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Abstract
Nowadays, such interactions between human and hydrologic
cycle are occurring that previously has never been observed.
Feedbacks and interactions between human and hydrological
systems show that anthropogenic activities have led to a strong
coupling between them and both positive and negative impacts
of social developments can affect on hydrological system via
management decisions. Although the fact that man and water
are linked through a “system of mutual interaction” has been
recognized for many years, the quantitative understanding of
feedbacks, mutual interactions and co-evolution concepts of
coupling systems are not fully established yet. These
conditions have led to the emergence of the new science of
"socio-hydrology" in 2012 with the aim of understanding "the
dynamics and co-evolution of coupled human-water systems".
Socio-hydrology is the study of coupled human-water systems
based on co-evolution of social and hydrological systems,
which analyzes how two-way feedbacks and interactions occur
in these systems. Socio-hydrology has led the boundaries of
hydrology to accept human as an integrated part of the
hydrological cycle and represents new advancement in
hydrological science, which requires further rethinking. In this
Paper, the history of emergence, concepts, characteristics,
applications and goals of socio-hydrology was introduced and
it was compared to integrated water resource management.
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چکیده
امروزه برهمکنشهایی میان جوامع بشری و چرخهی هیدرولوژی در حال رخ
 بازخوردها و.دادن میباشد که در گذشته هرگز مشاهده نشده است
برهمکنشهای میان سیستمهای انسانی و هیدرولوژیکی نشان میدهد
فعالیتهای انسانی منجر به ایجاد پیوستگی قوی میان بشر و سیستمهای
هیدرولوژیک شده و اثرات مثبت و منفی توسعهی سیستمهای اجتماعی از
طریق تصمیمگیریهای مدیریتی بر سیستمهای هیدرولوژیکی بازتاب
 گرچه پیوند میان فعالیتهای بشری و آب در "سیستمی از.مییابند
 تاکنون درک کمّی،برهمکنش متقابل" سالیان مدیدی است که شناخته شده
 برهمکنشهای دوسویه و مفهوم همتکاملی در سیستمهای،از بازخوردها
 این شرایط منجر به پیدایش علم جدید «هیدرولوژی.پیوسته میسر نشده است
اجتماعی» بــا هـدف درک «پویایی و همتکاملی سیستمهای پیوسته
 مطالعهی سیستمهای، هیدرولوژی اجتماعی.  آب» گردیده است-انسان
آب مبتنیبر همتکاملی سیستمهای اجتماعی و-پیوستهی انسان
هیدرولوژیکی میباشد که چگونگی وقوع بازخوردها و برهمکنشهای متقابل
 هیدرولوژی اجتماعی مرزهای علم.را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد
هیدرولوژی را بهسمت پذیرش انسان بهعنوان جزیی یکپارچه با چرخهی
هیدرولوژی سوق داده و پیشرفت جدیدی در هیدرولوژی است که نیاز به
 در این مقاله تاریخچهی.بازاندیشی در خصوص این دانش را ایجاد مینماید
 حوزهی کاربرد و اهداف هیدرولوژی اجتماعی، ویژگیها، مفاهیم،پیدایش
.معرفی شده و با مدیریت یکپارچهی منابع آب مقایسه شده است
 سیستم پیوسته، همتکاملی، پویایی، هیدرولوژی اجتماعی:كلمات كلیدی
. آب-انسان
56/12/1 :تاریخ دریافت مقاله
57/9/1 :تاریخ پذیرش مقاله

. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی-1
. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و مهندسی آب، استاد-2
 مرکز پژوهشی آب و محیط، گروه هیدروانفورماتیک، پژوهشگر و معاون پژوهشی، استادیار-9
.)EWERI( زیست شرق
 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است1952 ( در مورد این مقاله تا پایان بهارDiscussion) بحث و مناظره
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تحت این شرایط ،هیدرولوژی اجتماعی ( )Socio-hydrologyبا هدف
درک "پویایی و همتکاملی سیستمهای پیوستهی انسان و آب "9برای
اولین بار توسط ) Sivapalan et al. (2012معرفی گردید .در واقع
این زمینه از علم ،در چارچوبهای اقتصاد و سیاست شکل گرفته
( )Lane, 2014و از تحقق این واقعیت ظهور یافته که امروزه جوامع
انسانی مهمتـریــن محرک تغییر چـرخـههـای حیاتی از جمله آب،
غذا و انرژی بهشمار میآیند ( ;Vitousek et al., 1997
 .)Vorosmarty et al., 2010این مسأله مرزهای علم هیدرولوژی را
به سمت پذیرش انسان بهعنوان جزیی تفکیکناپذیر و یکپارچه با
چرخهی هیدرولوژی سوق داده و پیشرفت جدیدی در مطالعات
هیدرولوژیکی را نشان میدهد که نیاز به بازاندیشی در خصوص
هیدرولوژی سنتی را ایجاد مینماید (.)Blair and Buytaert, 2016

 -0مقدمه
در سرتاسر جهان ،توسعهی جوامع انسانی و بهدنبال آن تغییرات
کاربری اراضی و اِعمال شیوههای مدیریتی گوناگون در استفاده از منابع
آبی ،تغییرات شدید رژیم هیدرولوژیکی را در طول تاریخ هر منطقهای
در پی داشته است .در واقع با افزایش جمعیت جهان از دویست میلیون
به هفت میلیارد نفر طی دو هزار سال ،دخالت جوامع انسانی بهجهت
رفع نیازمندیهای آبی چنان در رژیم هیدرولوژیکی شدت یافته که در
بسیاری از نقاط دنیا مسیرهای جریان آب بر روی زمین در مقایسه با
طبیعت بِکرشان ،از سوی بشر دیکته شده است (.)Postel, 2011
بدیـنترتیب رژیم هیدرولوژیکی که در گــذشته غالباً تــوسط
محرکهــایــی از جمله اقلیم ،پـــوشش گیاهی ،وضعیت
زمینشناسی و تـــوپــوگرافی حــوضهی آبــریــز کنترل میشــد،
امــروزه بـهطـور فزایندهای تحت تأثیر محرکهــای اجتماعی و
اقتصادی از جمله رشــد جمعیت و تــوسعهی شهرهــا ،تــوسعهی
کشاورزی فـاریـاب ،صنعتی شــدن ،تکنولـــوژی و مهندسی قـــرار
دارد (.)Carpenter et al., 2011; Vitousek et al., 1997

در این مقاله با هدف معرفی موضوع جدید هیدرولوژی اجتماعی ،به
بررسی تاریخچهی پیدایش ،مفاهیم اولیه ،ویژگیهای منحصر بهفرد،
حوزهی کاربرد و اهداف این علم جدید پرداخته شده است .همچنین با
مقایسهی میان هیدرولوژی اجتماعی و مدیریت یکپارچهی منابع آب،
وجوه اشتراک و تفاوتهای بارز میان این دو موضوع ،مورد بررسی قرار
گرفته است.

با توجه بــه نقش کلیدی جوامع انسانی در سیستمهای پیوستهی
انسان-آب ،سؤاالت رایجی در ذهن مطرح میگردد :در سیستم
پیوستهی انسان -آب ،تأثیر و نقش هیدرولوژی در تغییرات اجتماعی
چیست؟ در مقابل ،نقش تغییرات اجتماعی بر پویایی چرخهی
هیدرولوژیکی چه میباشد؟ آیا پاسخ به این سؤاالت بر عهدهی
هیدرولوژیستها میباشد یا دانشمندان علوم اجتماعی؟

 -8نگاهی به تاريخچهی هیدرولوژی اجتماعی
هیدرولــوژی اجتماعی ،در جستجوی درک و شناخت پـویـایی،
همتکاملی 1و برهمکنشهای سیستمهای پیوستهی انسان -آب است.
در ایــن نگرش جـدید یکپارچگی جامع جنبههای محیطی و
اقتصادی -اجتماعیِ هیدرولوژی بهطور مؤثری در نظر گرفته شده و
برهمکنشها ،بازخوردها و همتکاملی رفتار جوامع انسانی با سیستم
هیدرولوژیکی با تمرکز بر اصول علمی و بنیادین شناسایی و تحلیل
میشود (.)Sivapalan et al., 2012

مسلماً پیشبینی پویایی چرخهی آب در آینده در مقیاسهای زمانی
طوالنی ،بدون در نظر داشتن "برهمکنشها "1و "بازخوردهای "2میان
سیستمهای انسانی و سیستمهای هیدرولوژیکی امکانپذیر نخواهد
بود .اگرچه که پیوند میان فعالیتهای بشری و آب در "سیستمی از
برهمکنشهای متقابل" سالیان زیادی است که شناخته شده است
( ،)Falkenmark, 1977اما دانشمندان علوم طبیعی برای مدت
مدیدی نقش عوامل انسانی در سیستمهای طبیعی را نادیده گرفتهاند.
هیدرولوژیستها نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند؛ چراکه در علم
هیدرولوژی سنتی نیز در بررسی پویایی چرخهی آب ،فعالیتهای
مدیریتی آبی انسانمحور بهعنوان محرکی خارجی بر سیستم درنظر
گرفته میشوند و نه جزیی از آن؛ و اثرات آنها بر سیستم هیدرولوژیکی
نیز مبتنی بر فرضهای مانایی و برقراری شرایط ماندگار ارزیابی
میگردد (.)Peel and Blöschl, 2011

اهمیت هیدرولوژی اجتماعی بدینصورت برجسته گردید که انجمن
بینالمللی علوم هیدرولوژیکی ( 9)IAHSعنوان "دههی علمی"
( 2022ـ  )2019اخیر را ( Panta Rheiهر چیزی که جریان مییابد)
تعیین نمود .هدف اصلی در این دهه بهبود بخشیدن درک و تفسیر
فرایندهای کنترل کنندهی چرخهی آب ،از طریق تمرکز بر تغییر پویایی
آنها در ارتباط با تغییرات سریع سیستمهای انسانی میباشد .این انجمن
معتقد است که در حال حاضر مدلهای هیدرولوژیکی موجود عمدتاً
فقط برای حوضههای آبریز طبیعی و بکر مناسب هستند و عموماً
برهمکنشهای اجتماعی در مدلهایی جداگانه بررسی میشوند،
بنابراین برهمکنشهای میان دو حوزهی هیدرولوژی و اجتماعی
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بهخوبی درک نمی شوند .از اینرو مطالعات هیدرولوژی اجتماعی گامی
نو در جهت یکپارچهسازی عمیقتر این دو موضوع خواهد بود .سلسله
مقاالتی که در سالهای اخیر با زمینهی "مباحثه" 6در مجلهی
" "Water Resource Researchانتشـــــار یافتــهانـــد
( ;Di Baldassarre et al., 2015b; Sivapalan, 2015
 ،)Troy et al., 2015bتعهد و تالشی واقعی و مستمر در توسعهی
هیدرولوژی اجتماعی بهعنوان موضوعی مستقل را نشان میدهند.
نتیجهگیری واحد در تمامی مقاالت این است که در نظر گرفتن
برهمکنش میان جوامع انسانی و آب در توسعهی مدلها ضروری است،
گرچه نظرات این نویسندگان در مورد چگونگی در نظر گرفتن
برهمکنشها ،حوزهی عملکرد هیدرولوژی اجتماعی و ارزش مدلهای
هیدرولوژیکی اجتماعی کامالً متفاوت است .مقاالتی که تا کنون در
سطح بینالمللی مرتبط با هیدرولوژی اجتماعی انتشار یافتهاند بسیار
قابل توجه است (شکل  .)1این مطالعات تا قبل از سال  2012با
موضوعاتی از جمله مطالعهی سیستمهای زیستمحیطی -اجتماعی،7
هیدرولوژی زیستمحیطی ،2اقتصادی -آبی 5و مدیریت یکپارچهی
منابع آب 10انجام شده که با هیدرولوژی اجتماعی ویژگیهای مشترکی
نیز دارند.

 توضیح و تفسیر واکنشهای سیستم هیدرولوژیکی اجتماعی،بهطوریکه واکنشهای آیندهی آن قابل پیشبینی باشد؛ چرا که
رویکردهای مدیریتی معمول اغلب بهدلیل ناتوانی در پیشبینی
منجر به عملیات مدیریتی ناپایدار میشوند؛
 پیشبرد شناخت بیشتر آب از جنبههای فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی همراه با شناخت ویژگیهای بیوفیزیکی و ضرورت آن
برای حیات.
به طور کلی مطالعات هیدرولوژی اجتماعی در سه مسیر تاریخی،
مقایسهای و فرایندی دنبال میشوند .هدف از مطالعات تاریخی یافتن
الگوهای تاریخی برای پشتیبانی از تئوریها و مدلهای سیستمهای
پیوستهی انسان -آب است .این مطالعات همچنین در جستجوی
مکانهایی با پایگاه دادهی مناسب در مقیاس زمــانی دهه تا قرن
هستند که بتوان از آنها بهمنظور کشف پدیدهها و تولید و آزمون
فرضیههای قابل قبول استفاده کرد ( ;Liu et al., 2015a
 .)Kandasamy et al., 2014از طرف دیگر ،در مطالعات مقایسهای
محرکهای سیستمهای پیوسته با یکدیگر مورد مقایسه قرار میگیرند
تا منجر به درکی از تابآوری و پایداری مصرف آب گردند .در این
دسته از مطالعات چالشهایی در شناسـایی دادههای مؤثر بر
محرکهای هیدرواقلیمی و اقتصادی -اجتماعی بهچشم میخورد
( .)Srinivasan et al., 2012; Scott et al., 2013سومین مسیر،
مطالعات فرایندی است که بر اساس نتایج حاصل از مطالعات تاریخی
و مقایسهای به تبیین دامنهای از نظریههای میانرشتهای و طرحریزی
مدلهایی از بازخوردهای مثبت و منفی میان جوامع انسانی و آب
میپردازند (.)Srinivasan, 2015; Chen et al., 2016

 -9هیدرولوژی اجتماعی :اهداف و حوزههای كاربرد
اهداف اصلی مطالعات هیدرولوژی اجتماعی اینچنین بیان شدهاند
(:)Sivapalan et al., 2014
 تحلیل الگوهای مختلف در مقیاسهای زمانی و مکانی گوناگونبرای درک ویژگیهای اساسی سیستمهای انسانی و بیوفیزیکی
و برهمکنشها و تعامالت آنها؛

Fig. 1- The number of published papers in the field of Socio-hydrology in different years

شکل  -0تعداد مقاالت انتشار يافته در زمینهی هیدرولوژی اجتماعی در سالهای مختلف
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) Kelly et al. (2013معتقدند که سه حوزهی اصلی کاربرد مطالعات
هیدرولوژی اجتماعی شامل  )1درک سیستم )2 ،11پیشبینی 12و )9
سیاستگذاری و تصمیمسازی 19است؛ و هر سه نوع مطالعات
هیدرولوژی اجتماعی شامل تاریخی ،مقایسهای و فرایندی
( )Sivapalan et al., 2012در این سه حوزه قابل استفاده میباشند.

سوی دیگر عموماً بین زمان اجرای سیاستگذاریها و نتایج آنها تأخیر
زمانی وجود دارد .سیاستگذاریهای آبی در گذشته بر اساس
بهینهسازی صورت میگرفت که عموماً برای تصمیمسازیها در
سیستمهای پیچیدهی انسان -آب کفایت نکرده و مورد انتقاد قرار
گرفته است .دلیل عمده این است که عموماً فرآیند بهینهسازی و نیز
آمار و اطالعات بیعیب و نقص پنداشته شده و فرض میشود که
مدلها بهطور کامل تمام حاالت /عواقب آینده را در نظر میگیرند
( .)Reed and Kasprzyk, 2009حال آنکه کاربرد سیاستهای بهینه
لزوماً برای بسیاری از حالتهای مختلف سیستم در آینده بهینه نبوده
و معیار مورد نظر در بهینهسازی ممکن است تنها در بخشی از سیستم
پیچیده تأثیرگذار باشد و نتواند بر بازخوردهای چندگانه مؤثر واقـــع
گردد .گرچه در روشهــای بهینهسازی چندمعیاره /چندهدفه
( )Hurford et al., 2014تالش میشود که این مسأله بهبود یابد ،اما
هنوز هم در سیستمهای پیچیده و دارای بازخوردهای چندگانه این
کاستی باقی است .در واقع هیدرولوژی اجتماعی بهدنبال احاطهی کامل
بر این بازخوردها و برهمکنشهای چندگانه در سیستمهای پیچیده
میباشد.

 )8پیشبینی :پس از درک کامل سیستم ،پیشبینی آنچه که در
آینده رخ خواهد داد با کاربرد مدلها امکانپذیر میگردد .پیشبینی
خروجیها در سیستمهای هیدرولوژیکی اجتماعی بسیار ارزشمند است،
چرا که نقشی اساسی در پیشبینی اثرات درازمدت تصمیمگیریهای
کنونی داشته و چشماندازی از اقدامات مورد نیاز در آینده را به دست
خواهد داد .اما تأمین دادههای کافی یکی از مشکالت قابل توجه در
کاربرد مدلها برای پیشبینیهای آینده در مرحلهی واسنجی11
میباشد ( .)Kelly et al., 2013از طرفی هنگامی که از مدلها برای
پیشبینی استفاده میشود ،مشکالت عدم قطعیت 19بسیار پر رنگ
خواهد بود و در نتیجه پیشبینیهای آینده همواره با عدم قطعیت توأم
میباشند .این مشکل بهویــژه هنگامی که سیستمهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی با یک سیستم فیزیکی تلفیق میشوند بسیار پر
رنگتر خواهد بود ،زیرا تغییرات ارزشها و معیارهای وابسته به جوامع
انسانی در سیستم هیدرولوژیکی اجتماعی نهتنها بهشدت غیرمنتظره
است ،بلکه مقیاس زمانی و رفتار این تغییرات نیز از روند و نظم خاصی
پیروی نمیکنند.

در تقسیمبندی تخصصیتری ،دستهای از مطالعات هیدرولوژیکی
اجتماعی به مدلسازی و دستهای دیگر به تدوین چارچوبهای
مفهومی پرداختهاند و در هر دو دسته اهدافی کاربردیتر و عملیاتیتر
از جمله درک فرایندهای رفتاری ،تعیین منشأ تابآوری ،16پیشبینی
حوزههای آسیبپذیری ،17درک پویایی تأمین و تقاضای آب ،درک
برهمکنشهــای میان فعالیتهـای انسانی و کیفیت منابــع آبــی،
درک بـرهمکنشهای انسان ـ سیل و نیز تجزیــه و تحلیل
رویــکردهــای سیاستی و پشتیبانی تصمیم وجـــود دارد
( Medellín-Azuara et al., 2012; Fraser et al., 2013; Chang
.)et al., 2014; Fabre et al., 2015

 )0درك سیستم" :شاید شناخت و درک روابط میان خودمان با
طبیعت ،راهی برای شناسایی و رفع مشکالت زیستمحیطی باشد"
( .)Norgaard, 1995درک مکانیزمهایی که ورای رفتارهای سیستم
هستند ،منجر به ایجاد تصویری کاملتر از چگونگی واکنشهای آن
به تغییرات شده و نیز راهنمای کاملتری برای استنتاج بهترین
خروجیها بهشمار میآید .بررسی چگونگی تکامل سیستم در طول
زمان ( ،)Norgaard, 1981نحوهی تغییرات مکانی واکنشها به
محرکها و نیز بررسی پیوند میان مؤلفههای مختلف ،همگی در ایجاد
درکی کلی از سیستم ارزشمند میباشند .در واقع بهبود شناخت سیستم
منجر به ارتقاء توانایی تفسیر اثرات درازمدت وقایع رخ داده در آن
سیستم خواهد شد (.)Kandasamy et al., 2014

 -1شباهتهای میان هیدرولوژی اجتماعی و ساير
موضوعات وابسته و ويژگیهای منحصر بهفرد آن
تاکنون رابطهی میان سیستمهای انسانی و طبیعی ،خصوصاً با آب،
تحت موضوعات مختلفی از جمله Swyngedouw, ( Hydro-social
Falkenmark, 1979; Sivakumar, ( Hydrosociology ،)2009
Socio- ،)Harou et al., 2009( Hydro-economic ،)2012
 )Crépin, 2007( ecological systemsو Ecohydrology
( ،)Rodriguez-Iturbe, 2000مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 Socio-hydrologyنیز عالوه بر جنبههای منحصر بهفرد،
ویژگیهای مشابهی بسیاری با این موضوعات دارد .این سؤال مطرح

 )9سیاستگــــذاری و تصمیمســازی :از مدلها در
سیاستگذاریها و همچنین در تعریف استراتژیهای مدیریتی کارآمد
نیز استفاده میشود ،اما مشکالت موجود در این مسیر قابل توجه است؛
از یکسو افقهای سیاستی در بسیاری از مواقع کوتاهمدت است و از

تحقیقات منابع آب ايران ،سال چهاردهم ،شماره  ،0زمستان 0962
)Volume 14, No. 5, Winter 2019 (IR-WRR

991

است که چه ویژگیهایی از هیدرولوژی اجتماعی نسبت به سایر
موضوعات مطرح شده در گذشته متفاوت بوده و چه جنبههایی از علوم
گذشته در هیدرولوژی اجتماعی قابل کاربرد هستند؟ مطالعهی
سیستمهای زیستمحیطی -اجتماعی ( 7)SESو سیستمهای
پیوستهی انسان -طبیعت ( 12)CHANSاز جنبههای بسیاری از جمله
بازخوردها ،پویایی غیرخطی ،همتکاملی ،تابآوری ،آسیبپذیری،
پیچیدگی ،حکمرانی ،سیاست و مدلسازی ،مشابه با هیدرولوژی
اجتماعی هستند .برخی دیگر از شباهتهای هیدرولوژی اجتماعی با
سایر موضوعات بهشرح زیر میباشد (:)Blair and Buytaert, 2016

ـ ماهیت منحصر بهفرد آب همراه با ماهیت سیستم
اجتماعی :مدلسازی جریان آب موضوعی منحصر بهفرد است،
چراکه آب عالوه بر اینکه از قوانین فیزیکی پیروی میکند ،دارای
اهمیت فرهنگی و مذهبی نیز است .آب جریان مییابد ،در چرخهی
هیدرولوژی بازچرخانی شده و در بسیاری از کارکردهای طبیعی و
بشری مورد نیاز است .از طرفی در بسیاری از جنبههای اجتماعی از
جمله تصمیمسازی و ساختارهای سازمانی ،به مدلهایی نیاز است تا
بتوان فرایندهای بیوفیزیکی را بهتر درک کرد .همچنین
برهمکنشهای میان جوامع انسانی و آب که گاهی کامالً اجتماعی و
گاهی تماماً هیدرولوژیکی است به توجه خاصی در فرایند مدلسازی
نیاز دارد.

ـ سیستمهای پیچیده 06و همتکاملی :گرچه مفهوم پیچیدگی
و همتکاملی یکی از شباهتهای مطالعات هیدرولوژی اجتماعی با
مطالعات هیدرولوژی زیستمحیطی و زیستمحیطی -اجتماعی
میباشد ،همین مفهوم است که هیدرولوژی اجتماعی را از مدیریت
یکپارچهی منابع آب ،متمایز میسازد .دو مفهوم پویایی غیرخطی (تغییر
رژیم ،نقاط بحرانی و تأخیرات زمانی) و بازخوردهای دوطرفه
(برهمکنش میان انسان و آب) مهمترین جنبههای یک سیستم پیچیده
و همتکاملی میباشند.

ـ نقش تغییر هنجارها :یکی از نقاط تمرکز هیدرولوژی اجتماعی،
اثرات تغییر ارزشهای اجتماعی بر کل سیستم میباشد .تغییر
هنجارهای اجتماعی در مقیاسهای زمانی طوالنی و نیز غیرقابل
پیشبینی بودنشان ،از مهمترین مسائل مورد توجه در مدلسازی
هیدرولوژیکی اجتماعی است.
ـ مقیاس :عالوه بر اینکه در انواع سیستمهای تلفیقی با سیستم
اجتماعی بــه تجزیه و تحلیل میانمقیاسی نیاز است ،بـایـد تــوجــه
داشت کــه فـرایندهای هیدرولوژیکی در مقیاسهای زمــانـی بسیار
مختلف و بــا سرعتهــای متفاوتی بــهوقــوع میپیوندند
( .)Blöschl and Sivapalan, 1995در سیستمهای هیدرولوژیکی
اجتماعی ،تغییرات آن دسته از معیارهایی که به سیستم اجتماعی
وابستهاند بهشدت غیرمنتظره بوده و مقیاس زمانی و رفتار این تغییرات
نیز از روند و نظم خاصی پیروی نمیکنند.

ـ تجزيه و تحلیل میانمقیاسی :80با توجه به اینکه فرایندهای
یک سیستم پیچیده در مقیاسهای زمانی مختلف رخ میدهند و از
طرفی بر یکدیگر نیز تاثیرگذار هستند ،برای تحلیل یکپارچهی آنها نیز
باید از روشهای متفاوتی استفاده شود.
ـ تلفیق فرايندهای بین /فراموضوعی :در گذشته نیز در
مطالعات مختلفی از جمله هیدرولوژی زیستمحیطی ،زیستمحیطی-
اجتماعی و غیره ،موضوعات متفاوت با هم تلفیق شده است .در
هیدرولوژی اجتماعی نیز به تلفیق فرایندهای اجتماعی و هیدرولوژیکی
پرداخته شده است که در عین حال یکی از جنبههای متفاوت مطالعات
هیدرولوژی اجتماعی نیز میباشد.

ـ عدم قطعیت :سطح ناشناختهها و بازخوردهای غیرمنتظره در
سیستمهای هیدرولوژیکی اجتماعی نسبت به سایر سیستمها بسیار
قابل توجه است .از طرف دیگر مشکل عدم قطعیت در خود مدلهای
هیدرولوژیکی بهتنهایی موضوعی قابل بحث بوده که در تلفیق با
سیستم اجتماعی چالشهای متفاوتی را پدید خواهد آورد .البته برخی
از جنبههای دیگر عدم قطعیت که مرتبط با بازخوردها و برهمکنشهای
سیستم انسان -آب میباشد در انواع مختلف سیستمهای اجتماعی
دیگر نیز ایجاد میشود.

ـ تمايل موضوعی :با توجه به اینکه هیدرولوژی اجتماعی تلفیقی از
دو نوع مطالعهی متفاوت میباشد ،گاهی ممکن است مطالعات بهسمت
یکی از این دو موضوع تمایل بیشتری پیدا کند ،از اینرو حفظ این
تعادل بر حسب شرایط سیستمهای مختلف متفاوت خواهد بود.
در کنار وجوه مشترک هیدرولوژی اجتماعی با سایر موضوعات گذشته،
جنبههای منحصر بهفرد آنرا میتوان این چنین طبقهبندی نمود:

 -0هیدرولوژی اجتماعی و مديريت يکپارچهی منابع آب
در گذشته مطالعهی چرخهی هیدرولوژی در راستای اهداف سیاسی خاصی
صورت میگرفت ( )Linton and Budds, 2013و نسبتاً جدا از
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هیدرولوژی را با زاویهای متفاوت از  IWRMدرنظر میگیرد ،حال آنکه
 IWRMبر سیاستمحور بودن راهکارهای مدیریتی آب که بر چرخهی
هیدرولوژی تحمیل شدهاند تمرکز داشته و اغلب با استفاده از
رویکردهای "سناریو محور" در جستجوی برهمکنشهای میان مردم
و آب میباشد .به بیان دیگر ،نقطهی جدایی هیدرولوژی اجتماعی از
 ،IWRMمطالعه و کمّیسازی مفهوم همتکاملی میان بشر و
سیستمهای هیدرولوژیکی میباشد (.)Sivapalan et al., 2012

برهمکنشهای انسانی درنظر گرفته میشد .پس از گذشت چندین
دهه ،در دههی  ،1570تمرکز بر توسعهی منابع آب و رویکردی
بهوضوح مصرفی در این زمینه به چشم میخورد .اما در سال ،1520
بــا تمرکز بر مدیریت منابع آب ( ،21)WRMدر معانی و مفاهیم
تغییراتی عمیق پدید آمد و موضوعاتی از قبیل مدیریت یکپارچهی
منــابع آب ( )IWRMو مدیریت تطبیــقی آب (22)AWM
( )Savenije et al., 2014دنبال شد .بدینترتیب تغییر جهت از
"توسعه" به "مدیریت" موجب ایجاد تغییراتی قابل توجه در
چارچوببندی مسائل آبی گردید ،بهطوریکه دو مفهوم تحلیل یکپارچه
و انطباقپذیری نشان میدهند که ذهنیتی جامعتر در حال شکلگیری
است .در این میان ،مدیریت یکپارچهی منابع آب بهعنوان راهکاری
جامع مورد توجه بسیاری قرار گرفت .کمیتهی بینالمللی مشارکت
جهانی آب ( IWRM 29)GWPرا چنین تعریف کرده است" :فرایندی
که بدون به مخاطره انداختن پایداری اکوسیستمهای حیاتی ،توسعهی
هماهنگ و مدیریت آب ،زمین و منابع وابسته را با هدف حداکثر کردن
برآیند اقتصادی و رفاه اجتماعی و با شیوهای منصفانه ترویج و ارتقا
میدهد" (.)GWP, 2000

در واقع گرچه  IWRMبهلحاظ تاریخی چارچوبی است که در آن
برهمکنشهای میان توسعهی انسانی و منابع آب مورد جستجو قرار
میگیرد ،از این نقطهی ضعف مستثنی نمیبــاشـد کـه تـوانـایی آن
بــرای درک و دریـافت معنادار همتکاملی و بــرهمکنشهـای
سیستم پیوسته در درازمدت ناکافی است ( ;Liu et al., 2008
 ،)Sivapalan et al., 2012چراکه پویایی برهمکنشهای میان مردم
و آب را مد نظر قرار نمیدهد .در مقابل ،تمرکز مطالعات هیدرولوژی
اجتماعی بر مشاهدات ،درک سیستم و پیشبینی مسیرهای آیندهی
همتکاملی سیستمهای انسان -آب است .در واقع میتوان گفت که
هیدرولوژی اجتماعی علم بنیادین و زیربنای عملیاتی شدن IWRM
میباشد (.)Sivapalan et al., 2012

مشابه با هیدرولوژی اجتماعی IWRM ،نیز برای سالیان مدیدی است
که بهگونهای توانمند به بررسی ارتباط میان مردم و آب پرداخته است.
اما سؤالی که مطرح میگردد این است که  IWRMاز چه جنبههایی
متفاوت از هیدرولوژی اجتماعی میباشد؟ در مقایسهی هیدرولوژی
اجتماعی با  ،IWRMهیدرولوژی اجتماعی به شیوهای کارآمد
یکپارچگی جامعی از جنبههای محیطی و اقتصادی -اجتماعیِ

نحوهی ارتباط و برهمکنش سیستمهای انسانی و طبیعی از دو دیدگاه
مدیریت یکپارچهی منابع آب و هیدرولوژی اجتماعی در شکل  2نشان
داده شده است (.)Elshafei, 2016

Fig. 2- The human-hydrology system interaction under Integrated Water Resources Management and Socio)hydrology (Elshafei, 2016

شکل  -8برهمکنش سیستم انسانی -هیدرولوژيکی از ديدگاه مديريت يکپارچهی منابع آب و هیدرولوژی اجتماعی
()Elshafei, 2016
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بنیادین از شرایط درهم پیچیدهی سیستمهای انسانی -آبی نقشی
اساسی را در اتخاذ تصمیمات مدیریتی آبی با هدف حفظ پایداری
سیستمهای آبی ایفا خواهد نمود.

 -0جمعبندی
علم هیدرولوژی طی قرن گذشته بهطور کامل دگرگون شده و از
ماهیت تجربی و ابزارگونهاش در اوایل قرن بیستم تا مؤلفهای کلیدی
در علوم زمین در اوایل قرن بیست و یکم تغییر کرده است .درک
هیدرولوژیکی در گذشته ،حاصل تکرار ناخوشایند چرخههای آزمون و
خطا و تجربه است ،امــا امروزه بــا تغییر نوع نیازهای اجتماعی و
دستیافتهای تکنولوژیکی ،پیشرفتهایی متمایــز در درک
هیدرولوژیکی نسبت به گذشته حاصل شده است .در حال حاضر ،منابع
آب شیرین و مدیریت مؤثر آنها کانون اصلی توسعهی پایدار و رفاه
جوامع بشری است و در واقع رفاه ،موفقیت و کارآمدی جوامع انسانی
در گروی پایداری بلندمدت اکوسیستمهای پیچیدهی وابسته به آب و
عملکرد کامل آنها میباشد .با توجه به فشارها و تهدیدهای فزایندهی
ناشی از توسعهی جوامع انسانی بر کمیت و کیفیت منابع آب شیرین
در تمام نقاط جهان ،بهشدت ضروری است که پژوهشهای پیشِرو بر
درک چگونگی ارتباط و پیوستگی میان جوامع انسانی با سیستم
هیدرولوژیکی متمرکز شوند .بهطور یقین در چنین شرایطی پیشبینی
واکنشهای حوضههای آبریز ،تنها با تکیه بر هیدرولوژی سنتی ممکن
ن خواهد بود .این شرایط منجر به تحولی در علم هیدرولوژی گردید و
موضوع جدید «هیدرولوژی اجتماعی» در سال  2012برای اولین بار
مطرح شد.

پینوشتها
1. Interactions
2. Feedbacks
3. Dynamics and Coevolution of Coupled HumanWater Systems
4. Co-Evolutionary
5. International Association of Hydrological Sciences
6. Debates
7. Socio-Ecological Systems
8. Ecohydrology
9. Hydro-Economics
10. Integrated Water Resource Management
11. System Understanding
12. Forecasting and Prediction
13. Policy and Decision-Making
14. Calibration
15. Uncertainty
16. Resilience
17. Vulnerability
18. Coupled Human and Natural Systems
19. Complex Systems
20. Inter-Scale
21. Water Resource Management
22. Adaptive Water Management
23. Global Water Partnership

هیدرولوژی اجتماعی در جستجوی شناسایی راهی است که در آن
سیستم پیوستهی انسان -آب تکامل مییابد و آنچه که هیدرولوژی
اجتماعی را از مدیریت یکپارچهی منابع آب متمایز میسازد نیز،
مطالعهی صریح مفهوم همتکاملی انسان و آب و پویایی آن در
مقیاسهای زمانی بسیار طوالنی و کمّیسازی برهمکنشها و
بازخوردهای میان این دو است .در واقع تمرکز مدیریت یکپارچهی
منابع آب بر سیاستمحور بودن راهکارهای مدیریتی آب است که بر
چرخهی هیدرولوژی تحمیل شدهاند و اغلب با استفاده از رویکرد
"سناریومحور" در جستجوی شناخت برهمکنشهای میان مردم و آب
میباشد .اما در هیدرولوژی اجتماعی ،فرض اصلی بر این است که
بازخوردهای میان سیستمهای هیدرولوژیکی و انسانی در طول زمان
تغییر میکنند و نقش کلیدی بازخوردهای ناشی از "توسعهی جمعیتی-
اقتصادی"" ،حساسیت اجتماعی" و "واکنش رفتاری" جوامع بهعنوان
بازخوردهای سیستم انسانی بر سیستم هیدرولوژیکی در پویایی سیستم
پیوسته مد نظر قرار میگیرد.
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