشااود .یکاای دیگاار از موضااوعات مهاام در حااوزه
هیادرولوژی ،مفهاوم «آب مجاازی» (Chapagain et al, 2006; Hoekstra and Chapagain,
) 2007است .اگرچه به نظر میرسد که آب باید از منطقه پارآب باه منطقاه کام آب منتقال
شود ،اما مفهوم آب مجازی نشان میدهد که عوامل دیگری چاون سیاسات ،باازار جهاانی،
اقتصاد ،فناوری ،هزینه سوخت ،و مرزهای تجارت بر تعیین جریان آب مجازی ماوثر اسات
(.)Sivapalan et al, 2012
در گذشته ،مسئله آب به صورت سنتی و در سطح محلی و با مشارکت مردم مادیریت
میشد ،اما با ایجاد سازمانهای مختلف مربوط به مدیریت آب (بهویژه کانالهاا و آبیااری)
روشهااای مهندساای جااای موسسااات محلاای را گرفاات و مااردم را از سیاسااتگذاریهااا و
تصمیمگیریها و مدیریت منابع آب دور نماود (بانادیوپادهیای .)2009 ،تغییار پاارادایم در
سیاستگذاریها با تکیه محض بر تکنولوژی و پیشرفت مهندسی و ایجااد ساازههاای بازر
آبی مانند سدها ،باعث مهاجرت ناخواسته مردم در برخی نقاط شاده و پیامادهای اجتمااعی
بسیاری را به دنبال داشته است ،بهطوریکاه بارای بررسای رواباط درهامتنیاده سدساازی و
جوامع بشری« ،کمیسیون جهانی سدها» شکل گرفت (باندیوپادهیای.)2009 ،
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بررسی این پیامدها نشان میدهد که فعالیتهای گذشاته بشار نقا کلیادی در ایجااد
این تن ها و بحرانها داشته ،و پیامدهای فراتر از منطقه و محل فعالیت آنهاست (Pande
) .and Sivapalan, 2016نگاااه دیپلماساای آب نیااز اکنااون بیااان ماایدارد کااه حوضااههااای
فراماارزی ،منااابع آب جهااانی-محلاای 1و دارای ابعاااد محلاای ،ملاای و بااینالمللاای هسااتند
( .)Mianabadi et al, 2013به عنوان مثال وجود چال ها و مشک ت آب در حوضه هاامون
هیرمند ،باعث مهاجرت اجباری مردم به استان گلستان گردیده است .این مسئله باعث ایجاد
چال ها و تبعات امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی مختلفی در حوضه مقصاد شاده کاه باه ااهر
چاال هاا و مشاک ت حوضاه مبادا را نداشاته اسات ( .)Mianabadi et al, 2013در چناین
شرایطی ،امنیت آب ،موضاو مهمای بارای بسایاری از کشاورها شاده اسات (UN-Water,
) .2013به همین دلیل ،بحران آب مسئلهای جهانی است که به اشکال مختلفی تبعاات آن در
سراسر جهان دیده میشود (.)Pande and Sivapalan, 2016
توسعه جوامع انسانی در امتداد رودخانهها و حاشایه دریاچاههاا باعاث شاده اسات کاه
انسانها از دوران باستان با علم هیدرولوژی سروکار داشاته و بارای اطمیناان از در دساترس
بودن آب کافی برای مصارف مختلف به اندازهگیری ساطح آب دریاچاههاا و رودخاناههاا
بپردازند ( .)Montanari et al, 2013به عنوان مثال اندازهگیاری ساطح آب رودخاناه نیال در
مصاار حاادود  4000سااال پاای توسااط مصااریان انجااام شااده اساات ( .)Said, 1993علاام
هیدرولوژی به شکل جدید آن ،در اواسط قرن  19پدیدار و در قرن  20به عنوان یا علام
مستقل مطر شد ( .)IAHS, 2012پیشرفت این علم در طول تاری با توجه به نیاز بشر بارای
مطالعه و حل مشک ت آب و پای مخااطرات آبای حاصال شاده اسات (.)Klemeš, 1988
امروزه با در نظر گرفتن نق انسان و توسعه اجتماعی در پاسا هیادرولوژیکی حوضاههاا،
اهمیت علم هیدرولوژی بیشتر از پی شده است .توساعه دانا مهندسای آب و اساتفاده از
مفاااهیمی چااون «ماادیریت آب»« ،ماادیریت منااابع آب» و «ماادیریت جااامع منااابع آب» در
دهههای  1970تا  1990نشان میدهد که سیستمهای آب فقط برای برداشت و مصارف آب
نیستند ( ،)Savenije et al, 2014بلکه باید بین تامین نیازهای انسانی و پایداری اکوسیستمهاا،
تعادل برقرار باشد (.)Falkenmark and Rockström, 2004
با توجه به مسائل بیان شده به نظر میرسد باید تغییر نگرشی نسبت به علم هیادرولوژی
1. Glocal
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سنتی که تا مدتها نق انسان را در چرخه هیدرولوژی نادیده میگرفات ،صاورت گیارد.
چرا که در عصر جدید و در دوره آنتروپوسن ،1دیگر نمیتوان انساانهاا را باه عناوان یا
عامل خارجی یا به عنوان شرایط مرزی در سیستم هیدرولوژی در نظر گرفت ،بلکه انسان به
عنااوان بخا مهاام دروناای یا سیسااتم جفاات شااده انسااان-آب نقا مهماای در چرخااه
هیدرولوژی دارد ( .)Pande and Sivapalan, 2016مدلهای هیدرولوژیکی سنتی برای مادل
کردن فرآیندهای هیدرولوژیکی ،سیستمهای آب و جامعه را به صورت جداگانه و مساتقل
از فرآیندهای همتکاملی 2درنظر میگرفتند .بنابراین این مدلها تنها برای حوضههای بکار و
دستنخورده مناسب بوده و برای شبیهسازی اثرات متقابال سیساتم هیادرولوژی باا جامعاه،
ماادلهااای هیاادرولوژی را بااا ماادلهااای مسااتقل رفتارهااای اجتماااعی جفاات ماایکردنااد
(.)Montanari et al, 2013
با اهمیت یافتن نق انسان در پایداری سیستمهاای آب ،متخصصاان نیازمناد رویکارد
چندرشااتهای ،بااینرشااتهای یااا فرارشااتهای باارای بررساای ،شناسااایی ،درک ،ماادلسااازی و
پی بینی بازخوردها و اثرات متقابل بین اجزای سیستمهای هامتکااملی انساان-آب هساتند.
3
بنابراین مفاهیمی چاون «مادیریت جاامع مناابع آب» ;(Maass et al, 1962; Kneese, 1964
5
)« ،Teclaff, 1967جامعااهشناساای آب» )Falkenmark, 1979( 4و «هیاادرولوژی اجتماااعی»
( ،)Sivapalan et al, 2012در مباحث مدیریت منابع آب وارد شدهاند .مدیریت جاامع مناابع
آب که به شناسایی اثرات متقابال در هام تنیاده باین آب و انساان (Savenije and Van der
) Zaag, 2008و بررسی تخصیص عاد نه بین ذیمدخ ن ( )Wolf, 1999میپاردازد ،توساط
تصمیمگیران سیاسی در بسایاری از کشاورها ماورد اساتفاده گساتردهای قارار گرفتاه اسات
( .)Montanari et al, 2013دان جامعهشناسی آب بر اساس نیاز باه درک چگاونگی تغییار
سیستمهای آب ناشی از فعالیتهای انسان و بررسی پیامدهای اجتماعی پروژههای آبی ارائه
شد ( .)Pande and Sivapalan, 2016اگرچه در متون مختلف علمای جامعاه شناسای آب باا
1. Anthropocene
2. Co-evolution

 .3در مقاله سیواپا ن و همکاران ( )2012که اولین بار باه اصاط «هیادرولوژی اجتمااعی» پرداختاه شاده
است ،از کلمه  scienceاستفاده شده و هیدرولوژی اجتماعی را ی علم جدید معرفی کاردهاناد .در مقالاه
«جامعه شناسی آب» یا  hydrosociologyبرای اولین بار و با کلماه field
فالکنمارک ( )1979نیز اصط
معرفی شده است .در اینجا برای هر سه اصط از کلمه «مفهوم» استفاده شده است.
4. Hydrosociology
5. Socio-hydrology
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اصااط  hydrosociologyمعرفاای شااده اساات ،امااا ک هاای و همکاااران ( )2016اصااط
 water sociologyرا معرفی نموده و بیان کردهاند که این اصط به بررسای اثارات متقابال
بین آب و جامعه و عوامل و پیامدهای اجتماعی مشک ت آب میپردازد کاه از منظار آنهاا
دارای سه بعد مبانی ،1تفکری 2و کاربردی 3میباشد .در بعاد اول ،باه چگاونگی اثرگاذاری
مصرف ،جمعیت ،اقتصاد و فناوری و در بعد دوم به چگاونگی اثرگاذاری الگاوی فکاری،
باورها ،فرهنگ و تجارب اجتماعی بر منابع آب پرداخته میشاود .بعاد ساوم نیاز عا وه بار
مطالعه مشک ت آب ،راهکارهای زم برای بهبود شرایط با توجه به نظریههاای پایاداری و
عدالت آب را مورد توجه قرار میدهد ( .)Kolahi et al, 2016هیدرولوژی اجتمااعی عا وه
باار اینکااه انسااان را عاماال مهماای در سیسااتم جفاات شااده انسااان -آب درنظاار ماایگیاارد،
بازخوردهای دوجانبه بین انسان و سیستم آب را مورد بررسی قرار مایدهاد کاه مایتوانناد
موجب ایجاد «رفتارهای نو هور» در سیستم شوند (.)Sivapalan et al, 2012
در این مقاله با توجه به اهمیت روزافزون تاثیر علوم اجتماعی در مطالعه سیستمهای آب ،باه
بررسی مفهوم جدید هیدرولوژی اجتماعی ،خصوصیات ،کاربردها ،و چال های پای روی آن
و نیز تفاوت آن با مدیریت جامع منابع آب و جامعهشناسی آب پرداخته میشود.
 .1هيدرولوژی اجتماعی
اصط هیدرولوژی اجتماعی برای اولین باار توساط سایواپا ن 4و همکااران در ساال 2012
وارد متون علمی شد .آنها در مقاله خود علم هیدرولوژی اجتماعی را به عنوان «علام ماردم و
آب» تعریف نمودند که هدف آن درک پویایی و همتکاملی سیستمهای درهم تنیده و جفات
شده انساان -آب و بررسای اثارات متقابال و بازخوردهاای دوجانباه باین انساان و آب اسات.
ساایواپا ن و همکاااران ( )2012بااا ارائااه نمونااهای از تاان هااای اجتماااعی موجااود در حوضااه
رودخانه مورومبیج در استرالیا ،اذعان داشتند که پی بینی پویایی چرخه آب در مقیاس زماانی
بلند مدت ،بدون در نظرگرفتن اثرات متقابل و بازخوردهای موجود بین آب و انسان به آسانی
امکان پذیر نمیباشد .تا پی از هور علم هیدرولوژی اجتماعی ،فعالیتهای انساانی در زمیناه
1. Material
2. Ideal
3. Practical
4. Sivapalan
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مدیریت منابع آب به عنوان واداشت خارجی و به عنوان عااملی ثابات در چرخاه آب در نظار
گرفته میشد ( .)Milly et al, 2008; Peel and Bloschl, 2011اما هیدرولوژی اجتمااعی ،انساان
و فعالیتهای انساانی را باه عناوان بخشای از پویاایی چرخاه آب در نظار گرفتاه و هادف آن
بررسی رفتار متقابل انسان و آب در کنار هم است ).(Sivapalan et al, 2012
علی رغم این که متون و کتابهای درسی هیدرولوژی همچنان به بررسای فرآینادهای
هیدرولوژی در حوضههای بکر و یا در شرایط ایدهآل میپردازناد ،اماا باه اعتقااد واگنار 1و
همکاران ( ،)2011در دنیای در حال تغییری که بخ عظیمای از آن تحات تااثیر عملکارد
انسان است و تقریبا های منباع آب دسات نخاوردهای در آن وجاود نادارد ،گساترش علام
هیدرولوژی و ارتباط با سایر علوم و رشتههای مرتبط برای مدیریت چاال هاای جدیاد در
جهان درحال تغییر از ضروریات مطالعات هیدرولوژی است .هیدرولوژی اجتماعی این نیااز
را مااورد توجااه قاارار داده و بااه دنبااال ارائااه راهکارهااایی باارای حاال اینگونااه چااال هااا در
سیستمهای درهم تنیده انسان -آب است (.)Sivapalan et al, 2012
سیواپا ن و همکاران ( )2012بار ایان باورناد کاه باین علام هیادرولوژی اجتمااعی و
اکوهیدرولوژی 2شباهتهاای بسایاری وجاود دارد .باه گفتاه آنهاا همانطورکاه هاور علام
اکوهیدرولوژی باعث گسترش ارتباط بین هیدرولوژی و علاوم خااکشناسای ،فیزیولاوژی
گیاهان و ژئومورفولوژی شده است ،هیدرولوژی اجتمااعی نیاز منجار باه گساترش ارتبااط
هیدرولوژی با علوم اجتماعی میشود .اکوهیدرولوژی به بررسی همتکاملی پوش گیااهی
و آب ( )Eagleson, 1982; 2002; Rodriguez-Iturbe, 2000و هیاادرولوژی اجتماااعی بااه
بررسی همتکاملی انسان و آب میپردازد .اما باید توجه داشت که هیدرولوژی اجتماعی در
مقایسه باا اکوهیادرولوژی از مکانیسامهاای پیچیادهتاری برخاوردار باوده و کااربرد آن باا
چال های بیشتری روبهرو است؛ چرا که انسانها ابزار و روشهای قدرتمندی برای کنتارل
طبیعت و چرخه آب داشته و نه تنها نسبت به پوشا گیااهی قادرت ساازگاری بیشاتری باا
محیط دارند ،بلکه میتوانند طبیعت را نیز با خاود ساازگار نمایناد (.)Sivapalan et al, 2012
بنابراین به گفته سیواپا ن و همکاران ( ،)2012پای بینای سیساتم درهامتنیاده انساان-آب،
نسبت به اکوسیستم-آب ،دارای عدم قطعیت بیشتری است.
پی از ارائاه مفهاوم هیادرولوژی اجتمااعی ،مطالعااتی در زمیناه هامتکااملی سیساتم
1. Wagener
2. Eco-Hydrology
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انسان -آب صورت گرفته بود که از آن جملاه مایتاوان باه مطالعاات گیلاز )2005( 1بارای
بررسی همتکاملی تکنولوژی آب و جامعه در هلند ،مطالعه کاالیس )2010( 2بارای بررسای
همتکاملی توسعه مناابع آب در آتان باساتان ،و مطالعاه پاتااکی 3و همکااران ( )2011بارای
بررسی اثرات متقابل فرآیندهای اجتماعی و اکولوژی در مدیریت آب شهری اشاره کرد.
پس از ارائاه مفهاوم هیادرولوژی اجتمااعی مطالعاات بیشاتری در ایان زمیناه صاورت
گرفات (Elshafei et al, 2014; Gober and Wheater, 2014; Loucks, 2015; Sivapalan,
).2015; SIvapalan and Bloschl, 2015; Blair, P and Buytaert, 2016, Garcia et al, 2016
به عقیده ارتسن 4و همکاران ( )2014با افزای مطالعات و درک بهتر فعالیتها و شبکههای
انسانی ،مدل ها باا جزئیاات بیشاتری در حاال توساعه هساتند ،بناابراین اثارات کوتااه مادت
هیدرولوژی بر انسانها و واکن انسانها برای مواجه شدن با این اثرات که به نوبه خاود بار
هیدرولوژی اثر دارد (وجود بازخورد باین انساان و هیادرولوژی) بایاد وارد مادلهاا شاود.
تاکنون مطالعات مختلفی برای بررسی این اثرات متقابل و بازخوردها انجام شده و مدلهای
مفهومی جدیدی در این زمینه پیشنهاد شده است .برخای از مطالعاات انجاام شاده در زمیناه
هیدرولوژی اجتماعی به بررسی الگوی تغییرات زمانی روابط انسان-آب پرداختهاند (Lu et
) .al, 2015; Parveen et al, 2015; Zhou et al, 2015اما هدف بیشاتر تحقیقاات انجاام شاده،
ارائه ی مدل مفهومی ریاضی شامل معاد ت دیفرانسیلی غیرخطی جفت شده باوده اسات
( .)Troy et al, 2015به عنوان نمونه دیبالدازار 5و همکاران ( )2013برای بررسی اثر متقابال
و بازخوردهای بین فرآیندهای اجتماعی و فرآیندهای هیدرولوژیکی در ی سیستم در هم
تنیده انسان-سیل ،مدل مفهومی سااده و دیناامیکی را بارای بررسای چگاونگی هامتکااملی
ارتفا سیلبندها با سکونت جمعیت انسانی توسعه دادناد .اسرینیواساان )2015( 6باه بررسای
امنیت آب شهری بر اثر وضع قوانین جدید در شاهر چناایی در هناد پرداختاه اسات .لیاو 7و
همکاران ( )2014مدلی برای بررسی همتکاملی سیستم جفات شاده انساان-آب در حوضاه
1. Geels
2. Kallis
3. Pataki
4. Ertsen
5. Di Baldassarre
6. Srinivasan
7. Liu
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تریم در چین ارائه نمودند .ون امری  1و همکاران ( )2014مدلی برای بررسای رقابات باین
انسان و اکوسیستم بر سر آب در حوضه رودخانه مورومبیج استرالیا پیشنهاد دادند .کاری 2و
همکاران ( )2014نیز متغیرهای انسانی و علوم اجتماعی را باا مادلهاای هیادرولوژی بارای
بررسی رواناب یخچالها در رودخانه ساانتا در پارو ترکیاب کردناد .الشاافعی 3و همکااران
( )2015مدلی مفهومی برای بررسی همتکاملی و خصوصیات نو هور سیستم انسان-آب در
حوضه نیمه خش دریاچه تولیبین در استرالیا ارائه نمودناد .همچناین گارسایا 4و همکااران
( )2016برای پاس به این سوال که نظام بهرهبرداری از مخازن چاه اثاری بار اعتمادپاذیری
تااامین آب در شااهرهای درحااال گسااترش دارد ،بااه بررساای سیسااتم جفاات شااده انسااانی و
هیدرولوژیکی پرداختند.
با توجه به اهمیت نق انسان در پاس هیدرولوژیکی حوضههاا و سیساتمهاای جفات
شده انسان-آب ،مهمترین مزیت هیدرولوژی اجتماعی این است که انسان را به عنوان یکای
از عوامل و عناصر مهم مدلسازی درنظر میگیرد و بر این اساس وقو پدیدههاای نو هاور
در سیستم را پای و مدلسازی میکند.
 .2همتكاملی و رفتار نوظهور
مفهوم همتکاملی از طریق اکوهیدرولوژی وارد متون علمی شد که در هیادرولوژی اجتمااعی
نیز مورد استفاده قارار گرفتاه اسات ( .)Sivapalan et al, 2012منظاور از هامتکااملی تغییارات
(رشد یا افول) مارتبط دو پدیاده یاا دو گوناه متفااوت باا یکادیگر اسات .باه عباارت دیگار،
همتکاملی به معنی این است که دو پدیده یا دو گونه به طور همزمان بار تکامال همادیگر اثار
دارند .به عقیده ویندر 5و همکاران ( )2005و کالیس (« )2007زمانی میتاوان یا سیساتم را
دارای رفتار همتکاملی دانست که در آن سیستم ،فرآیند ایجاد «تغییرات جدیاد» وجاود داشاته
باشد .این تغییرات جدید که به آن «رفتارهای نو هور» 6نیز گفته میشود ،در اثر بازخوردهاای
بین فرآیندها ،در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف ایجاد شاده و مایتوانناد باا تغییار حالات
1. van Emmerik
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سیساتم آن را باه تکامال برساانند» ( .)Sivapalan et al, 2012باه اعتقااد سایواپا ن و همکااران
( )2012یکاای از خصوصاایات مهاام سیسااتمهااای غیرخطاای ایاان اساات کااه بااه منظااور ایجاااد
سیستمهای پیچیده و کام پویا ،فرآیندهای سریع و کند در این سیستمها با یکدیگر در تعامال
بوده و این تعامل ممکن است منجر باه جاباهجاایی «نقااط بحرانای» و یاا «نقااط او » در یا
سیستم شود .در برخی از مناطق ممکن است مقاومت سیستم کام باوده و بناابراین وقاو یا
حالت متفاوت شود (Folke
حادثه جدی در آن میتواند به آسانی موجب تغییر سیستم به ی
) .et al, 2004آنها از خشکسالی دهه  1980در منطقه ساحل به عنوان یکی از این نموناههاا یااد
میکنند که این خشکسالی منجر به بیابانزایی ،قحطی گسترده و مهاجرت اجبااری شاد .آناان
همچنین به منطقه نیمه مرطوب بنگ دش که آب آشامیدنی آنجاا باه روش سانتی و از طریاق
مخازن جمعآوری آب باران تامین میشود ،اشاره کردند کاه باه دلیال آلاودگی آب مخاازن
توسط پاتوژنها ،مردم به استفاده از آبهای زیرزمینی رو آورده و پمپااژ آب باعاث حرکات
آرسنی و سمی شدن گسترده آبها شد.
نمونهای از پدیده های نو هور در ایاران در دریاچاه هاامون دیاده شاده اسات .در دریاچاه
هامون پس از رشد بی از حد نیزارها تا سال  1359شمسای ( 1980مای دی) ،در ساال  1360باه
منظور کنترل رشد بیرویه نیزارها و همچنین رشد اقتصادی ناشی از صاید مااهی ،مااهی آماور را
وارد دریاچه هامون کردند .اما ایان کاار باعاث از باین رفاتن بای از  90درصاد نیزارهاای ایان
دریاچه شد .در نتیجه در زمستان  1362سرمای ایجااد شاده و نباود پوشا گیااهی باعاث تلاف
شدن شمار زیادی از دامها و تخت نشینان هامون شد .به عنوان مثالی دیگر میتاوان باه برداشات
بی از حد منابع آب زیرزمینای و از باین رفاتن پوشا گیااهی ،و اثار ایان دو عامال بار ایجااد
سی ب اشاره نمود .برداشت بیرویه مناابع آب زیرزمینای ،باعاث خاالی شادن آبخاوانهاا و در
نتیجه فرونشست آنها در طول زمان میگردد .از سوی دیگر از بین رفتن پوشا گیااهی باهدلیال
سودمدیریت و بهرهبرداریهای نامناسب همراه با ایجاد پدیده فرونشست ،از رفیات نگهداشات
آبخوان کاسته و موجب میشود بارش های ساطحی باه دلیال عادم امکاان جاذب در یاههاای
خاک به صورت سی ب جریان پیدا کند و تخریب مضاعف حوضه را به دنبال داشته باشد.
 .3لزوم بررسی هيدرولوژی اجتماعی در مطالعات و مدیریت حوضههای آبریز
همانطور که ذکر شد ،نق انسان در تغییر چرخه آب و هیدرولوژی در حوضاههاای آبریاز
باعث شاده اسات کاه حوضاههاای آبریاز باا چاال هاایی روباهرو شاود کاه نگااه صارف
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هیدرولوژی و مدلسازی هیدرولوژیکی نمیتواند به تنهایی با حال ایان چاال هاا بپاردازد.
برای بررسی بهتر رفتار هیدرولوژیکی حوضهها بایاد از فعالیاتهاای انساانی و چاال هاای
اجتماااعی و سیاساای در حوضااه شااناخت کااافی داشاات .در ایاان بخ ا  ،بااهعنااوان نمونااه،
چال های موجود در حوضه زایندهرود به طاور اختصاار مطار شاده و رفتاار هامتکااملی
سیستم انسان-آب و پدیدههای نو هور در آن مورد بررسی قرار میگیارد تاا اهمیات لازوم
مطالعات هیدرولوژی اجتماعی در حوضههای آبریز روشن گردد.
حوضه آبریز زایندهرود با مساحتی حدود  41500کیلومتر مرباع یکای از حوضاههاای
پرتن در ایران است که به شدت تحت تاثیر فعالیتهای انسانی قرار گرفته و در ساالهاای
اخیر باا مشاک ت بسایاری روباهرو باوده اسات .سیاساتگذاریهاای غلاط توساعه ،افازای
جمعیت ،افزای سطح کشت آبی در با دست حوضه (باه ویاژه کشات بارنج کاه مناساب
شرایط آب و هوایی این حوضه نیست) و وجود صنایع بازر آببار (کاه اصاو بایاد در
کنار منابع آبی بزرگی چون دریاها تاسیس شاوند) در ایان حوضاه باعاث افازای تقاضاا و
مصرف آب شده و رودخانه زایندهرود را که مهمتارین رودخاناه در مرکاز ایاران اسات در
معرض خطر قرار داده است .نیاز باه تاامین آب جهات مصاارف آبیااری ،شارب و صانعت
باعث احداث بندهای انحرافی در دو سوی رودخانه ،تاسیس صنایع بسیار آببر ،اساتفاده از
آبهای زیرزمینی از طریق چاهها ،و گسترش نامناسب شبکههای توزیع و انتقاال آب شاده
است .تغییرات شدید ایجاد شده در حوضه زاینادهرود ،کااه جریاان در ایان رودخاناه و
خش بودن بستر رودخانه در اکثر موارد ،مشاک تی بارای آبیااری زماینهاای کشااورزی
ایجاد کرده و باعث شور شدن خاکهای اراضی پایین دست حوضه و کاه کیفیات آب
برگشتی به رودخانه شده است (سالمی و راست.)1383 ،
رودخانه زایندهرود از ارتفاعات زاگرس در چهارمحال و بختیاری سرچشمه مایگیارد
و به بات ق گاوخونی در اصفهان می ریازد .عا وه بار جریاان طبیعای رودخاناه ،تونالهاای
انحرافی  1و  2کوهرنگ که به ترتیب در سال  1332و  1364به بهرهبرداری رساید ،حادود
 540میلیون مترمکعب آب را در سال از سرشاخههای کارون به رودخاناه زاینادهرود منتقال
میکنند (ساالمی و راسات .)1383 ،از باین رفاتن پوشا گیااهی ،چارای بایرویاه دامهاا،
برداشت بیرویه بخ عظیمی از آب زاینده رود در فاصله خروجی ساد زاینادهرود تاا پال
کله به منظور تامین آب مورد نیاز صنعت ،کشاورزی و شارب ،و ساودمادیریت مناابع آب،
باعث کاه جریان آب در زایندهرود و در نتیجه خش شادن باات ق گااوخونی شاده و
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اکوسیستم آن را نابود کرده است .ایجاد بارگذاریهای غیرضروری در با دست زایندهرود
باعث شده است که رودخانه زاینده رود از ی رودخاناه دائمای باه یا رودخاناه فصالی
تبدیل شود .بهدلیل چنین نام یمات ،خش شدن تا ب گاوخونی ،باعث ایجاد ریزگردهاا
و گرد و غبار در اصفهان شده است .طبق برخی آمار ،میزان برداشت آب بین خروجی ساد
زایندهرود تا پل کلهگاهی تا  66درصاد حجام آب خروجای از ساد اسات و در ساالهاای
خش که حجم آب خروجی از سد کمتر است ،بخ زیادی از آب برداشات مایگاردد
(حاجیااان و حاجیااان .)1392 ،باار اساااس گاازارش حاجیااان و حاجیااان ( ،)1392ایاان مساائله
مشک ت کمبود آب در پایین دست رودخانه را بیشتر میکند که اهمیات باازنگری قاوانین
تخصیص آب و جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی را برجسته مایساازد .پاس از احاداث
سد و با افزای برداشت آب در این منطقه ،حجم آب ورودی ثبت شده در ایستگاه ورزناه
در فاصله  1331تا  1391به شدت کاه یافته و لذا حقابه بات ق گااوخونی کاه برابار 200
میلیون متر مکعب در سال است تامین نمیشود .نتایج نشان داده است که تغییر آب مصارفی
در فاصله بین سد تا بات ق در سالهای پس از احداث سد قابل م حظه نبوده و تفاوتی باین
سالهای تر و خش وجود ندارد ،که ایان مسائله باه دلیال ذخیاره آب در ساالهاای تار و
استفاده آن در سالهای خش است .اماا در محادوده باین پال کلاه تاا باات ق ،حجام آب
مصرفی کاه چشمگیری داشته که حاصل برداشت زیاد آب در فاصله بین سد و پل کلاه
است .علل خش شدن زاینادهرود شاامل محادود باودن مناابع آب تجدیدپاذیر ،افازای
مصرف سا نه آب شرب و صنعت ،انتقال آب به شهرهای خار از حوضه و برداشات آب
از چاههای حریمی به ویژه در با دست حوضه است .مصرف آب شارب درایان حوضاه از
 330میلیون متر مکعب در ساال  1368-69باه  420میلیاون متار مکعاب در ساال 1384-85
رساایده اساات .همچنااین مصاارف آب در بخ ا صاانعتی در سااال  126 ،1368-69میلیااون
مترمکعب بوده است که در سال  1384-85به  188میلیون متر مکعب رسیده اسات .اگرچاه
به گفته وزیر نیارو در صاحن مجلاس در تااری  27مارداد  1395میازان ساطح زیار کشات
محصو ت زراعی و باغی در این منطقه (در حال حاضر  200هزار هکتار) نسبت به گذشاته
 5برابر شده است ،اما از سوی دیگر عوامل ذکر شده فوق باعث کااه اختصااآ آب باه
کشاورزی و کاه سطح زیر کشت اراضی کشاورزی در پایین دست حوضاه شاده اسات
که احتما این مسئله اعتراضات کشاورزان را در سال  1391در پی داشته است.
ع وه بر موارد ذکر شده ،بهرهبرداری از تونل  3کوهرنگ با رفیات انتقاال ساا نه 250
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میلیااون متاار مکعااب آب از سرشاااخههااای کااارون بااه زایناادهرود (سااالمی و راساات)1383 ،
مشک تی برای حوضه کاارون و ماردم خوزساتان ایجااد کارده و اعتراضااتی را درپای داشاته
است .انتقال آب از کارون به حوضههای دیگر ایجاد مشک تی در صانعت کشاتیرانی در ایان
رود باازر  ،صاانعت ماااهیگیری ،حیااات آبزیااان ،کشاااورزی ،تخریااب محاایطزیساات و
بیماریهای ناشی از آن ،بیکاری و مهاجرت مردم باه شاهرها و باه تباع آن تبعاات اجتمااعی و
فرهنگی و سیاسی (به عنوان مثال اعتراضات گسترده مردم آباادان در ساال  ،1379اعتراضاات
مردم خوزستان به انتقال آب کارون به زایندهرود در سال  ،1392اعتراضات مردم شهرکرد در
فروردین  1393و آباان  ، 1395اعتراضاات ماردم چهارمحاال و بختیااری باه طار انتقاال آب
بهشت آباد در سال  ،1394اعتراضات ماردم شاادگان و اهاواز در بهمان  )1395را در حوضاه
کارون به دنبال داشته است .انتقال آب از کارون برای تامین آب صانایع آببار و محصاو ت
کشاورزی پرمصرف مانند برنج در حوضاه زاینادهرود باا اعتراضاات اساتانهاای خوزساتان و
چهارمحال و بختیاری روبهرو بوده است .از سوی دیگر انتقاال آب زاینادهرود باه اساتانهاای
یزد ،قم وکاشان و انتقال آب باه کارخاناههاای فاو د مبارکاه و ذوب آهان ،باعاث اعتاراض
گسترده کشاورزان اصفهانی (در ورزنه) در بهمان و اسافند  91شاد کاه در نهایات عا وه بار
درگیری و دخالت نیروهای امنیتی ،کشاورزان اقدام به تخریاب لولاههاای انتقاال آب باه یازد
کردند .همچنین مردم اصفهان در شاهریور  1393نیاز تجماع اعتاراضآمیازی دربااره خشا
شدن زایندهرود تشکیل دادند .همانطور که پی از این ذکر شاد ،نقا انساان و فعالیاتهاای
انسانی فراتر از منطقه و محل فعالیت انسان است و بنابراین شواهد در حوضه آبریاز زاینادهرود
نیز نشان میدهد که چال های موجود در این حوضه در استان اصفهان ،مناطق و حوضاههاای
دیگری (از جمله حوضه رود کارون) را نیز با چال روبهرو کرده است.
اط عات فوق از حوضه رودخانه زایندهرود نشان میدهد که این حوضه همانناد ساایر
سیستمهای آبی ی سیستم جفت شده و درهم تنیده انسان-طبیعت اسات کاه چاال هاای
زیادی برای مدیریت این سیستم پویا وجود دارد .وجود ویژگیهای همتکااملی (باه عناوان
مثااال اثاار کاااه آب و خشا شاادن زایناادهرود و بااات ق گاااوخونی باار انسااانهااا و اثاار
فعالیت هاای انساانی همچاون کشااورزی و صانعت بار خشا شادن زاینادهرود و باات ق
گاوخونی) و پدیدههای نو هور (خش شدن زایندهرود و باات ق گااوخونی ،گردوغباار،
شور شدن خاکهای اراضی پایین دست حوضه و کاه کیفیت آب برگشتی به رودخاناه
و تبدیل شدن رودخانه دائمی زایندهرود به رودخانه فصلی) بر لزوم استفاده از هیادرولوژی
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اجتماعی در مدلسازی این حوضه تاکید مینماید .بنابراین بارای بررسای هیادرولوژی ایان
حوضه و مدیریت آن باید مدلسازان هیدرولوژی با همکااری ساایر متخصصاان مربوطاه از
جمله متخصصان علوم اجتماعی تمام جوانب و بخ های حوضه را مورد توجه قارار دهناد
و همچنین برای تصمیمگیریهای مدیریتی و حکمرانی مناسبتر باید مدلسازان و مادیران
با کم یکدیگر به حل مشک ت این حوضه پرتن بپردازند .بارای اهاداف هیادرولوژی
اجتماعی در چنین حوضههایی باید علم و سیاستگذاری در کنار هم قرار گیرند.
 .4هيدرولوژی اجتماعی و رویكردهای پيشرو
سه رویکرد «متفااوت ،اماا تکمیلای» در مطالعاات آیناده پای روی هیادرولوژی اجتمااعی
وجود دارد ( :)Sivapalan et al, 2012; Pande and Sivapalan, 2016هیادرولوژی اجتمااعی
تاریخی1؛ هیدرولوژی اجتماعی مقایسهای 2و هیدرولوژی اجتماعی فرآیندی.3
در هیدرولوژی اجتماعی تاریخی با مطالعه گذشته دور یا نزدیا مایتاوان اط عاات
خوبی برای درک ی سیستم جفت شده به دست آورده و علل وقو ی پدیده نو هاور
در یا حوضاه را بررسای نماود.)Sivapalan et al, 2012; Pande and Sivapalan, 2016( .
سیواپا ن و همکاران ( (2012))202از فروپاشی تمدن سومری ناشی از با آمادن تاراز آب
و شوری آب آبیاری به نقال از ) )Ponting, 1991و الگوهاای حکمرانای و تکنولاوژیهاای
بومی آب از جمله طراحی و توسعه «قنات» در ایران نام بردهاناد کاه در حیطاه هیادرولوژی
اجتماعی تاریخی قرار میگیرد .همچنین در این زمینه میتوان باه از باین رفاتن تمادن شاهر
سوخته در قسمت جنوبی دریاچه هامون ( 2800-1500سال قبل از می د مسیح) بر اثار عادم
جاری شدن آب در رود بیابان (رامرود) که مهمترین پخ کننده آب رود هیرمند در دوره
هولوسن در این منطقه بوده است ( ،)Whitney, 2006اشاره کرد.
با استفاده از رویکرد هیدرولوژی اجتماعی مقایسهای میتوان ی پدیده خاآ را کاه
در چندین سیستم جفتشده انسان-آب وجود دارد ،مطالعه و فرضیات مناسب برای بررسی
تفاوتها و شباهتهای آنها در شرایط مختلف اقلیمی و اقتصادی-اجتماعی ارائه نماوده و
دادههاای موجاود ماورد ارزیاابی قارار داد (Pande and
سپس ایان فرضایات را باه کما
1. Historical socio-hydrology
2. Comparative socio-hydrology
3. Process socio-hydrology
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).Sivapalan, 2016
در هیاادرولوژی اجتماااعی فرآیناادی نحااوه ارتباااط دروناای (متقاباال) بااین بخا هااای
مختلف سیستم جفت شده انسان-آب مورد بررسی قرار مایگیارد (Pande and Sivapalan,
) .2016سیواپا ن و همکاران ( (2012))2012پیشنهاد کردناد کاه مایتاوان تعاداد کمای از
سیستمهای انسان-آب را به صورت جزئیتر و به صورت منظم پای نمود تا دید بهتاری از
روابط بین آنها و فرآیندهای موجود به دست بیاوریم .باه ایان ترتیاب باا باه دسات آوردن
اط عات بیشتر از فرآیندهای هیدرولوژیکی و اجتماعی درگیر در ایان سیساتمهاا مایتاوان
پی بینیهای بهتری برای آینده ارائه کرد.
 .5هيدرولوژی اجتماعی و مدیریت جامع منابع آب
بر اساس مفهوم مدیریت جامع منابع آب که از ساال  1992در کنفارانس باینالمللای آب و
محیط زیست در دوبلین مورد توجه قرار گرفت ،سیستمهاای مناابع آب سیساتمهاای درهام
تنیدهای هستند که به دلیل اثرات متقابل و بازخوردهای بین اجازای آن« ،تا ش بارای حال
ی معضل در بخشی از سیستم منجر به ایجاد مشکلی دیگر در بخ دیگر سیساتم شاده و
بر گروداران 1و مصرفکنندگان آب تاثیرگذار میباشد» ( .)Savenije et al, 2014به عناوان
مثال برداشت آبهای زیرزمینی یا ایجاد سد در با دست جریان بارای توساعه کشااورزی،
می تواند بر کیفیت و کمیت آب در پایین دست جریان اثار ناامطلوبی بگاذارد .ایان مساائل
باعث شد که ایده مدیریت جامع منابع آب مطر شود ،به این معنی که سیستم مناابع آب و
ذی مدخ ن باید به روشی جامع مطالعاه شاوند ،باه طاوری کاه هماه ساودها و هزیناههاای
مداخله در سیستم بررسی شده و در نهایت راهکار متعادل و عاد نهای که درباره آن مطالعه
کافی صورت گرفته است ،ارائه شود ( .)Savenije et al, 2014در مدیریت جامع مناابع آب،
بررسی اثر تغییرات ایجاد شده و اثرات متقابل آب و انسان با اساتفاده از «تحلیال ساناریوها»
(Savenije and Van der Zaag, 2008; Mahmoud et al., 2009; Haasnoot and

) Middelkoop, 2012انجام شاده و پویاایی ،بازخوردهاا و هامتکااملی سیساتم جفات شاده
انسااان -آب را کااه شااامل رفتارهااای خودجااوش یااا غیرمنتظااره اساات ،درنظاار نماایگیاارد
( .)Sivapalan et al, 2012; Montanari et al, 2013بنابراین درحالی که هدف مدیریت جامع
1. Stakeholders
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منابع آب «کنترل یا مدیریت سیستمهای آبی بارای دسات یاافتن باه خروجایهاای از پای
تعیینشده اجتماعی و زیست محیطی است» ( ،)Sivapalan et al, 2012هیدرولوژی اجتماعی
به مطالعه اثر متقابل دوسویه بین جامعه انسانی و سیستمهاای آبای کاه منجار باه هامتکااملی
سیستمهای جفت شده انسان -آب میشود ،مایپاردازد (Pataki et al, 2011; Sivapalan et
) .al, 2012; Montanari et al, 2013; Carey et al, 2014; Gober and Wheater, 2014بارای
پوش ا ایاان کمبااود بااراون و اساامیت (2010) )2010( 1پیشاانهاد کااردهانااد کااه از عبااارت
«مدیریت جامع مناابع آب و سارزمین» 2اساتفاده شاود .آنهاا معتقدناد در ابزارهاای ترکیبای
مدیریت یکپارچه منابع آب باید واژه «سرزمین» را هم بکار ببریم تاا بتاوانیم روش مادیریت
انطباقی برای مداخ ت بشر در سرزمین را گسترش و روا دهیم .آنان بیان کردند کاه ایان
رویکاارد ،امکااان حرکاات بااه ساامت ی ا سااامانه نظااارتی را فااراهم خواهااد آورد کااه از
خصوصیات آن ،هدایت به سمت سازگاری و انطباق آبخیازداری باین مناافع مهام و پدیاده
استفاده از زمین ،استفاده از آب و عملکردهاای زیساتباوم پایادار خواهاد باود و همچناین
پتانسیل بهبود مدیریت آب شیرین را برای رفاه بشر دارد.
 .6هيدرولوژی اجتماعی یا جامعهشناسی آب

3

سیواکومار )2012( 4مدعی است که آنچه سیواپا ن و همکاران ( )2012به عنوان علام جدیاد
هیدرولوژی اجتماعی معرفی کرده اند ،در واقاع یا علام جدیاد نیسات ،چارا کاه ایان علام
مدتهاست که تحت عنوان «جامعهشناسی آب» برای مطالعه اثرات متقابل انساان-آب وجاود
داشته است .وی معتقد است مطالعات مختلفی کاه پاس از فاالکن ماارک (1979))1979( 5در
زمینه پویایی و همتکاملی سیستمهای جفت شده انسان -آب صورت گرفتاه اسات( ،از جملاه
 )Delli Priscoli, 1980; Falkenmark, 1997; 2002; Liu et al, 2007نیز نشان میدهاد کاه علام
آب و مردم (یا مردم و آب) مدت هاست که توساعه یافتاه و ساایر مطالعاات انجاام شاده تنهاا
بخ کوچکی به این علم اضافه کردهاند .بنابراین سیواپا ن و همکاران علم جدیدی را ارائاه
نکردهاند ،بلکه تنها به توضیح بیشتر اصط «رفتار نو هور» پرداختهاند.
1. Brown and Schmidt
)2. Integrated Land and Water Resources Management (ILWRM

 .3در این قسمت منظور از «جامعهشناسی آب» واژه  hydrosociologyاست.

4. Sivakumar
5. Falcon Mark
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از سوی دیگر وسلین  1و همکاران ( )2016معتقدند که ترتیب قرار گارفتن واژههاای
( hydroآب) و ( socioجامعه) و همچنین وجود یا عدم وجود خط فاصله باین آنهاا (Socio-
) hydrologyیا  Hydrosociologyاهمیت بسیار زیادی دارد و لذا آنها معتقدند که بین این دو
اصط تفاوتهایی وجود دارد .بر اساس نظر آنها هیادرولوژی اجتمااعی بارخ ف ساایر
تحقیقات مسئلهمحور 2منابع آب ،در ت ش است تا همه اثرات متقابال انساان -طبیعات را در
ی مدل ریاضی و با رویکرد کلایگرایای 3و فراتار از مادلهاای مفهاومی اشااره شاده در
مطالعات فالکنمارک (1977؛  )1979درنظر بگیرد.
وسلین و همکاران ( )2016تفاوت هیدرولوژی اجتماعی و جامعاهشناسای آب را بار
اساس چهار الگوی تحقیقاتی متفاوت مورد بررسی قرار دادند (جدول  .)1این چهار مرحلاه
شامل مراحل «هستیشناسی»( 4جهان چگونه است؟)« ،معرفتشناسی»( 5ما درباره جهان چاه
7
میدانیم؟)« ،روششناسی»( 6چگونه باید دانا خاود را کساب کنایم؟) و «ارزششناسای»
(چرا باید دان کسب کنیم و با این دان چه باید کرد؟) مایباشاد باه نقال از (Guba and
).Lincoln, 1994a; 1994b
جدول  :1مقایسه تحقیقات هیدرولوژی اجتماعي و جامعهشناسي آب ()Wesselink et al., 2016

الگو
هستیشناسی
معرتتشناسی
روششناسی اصلی
نقطه شرو
کلمات کلیدی
ارزششناسی

هیدرولوژی اجتماعی
اثباتگرا ،پسا اثباتگرا
عینیگرا ،کلیگرا ،بخشهای آن میتواند جدا شود.
اثرات متقابل ،خصوصیات نوظهور را ایجاد میکند
عینی
مدلسازی کمی
سیستم طبیعی
اثرات متقابل
(پسا) اثباتگرا ،محققان باید بیطرف باشند و
هستند

جامعهشناسی آب
ساختارگرا ،نظریه انتقادی
کلیگرا ،بخشها به هم متعلق هستند
و نمیتوانند از هم جدا شوند
ذهنی
تحلیل ماتریالیستی تاریخی
جامعه (و تکنولوژی)
قدرت
انتقادی یا تفسیرگرا ،محققان
نمیتوانند و نباید بیطرف باشند.

1. Wesselink
2. problem-focused
3. Holistic
4. Ontology
5. Epistemology
6. Methodology
7. Axiology
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بر اساس آنچه آنها مطر کردهاند ،از دیادگاه ارزششناسای بسایاری از اهاداف مطالعاات
اجتماعی مانند توسعه پایدار در هیدرولوژی اجتماعی کام مشاخص اسات و طار مجادد
آن غیرضروری است .آنها بیان کردند که از نظر هساتیشناسای ،هیادرولوژی اجتمااعی در
ت ش است تا تمام رفتارهای انسانی را کاه باا سیساتمهاای طبیعای اثار متقابال دارناد ماورد
ارزیابی قرار دهد .اما از نظر روششناسی نمیتوان تمام ایان ابعااد را وارد مادل کارد .پاس
برای توسعه ی مدل کمی ،ابعاد انسانی و طبیعی سیستم کاه یافته و به شکل ساادهتاری
بیان میشوند .این سادهسازی به نوبه خود باعث باروز مشاک تی در بخا معرفاتشناسای
میشود ،چرا که بشر به ایان دلیال کاه مایتواناد نحاوه عمال خاود را بار اسااس ادراک و
ترجیحات خود انتخاب کند ،از دیگر اجزای مدلهای هیدرولوژی اجتماعی متفاوت اسات.
برهمین اساس دی بالدازار و همکاران ( )2013اذعان داشتند که به دلیل اینکه در مادلهاای
هیدرولوژی اجتماعی باید به ناچار از برخی از جنبههاای مهام جواماع انساانی چشامپوشای
کرد ،مدل انسان-سیلی که پیشنهاد کردهاند را نمیتوان به عنوان ابزاری برای پی بینی سیل
در ی مکان خاآ استفاده نمود و بیشتر میتوان از آن به عنوان یا مادل کلای اساتفاده
کرد.
تفاوت در مرحله هستیشناسی :محققان جامعهشناسی آب از منظر هستیشناسای دو
تفاوت اساسی در مفهوم سیستم اجتماعی-طبیعی بین هیدرولوژی اجتماعی و جامعهشناسای
آب ارائه کردند (:)Wesselink et al, 2016
 )1جنبههای اجتمااعی ماورد بررسای در هیادرولوژی اجتمااعی و جامعاهشناسای آب
متفاوت باوده و بناابراین رو اباط علات و معلاولی در هار کادام متفااوت تعریاف مایشاود.
هیدرولوژی اجتماعی خصوصیاتی مانند الگوی سکونت و رفاه اقتصادی را درنظر میگیرد،
اما آنچه در بیشتر تحقیقات جامعهشناسی آب اهمیت دارد« ،ارتباط آب با قدرت اجتمااعی»
( )Linton and Budds, 2014است ،به این معنی که «تصمیمات چه کسانی و چگوناه سیساتم
جامعهشناسی آب را شکل داده و این تصمیمات چاه اثاری بار بایعادالتی سیاسای و ماادی
دارد» .نحوه ارتباط مفاهیم غیرعلمی ،اجتماعی و فرهنگی آب با آب و دخالت ایان مفااهیم
در مدیریت منابع آب نیز در جامعهشناسی آب مورد بررسی قرار میگیارد ;(Budds, 2009
).Boelens, 2014
 )2ماادل مفهااومی پیشاانهاد شااده در تحقیقااات جامعااهشناساای آب بساایار متفاااوت از
سیستمهای جفت شده انسان-طبیعت در هیدرولوژی اجتماعی اسات .وسالین و همکاارن
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( (2016))2016با اشاره به وجود یا عادم وجاود ع مات خاط تیاره باین دو کلماه  hydroو
 socioمعتقدند که در جامه شناسی آب «تنها رابطه جامعه با آب اهمیت ندارد ،بلکه طبیعات
اجتماعی خود آب نیز مهم است» .لینتون و بادز ( )2014ا هار داشتهاند که مولفههای «آب»
و «قدرت اجتماعی» با هم مرتبط هستند و باید به صورت ترکیبی (و نه به شکل ماهیتهاای
جداگانااه) آنهااا را درنظاار گرفاات (و بااه همااین علاات اساات کااه در جامعااهشناساای آب،
) ،(Hydrosociologyبین دو واژه  hydroو  socioخط تیره وجود ندارد).
تفاوت در مرحله روششناسی :با توجه به اینکه مرحله هستیشناسای باین تحقیقاات
هیدرولوژی اجتماعی و جامعهشناسی آب متفاوت است ،بنابراین روششناسی (جماعآوری
و تحلیل دادهها) در این دو زمینه تحقیقاتی نیز متفااوت اسات ) .(Wesselink et al, 2016در
تحقیقات هیدرولوژی اجتماعی ،سیاستهای انتخابها ،صریح و روشن بیان نمیشوند ،لاذا
متخصصان هیدرولوژی اجتماعی برای شفافسازی و بحث درباره فرضیات مادلساازی باا
غیر متخصصان باید روابط ریاضی را باه زباان عامیاناه و باه ساب جامعاهشناسای آب بیاان
نمایند.
تفاوت در مرحله ارزششناسی :دانشمندان هیادرولوژی اجتمااعی بارای مشاک ت
سیاسی راه حل ارائه داده و اولویتها را مشاخص مایکنناد و باه طاور کلای انعطاافپاذیر
نیستند؛ اما پژوهشگران جامعهشناسی آب در مورد مسائل اخ قی صاحبت کارده و اهادافی
مانند فقرزدایی را دنبال میکنند (.)Wesselink et al, 2016
 .7چالشهای هيدرولوژی اجتماعی
علیرغم اهمیت زیاد علم هیدرولوژی اجتماعی در شناساایی و بررسای سیساتمهاای جفات
شده انسان-آب ،کاربرد این علم با چال هایی روبهرو است که در ادامه باه توضایح آنهاا
میپردازیم.
 )1داده :روش تحقیق در هیدرولوژی اجتماعی نیز مانند سایر علاوم باا مشااهده یا
پدیده آغاز شده و سپس باید فرضیه ارائه شده برای بررسی این پدیده با استفاده از دادههای
موجاود ماورد آزماون قارار گیارد ( .)Pande and Sivapalan, 2016از آنجاایی کاه قابلیات
اطمینان این فرضیه و اثبات درستی آن و پی بینیهای انجام شده به صحت و قابال اطمیناان
بودن دادهها و مشاهدات بساتگی دارد ( ،)Beven, 2007بناابراین هرچاه تکنیا هاا و ابازار
اندازهگیاری بهتار و دقیاقتار باشاد ،عادم قطعیات پای بینای کمتار مایشاود (Pande and
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) .Sivapalan, 2016در هیدرولوژی اجتماعی جمعآوری و اندازهگیری دادههای مرباوط باه
سیساتم انساانی در مقیااس زماانی و مکاانی مناساب دشاوار مایباشاد (.)Levy et al, 2016
جمعآوری برخی از این دادهها یا پرهزینه هستند و یا اصا وجاود ندارناد ،برخای دیگار از
دادهها و اط عات فقط به شکل روایات و گزارشات تاریخی هستند و برخی از فرآینادهای
اجتماعی (به عنوان مثال میزان تمایل جامعه به حفظ محیطزیست باه نفاع آینادگان) نیاز باه
راحتی قابل اندازهگیری نیستند ( .)Pande and Sivapalan, 2016ووگل 1و همکاران ()2015
بیان کردناد کاه «اولاین و شااید مهمتارین چاال  ،توصایف کمای رفتاار افاراد (یعنای ذی
مدخ ن و تصمیمگیران) و نهادها و جوامع اجتماعی است» .تروی 2و همکاارن ( )2015نیاز
بیان کردند که درحالی که متخصصان هیدرولوژی اجتماعی ع قهمند به داشتن نتایج کمای
میباشند ،اما باید از اط عات و دان کیفی رشتههای علوم اجتمااعی اساتفاده کنناد .آناان
همچنین متذکر شدند که متخصصاان بارای تطبیاق دادههاای عاددی باا اط عاات تااریخی
توصیفی با چال هایی روبهرو هستند و در صورتی که بخواهناد باه قادر کاافی جزئیاات و
متغیرها را در مدل هیدرولوژی اجتماعی درنظر بگیرند ،به حجم زیادی از دادهها نیاز دارند.
 )2ابعاد محدود مدلها :به اعتقاد پاناده و سایواپا ن ( ،)2016یکای از چاال هاای
مهم در هیدرولوژی اجتماعی این است که در حال حاضر مدلهای هیادرولوژی اجتمااعی
بر مقیاس زمانی تمرکز کردهاند و فرض میکنند که سیستم مورد مطالعه آنها از نظر مکاانی
ی محیط مجزاست (مانند ی حوضه آبریز) که اثر محیط خارجی بار روی آن از طریاق
شرایط مرزی مورد بررسی قرار میگیرد .درحالی که در دنیای امروز سیستمها مجازا از هام
نباوده و ارتباااط تنگاااتنگی بااا هاام دارنااد .باه عنااوان مثااال دو حوضااه ممکاان اساات از نظاار
هیدرولوژیکی با هم ارتباطی نداشته باشند ،اما از طریق انتقال و تجارت کاا و یاا از طریاق
3
شارهای جوی (مث تبخیر در ی حوضه باعث ایجااد باارش در حوضاه پااییندسات بااد
شود) با هم در ارتباط باشند .بنابراین این مسئله مطر است که چگوناه مایتاوان مادلهاای
هیدرولوژی اجتماعی را به نحوی توسعه داد که بتوان از آنها برای مدیریت و سیاساتگذاری
در جهانی که بخ های آن به شدت به هام مارتبط هساتند نیاز اساتفاده نماود (Pande and
).Sivapalan, 2016
1. Vogel
2. Troy
3. Downwind
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 )3ما خود بخشی از سيستم هستيم :به اعتقاد تروی و همکاران (« )2015ت ش برای
مشاهده و پی بینی رفتار ی سیستم ،درحالی که خود ماا جازو آن سیساتم هساتیم »،یکای
دیگر از چال های علم هیدرولوژی اسات .هماانطور کاه لاین )2014( 1بیاان کارده اسات،
متخصصان هیدرولوژی اجتماعی (به عنوان انسان) نمیتوانناد مجازا از سیساتم هیادرولوژی
اجتماعی باشند که در حال مطالعه و بررسی آن هساتند و کااری کاه باه عناوان متخصصاان
هیدرولوژی انجام میدهند به نوبه خود میتواند اثر مداخلهای در این سیستم داشته باشد.
 )4تعدد ارزش های انساانی نهادهاای انساانی مختلاق و :ادرت :د یلای کاه
نمیتوان «جامعه» را به آسانی وارد مادلهاای هیادرولوژی کارد تعادد ارزشهاای انساانی،
نهادهای انسانی مختلف ،و پیچیدگی روابط اجتمااعی (قادرت) مایباشاد .باه عناوان مثاال
تجارب اجتماعی و میزان ارزشمندی پدیده سیل میتواند منجر به وضع قاوانین متفااوت در
کشورهای مختلفی مثل آمریکا ،انگلیس و کانادا شود (.)Wesselink et al., 2016
 )5عدم :طعيت مدلها :یکی از چال های مطار شاده توساط لاوی 2و همکااران
( )2016این است که با توجه به پیچیدگی سیستمهای جفت شده اجتماعی و هیدرولوژیکی
نمیتوان رفتار هیدرولوژیکی حوضهها را به شکل قدیمی و سنتی پای بینای کارد .ترکیاب
سیستمهای هیدرولوژی و اجتماعی باعث افزای عدم قطعیت و ایجاد چاال هاای زیاادی
در پی بینی میشود (.)Milly et al, 2008; Viglione et al, 2014
 )6زمان تالش و حمایات ماالی :انجاام کارهاای تحقیقااتی باینرشاتهای از جملاه
هیدرولوژی اجتماعی ،نیاز به زماان ،تا ش بارای یاادگیری علاوم مارتبط و حمایات ماالی
زیادی دارد و جهت رسیدن به نتیجه مناسب کسب مهارتهای زم برای انجام کار تیمی و
گفتگوی مناسب بین تخصصهای مختلف ضروری است (.)Levy et al, 2016
3
بر اساس پیشنهاد تروی و همکارن ( )2015روشهایی از قبیل مدلسازی نهااد-مبناا و
سناریوسازی میتواند برخی از چال های ذکر شده را تا حادودی برطارف نمایاد ،باا ایان
وجود همچنان بررسی رفتار انسان در مدل مشکل است ،چارا کاه اغلاب رفتاار انساان قابال
پی بینی نیست.

1. Lane
2. Levy
3. Agent-based
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جمعبندی و نتيجهگيری
با افازای دخالات انساان در طبیعات بارای تایمین نیازهاای مختلاف ،اثارات مختلاف ایان
دخالتها به شکل تغییرات اقلیمی و چال های متعدد زیستمحیطی در آغاز سده بیسات و
یکم نمود پیدا کرده است .از اینرو ،بررسی اثرات متقابل فعالیتهای انسانی بر پاسا هاای
طبیعی طبیعت ،اهمیت ویژهای درسیاستگذاریها و برنامهریزیهای ک ن یافته است.
بررسی بسیاری از مشک ت آبی و محیطزیست در کشور از جملاه مساائل مرباوط باه
احیاد دریاچه ارومیه ،نجات سیستان و احیاد تا ب بینالمللی هامون و همچنین چاال هاای
آلودگی هوا در ک ن شهرها همگی گواه از آن دارند کاه ایان مشاک ت از جانس مساائل
بدخیم 1هساتند .مساائل بادخیم مانناد برخای دیگار از چاال هاای سیاساتی ،در نظاامهاای
غیرخطی و باز که انسان نیز ممکن است برای تغییر محیط اطراف خود به شکل انعکاسای و
غیرقابل پی بینی کن و واکن نشان دهد ،اتفاق مایافتاد (لاوین و همکااران .)2012 ،باا
توجه به ویژگیهای خاآ مسائل بدخیم ،از جمله عدم وجود فرصت کافی برای آزماون و
خطا ،عدم وجود راهکار مشخص برای حل آن و عدم وجود آزمون مشخص برای ارزیاابی
پیامدهای راهکارهای موجاود (فاضالی ،)1395 ،شاناخت بیشاتر ایانگوناه مساائل در هماه
بخ های سیاست عمومی از جمله آب و محیط زیست ،جهت درک و ارزیابی بهتر مسائل
آبی به ویژه با توجه به نق و دخالت انسان در سیستمهای محیطی مختلف ،ضروری است.
بدون ش  ،شناخت مسائل بدخیم و واکاوی راهکارهاای مواجاه باا ایان مشاک ت و
مدیریت آنها ،نیازمند نگاه و نگرشی نوین به ابعاد مختلف و پنهان این مسائل دارد .ارتبااط
و اندرکن مساائل آب و محایطزیسات باا مساائل اجتمااعی و انساانی ،از مهمتارین ابعااد
مدیریت مسائل بدخیم آب و محیطزیست است که در بسیاری از مطالعات سیاساتگذاری و
برنامهریزی منابع آب مورد غفلت جدی قرار گرفته است.
از نظر اجتماعی ،میتوان گفات آب باا تماام فعالیاتهاای بشار مارتبط باوده و دیگار
نمیتوان تنها از دیدگاه مهندسی به آب و سیستمهای آبی نگاه کارد .رویکردهاای سانتی و
تقلیلگرا 2بدون درنظر گرفتن نق انسان و جامعه در سیستمهای آبی میتواند چاال هاای
بسیاری در زمینه مدیریت جامع منابع آب ایجاد کند .بنابراین مطالعات اجتماعی نق بسیار
1. Wicked Problems
2. Reductionism
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مهمی در مادیریت مناابع آب و سیاساتگذاری آب و محایطزیسات داشاته و بارای بررسای
سیستمهای آبی باید ارتباطی میان رشتههای مهندسی و اجتماعی برقرار نمود .بنابراین هاور
چارچوبهای بین رشتهای از رویکردهای مهام هرکشاوری در حال چاال هاای مادیریت
سیستمهای منابع آب است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد .یکی از چال هاای جادی
پی رو برای نیل به این هدف ،ایجاد نگرشها و علوم جدید بینرشتهای اسات کاه تواناایی
درنظر گرفتن همزمان مسائل فنی-مهندسی ،مسائل آب (از جمله علوم پایاه مهندسای مناابع
آب) و علوم اجتماعی را داشاته باشاد .از ایانرو ،در ایان مقالاه ،هیادرولوژی اجتمااعی باه
عنوان ی علم نوین که در سال  2012ارائاه شاد ،معرفای و ماورد بررسای قارار گرفات و
ضرورت آن در مطالعات مربوط به سیاستگذاریهای ک ن آب و محیطزیست مورد بحاث
و بررسی قرار گرفت .از سال  2012کاه علام هیادرولوژی اجتمااعی معرفای شاد ،تااکنون
مطالعات مختلفی در زمینه کاربرد آن صاورت گرفتاه و نقادها و نظارات متفااوتی از ساوی
دیگاار متخصصااان ارائااه شااده اساات .علاام هیاادرولوژی اجتماااعی بااه بررساای هاامتکاااملی
سیستمهای هیدرولوژیکی و اجتماعی (انسان-آب) و بازخوردها و اثرات متقابل باین آنهاا
میپردازد که منجر به ایجاد «پدیدههای نو هور» در سیستم مایشاود .اگرچاه مادل کاردن
رفتار انسانی کار آسانی نیست ،اما در این راستا مدلهای مفهومی سادهای ارائه شدهاناد کاه
با استفاده از روابط ریاضی سیستم درهم تنیده انسان-آب را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
علی رغم اهمیت هیدرولوژی اجتماعی ،گساترش ،اجارا و اساتفاده آن باا چاال هاای
بسیاری روبهرو اسات .فاراهم کاردن داده هاای مناساب کمای و کیفای باه ویاژه در بخا
اجتماعی ،زمان ،حمایت ماالی ،ابعااد محادود مادلهاا ،عادم قطعیات مادلهاا و غیار قابال
پی بینی بودن رفتار انسانها از جمله چال های پی روی هیدرولوژی اجتماعی اسات کاه
باید مورد توجه قرار گیرند .ع وه بار هیادرولوژی اجتمااعی ،علام جامعاهشناسای آب نیاز
وجود دارد که به بررسی ابعاد و پیامادهای اجتمااعی پاروژههاای آبای مایپاردازد .اگرچاه
برخی از محققان معتقدند که این دو علم مجزا از هم نبوده و در واقع یکی هستند ،اما برخی
دیگاار بااه بررساای تفاااوتهااای ایاان دو رشااته پرداختااهانااد .در جامعااهشناساای آب «قاادرت
اجتماعی» نق مهمی در بررسی روابط متقابال جامعاه و آب دارد و جامعاه و آب جادا از
هم درنظر گرفته نمیشوند .اما در هیدرولوژی اجتماعی این دو بخ میتواناد باه صاورت
مجزا درنظر گرفته شود که اثرات متقابل باین آنهاا باعاث ایجااد رفتاار نو هاور در سیساتم
میشود .در هیدرولوژی اجتماعی برای رسیدن به نتایج موردنظر مدلسازی کمّای صاورت
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میگیرد ،ولی در جامعهشناس ی آب به تحلیل و بررسی دادههاا و شاواهد موجاود در طای
زمان پرداخته میشود .با توجه به اینکه در جهان و از جمله در کشور ما تقریباا سیساتم آبای
دست نخوردهای باقی نمانده است و همه حوضههای آبریز تحت تاثیر فعالیاتهاای انساانی
میباشند ،لذا بررسی پاس هیدرولوژیکی حوضهها به تغییرات ناشی از فعالیتهای انسانی و
همچنین پیامدهای ایان فعالیات هاا بار جامعاه و طبیعات در قالاب هار دو علام هیادرولوژی
اجتماعی و جامعهشناسی آب ضروری بهنظر میرسد .بنابراین آشنایی متخصصاان مادیریت
منابع آب ،هیدرولوژی ،جامعه شناسی و اقتصاد باا مفااهیم جدیاد و ترکیبای باینرشاتهای و
همکاری آنها با یکدیگر جهت حل چال های آبی موجود از اهمیات ویاژهای برخاوردار
است.
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