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 اجتماعی در جهانمروری بر مطالعات هیدرولوژی 
 

 
 0پورباقر حسینو  *5آناهیتا جباری

 
 

 چکیده
ی علمی و عدم امکان تعقیب اطالعات هاشاخهاطالعات در  آورسرسامرشد 

توسط اندیشمندان و نیاز مبرم به مطالعات مروری از سویی و اهمیت 
ی ریگکلشاستراتژیک مدیریت منابع آبی از سوی دیگر و ایضاً با عنایت به 

بر  دیتأککه  "هیدرولوژی اجتماعی"یپلین علمی جدیدی با عنوان دیس
ی هاروشی عوامل اجتماعی و طبیعی برای برطرف نمودن ضعف نگرباهم

از جامعه  یبخش دیو شا انیدانشجو ازیندارد و نهایتاً  هیدرولوژیک جاری
از توسعه رو به تزاید مفاهیم در این دیسیپلین  یکشور به کسب آگاه یعلم
ه ی علمی صورت گرفتهاتیفعالد، انگیزه مطالعه مروری جامعی پیرامون جدی

، شکل گرفت. برای انجام تاکنوناز ابتدای طرح عنوان هیدرولوژی اجتماعی 
 ی معتبر استفاده وادادهی هاگاهیپااعتبار علمی اطالعات، از  نیتأممطالعه و 

قرار  یبررس موردلمی، اغلب منابع اعم از مقاله، کتاب، و یا اسناد ع باًیتقر
روه؛ در چهار گ دشدهیتولاند و با استفاده از روش مرور روایتی، اطالعات گرفته

ی سالخشک. مطالعات سیالب و 4. کاربرد در کشاورزی، 1ی، سازمفهوم. 1
ی شدند. طبق بندطبقهی آبریز، هاحوضهی و سازمدل. مطالعات 4و 

یع این دیسیپلین در محافل رشد سر رغمیعلی صورت گرفته، هایبررس
ی مهمی بر سر راه توسعه آن وجود دارد که نیاز به هاچالشعلمی، هنوز 

در  شناختیی و هستیشناختروشی، اهیپاانجام مطالعات بیشتر مفاهیم 
 .دینمایمهیدرولوژی اجتماعی را ضروری 

 
ی، شناسجامعهی، ارشتهنیبهیدرولوژی اجتماعی،  :كلمات كلیدی

 ی.سازمدلوژی، هیدرول
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خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  قاتیبخش تحق اریاستاد -1

 یج کشاورزی، ارومیه، ایران.سازمان تحقیقات، آموزش و ترو ،یغرب جانیاستان آذربا
 یشاورزو آموزش ک قاتیمرکز تحق یجیو ترو یاجتماع ،یاقتصاد قاتیبخش تحق اریاستاد -1
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Abstract 
The staggering growth of information in all scientific branches 

and the impossibility of pursuing them by researchers, urges 

the need for review articles. On the other hand, the global 

strategic importance of water resources management and the 
emergence of the new scientific discipline of Socio-hydrology 

which addresses the inability of current hydrological methods 

and emphasizes on concurrent consideration of social and 

natural factors in water resources management, coupled with 
the ignorance and demand of the Iranian scholars to the 

growing socio-hydrological concepts, motivated this article as 

a comprehensive review on the Socio-hydrology initiation and 

evolution. To ensure the validity of information, scientific 
databases were applied and most of the information and 

resources, including articles, books, and scientific documents, 

were reviewed. Using the narrative review method, 

information was classified in four categories; 1. 
conceptualization, 2. applications in agriculture, 3. flood and 

drought studies, and 4. modeling and watersheds. The results 

showed that despite rapid growth of the socio-hydrologic 

discipline in scientific circles, there are still significant 

challenges in development of the branch which demands for 

further studies on basic concepts, methodology and ontology 

of Socio-hydrology. 
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 مقدمه  -5

تا نوع انسان  دیسال طول کش 168000 ح،یمس الدیم لیتا اوا ،یروزگار
سال  1100. در آن زمان حدوداً دیمعادل آن زمان را انباشت نما یدانش

. با ابدی شیزمان الزم بود تا مجدداً آن مقدار دانش به دو برابر افزا
 1600ر سال، د 110چاپ زمان دو برابر شدن دانش به  نیاختراع ماش

سال،  11به  یجنگ دوم جهان انیسال، در پا 110به حدود  یالدیم
 1010در سال  IBM ماه و طبق برآورد شرکت 14دود ــسپس به ح

 دــابییم شیه دو برابر افزاــب یساعت کل دانش بشر 11هر 
(Fuller, 1981; Rosenberg, 2017 .) 

 
Fig. 1- Fuller’s knowledge doubling curve along 

with IBM information  
به عالوه  Fullerدو برابر شدن دانش  یمنحن -5شکل 

 IBMاطالعات 

 
 یهایو گسترش فناور یرشد علم لیکه امروزه به دل شودیم مالحظه

فجار و با ان افتهی یشدت فزونبه یسرعت توسعه دانش بشر ن،ینو
ن اپرواضح است که امک ،ییفضا نی. در چنمیاطالعات روبرو هست

 یها و حتاز شاخه کی چیدر ه یو درک اطالعات و دانش بشر بیتعق
 نینابرا. بستین سریو محققان م شمندانیاند یبرا یعلم یهارشاخهیز

وزه ح کیدر  دشدهیکه اقدام به مرور دانش تول یمقاالت نیلزوم تدو
ا از ت گرددیاز گذشته احساس م تریضرور اریبس ند،ینمایمشخص م

 نیآخر انیدر جر یمختلف علم یهارا در شاخه شمندانیندا قیطر نیا
 یضرورت نی. بر اساس چنهندمربوطه قرار د یاطالعات و دستاوردها

از  یکی عنوانبه 1یاجتماع یدرولوژیهمفهوم  رامونیمقاله حاضر پ
. دیگرد نیتدو یو مسلط در حوزه مطالعات منابع آب دیجد یکردهایرو
با  یتعامل یارابطهاست تا در  یو آب ضرورانسان  کرد،یرو نیا زعمبه
نسان ا ابطهکه مسلم است، ر . اما آنچهرندیقرار گ موردمطالعه گریکدی

 یلوژدرویکه توسط ه ستین یدو عامل، ابتکار نیا یباهم نگرو آب و 
ابداع شده  IWRM1 چون یمسلط یکردهایرو ریسا ایو  یاجتماع
شر. ب خیاست به قدمت تار یتیداستان آب و انسان روا چراکهباشد. 

 ،قبل از توسعه فلسفه و علم یشناسآب ای یدرولوژیه یدانش عمل"
 "داردآب  تیریمدانتقال و  ره،یبشر به ذخ ازین رد شهیبوده و ر

(Koutsoyiannis, 2014 .)از  یاریبر شواهد موجود، ظهور بس بنا
از  یاریافول بس نیبه آب و همچن یدر گرو دسترس یباستان یهاتمدن

بوده  ررانگیو یهاالبیس ای یسالخشکاز آثار  یناش زین هاتمدن نیهم
 یکیدرولیه یهاتمدن دهیا تفوگلیو ت،یواقع نیهم یاست. در راستا

 علت یکیدرولوژیه یهاستمیس شدهیمهندسکنترل  هاآنکه در 
 دینمایم انیبوده است را ب ینیو شهرنش ید کشاورزــرش

(Wittfogel, 1957 .)رم، تمدن مصر،  یچون امپراتور ییهادنتم
 ناب ه آبب یدسترس هیبر پا یهمگ ادیو سلسله اوما انیونت یامپراتور
با  میقد انیکه مصر دهدیمشناسان نشان باستان یهاافتهیشدند. 

 ریاجزر و مد، و س ل،یرود ن انیزمان طغ ینیبشیپبه  یاضیمحاسبات ر
انتقال آب از منابع  منظوربه انیرانی. انمودندیمآن اقدام  راتییتغ
 .، قنات را اختراع کردندهادوردست ینیرزمیز

 
و  یبود و همواره نگاه فلسف عتیاز طب یباستان بخش انسان

زاء عام آن داشت. در نگاه او، تمام اج یبه معنا عتیبه طب یکیستماتیس
در  گریکدیمعنادار بوده و با  یو انسجام یکپارچگیخلقت برخوردار از 

کل  نیاز ا یدر بخش یرییقرار داشتند که هرگونه تغ ایپو یتعامل
قرار  ریتأثتحت  آن رااجزاء  ریسا میرمستقیغا ی میمستق کپارچه،ی
ود. نگاه مسلط انسان ب یتا زمان انقالب صنعت ینیبجهان نی. ادادیم

 یا فزونر عتیسلطه خود بر طب مرور بهانسان  د،یعلوم جد شیدایاما با پ
و د عتی، انسان و طبپسازآنجدا نمود.  آنخود را از  کمکمو  هدیبخش

قرار  گریکدی یرو دراز مواقع، رو  یاریمقوله مجزا از هم و در بس
 یهادهیدپدر کنترل  یخود سع یمدد علم و تکنولوژه گرفتند. انسان ب

ود. خود نم یازهایرفع ن یدر راستا هاآناز  یحداکثر استفادهو  یعیطب
نگاه  هیاز زاو کیآورد که هر دیپد شماریب ییهاتخصص گرید ییاز سو

نگاه  گریبرد. انسان مدرن د شاتیآزما ریرا به ز عتیاز طب یخود بخش
مفرط، او را بر  ییگراانسان باستان را نداشت. تخصص نگرکلجامع و 

 و دیاجزاء مطالعه نما ریرا منتزع از سا یآن داشته بود تا هر موضوع
گرفته  یجا وضوح به زین دیعلم جد یشناختروشفلسفه  نگرش در نیا

 .بود
 
 تیحاکم یمشابه انیجر ،یعلم یهاحوزه ریمانند ساهب زیحوزه آب ن در

شناس بدون توجه به آب یهاتکنوکرات هامدتتا  کهیطورهداشت ب
 یفاکتورها بررسی و مطالعه به صرفاً ،انسان ژهیوبه، عوامل ریسا
و با برمال شدن  مروربه. اما پرداختندیمآب  تیبا محور یعیطب

از  یکنار جهان که ناش در گوشه و ددمتع یطیمحستیز یهابحران
 نیو تدو یبه طراح ازیها بود، نستیدرولوژیه جانبهکی یهامدلضعف 
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 یه فاکتورهاــک دیاحساس گرد یدیدـج یفکر یهاچهارچوب
بتکارات ا نــی. بنابرارندیگود بکار ــرا در معادالت خ یشتریاثرگذار ب

 دهیچیپ یهاالعملعکسد تا بتواند ــش جادیدر رشته آب ا یادــیز
 4لودآگل یهاآبرا بازتاب دهد. کتاب  یآب یهاستمیسامعه و ــج نیب
( Maass, 1951) کایارتش آمر یانجمن مهندس یهااستیس، در نقد، 

 یطراح ندیمشارکت جامعه در فرآ زانیانجمن و م یهاتیفعال
آغاز شد  1611که از  4نوشته شد. برنامه آب هاروارد یآب یهارساختیز
مهندسان آب، اقتصاددانان و جامعه  زان،یرتالش کرد برنامه زین

 یهاستمیس زمانهمما در درک  ییواناـت شیشناسان را جهت افزا
وسط ت یمنجر به نگارش کتاب هاتالش نیهم آورد. اگرد انسانی -یآب

موجود در  یهادهیاکه ( Maass et al., 1962د )همکارانش ش ماس و
 تیو در نها افتیتکامل  هاسالآن به همراه برنامه آب هاروارد در طول 

کارانش توسط الکس و هم یمنابع آب یهاستمیس نیپلیسید یبه معرف
 یهاچرخهانسان در  تیکه به اهم ییهانگاشتتک رغمیعلمنجر شد. 

عموماً  یبه فاکتورها یتوجهیبروند  نی، اودندنمیم دیتأک یآب
سال قبل  48 نکهیهمچنان ادامه داشت تا ا یاجتماع -یصاداقت

اثرات متقابل انسان و  عیدر خصوص الزام تجم ماتاالس و همکارانش
ه ک میدرک کن دیبا"ند که دنمو انیب یکیدرولوژیه یساختارها

ه ابل جدا کردن نبودق یکیدرولوژیاز موضوعات ه یانسان یهاتیفعال
از  یرـیاثرپذو  یاثرگذار تیخاص یاعوامل دار نــیا یو هر دو

مرسوم که  می. بر خالف پارادا"باشندیم( سهواًو  عمداً) گریکدی
، ردــکیمدا ــج یکیدرولوژیه یهاستمیسرا از  یانسان یهاتیفعال

 یهاتیفعاله ــد کـردنـک یرا معرف یمیماتاالس و همکارانش پارادا
 آوردیم حسابهـب یکیدرولوژیه یهاستمیساز  ییجز ذاتاًرا  یانسان

(Matalas et al., 1982.) 
 

زودتر از  یاما قدر زمانهم باًیکه تقر یمهم یهاتالشاز  گرید یکی 
 انجام اجتماع -آب وستهیپهمبه یهاستمیسماتاالس در جهت درک 

عامالت از ت یادهیچیپ ستمیآب و نوع بشر: س"با عنوان  یامقاله در شد
در همان ( Falkenmark, 1977د )شمارک ارائه توسط فالکن "متقابل

 متقابل دهیچیاثرات پ لیبه دل (Widstrand, 1978) داسترندیزمان، و
شناسان و مهندسان جامعه نیب مؤثرتر یارتباط جادیموجود، بر لزوم ا

ه معتقد باشد ک یکس نیمارک اولفالکن رسدیکرد. به نظر م دیتأکآب 

 یهالیتحل یآورفراهم" یبرا یدرولوژیاز ه یارشاخهیز دیبود با
 نیوجود داشته باشد، او ا "یآب یهاپروژه یاجتماع راتمبسوط از اث

نام نهاد.  (hydrosociology) آب یشناسجامعهرا  رشاخهیز
بود که خاطرنشان کرد  ینیمتخصص نیاز اول یکیمارک فالکن

مناطق مختلف  نیب یو اجتماع یمذهب ،یرهنگف یهاتفاوت"
ه منطق کیاز  یانتقال دانش و تکنولوژ یرا برا یفراوان یهاچالش

ه با ــک یتوریاد نی. اول"کندیم جادیا گرید یامنطقهه ــب یمیاقل
آب و انسان،  تیبا محور یمقاالت یراــاص بــشماره خ کی جادیا

 باشدیم یسکولیپر یدل احتماالً زیاپ مقاله داد نــفراخوان چ
(Falkenmark, 1979; Delli Priscoli, 1980.)  
 

نابع م یزیربرنامهدر  یمسائل اجتماع بیترک یبرا یمهم بعد ابتکار
آب و  در خصوص نیدوبل هیانی)ب نیاصول دوبل یکه بعد از معرف یآب

( رخ 1661 رلند،یا ،ستیزطیمحآب و  یالمللنیبدر کنگره  داریتوسعه پا
د. این بو (IWRM) منابع آب کپارچهی تیریمد پارادایم ید معرفدا

 یجهان شدهرفتهیپذمهم  یکردهایاز رو یکی زیندر حال حاضر مفهوم 
ه ــرا ب گریع دـو مناب نیهماهنگ آب، سرزم تیرـیدـه مــاست ک

 بخشدیمارتقا  یو اجتماع یرفاه اقتصاد یداکثرسازـمنظور ح
(Global Water Partnership, 2000 .)سه سطح  کردیرو نیا در

 :ستشده ا ینیبشیپجامع آن  تیریآب تا مد یفن تیریحرکت از مد
 

 
Fig. 2- Levels of water management from 

technical to integrative  
 تيريتا مد یفن تيريآب از مد یتيريسطوح مد -0شکل 

 وستهیپهمبه

 

است که در  یهماندر اصل شامل  که ،كنترل آب یطح فنس -1

مورداستفاده قرار  یآب یهارساختیابزار و ز ریها، و ساها، پمپلوله
فهوم م نی. ادینام زیمنابع آب ن یمورد را مهندس نیا توانی. مردیگیم
استفاده از آب در جهت رفع  یها، همگام با تالش انسان براسده یط
 .افتی تکامل ،یانرژ نیچون شرب، کشت و تأم یانسان یازهاین

 ریمقاد صیدر مورد تخص میشامل اخذ تصم یتيريسطح مد -1

ب اغل زیمفهوم ن نیاست. ا یآب یهارساختیمنابع آب و استفاده از ز
 .شودیم دهیمنابع آب نام تیریعنوان مدبه

Water resources 

management 

Water 

resources 

engineering

Integrated water 

Resources management 
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 ستا هاتیاز فعال عیوس یاشامل مجموعه وستهیپهمسطح به -4

 مختلف وابسته به آب یهادر بخش اتیرا به عمل یآب ماتیکه تصم
ل و غذا. نقطه برخورد مسائ ستیزطیسالمت، مح از قبیل ،دهدیمپیوند 

 شود،یم فیها تعرآن نیب وندیها اغلب تحت عنوان پبخش ریبا سا یآب
ها، خشب ریآب و سا تیریمد نیارتباط ب نی. ایانرژ وآب  وندیمانند پ

 (.Grigg, 2016) کندیم فیجامع منابع آب را تعر تیریمد طهیح
 

 یسطوح هستند، برا یدر اصل هسته تمام یفن یهاتیفعال
 است به هانهیمنابع و هز صیکه شامل تخص ییهایریگمیتصم
 ریدر سا یریگمیو ارتباط با تصم میدار ازین یتیریمد یهایورود

 یهر فرد ن،ی. بنابراسازدیمتصل م IWRM مفهوم را به زیها نبخش
 هوممف. از سطوح مشارکت دارد یکیدارد در  تیلآب فعا تیریکه در مد

IWRM  یهابخش نیشبکه اتصاالت و ارتباطات ب جادیا لیبه دل 
 آب یسنت تیریکه تا چه حد نسبت به مد دهدیممختلف، نشان 

 یمسیمفهوم مکان نیا ع،یوس دید دانیم نیمتفاوت است. با وجود ا
 امدپارتمان به ن ایبخش  کی فهیبوده و تنها وظ یجمع اتیعمل یبرا

IWRM  عنوان به یکار فهیشرح وظ یعیطب صورت. در واقع بهستین

مختلف  فیاز وظا یامجموعهوجود ندارد و درواقع  IWRM "مدیر"
 تیفعال کیعنوان مفهوم به نی. اانجامدیم IWRM است که به

 یکردیفراهم نمودن رو یاست که چگونگ یچندبخش یجمعدسته
 تسوابسته به آن ا یهابخش نیدهنده بآب ارتباطکه در آن  یارتباط

، هابحرانسالمت،  ،یغذا، انرژ لیاز قب ییهابخش. دهدیرا شرح م
 دهندهارتباط تواندیمهستند که آب  مواردیتماماً  غیرهو  است،یس
 .باشد هاآن نیماب
 

مسلط در حوزه  کردیرو IWRM کردیرو د،یکه ذکر گرد گونههمان
ت. نسبت به موضوع آب داش ینسبتاً جامع دگاهیود که دب یمطالعات آب
وارد شده بود،  IWRM که به یانتقادات یبرخ یدر پ 1011اما در سال 

وان تحت عن یدیخودش، علم جد ریو به تعب یدیمفهوم جد واپاالنیس

که علیرغم عمر کوتاه آن، از  را مطرح کرد "یاجتماع یدرولوژیه"
و به کرات در منابع و مقاالت و آثار ی برخوردار اگستردهاستقبال 

 یمفهوم. ردیگیمرار ــدانشمندان علم هیدرولوژی مورد استفاده ق
رار ـق یررســوردبـمرا  یو انسان یآب یهاستمیه اتصال دوطرفه ســک

 یارشتهنیب یهاالوگیدایجاد  لزوم ه دلیلـداده و اساساً ب
(Wesselink et al., 2017) آننوشتار بر  نیت. ابنا نهاده شده اس 

 میابعاد و مفاه نیترمهمو  یاجتماع یدرولوژیه یاست تا ضمن معرف
اساس در سطح جهان  نیبپردازد که بر ا ییکارها نیترمهمآن، به مرور 

 یلاجما درکیواحد،  یمحترم در متن ندهتا باشد که خوان اندشدهانجام 
 یماعاجت یدرولوژیبر ه یمبتن دشدهیتولو اطالعات  اناتیجر نیاز آخر

 یبوده تا ابتدا متدولوژ نیبر ا نهیزم نیآورد. تالش ما در ا به دسترا 
 اتیادب یبندطبقهرا ارائه و سپس در چهار بخش نسبت به  یبررس

با  اًعمدتا )کردهیرو ریبا سا یاسهیمقادر شکل  تاًیموضوع اقدام و نها
IWRM)  یتماعاج یدرولوژیاز ه یمشخص لیو تحل یبندجمعبه 

 .مییآنائل 
 

 یمتدولوژ -0

ت مقاال هاآن نیترمهممقاالت مروری انواع مختلفی دارند، که یکی از 

است. مرور روایتی، برای موضوعات جامع و مفصل  "1مروری روایتی"
کاربرد دارد. این نوع مقاله، مطالعات اولیه و اصیل یک حیطه را خالصه 

دیگر مقاالت مروری، وقتی یک  . در مرور روایتی، برخالف انواعکندیم
، ی نیستبندجمعی منظم قابل هاروشفرضیه واحد وجود ندارد یا با 

ی ریگجهینتو فرضیات موجود، اقدام به  هامدلتجربیات و  بر اساس
. بدیهی است که نتایج این نوع شودیم موردنظرکلی و نقد در حیطه 

 تکیفی اس مندمنظامقاالت برخالف مقاالت علمی پژوهشی یا مروری 
(Sohrabi, 2013). ونرامیپ اتیمنابع نشان داد که ادب هیاول یبررس 
 کیستماتیس یناهمگن بوده و اجازه وارس اریبس یاجتماع یدرولوژیه
 یتیر روامرو نی. بنابرادهدینمرا  یلیفرا تحلمرور  کیارائه  ایو  یفیک

معدود، تماماً  یموارد جزبهمرور  نیقرار گرفت. ا مورداستفادهموضوع، 
 دهیشده بودند، چراکه ا دیتول 1011بود که بعد از  یمشتمل بر اطالعات

در  1011بار در  نیاول ی( براواپاالنیس ری)به تعب یاجتماع یدرولوژیه
در رابطه با جستجوی مستندات مرتبط با  .دیگرد رادیا یمحافل علم

بار دد که اعتآمد تا از مدارکی استفاده گر به عملموضوع تالش وافری 
در انتخاب کلمات  باشد. قبولقابلعلمی  نظر از هاآنمنبع انتشار 

 socio چون؛ یمیمفاه قیاز طر میمستق یابتدا جستجو یدیکل

hydrology, hydro sociology  ،انجام گرفت و سپس در مرحله دوم
 ییشناسا زین گرید ی، منابعهاآنمنابع بکار رفته در  ستیبا رجوع به ل

بکار رفته بود که  هاآندر عنوان  یمیتجو شدند که غالباً مفاهو جس
 یاما در محتوا دادندینمنشان  socio-hydrologyبا  یمیمستق بطر

 ,sociology میمفاه تاًیآب مطرح شده بود. نها یمباحث اجتماع هاآن

water, society, human, hydrology زین گریکدیبا  بیدر ترک 
یات کامل اقدام به ارائه جدول ذیل با جزی فتند.مورد جستجو قرار گر

 در این مورداستفادهروش کار در ارتباط با هریک از مستندات علمی 
، اولین ستون سمت چپ شودیممقاله نموده است. چنانکه مالحظه 

اطالعات نویسنده مقاله، ستون دوم نام مجله یا کنفرانسی که اقدام به 
کلمات کلیدی در جستجو، ستون چهارم  انتشار مقاله نموده، ستون سوم

موتور جستجوی بکار رفته و نهایتاً آخرین ستون پایگاه داده 
 .دهدیمرا نشان  مورداستفاده
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Table 1- The classification of the documentations used in current review study 
 در اين مطالعه مروری مورداستفادهی مستندات بندطبقه -5جدول 

Authors 
Journal / congress 

title 
Key search word 

Search 
engine 

Database 

Anderson et al. (2019), Wesselink et al. 
(2017) 

Wiley 
Interdisciplinary 

Reviews: Water 

Socio hydrology Firefox onlinelibrary.wiley.com 

Bakarji et al. (2017) 
Water resources 

management 
Socio hydrology Firefox link.springer.com 

Baker et al. (2015) Applied geography Socio hydrology Firefox www.elsevier.com 

Barendrecht et al. (2018), Dame et al. 

(2018), Roobavannan et al. (2018) 
EGU conference Socio hydrology Firefox 

-research-www.geophysical

abstracts.net 

Blair and Buytaert (2015), Blair and 

Buytaert (2016), Bouziotas and Ertsen 

(2017), Di Baldassarre et al. (2013), 

Elshafei et al. (2014), Ferdous et al. (2018), 
Fuchs et al. (2017), Garcia et al. (2016), 

Gober and Wheater (2014), Liu et al. 

(2014), Savenije et al. (2014), Srinivasan 

(2015), Van Emmerik et al. (2014), 
Zlinszky and Timár (2013), Kandasamy 

(2014) 

Hydrology and Earth 

System Sciences 
Socio hydrology Firefox sci.net-syst-earth-www.hydrol 

Delli Priscoli (1980) Water International Water and society Firefox onlinelibrary.wiley.com 

Fuller BR (1981) 
St. Martin’s Press 

book 
Knowledge 

development 
Firefox www. libgen.lc.com 

Di Baldassarre et al. (2013) 
Hydrology & Earth 

System Sciences 

Discussions 

Water in society Firefox www.hydrol-earth-syst-sci.net 

Thompson et al. (2013) 
Hydrology and Earth 

System Sciences 

Human water 

relations 
Firefox www.hydrol-earth-syst-sci.net 

Chen et al. (2016), Di Baldassarre et al. 

(2019), Kuil et al. (2016), Wescoat Jr et al. 

(2018) 

Water resources 

research 
Socio hydrology  Firefox onlinelibrary.wiley.com 

Lund (2015), Vogel et al. (2015) 
Water resources 

research 

Human water 

relations 
Firefox www.agu.org 

McMillan et al. (2016), Melsen et al. 

(2018), Montanari et al. (2013), Pouladi et 

al. (2020) 

Hydrological 

sciences journal 
Socio hydrology Firefox www.tandfonline.com 

Matalas et al. (1982) 
Book of geophysics 

study committee  

Human water 

relations 
Firefox www.nap.edu 

White (1945) 

Chicago, IL: 

University of 
Chicago 

Levee effect Firefox biotech.law.lsu.edu 

Chaffin et al. (2014) Ecology and Society 
Adaptive 

governance 
Firefox www.ecologyandsociety.org 

Garcia (2017) PhD thesis Socio hydrology Firefox dl.tufts.edu 

Boelens (2014) Geoforum Water in society Firefox www.elsevier.com 

Bohensky and Leitch (2014) 

Regional 

Environmental 

Change 

Water in society Firefox link.springer.com 

Crăciunescu et al. (2010) 

Acta Geodaetica et 

Geophysica 
Hungarica 

Water in society Firefox link.springer.com 

Crutzen (2002) Nature Water in society Firefox www.nature.com 

Di Baldassarre et al. (2017) 
Earth System 

Dynamics 
Water in society Firefox www.earth-syst-dynam.net 

Essenfelder et al. (2018), Sivapalan et al. 

(2014) 
Earth's Future Socio hydrology Firefox www.agu.org 

Falkenmark (1977) Ambio 
Water and 
mankind 

Firefox www.jstor.org 

http://www.elsevier.com/
http://www.geophysical-research-abstracts.net/
http://www.geophysical-research-abstracts.net/
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/
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Falkenmark (1979) GeoJournal 
Human water 

relations 
Firefox link.springer.com 

Gamage and Jayasena (2018) Proc. IAHS Socio hydrology Firefox www.proc-iahs.net 

Gober et al. (2017) 

Geological Society, 

London, Special 
Publications 

Socio hydrology Firefox sp.lyellcollection.org 

Grigg (2016) Palgrave Macmillan IWRM Firefox www.palgrave.com 

Hou et al. (2019) Hydrology Research Socio hydrology Firefox www.iwapublishing.com 

Koutsoyiannis (2014) Hydrology Research IWRM Firefox www.iwapublishing.com 

Jeong and Adamowski (2016), Ogilvie et 

al. (2019) 

Agricultural Water 

Management 
Socio hydrology Firefox www.elsevier.com 

Lee and Kang (2020), Madani and Shafiee 

Jood (2020) 
Water Socio hydrology Firefox www.mdpi.com 

Ponnambalam K, Mousavi SJ (2020) Water Water and human Firefox www.mdpi.com 

Sivakumar (2012), Sivapalan et al. (2012) 
Hydrological 

Processes  
Socio hydrology Firefox onlinelibrary.wiley.com 

McDonald (1989) 
Journal of urban 

economics 
Field development Firefox www.sciencedirect.com 

Milly et al. (2008) Science Stationarity Firefox en.vedur.is 

Maass (1951) 
Harvard Univ. Press 

book 
Human and water Firefox www.cambridge.org 

Maass et al., (1962) 
Harvard Univ. Press 

book 
Human and water Firefox www.cambridge.org 

Nüsser et al. (2012) 
Mountain Research 
and Development 

Socio hydrology Firefox www.bioone.org 

Schlueter et al. (2012) 
Natural Resource 

Modeling 
Human water 

relations 
Firefox onlinelibrary.wiley.com 

Viglione et al. (2014), Pouladi et al. (2019) Journal of Hydrology Socio hydrology Firefox www.sciencedirect.com 

Siddiqi et al. (2018) Water Security Socio hydrology Firefox dspace.mit.edu 

Swyngedouw (2009) 

Journal of 

Contemporary Water 

Research & 
Education 

Human water 

relations 
Firefox onlinelibrary.wiley.com 

Widlok et al. (2012) 
Quaternary 

International 
Human water 

relations 
Firefox www.elsevier.com 

Gholizadeh-Sarabi et al. (2019) 
Iran water resources 

research 
Socio hydrology Firefox www.iwrr.sinaweb.net 

Sohrabi (2013) Pajoohandeh Journal 
Writing review 

paper 
Firefox www.pajoohande.sbmu.ac.ir 

Singh (2018) 

Interdisciplinary 

Journal of 

Partnership Studies 

Local and global 

effects 
Firefox www.pubs.lib.umn.edu 

Widstrand (1978) Pergamon press book 
Society and 

human 
Firefox www.elsevier.com 

Wittfogel (1957) 
Oxford university 

press 

Society and 

human 
Firefox www. libgen.lc 

Zhou et al. (2016) 
Geophysical 

Monograph Series 

Local and global 

effects 
Firefox www.researchgate.com 

مبنای انتخاب منابع و مستندات، ابتدا ربط موضوعی بود. در رابطه با 
مقاالت، چکیده مقاله مطالعه و چنانچه با موضوع و اهداف بررسی ما 

. در رابطه با کتاب با توجه به جستجوی دیگردیممرتبط بود، انتخاب 
االن اصلی حوزه، یعنی سیواپ نظرصاحبی که با اکاتبهمگسترده و نیز 

در حیطه  هیچ کتابی در سطح جهانی متأسفانهانجام گرفت، 
چاپ نرسیده و لذا ناچار به مقاالت بسنده  ههنوز ب هیدرولوژی اجتماعی

گردید. مالک دوم انتخاب مستندات پس از ربط موضوعی، تخصص 
ود. عالوه بر موارد یادشده، تر بودن مقاله بدیپربازدنویسنده و 

که مربوط به مراکز دانشگاهی هستند   acیا eduیی با پسوند هاگاهیپا
 شدهاپچدر بین اسناد  متأسفانهاز اولویت باالتری برخوردار بودند اما 

 آمد که تماماً مورد به دستموجود موارد بسیار اندکی با این پسوندها 
 استفاده و استناد قرار گرفت.

 
ی و بردارشیف Endnote افزارنرمدات پس از مطالعه، از طریق مستن

ه ک گونههمان نویسی قرار گرفتند.در درون متن مورد استفاده و مرجع
ودن از ناهمگن ب یمنابع حاک هیاول یبررس د،یاشاره گرد زین ترشیپ
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 لهأمس نیبود و هم یاجتماع یدرولوژیاطالعات موجود در خصوص ه
منابع  ترقیدق ی. بررسدیگرد یتیه از روش مرور روااستفاد یاصل لیدل

 یدرولوژیدر حوزه ه افتهیانجام قاتیجستجو شده نشان داد که تحق
و  ینظر ای کیتئور میمحتوا و ارتقاء مفاه دیاز منظر تول یماعاجت

 یه فکرنحل نیا هیاول گذارانانیبنبر آنچه  یافزوده چندان ک،یمتدولوژ
اد نشان د وضوحبهموجود  یکارها یشتند. بررسارائه کرده بودند، ندا

 یو همکاران، در کارها واپاالنیتوسط س دشدهیتول یاصل دهیکه ا
شده و در  یریکارگبهمختلف  یهاحوزهصرفاً در  حله،ن نیا روانیپ

 یچهارچوب مورد وثوق، در مطالعات کاربرد کی عنوانبه قتیحق
 یاوسعهت نکهیایب ،گرفتند مورد استناد و استفاده قرار یآب یهاحوضه
 یدبنطبقهدر  نی. بنابراندینما جادیا هیاول یاصل دهیدر ا یمفهوم

 یهاعرصهبلکه تفاوت در  ،ی، نه افتراق مفهومآمدهدستبهاطالعات 
هار محور چبر این مبنا  مطالب قرار گرفت. یبندمیتقس یمبنا یکاربرد
یدرولوژی اجتماعی . معرفی ه1 :دیگرد ییشناسا ریز به شرحعمده 

 نقش. 1 ،روشی جدید برای درک موضوعات هیدرولوژیک عنوانبه
 حفظ و یاراض یکاربر تیریمد ،یکشاورز در یاجتماع یدرولوژیه

 انسان، رابطه نییتب در یاجتماع یدرولوژیه نقش. 4 زیست،یطمح
در  یاجتماع یدرولوژینقش ه. 4و نهایتاً  هایسالخشک و هایالبس

 .باشندیم، یارودخانه زیآبر یهاحوضهو حل معضالت  یسازمدل
 

 هايافته -1

 درك یبرا یديدــج روش: یاجتماع یدرولوژیه -1-5

 یدرولوژیه

و در  هاحوضههزاران سال است که چرخه هیدرولوژیکی در مقیاس 
یم اثر مستق هاانسانابعاد جهانی با فعالیت انسان عجین شده است. 

از  80% آب شیرین جهان دارند. حدود 14% سطح زمین و 84% روی
 91% و کنندیمجمعیت جهان تحت شرایط تنش آبی شدید زندگی 

جهان در حال تجربه تنش تنوع زیستی متوسط تا زیاد  یهارودخانه
که جهان  ییهاچالشبسیاری از  (.McMillan et al., 2016)هستند 

 یاتوسعهدرک روند با  توانیماست را  بانیگربهدست هاآنامروزه با 
 Kuil et)بهتر شرح داد  اندکردهکه جوامع از گذشته تا به حال طی 

al., 2016) ین ب متقابلبرای بیان ارتباط . عبارات و اصطالحات چندی
از قبیل:  ی محققین آمده استهانگاشتهانسان و طبیعت در متون و 

Hydrosociology (Falkenmark, 1979; Sivakumar, 2012) ،
Hydro–social (Swyngedouw, 2009) و Hydro 

cosmological (Boelens, 2014)  و بین برخی از مفاهیم فوق که
 رمنظاز  Hydrosocialو  Socio-Hydrologyدو مفهوم همچنین 

( )مفاهیم فلسفه علم یشناسمعرفتو  یشناسروش، یشناسیهست
ر د. (Wesselink et al., 2017)گرفته است  مقایساتی صورت

ی عصر ایعنصر پو کیانسان به عنوان  ،یاجتماع یدرولوژیه
 یکه بر چرخه آب یراتیو تأث شده یوارد محاسبات چرخه آب، 9آنتروپوسن

. مطالعات گیردیممد نظر قرار در محاسبات  ،ردیپذیو م گذاردیم
به بعد و پس از مقاله  1011پیرامون مفهوم هیدرولوژی اجتماعی از 

تحت  (Sivapalan et al., 2012)و همکارانش مشهور سیواپاالن 
آغاز شد.  "هیدرولوژی اجتماعی: علمی جدید از انسان و آب"عنوان 

 دینامیک و همکاری تعاملی یدرکایجاد سیواپاالن در این مقاله درصدد 
 آب و انسان است که شامل اثرات و یوستهپهمبه هاییستمس)متقابل( 

های رفتارنیز اجتماعی و  یهاارزشا و دینامیک تغییرات در استاندارده
بازخوردی است که برخی از  هاییسممکانسیستم همچون نقاط اوج و 

 یرخطیغ یهاالعملعکسو یا ناشی از  نشدهینیبشیپ توانندیم هاآن
. ندباش مختلف مکانی و زمانی هاییاسمقدر  دادهرخبین فرآیندهای 

انی بر انس یراتتأثاز دانش  ستعبارت ابنابراین، هیدرولوژی اجتماعی 
 کهچرااجتماعی بشر.  هاییستمسچرخه آبی بر  یرتأثهیدرولوژی و 

 ایهیستمسشیرین وابستگی نزدیکی به  یهاآب هاییستمس
اکولوژیکی، اجتماعی و ژئومورفولوژیکی دارند و در هر مقیاس زمانی 

وم عل مربوط به این یهاروشکه اندکی بیش از چند دهه باشد، باید 
هیدرولوژیک  ترقیعم یهایبررسرا در هیدرولوژی نیز ادغام نمود تا 

 یهاستمیس هاانسان. (Thompson et al., 2013)ممکن گردد 
یر قبل تغیبسیار گیر را از قرون و سطوح سیالب هااچهیدر، هارودخانه

. هدف در مدیریت هستندو همچنان این تغییرات در حال انجام  داده
 جدید است، یارشتهانیمآبی، تعریف راهکارهای  یهاستمیسامروزه 
ر به بوده، منج یسودآورعملیات مهندسی آب که تنها مبتنی بر  چراکه

از  خوب ینیبشیپداشتن یک . ایجاد مشکالت فراوانی شده است
 یهاتیکمبوده و  الزامیرخدادهای حدی آتی برای مهندسی رودخانه، 

 در تخمین وانــتیمن رخدادهایی را چنی از 1هیدرولوژی تاریخی
 قرار داد مورد استفادهدر آینده  هاآنتقریبی رخداد مجدد 

(Crăciunescu et al., 2010) هاهدگاید. نیاز به ترکیب و تجمیع این 
علوم مختلف مورد اشاره و از طرف  مؤثرراهکاری  عنوانبه مکرراً

 HELP8 مانند مرتبط با آب یهاسازمانهمچنین از طرف بسیاری 
و، و (، یونسکیگذاراستیس، زندگی و ستیزطیمح)هیدرولوژی برای 

 دستورالعمل آب در اتحادیه اروپا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
 

انسان بر چرخه آب  ریتأثافزایش همیشگی در هیدرولوژی اجتماعی، 
جوامع انسانی به  دهندهشکلبه همراه نقش مهم آب به عنوان منبع 

 -آب، و آب -که در اثر آن، بازخوردهای بین انسان انجامدیملگویی ا
در اصل  که شودیمتبدیل  یادوطرفهطبیعی، به روابط  یهاگاهسکونت

 دهدیمرا شکل  یطیمحستیز -چهارچوب مطالعات اجتماعی
(Widlok et al., 2012) تنهانه. بنابراین، هیدرولوژی اجتماعی 
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، شدکیمرخه هیدرولوژیک به تصویر ی را با چبازخوردهای جوامع انسان
 یهایسازمدلتحقیقاتی نیز در زمینه دخالت عامل جنسیت در حتی 

ورد نوع برخ چراکه، رساندیمهیدرولوژی اجتماعی را نیز به منصه ظهور 
زنان و مردان در مورد منابع آبی متفاوت است و به دلیل چالش موجود 

یی دخالت عامل انسانی، تفاوت جنسیت ی رایج در عدم تواناهامدلدر 
 . (Baker et al., 2015) شدینموارد  هامدلنیز در 

 
، درک دارددر جهانی که تحت تغییرات جهانی و رشد جمعیت قرار 

 کافی نبوده و کنندیمفرآیندهای طبیعی که بر چرخه آب حکومت 
یز بی را نآ یهاستمیسانسانی بر  راتیتأثبایستی دالیل فرهنگی و 

مهندسی آب دچار میلیاردها دالر  یهاپروژهشناسایی کرد. امروزه 
و بخشی یا همه پروژه تنها به دلیل ندیدن عامل مهم  اندشدهخسارت 

. (Lund, 2015) اجتماع در مسائل فنی و مهندسی، از دست رفته است
هیدرولوژی اجتماعی مفهومی است برای اخذ تصمیم به از این منظر، 
اطمینان از دسترسی به منابع ایمن و کافی آب و ایجاد  منظور ایجاد

. مدیریتی که بر مبنای کیدرولوژیهمحافظت در برابر رخدادهای حدی 
ه یک ب یاندهیفزاهیدرولوژیکی بنا شده باشد به طور  یهاستمیس
به فرآیندهای هیدرولوژیکی در  تنهانهعلمی نیاز دارد که  نهیزمشیپ

باشد، که اثرات قدیمی و حال حاضر طبیعی واقف  یهاستمیس
 مداخالت انسانی را نیز در بر بگیرد. 

 

 چهارچوب وسیع تئوریکی که توسط سیواپاالن و همکارانش
(Sivapalan et al., 2014)،  برای هیدرولوژی اجتماعی ارائه شد

( 1هیدرولوژی اجتماعی است:  یهاستمیسشامل سه جنبه مهم 
( برآمدهای 1آبی،  یهاستمیسگانه چند یهاکینامیدساختارها و 

فیزیکی و سطوح  یهااسیمقسیستم در قالب رفاه بشری که در 
( اهداف هنجاری شخصی و اجتماعی در 4و  شودیمحکمرانی ظاهر 

خصوص محافظت، پایداری و استفاده از آب. این چهارچوب تئوریک 
آبی را به صورت صریح شکل  یهاستمیسبازخوردهای بین انسان و 

تا گذشته، حال و آینده را تشریح و  کندیمو به ما کمک  بخشدیم
 روشن هاآنمسیرهای پایدار آتی را با در نظر گرفتن تکامل همگام 

 .(همان)( 4سازیم )شکل 
 

آبی در حال  یهاستمیسبر  هاانسانفشار آنچه مسلم است اینکه 
می لافزایش است و الزم است تصمیماتی آگاهانه بر اساس حقایق ع

سطح  ی ازادامنه توانندیمکه  راتیتأثاین  یسازنهیبهجهت کاهش یا 
 اتخاذ گردد. جهانی داشته باشند، ریتأثاجرای محلی تا 

 
 6(IYGUی )درک جهان یالمللنیببه نام سال  1019سال بر همین مبنا 

 و یامنطقهبود که آثار  نیا یگذارنام نیا یاصل دهیشد و ا یگذارنام
به هم مرتبط هستند. امروزه در جهان کمتر  یطرق فراوان به یجهان

ورتبه ص یحت یهانــقابل مشاهده است که با آثار ج یامنطقه دهیپد
 

 
Fig. 3- Organizational framework of socio-hydrology 

 (Sivapalan et al., 2014)چارچوب سازمانی هیدرولوژی اجتماعی  -1شکل 
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که  قایبزرگ منطقه ساحل در شمال آفر ی. خشکهمراه نباشد فیخف
 عیناخواسته وس یهامهاجرتو  دیشد یباعث قحط 1680در دهه 

 یاز رخدادها گرید یاریآرال و بس اچهیشد، خشک شدن در یانسان
 یاـهاسیمقدر  یعیابعاد وس یدارای امنطقهر آثار ــعالوه ب یمیاقل

 یا محور اصلــب قاتیحقاز ت یاری. امروزه بساشندــبیمنیز  یجهان
. اشندــبیمال انجام ــدر ح "10ی: آثار جهانیامنطقه یهاتیفعال"
و  نیدر سطح زم هاانسان ریتأثدر خصوص  یریمتغ یاـارهـآم

ت اس ریدرصد متغ 84درصد تا  10که از  ندوجود دار یاراض یرـکارب
(Zhou et al., 2016.) رییتغ پاسخ به رواناب را ن،یدر سطح زم رییتغ 
قه اتمسفر منط جهیو تعرق و در نت ریدر تبخ راتییتغ، باعث دهدیم
و در مناطق  دهندیمرخ  یشتریبا سرعت ب هارواناب، شودیم
 یاجتماع ی. اثرات اقتصادابندییم یشتریقوت ب هاالبیس دستنییپا
 یاجبار یهامهاجرتهم منجر به  یو گاه عیاغلب وس هاالبیس نیا
در سدها حدود  شدهرهیذخآب  تیظرف کل طح جهاندر س. شودیم

 هارودخانه انهیبرابر رواناب متوسط سال 1/1 ایمکعب  لومتریک 1000
 هاانسانه ک شوندیمآغاز  یاغلب زمان یجهان راتییتغبنابراین . باشدیم

 یاثر واضح لی(. به دلSingh, 2018) کنندیمرا آغاز  یاقدامات محل
 یسازمدلدارند،  یجهان یهااسیمقدر  یمحل راتییتغ وکه اقدامات 
 یهااسیمقدر  هاآن ریتأثدرک  یبرا یمحل یهااسیمقرخدادها در 

 است. یاتیح زین ینجها
 

مربوط به مهندسی آب اغلب در  یهاچالشپرواضح است که همچنین 
م قابل پاسخگویی نبوده و ترکیبی از علو ییتنهابهیک دیسیپلین 

 زیآمتیموفقو اجتماعی برای اجرا و تداوم  فیزیکی، بیولوژیکی
اغلب  هاپروژهاین  چراکهاست؛  ازیموردنمهندسی آب  یهاپروژه

ی، برداربهرهتا استفاده و  و هزاران نفر را از مرحله اجرا تا نگهداری
. امروزه عالوه بر تغییرات شدید اقلیمی (Lund, 2015) کنندیمدرگیر 

لوژیکی و توجه به این مهم که در کره هیدرو یهاچرخه اثر آن برو 
ا منفی مثبت ی راتیتأثیافت که از  توانیمزمین کمتر حوضه آبریزی 

 یهاتمسیسانسانی )اغلب منفی( در امان مانده باشد، باید بدانیم که 
ر چنین . دهستند اجتماعی نیز با سرعت بسیار باالتری در حال تغییر

میلیاردی این کره  6ی جمعیت شرایطی فراهم آوری آب آشامیدنی برا
، هنری (Vogel et al., 2015) میالدی 1010خاکی تا پایان سال 

و  از هیدرولوژی یارشتهانیمترکیبی  و است آمیخته از علوم مختلف
، چهل سال قبل ماتاالس و همکارانش ینیبشیپاجتماع. بنابراین طبق 

ی نیست جز چیز همآنه آب رسید و ــه یک نگاه جامع بــاید بـب
ه پارادایم فعال هیدرولوژی اجتماعی ــتغییر از پارادایم مرسوم ب

(Matalas et al., 1982.)  
 

به بعد توسط محققین  1011مطالعات هیدرولوژی اجتماعی که از سال 
ی مختلف انجام شد، در سه مسیری که خود سیواپاالن هایبندردهدر 

لعه حاضر نیز عالوه بر ی کرده بود ادامه یافت که در مطانیبشیپ
ه ــه شرح ذیل، بــی موضوعی در سه محور عمده ببندرده
ن سه دیدگاه نیز پرداخته شده ــی هر مطالعه موردی در ایبندمیتقس

 (:1است )جدول شماره 

 یطورکلبه: این نوع از مطالعات 11هیدرولوژی اجتماعی تاریخی -1
آب در ظهور  قشن، انسان -آب کیدور و نزد یهاخیتارمطالعه به 

و  جوامع خیآب در تار یو حکمران تیریمد، هاتمدنو افول 
ح . سطپردازندیم آب تیریمد یدر راستا یبشر یهایتکنولوژ

 . باشدیمتحلیل در این رده از مطالعات، کالن 

 هاتفاوتتشابهات و  سهیمقا: 11یاسهیمقاهیدرولوژی اجتماعی  -1
 یقیتطب مطالعه، تلفمخ یهامکانو مصرف آب در  تیریدر مد

 -یمختلف اجتماع یهاهیالآب با توجه به  -تعامالت انسان
و  یمکان یهاتفاوت میو ترس یائیو جغراف ،یمیاقل ،یاقتصاد
که سطح  دیآیمی از اهداف اصلی این محور به شمار امنطقه

 . شودیمتحلیل نیز در آن متوسط قلمداد 

 -یزمان یهالیلتحانجام : 14هیدرولوژی اجتماعی فرآیندی -4
 انجام، یاحوضه/ اسیمقکوچک یهاستمیسدر سطح  یمکان
 یندهایاطالعات در خصوص فرا دیتولی و عل یهایبررس

 -انانس ستمیجهت درک کارکرد س یشناختجامعه -کیدرولوژیه
از  ندهیدر آ یاحتمال راتییتغ ریمس ینیبشیپآب در حال حاضر و 

که سطح تحلیل آن نیز خرد  باشدیماهداف این محور  نیترمهم
 (. Sivapalan et al., 2012) دیآیم حساببه

 

نقش هیدرولوژی اجتماعی در كشاورزی، مديريت  -1-0

 ستيزطیمحكاربری اراضی و حفظ 

توسط سیواپاالن، این علم  یارشتهانیمبا ارائه این مفهوم  زمانهم
ه نسان آب را بمحلی که ا عنوانبهاولین کاربردهایش را در کشاورزی 

، نشان داد. نوصر و همکارانش ردیگیمنحوی جهت کشت در اختیار 
(Nüsser et al., 2012)  توسعه کشاورزی آبی را در باالدست رود سند

در دو سایت مطالعاتی در شمال هندوستان  14در منطقه مرکزی لداخ
ر اری دآبی یهاستمیسمورد مطالعه قرار دادند. تحلیل در مقیاس روستا 

شدت آثار خارجی و توسعه مداخالت  حاکی از وضوحبهاین منطقه 
ر کاربری اراضی د راتییتغ. در واقع ممکن است بررسی بودانسانی 

نگاه اول تنها ناشی از رشد جمعیت به نظر برسد اما تغییرات اجتماعی 
العه در مط و اقتصاد محلی را نیز در این تغییرات باید به حساب آورد.

دهه گذشته،  4تصاویر سنجش از دور منطقه مربوط به از  هاآن
ی کیفی برای بررسی هامصاحبهاطالعات موجود منطقه و همچنین 
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ذینفعان مختلف در تغییرات اراضی استفاده و در نهایت مشخص  ریتأث
شد که فرایندهای هیدرولوژیکی منطقه در ارتباط تنگاتنگ با تغییرات 

نیز جهت تعدیل  Dame et al. (2018)اقتصادی هستند.  -اجتماعی
ی مصنوعی در هاخچالشرایط کمبود فزاینده آب در این منطقه، ی

ا ایجاد که ب بیترتنیابهباالدست مناطق کشاورزی را پیشنهاد دادند، 
محلی برای ذخیره آب رودخانه در فصل زمستان و یخ زدن آن، از ذوب 

 یهاالخچییی کارآ تدریجی آن در فصل کاشت استفاده شود.
همیشگی آب کشاورزی در این  نیتأمبه منظور  مصنوعی پیشنهادی

رزی در کشاوو استفاده از آن ذوب آب ناشی از برف  و نقشی کهمنطقه 
و با توجه به در قالب هیدرولوژی اجتماعی داشته باشد،  تواندیم

ی هوایی، و همچنین در نظر گرفتن هاعکسی اقلیمی منطقه، هاداده
قرار  مورد ارزیابی نامهپرسشو نظرات ساکنین در قالب  آرا متخصصین

ه اقتصادی در نظر گرفت گرفت و معلوم شد تا زمانی که عوامل اجتماعی
با  .ابدییمتا حد زیادی افت  هاخچالمورد انتظار از ییی نشوند، کارآ

رودخانه سند تغییرات بزرگی را در سطوح مختلف  کهنیاتوجه به 
پنجاب همین رودخانه در ی از ابازهکرده است،  ی تجربهبرداربهره

 و روش ابزارآالتو اثر  بررسیدیگر مورد  یامطالعهپاکستان در 
در قالب هیدرولوژی  شیهارشاخهیزدبی رودخانه و  یریگاندازه

از جغرافیای تاریخی و مطالعه و طی آن  ی مختلفهادورهدر  اجتماعی
د. ش یده این رودخانه استفادهآماری برای درک سیستم پیچ یهالیتحل

یی که از منظر استحصال آب آبیاری از این هاشرفتیپبا توجه به 
 Wescoat Jrرودخانه از اواسط قرن نوزدهم تا امروز صورت گرفته، 

et al. (2018)  در سه سطح به مطالعه این تغییرات پرداختند: سطح
تا حال  1611ی هاسالاول بررسی جریانات رودخانه سند از حوالی 

، و سطح سوم هاکانالحاضر، سطح دوم در خصوص تخصیص حقابه 
ان در ی جریریگاندازهدقیق  ابزارآالتنقش  دهندهنشانکه  هالیتحلاز 

 عنوانبهدر مطالعه خود  هاآنی آبیاری قطعات زراعی بود. زیربرنامه
اولین مطالعه سیستماتیک در خصوص تجهیزات تخصیص آب روی 

ی اصلی در پنجاب پاکستان نشان دادند که هاکانالدر  هاکانال
روی نحوه مدیریت و کارایی  تواندیمچگونه  هاکانالدر  هایریگاندازه

 یهالکاناآبیاری از طریق سیستم یی کارآ باشد. اثرگذارآب آبیاری 
  زنیاز منظر عدالت در تحویل آب ( اصلی کانال آبیاری 11انتقال آب )

در دو بازه در همین رودخانه  1011تا  1001از  سالهده دورهدر یک 
مورد ارزیابی  Siddiqi et al. (2018)زمانی متفاوت از سال، توسط 

 دیجد و مناسب یتیریمد جیترو قیتحق نیدر ا یهدف اصل. قرار گرفت
اده استفمورد  میبود که از قد یاهیرو یبجا تخصیص عادالنه آب جهت
رکودها و همچنین  دهندهنشان هایابیارز .شدیمقطعات  لیتحوو  بوده

 تاًیانهی سیستم در طول زمان بود که ریاعتمادپذنوسانات متعدد در 
  یی آبیاریی هیدرولوژی اجتماعی در کارآهاارچوبــچبت ــمث ریأثـت

                     .سطحی مشخص شد
 

 دمدیریت منابع آبی در اقتصاد کشاورزی کشوری مانن کهییازآنجا
، لذا از چارچوب هیدرولوژی کندیمسریالنکا نقش مهمی بازی 

اجتماعی در مناطق خشک این کشور استفاده و رابطه بین میزان درآمد 
 حوهنخانوار، میزان جمعیت، و سطح تحصیالت با مقدار آب مصرفی و 

بین  ییهانامهپرسش. در این راستا تصفیه و دفع آب بررسی گردید
ح مختلف درآمدی از پنج منطقه از یک حوضه آبریز خانوارهایی با سطو

ی گردید. تمرکز اصلی در این آورجمع ازیموردنتوزیع و اطالعات 
تحقیق بر روی شناسایی سیستم مدیریت آبی این پنج منطقه با در نظر 
گرفتن طبقات متفاوت اجتماعی )سوابق متنوع اجتماعی اقتصادی 

ی در امطالعهدر  (.Gamage and Jayasena, 2018)خانوارها( بود 
مخزن کوچک ذخیره آب از نظر سوددهی و مطلوبیت  19کشور تونس 

بررسی شدند به این صورت که در قالب یک مطالعه هیدرولوژی 
یی طراحی و هانامهپرسشاجتماعی، عالوه بر اطالعات منطقه، 

یی نیز انجام شد تا همه اطالعات کمی و کیفی در خصوص هامصاحبه
آب برای اهداف کشاورزی و نیز سایر اهداف  نیتأممخازن در  نقش آن

 . (Ogilvie et al., 2019)ی و تحلیل شود آورجمع
 

Kandasamy et al. (2014)  تعادل بین استحصال آب برای
کشاورزی و استفاده از آن برای تولید غذا و تالش برای کاهش و 

 نه موروبیجپیرامون رودخا ستیزطیمحمعکوس نمودن روند تخریب 
به طور خاص  هاآندر استرالیا را در یک مطالعه موردی مطالعه نمودند. 

روند تاریخی نوسان بین توجه زیاد به توسعه کشاورزی و غذایی در 
اجتماعی آن با درک تدریجی از اثرات  -مراحل اولیه و مزایای اقتصادی

وره و در چهار زیر د صدسالهی را در یک دوره طیمحستیزنامطلوب 
روی این رودخانه نشان داد که  هاآنی قرار دادند. مطالعه موردبررس

پاسخ هیدرولوژیک رودخانه در گذر زمان نسبت به تخصیص نسبی 
ساختارهای  ریتأث، تحت ستیزطیمحیا به  هاانسانمنابع آب به 

 اقتصادی بوده است. -اجتماعی 
 

، نقش هیدرولوژی اجتماعی در تبیین رابطه انسان -1-1

 هایسالخشکو  هاالبیس

حدی هیدرولوژیک بدون مالحظات انسانی  یهادهیپددیگر  هامروز
 مورد اخیر بیشتر یهاسالدر خوشبختانه قابل ارزیابی نبوده و این امر 

طه بررسی صریح راب مدعیهیدرولوژی اجتماعی . قرار گرفته است توجه
امع انسانی و رابطه هم تکاملی جو هاآنانسان و طبیعت و در صدر 

مطالعات فراوانی در چند دهه اخیر  است. در این راستا، فجایع طبیعی
جام ان یسالخشکسیالب و  یهادهیپدانسان روی  ریتأثدر خصوص 
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شده اما هنوز هم درک ما در خصوص دینامیسم عوامل انسانی و 
پاسخ و چه  صورتبهچه  هاآن یهاالعملعکستغییرات ناشی از 

 Fuchs(. Di Baldassarre et al., 2017)، محدود است اثر صورتبه

et al. (2017)  در دو حوضه آبریز مختلف در یونان )یکی در حومه
 10شهر و دیگری در روستا( که با باالترین تعداد رخداد سیالبی در 

، ظرفیت تطبیق و درک مخاطره سیالب را با اندبودهسال اخیر درگیر 
ی اجتماعی مورد بررسی قرار دادند. لوژدرویهی چهارچوب ریکارگبه
قایسه دو به بررسی و م نامهپرسش 111و  111به ترتیب با ارائه  هاآن

ی )در حوضه روستایی( ادورهشامل سیالب  نوع متفاوت رخداد سیالب
ه پرسشی ک نیترمهمپرداختند. شهری( سریع )در حوضه  یهاانیجرو 
فراد در مورد علل اصلی هر دو حوضه مطرح شد در خصوص نظر ا در

به  هاپاسخرخدادهای سیالبی گذشته بود. بر اساس مقایساتی که از 
ی اهالبیسی همچون: علت اصلی سؤاالتبه  هاپاسخدست آمد درصد 

گذشته، میزان درک افراد از خطر سیالب )بر اساس در معرض قرار 
ی هاسازهگرفتن یا نگرفتن فرد در رخدادهای گذشته( و استفاده از 

ورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ماتریس همبستگی ـمحافظتی م
ی شده در هر دو منطقه رسم شد ریگاندازهبرای متغیرهای مختلف 

(Fuchs et al., 2017).  یامطالعهدر ،Kuil et al. (2016) 
بازخوردهای بین یک جامعه کشاورزی با محیط اطراف را مورد ارزیابی 

تاریخی قوم باستانی مایا و  یهادادهعه با توجه به قرار دادند. این مطال
پیاپی در از بین رفتن این قوم در قرن  یهایسالخشک ریتأثنحوه 

نظر قرار دادن چارچوب شد. یکی از نتایج مهمی که با مد نوزدهم انجام
 در مطالعات قبالًآمد، حقایقی بود که  به دستهیدرولوژی اجتماعی 

رصد نبودند؛ برای مثال در مورد این قوم نتایج قابل  11هیدرولوژی رایج
موجب پراکندگی  هابارشمطالعات نشان داد که کاهش فراوانی 

 تا حدودی توانستیم سدهاساخت که  دیرسیم به نظرجمعیت شد. 
این تخریب را بهبود بخشد اما مشاهده شد که بعد از ساخت سدها و 

بر جوامع  هایسالکخش، اثر شدندیمزمانی که سدها خالی از آب 
ز اافت تعداد جمعیت این قوم نیز بیشتر  جهیدرنتو  ترمیوخانسانی 
 .گرفتیمشدت گذشته 

 
ی زندگ هادشتالبیسمیلیارد انسان در  1که حدود  شودیمتخمین زده 

 هارودخانهدر طول تاریخ همواره به دلیل اینکه  این مناطق. کنندیم
 برای هاانسان، مورد توجه اندآمدهیمنوعی کانال ارتباطی به حساب 

 وریی نیز در پی داشته و بدین منظهاسکیر که البته اندبودهسکونت 
کنترل سیالب و  یهاسازهانسان برای رفع خطر سیالب به ساخت 

اقدام کرده است. بنابراین،  و غیره زهایرخاکمحافظت از خود به کمک 
ز دو نوع کلی خارج نبوده ا هادشتالبیسبازخوردهای بین انسان و 

در  Ferdous et al. (2018). بر همین اساس است: جنگ یا تطبیق

ی بندمیتقسدر بنگالدش و  19رودخانه جامونا دشتالبیسبررسی 
ی چپ و راست این رودخانه از منظر نوع حفاظت موجود در هاساحل

ه عمقابل سیالب و با استناد به این دو نوع مختلف از بازخورد، مطال
هیدرولوژی اجتماعی را با تعریف جدیدی از فضاهای هیدرولوژی 

  .اجتماعی ارائه دادند
 

اغلب به عنوان شرایط مرزی و یا  هاانساندر هیدرولوژی رایج، 
ل محسوب و رابطه متقاب هاستمیاکوسنیروهای فشار خارجی برای این 

جوامع  ریتأثنحوه  آنکهحال ،آنان مورد توجه قرار نگرفته است و تعاملی
 و توسعه جوامع یریگشکلو همگام با آن، نحوه  هاالبیسبر تناوب 

ده ش ی توسط هیدرولوژی اجتماعی تبیینخوببه هاالبیسدر معرض 
مفهوم  مثالعنوانبه. (Di Baldassarre et al., 2013 a & b)است 

احساس باعث ایجاد که ( White, 1945) "11زیرخاکاثر "مشهور 
و  بلندتر یزهایرخاکو  ترمنیا یهاسازهدر حضور  هاسانانامنیت 

صنعتی  یهارساختیزتراکم ساختارهای اقتصادی و  جهیدرنت
 حافظه انسان ازو نهایتاً پاک شدن  هارودخانه حاشیه در ترمتیقگران

 عاملی بود که سبب وقوع متأسفانه، گرددیم حدی یهادهیپدوقوع 
 Bohensky and) گردید استرالیا 18در بریزبین 1011سیالب سال 

Leitch, 2014) .رخدادها به حدی زیاد  گونهنیااجتماع بر آثار  ریتأث
است که طبق نظر محققین میزان خسارتی که از این رخدادها ممکن 

فکر  هاآنکه اجتماع به وقوع  گرددیبازماست ایجاد شود به این 
مطالعه خود از  بارندرشت و همکاران دراست یا خیر.  کردهیم

ی میزان آگاهی و آمادگی جامعه سازمدلهیدرولوژی اجتماعی برای 
آلمان  10در شهر درسدن 16در مقابل خسارات سیالب رودخانه البه

استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که میزان خسارات در سیالب 
به این دلیل که در سیالب دوم آگاهی  1001نسبت به  1014سال 

 Barendrecht et al., 2018; Di) ه بود کاهش یافته استایجاد شد

Baldassarre et al., 2017.)  قبالًدر همین رابطه Di Baldassarre 

et al. (2013b)  نیز با توجه به یک رودخانه فرضی با اطالعات
 عوامل زمانهمجمعیتی فرضی، مدلی مفهومی برای در نظر گرفتن 

 ارائه داده بودند.   زهایرخاکاقتصادی اجتماعی و ارتفاع 
 

ک ریس ی مدیریتهابرنامه و توسعهتمرکز بر روی ریسک سیالب 
اما در این حین، اغلب درک جامعه از خطر نادیده گرفته  است یالزام

شده است. یک جنبه مهم نیز این است که این ریسک از طرف 
 ودشیمدانشمندان و تصمیم گیران و عامه مردم به انحاء مختلفی درک 

ا در ر هاالبیسمدیریتی  یهایزیربرنامهنیز برخی  لهأمسکه همین 
. اثر تعاملی (Fuchs et al., 2017) گذشته با شکست مواجه کرده است

بین رخدادهای سیالبی و انسان و وضع قوانین در بسیاری موارد 
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در کانادا آسیب  11در کاالگاری 1014است. سیالب سال  مشاهدهقابل
اجعه ف نیترنهیپرهزمیلیارد دالر کانادا ایجاد کرد که  1ان مالی به میز

شد. رخداد این سیالب اثراتی در سیاست  یگذارنامطبیعی در کانادا 
شدید ت پرخطرنیز داشت؛ کنترل تغییرات در کاربری اراضی در مناطق 

 هادشتالبیسجدیدی برای صاحبان زمین در  یامهیبشد و قوانین 
فاکتورهای انسانی )شهری شدن، رشد اقتصادی . ترکیب وضع گردید

و حکمرانی نادرست( به همراه نیروهای طبیعی )تغییرات اقلیمی، 
( حوضه رودخانه ساسکاچوآن را در کانادا هاالبیسو  هایسالخشک
 هاآن ریتأثقرار داد که گوبر و ویتر مروری بر نوع و میزان  ریتأثتحت 

نیز در حوضه آبریز  1001-1001 یهاسال یسالخشکانجام دادند. 
باعث ضربه شدید اقتصادی در مناطق روستایی رودخانه ساسکاچوآن 

نیز کانادا  11سیاسی در آلبرتای منجر به گشایش حالنیدرع، اما گردید

مقدمات اصالح  "آب برای زندگی"و از طریق استراتژی  شده
. (Gober and Wheater, 2014) ی تخصیص آب فراهم آمدهاروش

 هانآکنترل سیالب و استفاده از  چندمنظوره یسدهایکی از وظایف 
بودن  شاثربخکه برای آنالیز است  هاالبیسکنترلی  یهاسازه عنوانبه

مبتنی بر هیدرولوژی  یهاروشباید از  چندمنظوره یسدهااین 
مطالعه  یخوببه تاکنون رسدیماجتماعی استفاده کرد. آثاری که به نظر 

صادی در شرایط اقت هاسازهاین  ریتأثدر رابطه با  خصوصبهنشده است، 
برای  Lee and Kang (2020). هارودخانه دستنییپاو اجتماعی 

در مطالعه اخیر خود، با در نظر گرفتن عوامل  خألپوشش این 
همچون جمعیت، کاربری اراضی، تولید ناخالص داخلی و  یایاجتماع

و عوامل هیدرولوژیکی  یسالخشکخسارات ناشی از سیالب و 
همچون جریان ورودی و خروجی سد، مقدار بارش، و میزان تقاضای 

با تعریف  هیدرولوژی اجتماعی را انجام دادند که یسازمدلآبی، 
ی سد را بررس یاثربخشسناریوهای گوناگون ترکیبی، آثار آتی و 

ی هیدرولوژیکی و اجتماعی حاکم بر سد هاستمیس هاآن. نمودیم
در جنوب کشور کره را از طریق معادالتی به عوامل  14نگ سئونگهوئ

نامبرده فوق تقسیم و در یک حلقه قرار داده و سپس سه سناریوی 
مختلف )حفظ شرایط حاضر، شرایط حدی اقلیمی، شهری شدن سریع( 
را اعمال نمودند و به این طریق مدلی را برای تخمین دینامیک سیستم 

از مدل هیدرولوژی اجتماعی  توانیمشان ای زعمبهارائه دادند. 
 یخوبهببهینه منابع آب  یزیربرنامهدر پروسه اخذ تصمیم و  شدهساخته

بازخوردهای بین  یسازمدلبرای و همکارانش ویگلیون  .بهره برد
ا ب یارابطهاز  در یک مطالعه موردی فرضی هادشتالبیسانسان و 

عنوان یک مدل هیدرولوژی به  قبالًکه  چهار معادله دیفرانسیلی
. دناستفاده نمود اجتماعی توسط بالدازار و همکارانش معرفی شده بود،

شده برای شرح عوامل اقتصادی،  یسازسادهاز این چهار معادله  هاآن
 بازخوردهای بین نیترمهمه و سیاسی، فنی و اجتماعی کمک گرفت

ک امل یفرآیندهای اقتصادی، سیاسی، فنی و هیدرولوژیکی در تک
سه جنبه مهم در  هاآنجامعه را با این مدل تحلیل نمودند. بنابراین 

به شرح زیر مورد بررسی خصوص اثرات سیالب در ارتباط با جامعه، 
( حافظه جمعی، یعنی ظرفیت جامعه برای اینکه آگاهی از 1: قرار دادند

، یعنی مقدار ریپذسکیر( ذهنیت 1ریسک را در حد باال نگاه دارند، 
( اعتماد جامعه 4ریسکی که جامعه اغلب در مواجهه با آن قرار دارد و 

 دهشانجام یسازمدلبه ابزارها و معیارهای کاهش ریسک. بدین منظور 
نشان داد که از یک طرف با کمتر درک شدن ریسک سیالب )به دلیل 

( حفاظت از سیالب یهاسازهبه  ازحدشیبحافظه جمعی پایین و اعتماد 
 اعیاجتمتوسعه روند باالی جامعه،  یریپذسکیری به دلیل و از طرف

اهش ک افتاده و حتی احتمالبه خطر  هاالبیسبه دلیل خطرات ناشی از 
 ;Di Baldassarre et al., 2013 b) وجود داردتوسعه اقتصادی نیز 

Viglione et al., 2014) . تمامی  باًیتقرعلیرغم توجه اغلب یا
، رابطه انسان و آب، هایسالخشکیا  هاالبیسموردی بر  مطالعات

قرار  موردتوجهنیز  هاآنو روابط اجتماعی  هارودخانهاخیراً در درک 
 یهاانیجراخیر  یهاسالدر  کهنیاگرفته است. با توجه به 

 ، محققین از هیدرولوژی اجتماعیاندافتهیاهمیت باالیی  یطیمحستیز
یریت جریان آب برای پیمایش مرحله مهمی در پیشبرد مد

روابط بین  Anderson et al. (2019). اندبردهنیز بهره  یطیمحستیز
ی طیمحستیزانسان و رودخانه را در قالب تعریف جدید جریانات 

ی مختلف از کشورهای هارودخانهترکیب کرده و مطالعاتی روی 
 هاآنهندوراس، هند، کانادا، نیوزیلند و استرالیا انجام دادند که در 

ی و طیمحستیزهای ی جامعی برای مشخص شدن حقابههاالشت
نیازهای انسانی شده است. در نهایت معلوم شد که  زمانهم طوربه

 اقتصادی و مشارکت محلی -بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی
 هارودخانهی طیمحستیزی و مدیریت مناسب حقابه زیربرنامهامکان 

 . وجود نخواهد داشت
 

دو نوع متفاوت از مدیریت  Chen et al. (2016)ی دیگر، االعهمطدر 
در فلوریدای آمریکا را مورد بررسی قرار دادند که  14رودخانه کیسیمی

ی زمانی مختلف اعمال شده هابازه، در هاتیاولوبه دلیل تفاوت در 
برای کنترل  1690ی دهه هاسالبودند. این رودخانه در حوالی 

سال، به حالت  10شده و سپس بعد از گذشت حدود  کانالیزه هاالبیس
این تغییرات را بر اساس عوامل انسانی مطالعه  هاآناول بازگردانده شد. 

و به این نتیجه رسیدند که میزان حساسیت جوامع نسبت به سیل در 
 .ی مختلف متفاوت بوده استهادهه

 
ر د هاالبیسبا توجه به مرور منابع موجود مشخص شد که مطالعات 

ی اخیر به صورت رو به رشدی هاسالقالب هیدرولوژی اجتماعی در 
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در حال انجام است و امروزه دیگر اثرات رخداد فجایع طبیعی از جمله 
بدون مالحظات انسانی قابل ارزیابی  هایسالخشکو  هاالبیس
. در پی چنین اقبالی، مسیر مطالعات جدیدی از طرف برخی باشدینم

و  هاالبیسمطالعات  تنهانهده شد که طی آن از محققین گشو
 هاآنو روابط اجتماعی پیرامون  هارودخانه، بلکه درک هایسالخشک

ه رفتار ی نسبت بترجامعنیز مورد توجه قرار گرفت تا از این طریق نگاه 
آن بر رخدادهای حدی معطوف  راتیتأثو  هاانسانو  هارودخانهتعاملی 
 گردد. 

 

 ی سازمدلرولوژی اجتماعی در نقش هید -1-0

 به اتهیدرولوژیکی که  یهایسازمدلتمامی  باًیتقرست امعتقد  ووگل
انجام شده باید مورد بازبینی قرار گیرند تا معلوم شود که  حال

ونه اجتماعی چگ -فاکتورهای اقلیم، زمین، پوشش گیاهی و اقتصادی
 ,.Vogel et al) اندبودهدر طول زمان با هم در تعامل، تغییر و تکامل 

در همین راستا، مرور مطالعات هیدرولوژی اجتماعی نشان داد . (2015
که بخش مهمی از کارهای انجام گرفته در این حوزه، مربوط به 

مرور جامعی در  1011 در سالبلر و بیتاورت . باشندیمی سازمدل
و  هاروشدر هیدرولوژی اجتماعی، مفاهیم،  یسازمدلخصوص 

بعد نیز در مورد  سال کیهای آن انجام دادند. این دو محقق کاربرد
در هیدرولوژی اجتماعی به  یسازمدلچرایی، چیستی و چگونگی 

 Blair and Buytaert, 2015; Blair and)مطالعه پرداختند 

Buytaert, 2016.) Melsen et al. (2018)  نیز در خصوص نقش
یت در بررسی و وجود عدم قطع مدل در هیدرولوژی اجتماعی

یی که بازیگران انسانی در آن دخیل هستند را به صورت هاستمیس
 یهامدل ینیبشیپبه  11یارشتهو لزوم نگاه فرا  مطالعه نموده مفهومی

 یسازمدلقرار دادند. مطالعه  دیتأکهیدرولوژی اجتماعی را مورد 
ط توس 19مبتنی بر عامل یسازمدلهیدرولوژی اجتماعی با استفاده از 

 یهاچالش توانستیمنش ارائه شد که به نظر اباکارجی و همکار
در مطالعه خود  هاآن. قبلی را تا حدود زیادی رفع نماید یهایسازمدل

ی بر مبنای هیدرولوژی اجتماعی ارائه سازمدلیک چهارچوب ساده 
ی هاآبی دوگانه رفتار اجتماعی و آالیندگی هاکینامیددادند که 

ه این بود ک هاآنبرآمد تحقیق  نیترمهمگرفت. یربرمدی را نیرزمیز
تغییری کوچک در متغیر کنترل باعث تغییر استراتژی برای بازگرداندن 

 ;Bakarji et al., 2017)  شودیماکولوژیکی  -تعادل اجتماعی

Bouziotas and Ertsen, 2017) .یسازمدلکه  یتیبا تمام اهم 
به دلیل داشته باشد،  واندتیم یاجتماع یدرولوژیبر ه یمبتن

ی از چرخه جزی عنوانبهضمنی موجود در ورود انسان  یهایدگیچیپ
جامع با احتساب انسان و  یسازمدلبرای  اقدامیهیدرولوژیک، اغلب 

 یی عملی برایهاچارچوبیی برای ارائه هاتالشنشده، اما اخیراً  آثار آن

طبیعت  -انسان وستهیپهمبهی هاستمیسی با در نظر گرفتن سازمدل
ی است. به نظر ریگشکلدر حال  11(CHNSی مختلف )هااسیمقدر 

ی سازمدلی روابط آب و جامعه هایدگیچیپبرای بررسی  رسدیم
طبیعت تنها  -انسان وستهیپهمبهی هاستمیسسیستم با در نظر گرفتن 

 یازسمدلی این هاچالشراه عملی باشد. پونامباالم و موسوی برخی از 
ی زمانی و مکانی، مسائل مقیاس، هااسیمقی هاتفاوترا از جمله 

ی مناسب ریاضی برای حل معادالت هاروشمسائل سازمانی، و برخی 
رور منابع م (.Ponnambalam and Mousavi, 2020را ارائه نمودند )

ذات هیدرولوژی اجتماعی یعنی  دهدیمموجود در این زمینه نشان 
وردهای پیچیده بین انسان و تمرکز بر روی بازخ بودن، 18یارشتهانیم

 شودیم، باعث مدتیطوالنزمانی  یهاافقداشتن با  سروکارو  طبیعت
قرار دادن این مفهوم نوپا،  مدنظربا  زمانهمهیدرولوژیک  یسازمدلتا 

 سازدلماساسی برای یک  لهأمسبه یک چالش تبدیل گردد. بنابراین 
ا جای را ت هاچالشاتی که در اختیار دارد، این این است که با تمام امکان
. هدف اصلی (Blair and Buytaert, 2016) ممکن به حداقل برساند

به شیوه هیدرولوژی اجتماعی این است که بتوانیم  یسازمدلدر 
سیاسی و  یهایریگمیتصم، یسازمدلرایج  یهاروش برخالف

اقلیمی و  یهامدلرفتارهای انسانی را به شیوه مناسبی وارد 
اخذ  برای یترمناسببه ابزارهای  هامدلهیدرولوژیکی نماییم تا این 

 . (Gober et al., 2017) تصمیم بدل شوند
 

 یهالمدمنظور ترکیب یکی از ه در یکی از مطالعات صورت گرفته، ب
با فاکتورهای اقتصادی،  SWATمعروف هیدرولوژیک یعنی مدل 

پاسخ  یواحدها( به HRUs) 16لوژیکیپاسخ هیدرو یواحدها ،اجتماعی
( تبدیل و طی آن اثرات HERUs) 40اقتصادی -هیدرولوژیکی

آبیاری در کشاورزی جنوب شرقی اسپانیا مورد بررسی آب محدودیت 
 یهایاستراتژگزارش شد که  مشخصاً بررسیقرار گرفت. در این 

آبیاری آثار بسیار وسیع  یهاتیمحدودتطبیق عوامل در پاسخ به 
طحی س یهاآبدر هیدرولوژی  وارسلسله راتیتأثقتصادی و در نتیجه ا

که  داردیمگوبر بیان . (Essenfelder et al., 2018)دارند  ینیرزمیزو 
 پاسخ ترجامع یهامدلدر بخش آب با افزودن دو بعد، نیاز برای وجود 

و  هاتیفعالمدیریتی که با انسان و  یهایاستراتژ، اول: شودیمداده 

ی ذاتی از یک سیستم آبی برخورد او به عنوان جزی یهایریگمیتصم

برای  علمبررسی اینکه سیاسیون چگونه از  دومو  کندیم

به عقیده وی . کنندیمسیاسی خود استفاده  یهایریگمیتصم
برای درک مبتنی بر چهارچوب هیدرولوژی اجتماعی جدید  یسازمدل

. زامی استال بسیار عی و انسانیطبی یهاستمیسبازخوردهای پویا بین 
را دارد که کاربری اراضی،  آن توانایی یسازمدلاین نحوه جدید 

 یهاتیموقعانسانی،  یهاارزشهیدرولوژی، اقلیم و اکولوژی را با 
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سیاسی و فرآیندهای بازار ارتباط داده و به نقش اجتماع روحی تازه 
ایج ر یهامدلانی در اعمال فاکتورهای انس. گوبر و همکاران با ببخشد

و  41کلرادو یهارودخانهآبریز  یهاحوضهدر  یکیدرولوژیه
به مدیران  یسازمدلکه این قالب جدید نشان دادند  41ساسکاچوان

خود روی منابع آب و  یهااستیسکه نتیجه  دهدیماین امکان را 
اتی که از اتفاق یادستهتقاضا، تحت طیف متنوعی از شرایط آتی، حتی 

را رصد نمایند  دهندیماقلیمی یا تاریخی رخ  یهادادهج از روند خار
(Gober et al., 2017)یهایسازمدل . واقعیت این است که دیگر 

قول تغییر را ندارند و ب در حالبه نیازها و حوادث  ییپاسخگوایستا توان 
 ی هستیم که پایداری مرده است وادورهما در حال ورود به  ،مایلی
ی تاریخ یهادادهاز توابع چگالی احتمال بر اساس  میتوانینمدیگر 

 مییانماستفاده  درازمدتریسک در آینده  یزیربرنامهبرای مدیریت و 
(Milly et al., 2008.) 

 
 یازسمدلاولین قالب عملی  عنوانبهدر یکی از مطالعات بسیار مهم 

دو  Elshafei et al. (2014)آبریز تحت کشاورزی،  یهاحوضهبرای 
 9حوضه آبریز بزرگ در استرالیا را مورد بررسی قرار داده و در قالب 

 نمودند که درریاضی این مدل ارائه  بیانروابطی برای  ،عامل مهم
 اندعبارتو  هدادنوعی سیستم تعاملی پویا را شکل  ترکیب با یکدیگر،

 ،ستیزطیمح -4 ،اقتصاد -4 ،جمعیت -1 ،هیدرولوژی حوضه -1از: 
چنانکه مشاهده پاسخ ترکیبی.  -9اقتصادی و  -اسیت اجتماعیحس -1
متغیر  -1: دهدیماین قالب مفهومی دو ساختار جدید را ارائه ، شودیم

اجتماعی که به دنبال ثبت سطح تهدید  -مرکب عامل اقتصادی
ی یک رابط کلید عنوانبهو  بودهدر کیفیت زندگی جامعه  درکقابل

 کندیمورد اساسی در سیستم تعاملی عمل بازخ یهاحلقهبرای اتصال 
که  دهمشاهقابلمکانیسم بازخورد  عنوانبهمتغیر پاسخ رفتاری  -1و 

مربوط  یدرولوژیهتصمیمات مدیریتی آب و زمین را که به چرخه 

 اهمیت بعد انسانی و پویای کهنیاعلیرغم ". دهدیم، انعکاس شوندیم
 درک شده است، اما عدم یخوبهباجتماعی در مدیریت پایدار منابع آبی 

 یطیمحستیزناشی از پاسخ انسان به تغییرات بنیادی و  یهاتیقطع

 (.Schlueter et al., 2012) "قرار نگرفته موردتوجهشایسته  طوربه
 ناشی قطعیت عدم بر غلبه برای Hou et al. (2019) در همین رابطه،

، 44چرخه آب اجتماعیپاسخ انسانی، تالش کردند تا با ارائه مفهوم  از
 تکاملی در جریانات این یهاسمیمکانمعادالت اساسی را با تمرکز بر 

شکلی برای  Sتالش این تیم، نمودار  جهینت درچرخه تبیین نمایند. 
رائه امیدواری به ا جیتدربه ارائه شد که از آن نقطه به بعد یبندفرمول

در این نمودار . ، قوت گرفتتریقو یهایسازمدلروابط ریاضی و 
یرات ی بین تغیهاالعملعکسبرای یک توالی تکاملی کامل  S0حالت 

حالت از  1تدریجی و ناگهانی ارائه شده است. بعد از تکامل این نمودار 

S1  تاS5  این دو نوع تغییرات توسط محققین مورد  ریتأثوابسته به
ار این نمود ارائه شده است. در واقع هاآنبررسی قرار گرفته و معادالت 

 (.Hou et al., 2019) دهدیمچرخه آب اجتماعی را مورد ارزیابی قرار 
 

بر پایه هیدرولوژی  یایسازمدل واسانینیسردر رویکردی دیگر، 
در خلیج بنگال در شرق هندوستان، انجام  44اجتماعی در شهر چنای
 رو د زدهشرایط آتی اجتماعی را حدس  کهنیاداد. او بدون احتیاج به 

سال تاریخی و با  40را برای یک دوره  یسازمدلمدل وارد کند، 
تکنیک بازسازی گذشته انجام داد بر این مبنا که اخذ هر تصمیم در 

د ایجاد نمای توانستیممتفاوتی در شرایط حال  ریتأثگذشته چه 
(Srinivasan, 2015) هیدرولوژی  یسازمدل. روش دیگری که برای

 که بود یمحور سؤالقرار گرفت، تکنیک  اجتماعی مورد استفاده
Garcia et al. (2016; 2017)  .سؤالطرح یک با  هاآنبکار گرفتند 

از  یبرداربهرهاثر سیاست "تحت این عنوان که  محوری و کالسیک
، اقدام به ارزیابی "چیست؟آب یک شهر  نیتأممخزن بر اعتبار 

در واقع موده و ن مخازن یبرداربهرهمهندسی منابع آب در قوانین 
دو  هاآن. انسانی و هیدرولوژیکی را به هم متصل کردند یهاستمیس

ی از مخزن را در یک شهر با برداربهرهی هااستیسنوع متفاوت از 
و به نتایجی در خصوص مدیریت  ی فرضی با هم مقایسه نمودندهاداده

ی در چارچوب سازمدلموجودیت آب برای شهر رسیدند که جز با 
 .ولوژی اجتماعی ممکن نبودهیدر

 

( در استرالیا که در MRB) 41مورومبیجدر سیستم حوضه آبریز رودخانه 
صد سال اخیر به دلیل بازخوردهای بین الگوهای مدیریتی مختلف آب 

ده خاصی بو یهاکینامیدو تنوعات ناشی از تغییرات اقلیمی شاهد 
 Van بین انسان و طبیعت توسط روانهیماستراتژی  یکاست، 

Emmerik et al. (2014) .به دلیل تغییرات  به کار برده شد
، مطالعات اولیه ن رودخانهــایسیستمیک خاص حوضه آبریز 

ز نی آن یسازدلــمو حتی  هیدرولوژی اجتماعی در آنجا شکل گرفت
 ردیدـاجتماعی و اقتصادی انجام گ نینامعتحت شرایط 

(Roobavannan et al., 2018).  یهادورهدر  هالیتحلنتیجه مهم 
حوضه، حاکی از یک نوسان آونگی  اینمختلف توسعه منابع آب در 

ر این طبیعی بود. لذا ب یهاستمیاکوسمابین توسعه کشاورزی و احیای 
شده نیمه توزیعی  یسازسادهاساس برای حوضه مورومبیج، یک مدل 

ن و ااز سیستم تعاملی هیدرولوژی اجتماعی که تعامل متقابل بین انس
ور نماید، ساخته شد. مدل مذک یسازهیشبهیدرولوژیکی را  یهاستمیس

بین  یبازخوردهابود که  یرخطیغشامل معادالت دیفرانسیلی معمولی 
: ذخیره در سدها، مساحت تحت آبیاری، دادیمرا شرح  ذیلمتغیرهای 

. در یطیمحستیز، و آگاهی هاستمیاکوسجمعیت انسانی، سالمتی 
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، انتشار عوامل خارجی اقلیمی و جادشدهیامدل  یاهیسازهیشب
 .دیگردیماقتصادی در این سیستم یکپارچه و پیچیده، رصد  -اجتماعی

در غرب چین، چهار  49در حوضه آبریز رودخانه تاریم در تحقیقی دیگر
 -نوع سیستم هیدرولوژی اجتماعی بر اساس خصوصیات و تنوع زمانی

اولیه،  کشاورزی رتیب تعریف شدند:به این ت مکانی و تکامل تاریخی
کشاورزی رایج، کشاورزی صنعتی و سیستم هیدرولوژی اجتماعی 

ی مربوطه هاستمیرسیزاین چهار مرحله و  Liu et al. (2014) شهری.
تا  ددادنو بررسی قرار  بحث موردبر مبنای منابع تولیدی اجتماعی  را

 .م آیدفراهتغییرات تعاملی جامعه و رودخانه  امکان درک
 
ست، ا مشاهدهقابلدیگر نیز  یهایسازمدلدر بسیاری از  آنچه تاًینها 

در ادبیات انسانی و واژه  "41یدکنندگیتول"رقابت بین واژه 
نیروی  درواقعی است که طیمحستیزدر ادبیات  "48یاکنندگیاح"

 ,.Van Emmerik et al) کندیممحرک نوسانات آونگی را ایجاد 

2014) .Gober and Wheater (2014)  همین رقابت را در حوضه
در غرب کانادا نیز مشاهده نمودند، بطوریکه  ساسکاچوانآبریز رودخانه 
از  یامجموعهعامل متنوع در این حوضه از جمله:  1بازخوردهای 

شدید(،  یهایسالخشکو  هاالبیس) 11رخدادهای حدی در قرن 
رشد سریع جمعیت تخصیص کامل آب رودخانه در بخشی از حوضه، 

ا حاکمیت گسیخته و ی تاًینهاو  هاندهیآالو توسعه اقتصادی، افزایش 
مختلف و مرزهای  یهااستاندوگانه )دارای همپوشانی( حوضه آبریز در 

تلف مخ یهابخش، سبب افزایش رقابت بر سر آب بین یالمللنیب
 دستنییپامختلف، بین کاربران در باالدست و  یهااستاناقتصادی و 

و نیازهای بشری و حتی بین  یطیمحستیزی هارودخانه، و بین حقابه
گوناگون شده بود. بنابراین طبق آنچه  یهاتیاولوو  هاارزشبا  هاانسان

 مربوط یهاچالشکه از هیدرولوژی اجتماعی قابل دریافت بود، بروز 
پیچیده  یهاستمیسبه امنیت آب در این حوضه بود که حاکی از رسیدن 

 راکهچبود،  یبحرانی و نقاط عطف خطرناک یهاآستانهو پویای آبی به 
 یطیمحستیز -همه این رخدادها در بستری از تغییرات سریع اجتماعی

 یهاستمیس درواقعآبریز  یهاحوضه. پر واضح است دادندیمرخ 
 هاآنهستند که سیستم جامع آب در ی ایچندبعدهیدرولوژیکی 

 اهانسانکه با همه اجزای آن، شامل  شودیم هنگامی با مشکل مواجه
 .جامع برخورد نشود طوربه، یکیزیوفیبو اجزا 

Pouladi et al. (2020)  رفتار کشاورزان  ریتأثبرای مطالعه نحوه
ی بر پایه عامل به همراه سازمدلمنطقه بر خشکی دریاچه ارومیه، از 

ی اجتماعی ی برای ارائه یک چهارچوب هیدرولوژکاودادهی هاروش
ی هادادهاستفاده نمودند.  ارانذگاستیسجهت ایجاد دیدگاه برای 

 هااحبهمصمربوط به خصوصیات اصلی کشاورزان از تحقیقات میدانی و 
به دست آمد. سپس الگوهای اصلی نمایشگر تصمیمات کشاورزان در 

در مدل به عنوان  شدهاستخراجحوزه کشاورزی استخراج و از رفتارهای 
. در ی شودسازهیشبی کشاورزی هاتیفعالاستفاده گردید تا  ورودی

ی بین هاالعملعکسنهایت چارچوب پیشنهادی برای درک 
 عنوانبه رودنهیزری کشاورزی و میزان ورودی آب از رودخانه هاتیفعال

 دریاچه ارومیه، تدوین و ارائه کنندههیتغذی هارودخانه نیترمهمیکی از 
ی اکتسابی کشاورزان در هاآموخته داریمعناثر  دهدهننشانگردید که 

ی هیدرولوژی سازمدلی دیگر با اتکا بر امطالعهدر  هاآنحوضه است. 
ی ادهیچیپی منابع آبی هاستمیساجتماعی یک ارزیابی موردی از 

ی بر سازمدلهمچون دریاچه ارومیه انجام داده و این بار از ترکیب 
بهره بردند. در  46(TPB) شدهیزیربرنامهمبنای عامل و تئوری رفتار 

ند و از داشت دیتأکروی رفتار کشاورزان  مجدداًاین مطالعه نیز محققین 
ده ی داده استفاآورجمعی محلی برای هامصاحبهتکنیک پرسشنامه و 

)جذر  RMSEی به کمک معیارهای سازهیشبنمودند. نتایج ارزیابی 
قدرت خوب  دهندهنشانن( )ضریب تبیی DCمتوسط مربعات خطا( و 

 ,.Pouladi et alی در قالب هیدرولوژی اجتماعی بود )سازمدل

2019 .)Gholizadeh-Sarabi et al. (2019)  یبندطبقهپس از نیز 
 عیوقا یخیتار تسلسل ،یاجتماع یکیدرولوژیه یخیمراحل مطالعه تار

 یکیدرولوژیهی هامؤلفه راتییو تغ یانسان یهاتیفعالو  یعیطب
مطالعه  نیا یطمورد بررسی قرار دادند. در حوضه مشهد  را یاجتماع

مؤثر  یهامؤلفهو  هاستمیرسیز ،یاصل یهاستمیس ،یخیتار
 خیشده و تار ییمشهد شناسا زیدر حوضه آبر یاجتماع یکیدرولوژیه

 ستمیس شیدایاز بدو پ یاجتماع یکیدرولوژیه ستمیس یتکامل هم
رتباط نحوه ا تیار گرفته است، و در نهاقر یبررس مورد تاکنون یانسان

در  گریدکیبا  شانیهاکنشبرهمو  یکیدرولوژیو ه یانسانی هاستمیس
 یکیدرولوژیه ستمیس یتکامل هم خیبر تار یو مبتن یادراک یقالب مدل

 .داده شده است شینما یسادگبه حوضه، در یاجتماع
 

کارهای صورت مرور مطالعات هیدرولوژی اجتماعی نشان داد که عمده 
گرفته در چهار موضوع کلی قابل بررسی هستند: مفاهیم کلی حاکم بر 
اصل هیدرولوژی اجتماعی، نقش آن در مسائل مهمی همچون 

ی. در این قسمت با توجه به سازمدلکشاورزی، رخدادهای حدی و 
جزئیات فراوان مطالعات انجام شده، تصمیم بر آن شد تا طی جدولی 

گردد. در تنظیم این جدول سعی شد تا  هاآنی بندجمعاقدام به 
ی سیواپاالن مبنای عمل قرار گیرد به این صورت که تمامی بندمیتقس

تحقیقات میدانی مرور شده در سه محور هیدرولوژی اجتماعی تاریخی، 
ی و فرآیندی به تفکیک سطوح تحلیل کالن، میانی و خرد به اسهیمقا

های تعداد کار شودیممالحظه  کهیطوربهی شوند. بندطبقهشرح ذیل 
ی اجتماعی تاریخی بسیار اندک درولوژیهصورت گرفته در محور 

  یــو عمده کارهای صورت گرفته در هیدرولوژی اجتماع دــباشیــم
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 . اندشدهی متمرکز اسهیمقافرآیندی و 
 

 بحث و جينتا -0

و با اینکه در طول تاریخ بین انسان و آب همواره نوعی قرابت 
همبستگی بسیار نزدیک وجود داشته است، اما در تحقیقات علمی 

دلیل تخصصی شدن هرچه بیشتر علوم ه در دوران مدرنیسم، ب ژهیوبه
ه ، محققان بدون توجهاآنسخت و شکننده بین  یهایمرزبندو تعریف 

ه خود، اقدام به ارائ یهانیپلیسید یهایمرزبندخارج از  یهاتیواقعبه 
علمی  یهابحران. اما پدیدار شدن نمودندیم جانبهکی یهالیتحل

محدود و  یهادگاهیدنشان داد که  وضوحبهیکی پس از دیگری، 
شری مهم ب یهاچالشی به یسنتی توان تحلیل و پاسخگو جانبهکی

ی رویکردهای ینیز متعاقب نارسا یطیمحستیزدر حوزه  .ندارندرا 
ه سیاری از اندیشمندان این عرصسنتی در مطالعات مدیریت منابع آب، ب

متوجه ضرورت تعریف رویکردهای جدیدی شدند که طی آن رابطه 
. در این گرفتیممجدداً مورد بازنگری قرار  ستیبایمانسان و آب 

 یهاستمیسمتعددی ظهور کردند از جمله  یهادگاهیدراستا مفاهیم و 
، 41آب جانبههمه، مدیریت 41، مدیریت جامع آب40آب چندمنظوره

میالدی(  1660)تقریباً از دهه  یمتأخرترو رویکرد  44مدیریت کلی آب
 یهادگاهیدکه ضمن نقد  44تحت عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب

مهم در مطالعات مربوط به  یهامؤلفهنگری  سنتی، معتقد به باهم
مدیریت منابع آب بودند. در این میان مدیریت یکپارچه منابع آب 

(IWRM ) یدگاه ، دداشت بر رابطه بین انسان و آب ی کهخاص دیتأکبا
مین که ه کردیممرسوم ارائه  یهاروشدر مقایسه با  یترکاملنسبتاً 

 چهارچوب فکری مسلطامر منجر به رشد چشمگیر و تبدیل آن به یک 
دلیل استقبال از  نیترمهم شکیب. گردیددر حوزه مطالعات آبی 

IWRM یکردهای رایجی بود که ماهیت مربوط به ضعف مشخص رو
در ند هرچاین رویکردها  کنوکراتیک و سناریو محور داشتند.تایستا، 
اما  تندگذاشیمنمایش ه غالباً عملکرد نسبتاً خوبی از خود ب مدتکوتاه

ی توجهیبکه ناشی از  شدندیممواجه  یاناخواستهبا نتایج  بلندمدتدر 
کی، و طبیعی، تکنی یهاستمیسبه بازخوردهای پویا بین  نسبت هاآن

 مؤثرتراجتماعی بود. مدیریت یکپارچه منابع آب با لحاظ کردن 
خود، گام  یهایسازمدلانسان در مطالعات و  -متغیرهای دوسویه آب

ت بهینه منابع آب و مدیری ترانهیگراواقعبسیار مهمی در تبیین و تحلیل 
 عنوانهبمدیریت را مفهوم  با توجه به اینکه ژهیوبهاین منابع برداشت و 

ی در مقایسه با ماهیت پویای، لذا گرفتیم در نظریک فرایند 
 پیشین داشت.ایستای رویکردهای 

 
 ز ـنی IWRMعلمی دیگر،  یهاهینظرو  هاروشمانند بسیاری از ها بـام

 مچونهمنابع آبی  کهییازآنجاپس از مدتی مواجه با انتقاداتی گردید. 
درت دلیل نقش استراتژیکی که در تولید ثروت و قه عی بسایر منابع طبی

و سودجویان  طلبانقدرتسیاسی  یهایبازدارا هستند، همواره عرصه 
آن بر منابع آبی یکی از مواردی است  ریتأث، لذا روابط قدرت و اندبوده
نادیده گرفته و چنین تلقی نموده است که بازیگران  آن را IWRMکه 

ی و ایجاد یک سیستم یتماماً میل به همگرا آبی یهاعرصهاصلی 
ن لزوماً و در اکثر مواقع چنی آنکهحالیکپارچه مبتنی بر عدالت را دارند 

ع در شرایطی که رقابت بر سر مناب ژهیوبهدر بسیاری از مواقع و نیست. 
و منافع در میان باشد، میل به واگرایی در یک سیستم معموالً بیشتر از 

در چنین حالتی، بدیهی است که پایداری است. میل به همگرایی 
دچار اختالل خواهد گردید. این موضوع در  بلندمدتسیستم نیز در 

در  ژهیوبه IWRMنشان داده شد که  وضوحبهتعدادی از تحقیقات 
، عمالً ناکارآمدی بارزی در ایجاد افتهینتوسعهو  توسعهدرحالکشورهای 

بع آب دارد. متعاقب انتقادات یک سیستم یکپارچه مدیریتی در منا
و رویکردهای مشابه دیگر، هیدرولوژی اجتماعی  IWRMبه  واردشده

(SH در )معرفی و از استقبال  و همکاران توسط سیواپاالن 1011
هیدرولوژی اجتماعی با  چشمگیری در محافل علمی برخوردار گردید.

ف ، برخالداشتاجتماعی  یهامؤلفهویژه و خاصی که روی  دیتأک
یکی  وانعنبهرویکردهای تکنوکراتیک پیشین که مفاهیم اجتماعی را 

در  هایزیربرنامههدف  عنوانبهکمکی و عمدتاً  یهامؤلفهاز 
، به ابعاد اجتماعی وزن بسیار گرفتندیم در نظرخود  یهالیتحل

 یهامؤلفه وزنهمبیشتری داده و حتی در کمترین میزان توجه، حداقل 
، حال نیا با. اما (Sivapalan et al., 2012) گرفتیم تکنیکی در نظر

این  بر (Madani and Shafiee Jood, 2020)گروهی از منتقدان 
باورند که هیدرولوژی اجتماعی در حقیقت تکرار مفاهیمی است که 

و این  اندگرفتهتوسط رویکردهای پیشین مورد اشاره و تصدیق قرار 
ا ایشان، تنها تفاوت و ی زعمبه ندارد.برای گفتن  یاتازهرویکرد حرف 

که هیدرولوژی اجتماعی در حوزه مطالعات منابع آبی  یاعمدهسهم 
مهم اجتماعی است که  یهاجنبهبجا بر  دیتأکداشته است، یادآوری و 

که عمدتاً  IWRMبرخالف در رویکردهای دیگر کمرنگ شده بودند. 
ی ریگمیتصمو نهادی  اجتماعی -روی مدیریت ابعاد تکنیکی، اقتصادی

متمرکز شده است،  -یاحوضهدر مقیاس  ژهیوبه -در منابع آبی
ان انس -ی آبهاستمیسهیدرولوژی اجتماعی درصدد مطالعه پویائی 

  راتیأثتآبی و اجتماعی و نیز  یهامــستیسبوده و بر فهم هم تکاملی 
 .دینمایم دیتأکو چرخه جهانی آب  هاستمیسمتقابل بین این 

( و چرخه آب در Localمتقابل انسان محلی ) راتیتأث، گریدیعبارتهب
ی مورد توجه خوببه( در هیدرولوژی اجتماعی Globalسطح جهانی )

طبق  (.Ponnambalam and Mousavi, 2020واقع شده است )
 یدــمرزبنصورت  نیبه ا توانیمو به طور خالصه  نیرات محققـنظ
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Table 2- Classification of the field studies presented in sections 3-2, 3-3 and 3-4  
 1-0و  1-1، 1-0ی هابخشدر  شدهارائهی مطالعات میدانی بندطبقه -0جدول 

ور
مح

 

سطح 
 تحلیل

 مطالعاتی یهاحوزه شدهانجاممطالعات 

هیدرولوژی 
اجتماعی 
 تاریخی

الن
ک

 

Kuil et al. (2016)  را در قالب هیدرولوژی  هاآنص قوم مایا ارتباط انحطاط تمدن ی تاریخی در خصوامطالعهدر
 ی بررسی نمودند.سالخشکی هادورهاجتماعی با آب و 

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

ی 
اع

تم
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ی
وژ

رول
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ی
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م
 

Dame et al. (2018) ،Wescoat Jr et al. (2018)  وSiddiqi et al. (2018) العه نحوه توسعه به مط
ن یی از رودخانه در کشورهای پاکستاهابازهآب در رودخانه سند ) نیتأماراضی کشاورزی، تخصیص آب و ایجاد منابع مصنوعی 

 و هندوستان( پرداختند.

 یکاربر تیریمد ،یکشاورز
 ستیزطیو حفظ مح یاراض

Gamage and Jayasena (2018) با مقدار آب  التیو سطح تحص ت،یجمع انزیدرآمد خانوار، م زانیم نیرابطه ب
 منطقه از یک حوضه آبریز در سریالنکا را بررسی نمودند. 1در  و دفع آب هیو نحوه تصف یمصرف

 یکاربر تیریمد ،یکشاورز
 ستیزطیو حفظ مح یاراض

Vogel et al. (2019)  بخش مرکزی آب کشاورزی در  نیتأممخزن کوچک برای  19به ارزیابی هیدرولوژی اجتماعی
 از مناظر مختلف پرداختند. هاآنکشور تونس و مقایسه مطلوبیت 

 یکاربر تیریمد ،یکشاورز
 ستیزطیو حفظ مح یاراض
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Fuchs et al. (2017)  به بررسی میزان درک خطر سیالب و علل رخداد سیالب از دید ساکنین دو حوضه مختلف در
 تفاوت )شهری و روستایی( از کشور یونان از منظر هیدرولوژی اجتماعی پرداختند.دو منطقه م

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Anderson et al. (2019)  هارودخانهی طیمحستیزو مرور مدیریت حقابه  هاآنو روابط اجتماعی  هارودخانهبه بررسی 
 متفاوت پرداختند. در چندین رودخانه مهم در کشورهای

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Gober et al. (2017)  ی در قالب هیدرولوژی اجتماعی در دو رودخانه کلرادو )آمریکا( و ساسکاچوآن سازمدلبا مقایسه
ت دادن عوامل انسانی و ی در مورد آن و دخالریگمیتصم)کانادا( نشان دادند که موجودیت آب در آینده به شدت به نحوه 

 سیاسی ارتباط دارد.
 یسازمدل

Elshafei et al. (2014)  ی هیدرولوژیک را با مقایسه دو حوضه آبریز با دو سازمدلی هاچارچوب نیترجامعیکی از
 نوع متفاوت از مدیریت آبیاری )آبی و دیم( در استرالیا ارائه دادند.

 یسازمدل

Hou et al. (2019) ی نموند. و خصوصیات ذاتی و پویای این چرخه بندفرمولالت اساسی چرخه آب اجتماعی را معاد
 کشور انجام شد. 46در  هاآنرا همچون مکانیسم تغییر تدریجی و تغییرات ناگهانی را به تصویر کشیدند. مطالعات موردی 

 یسازمدل

Garcia et al. (2016)  ی داربربهرهدرولوژی اجتماعی به بررسی اثر سیاست ی هیسازمدلدر یک مثال فرضی در قالب
 ی مختلف پرداختند.برداربهره می موجودیت آب برای دو مخزن با دو نوع سیستریاعتمادپذاز مخزن سد بر روی 

 یسازمدل
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Kandasamy et al. (2014) تسیزطیمح بیروند تخر کاهش یو تالش برا یکشاورز یبرامورد نیاز آب  نیتعادل ب 

 .نمودند در چهار دوره بررسی یمطالعه مورد کیرا در  ایدر استرال جیرودخانه موروب رامونیپ
 یکاربر تیریمد ،یکشاورز

 ستیزطیو حفظ مح یاراض

Ferdous et al. (2018) رولوژی با تعریف دو نوع متفاوت از بازخوردهای انسان با رخدادهای سیالبی، در قالب هید
 مربوط به رودخانه جامونا را مورد مطالعه قرار دادند. دشتالبیساجتماعی، 

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Barendrecht et al. (2018)  در رودخانه البه در درسدن آلمان  1014و  1001ی هاسالی هاالبیسبا درنظر گرفتن
 ردم از سیالب )حافظه تاریخی( و خسارات آن پرداختند.به بررسی رابطه بین میزان آگاهی م

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Gober and Wheater (2014)  چارچوب هیدرولوژی اجتماعی را برای رودخانه ساسکاچوآن در کانادا در بستر تغییرات
 د.صاد، نوع حکمرانی در منطقه، به طور کیفی پیاده نمودنشدید این رودخانه به دالیل اقلیمی، رشد سریع جمعیت، توسعه اقت

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Lee and Kang (2020)  هوئنگ سئونگ در جنوب کره ایجاد  چندمنظورهمدلی برای درک دینامیک سیستم سد
ستم را با ی سیسازمدلتن سه سناریوی مختلف کردند و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و هیدرولوژیکی و با در نظر گرف

 در نظر گرفتن شرایط اجتماعی انجام دادند.

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک
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Di Baldassarre et al.(2013)  دشتالبیسبا بررسی دو نوع متفاوت از برخورد انسان با سیالب )دور شدن از ،
ی و کیدرولوژیهی محافظتی( به مفهومی سازی یک مدل هیدرولوژی اجتماعی بر مبنای فاکتورهای هاسازهکردن  ترفعمرت

 ی پرداختند.شناختجامعه

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Viglione et al. (2014)  توسط  شدهارائهبا استناد به مدل هیدرولوژی اجتماعیe et al. Di Baldassarr

 یسازمدلو اعتماد را  ریپذسکیربا در نظر گرفتن یک شرایط فرضی نقش سه عامل حافظه جمعی، ذهنیت  (2013)
 نمودند.

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Chen et al. (2016)  ت به حالدو نوع متفاوت از مدیریت رودخانه )کانالیزه کرده برای کنترل سیالب و بازگرداندن
 .انددادهی مختلف رخ داده مورد بررسی قرار هابازهدر  هاتیاولوابتدایی( را که به دلیل تفاوت 

و  هاالبیرابطه انسان، س نییتب
 هایسالخشک

Bakarji et al. (2017)  ی نیرزمیزی هاآبی اثرات متقابل جوامع انسانی و میزان آالیندگی در سازمدلدر یک مطالعه
 ام دادند.را انج

 یسازمدل
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 Essenfelder et al. (2018)  دو مدل*PMAUP  و**SWAT  ی بین هاکینامیدرا با هدف کشف و ارزیابی
با سیستم آبی و مدیریت اراضی با هم تلفیق نمودند. این مطالعه  هاآناقتصادی و نحوه ارتباط  -رفتارهای عوامل اجتماعی

 نجام شد.ی در جنوب شرقی اسپانیا ااحوضهدر 
 یسازمدل

Srinivasan (2015) ی هیدرولوژی اجتماعی را در شرق هندوستان انجام داد و پاسخ سناریوهای مختلف سازمدل
 تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

 یسازمدل

Roobavannan et al. (2018)  ومی شرایط حوضه آبریز رودخانه مورومبیج تحت آینده نامعلسازمدلبه بررسی و 
 اقتصادی و اقلیمی پرداختند.

 یسازمدل

Liu et al. (2014)  ی هیدرولوژی اجتماعی به بررسی هاستمیسنوع متفاوت از  4در حوضه آبریز رودخانه تاریم بر مبنای
 تغییرات تعاملی رودخانه و جامعه پرداختند.

 یسازمدل

Van Emmerik et al. (2014) ی طبیعی را در حوضه هاستمیاکوسورزی و احیای نوسان آونگی مابین توسعه کشا
 مورومبیج استرالیا مورد مطالعه قرار دادند.

 یسازمدل

Pouladi et al. (2020)  ی رابطه بین رفتارهای کشاورزان در سازمدلی بر پایه هیدرولوژی اجتماعی برای سازمدلاز
 بردند. بهره رودنهیزرحوضه آبریز دریاچه ارومیه و آورد رودخانه 

 یسازمدل

Pouladi et al. (2019)  ی بر مبنای عامل در حوضه دریاچه ارومیه سازمدلو  شدهیزیربرنامهبا ترکیب تئوری رفتار
 ی هیدرولوژی اجتماعی انجام دادند.سازمدل رودنهیزرو زیر حوضه 

 یسازمدل

ibute Utility ProgrammingAttr-Microeconomic multifactor/multioutput Positive Multi*  
** Soil and Water Assessment Tool 

 
نسبت  انجام داد: IWRMو  یاجتماع یدرولوژیه نیب یمشخص

 یدرولوژیبه نسبت ه شباهتیب IWRMبه  یاجتماع یدرولوژیه
 یژدرولوی. هستیمنابع آب ن تیریمد ندیعلم، به فرا کی عنوانبه

 یبازخوردها زمانهمتکامل  کینامید یهاجنبهبر  هیتک یاجتماع
منابع آب  تیریدر مد یمیپارادا IWRM مقابل در و دارد آب -انسان
 یهاتمسیس نیتا هم ردیگیمآن را به خدمت  نیو قوان یکه مبان است

 هیمنظر نگاه و تک نی. از ادینما تیریرا مد انسانی -یکیدرولوژیه
نگاه  عمدتاً ،علم کیاز  یاشاخه عنوانبه یاجتماع یدرولوژیه

نگاه  کهیدرحال( است descriptive) هادهیپد یفیو توص یحیتشر
IWRM منابع آب،  یتیریمد یاتیعمل دگاهیاز د یبخش عنوانبه

 اسیمق کهنیا گری(. نکته دprescriptiveاست ) یزیو تجو یاتیعمل
و اغلب  یامنطقهو  یاحوضه عمدتاً IWRMدر  هالیتحل یمکان

با  یوسازیسنار( به روش یبر محل یجهان راتاث یزسامدل) هیسوکی
اثرات  بر یاجتماع یدرولوژیهبوده است. در مقابل،  ءموارد استثنا یبرخ

ده و به شکل کوپل ش گریکدیبر  محلی -یعموم یندهایمتقابل فرا
 لیدر تحل زین یاجتماع یدرولوژیاز ه شیکه پ کندیم هیتک
بدان  ستمیس ییایپو روشه از منابع آب با استفاد دهیچیپ یهاستمیس

  (. Ponnambalam and Mousavi, 2020پرداخته شده است )
 
  یــبرخ رغمیعلکه هیدرولوژی اجتماعی  دهندیمنشان  هایررســب

، عناصر فکری جدیدی ارائه کرده است که قابلیت تحلیلی هایینارسا
بهتری نسبت به رویکردهای پیش از خود دارد. از جهت فکری، 

نسبت به  یترگستردهیدرولوژی اجتماعی چهارچوب بسیار ه
 ترحیصحرویکردهای موجود را تعریف کرده که طی آن برای درک 

 یهایسازمدلو  هایزیربرنامهموجود منابع آبی و انجام  اتیواقع

تاریخی روابط موجود بین انسان و آب در  یهاشهیر تنهانه، ترقیدق
سی شوند بلکه برای فهم بهینه مناسبات یک حوضه یا جامعه باید برر

مختلف و تحلیل تشابهات  یهاحوضهبین  یاسهیمقاموجود، مطالعات 
را نیز ضروری دانسته است. بدین ترتیب  هاآنبین  یهاتفاوتو 

یندی( با ارائه ماعی عالوه بر مطالعات مقطعی )فرآهیدرولوژی اجت
 یشناختروشقش ( و طولی )تاریخی( نیاسهیمقامطالعات عرضی )

کرده و پویائی خاصی به  ءبسیار مهمی در مطالعات منابع آبی ایفا
خود داده است. این محورهای عمده  یهایزیربرنامهو  هالیتحل

هریک نشانگر تحلیل در سطوح خرد، میانی و کالن  41مطالعاتی
که در رویکردهای مسلط موجود بدان توجهی نشده است.  باشندیم

 اجتماعی، مفاهیم جدیدی یهامؤلفهروی  ژهوی دیتأک لیبه دلهمچنین 
که از منظر مطالعه  خوردیمهیدرولوژی اجتماعی بچشم  یهالیتحلدر 
ند. آب از ارزش تحلیلی بسیار باالئی برخوردار -رفتار انسان ینیبشیپو 

 "49یآورتاب"، (Sustainability)" پایداری"مفاهیمی از قبیل 

(Resilience و )"41انی انطباقیحکمر" (Adaptive Governance )
از جمله این موارد هستند که اتفاقاً برای جامعه شناسان نیز جذابیت 

 خاصی دارند. 
 

 "علم جدید"اجتماعی مد نظر خود را یک سیواپاالن که هیدرولوژی 
با انتقاداتی مواجه گردید. یک علم جدید نیازمند  یدرستبه، دینامیم

، ؤاالتس، فلسفه، موردمطالعهت از قبیل موضوع مقتضیات بسیاری اس
هیدرولوژی  متفاوت از سایر علوم که کامالً یشناسروشو نهایتاً 

گر، ی دیی را ندارد. اما از سویاشدهبندی مرز یهایژگیواجتماعی چنین 
چه از نظر دیدگاه نسبت به مسائل منابع آبی و چه از نظر  ییهاتفاوت
 هی اجتماعی و رویکردهای مسلط موجود ب، بین هیدرولوژیشناسروش
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 یاهمجموعکه اگر بپذیریم که یک پارادایم متشکل از  خوردیمچشم 
 است که بین ییهاکیتکنو  هاروش، هافرضشیپ، هاارزشاز عقاید، 

بخشی از یا تمامی اعضای یک جامعه علمی پیرامون مفاهیم، 
صورت درآن ،ردیگیمیک رشته علمی شکل  یهاچالشموضوعات و 

هیدرولوژی اجتماعی را با قدری تسامح شاید بتوان یک پارادایم علمی 
جدید در حوزه آب تلقی کرد. هرچند در طرح همین مدعا نیز باید با 

علمی نیز در دل خود  یهامیپارادااحتیاط بسیار گام برداشت. چراکه 
نظریاتی در هیدرولوژی  نیچننیانظریات متعددی دارند که هنوز 

 یفکر نحله نیجوان بودن ا یناش دیشاکه  اندنگرفتهاجتماعی شکل 
کامل دانش، ت یهایتئوراست که طبق  نیا گرید تیباشد. اما واقع زین

ه ک شودیمحاصل  یانقالبات یدر پدانش  یعلم و جابجا شدن مرزها
 یموجود و ظهور سنتزها یهامیپاراداده شدن یدر اثر به چالش کش

 کیبه لحاظ تئور کهیمادام یعلم میپارادا کی. فتندایماتفاق  دیجد
خود ادامه  اتیموجود باشد، به ح یهاچالشبه  ییپاسخگوقادر به 

 ازهایو ظهور ن راتییتغ یباال اریو حجم بس سرعتبه. با توجه دهدیم
قادر به توسعه  یعلم میپارادا کیاگر چنانچه  ،دینوپد یهاچالشو 

 یهاچالشبه  ییپاسخگوود نباشد، توان خ یهاروشو  میمفاه یدرون
 یبا سنتزها ییجابجاو  یدچار ناکارآمد یزودبهرا از دست داده و  دیجد
دا در ابت ینحله فکر نیا نکهیخواهد شد. آنچه مشخص است، ا دیجد

لط مس یهامیپاراداارائه نمود که نسبت به  یدیجد یهاهیروو  میمفاه
 شدهانجام یوردار بود. اما مرور کارهابرخ یباالتر یلیوقت، از توان تحل

 یعدب روانیکه پ دهدیمنشان  وضوحبه یاجتماع یدرولوژیه نهیدر زم
 دشدهیتول میو مفاه ایصرفاً به بکار گرفتن قضا یاجتماع یدرولوژیه
 به سبتن یاهتمام جد گونهچیهاکتفا نموده و  گذارانانیبنتوسط  هیاول

 تیاقعو نیکه ا اندندادهاز خود نشان  اهدگید نیدر ا دیجد میتوسعه مفاه
آن با  ینیگزیجا یهانهیزمآن شده و  یزمان باعث ناکارآمد رورمه ب

 خواهد کرد.   عیرا تسر دتریجد یهادهیاافکار و 
 

این  شودیممشاهده  یفکر دیدگاه نیکه در ا یمشکالت گریاز د
و  یواقعیت است که تحقیقات صورت گرفته در هیدرولوژی اجتماع

ت که اس یاگونهبهالبته در سایر رویکردهای مطالعات منابع آبی نیز 
ررسی . باندگرفتهآب انجام  یهارشتهقریب به اتفاق توسط محققین 

در مطالعات  "اجتماعی"که تحت عنوان  ییهالیتحل دهدیمما نشان 
ا علوم ب، به دلیل عدم آشنایی متخصصین آب اندگرفتهت آبی صور
 ه شکلبصرفاً مبتنی بر تعدادی متغیرهای عمومی هستند که اجتماعی، 

ا ر هاینظرسنجاین قبیل  کهیدرحال اندشدهی تفسیر نظرسنج
تحلیل اجتماعی تلقی کرد. در این حالت،  توانینم عنوانچیهبه
ی آب، رفتار انسان -انسان یباهم نگراعتقاد نظری به اهمیت  رغمیعل

تحلیل قرار نگرفته و درنتیجه اطالعات عمالً در تحقیقات آبی مورد 

عدم تحلیل درست  لیبه دلناشی از آن،  یهایسازمدلو  دشدهیتول
ه علت وجودی خواهند شد ک یاصهینقعامل انسانی، دچار همان 

 . اندبوده SHو   IWRMرویکردهای جدیدی چون
 

 ژهیوبهو  IWRMکه در  گرددیم مسئلهچالش دیگر معطوف به این 
SH  ی مربوط به سطوح هامدلی خاصی که در هایدگیچیپ لیدلبه

محلی وجود داشته و منجر به عدم -به-جهانی و جهانی-به-محلی
، ی اجتماعیهاپروسهو نیز با عنایت به اینکه فهم  شودیمقطعیت 

اقتصادی، نهادی، و طبیعی و نیز روابط یا معادالت، دینامیسم و تکامل 
ذا محققین بسیاری تمایل به استفاده از ، لباشدیمبسیار سخت  هاآن

ی، ارزیابی و سازمدلی دارند که امکان ترحلقابلو  ترسادهی هامدل
ی و اشهیکلسازگاری بیشتری داشته باشند. در این حالت، کارها شکل 

ا مواجه نشدن تحقیقات ب لیدلساده به خود گرفته و توسعه علمی به 
 اتفاق نخواهد افتاد.  زینگبراچالشمفاهیم و واقعیات جدی و 

 
انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه باید بپذیریم  کهنیاکالم آخر 

 پایدار میسرامکان ایجاد توسعه  یانهیزماست و لذاست که در هیچ 
نخواهد بود مگر از طریق توجه جدی به عامل انسانی و مشارکت فعال 

از  رابطه یکی در همین"ربالداسا"توسعه.  یهابرنامهو مسئوالنه او در 
موانع مهم رسیدن به اهداف توسعه پایدار در بخش آب را پیشرفت 
تکنولوژیکی وسیع در بخش آب و به همان میزان نقصان در مطالعات 

 تواندیمکه هیدرولوژی اجتماعی  داندیمی این بخش شناختجامعه
 ,.Di Baldassarre et al)راهگشای مناسبی در این زمینه باشد 

که به عامل انسانی  یاژهیوجهت توجه ه. این رویکرد جدید ب(2019
مشترک  یهاپروژهشرط تعریف و اجرای ه ، بداردیممعطوف 

 یهاتهرشگسترده و دقیق متشکل از متخصصین زبده  یارشتهانیم
شتری بی مراتببهعلوم آب و اجتماعی، یقیناً از ملزومات نظری و عملی 

. دار در عرصه منابع آبی برخوردار خواهد بودبرای ایجاد توسعه پای
 یاجرا با یارشتهانیم نیاست تا متخصص یضرور اریبس نیبنابرا
جهت  فتهشریپ یاضیر انیو استفاده از ب نیادیمشترک بن قاتیتحق
 رونیب یایدن دهیچیپ اتیبا واقع یشتریب یکه سازگار ییهامدل دیتول

آب  -سانرفتار ان یبرا یترقیقد ینیبشیپو  یلیداشته و از توان تحل
بخش  یرو شیپ یهاچالش یبرا یمناسب ییپاسخگو ،برخوردار باشند

مفاهیم  یریکارگبهاست تا ضمن  یضرور اریبس نیهمچن .ندیارائه نما
که منجر به توسعه  یقاتیتحق یو اجرای علمی بنیادی هالیتحلو 

توسعه و  هنی، زمگرددیم یدرولوژیشاخه از ه نیدانش در ا یمبان
پتانسیل باالی این رویکرد را فراهم و انسان  از شتریهرچه ب یمندبهره

یاز ن نیتریاتیحی بخش آب که هاچالشبه  مؤثررا در پاسخگویی 
بین  رقابت شودیمی نیبشیپ چراکهبشری است، توانمندتر ساخت. 
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در  ی آتیهادههی طبیعی به نقطه انفجاری در هاستمیاکوسانسان و 
اری از نقاط جهان تبدیل گردد که در این صورت ضروری است تا بسی

ن که رقابت بی روترانهیمی هایاستراتژبرای حل تعارضات و یافتن 
ی نمایند، سازمدلی طبیعی را به درستی هاستمیاکوسانسان و 

ی پیشرو را تشکیل هایسازمدلهیدرولوژی اجتماعی بخش مهمی از 
 دهد.

 

 هانوشتپی

1- Socio-Hydrology 

2- Integrated Water Resources Managment 

3- Muddy Waters 

4- Harvard Water Program 

5- Narrative Review 
که ما در آن وجود  یشناسنیزم دیشرح دوره جد یمفهوم آنتروپوسن برا -9

فل در محا شوند،یمحسوب م یشناسنیزم یفشار جهان کیها و انسان میدار
 ;Blair and Buytaert, 2015) ردیگیقرار م یرسبر مورد یعلم

Crutzen, 2002; Savenije et al., 2014)    

7- Palaeohydrological 

8- Hydrology for Environment, Life and Policy  

9- International Year of Global Understanding 

10- Local actions: Global effects 

11- Historical Socio-Hydrology 
12- Comparative Socio-Hydrology 

13- Process Socio-Hydrology  

جامو  التیقسمت ا نیتریشمال زینقطه هند و ن نیتریدر شمال یامنطقه -14
لون کون یمحدوده کوهستان انیمنطقه م نیهند است. ا یدر جمهور ریو کشم

ه و نژاد مردم در جنوب محصور شد ایمالیبزرگ ه یهاکوهدر شمال و رشته

 .است یو تبت یهند ییایاز آر یبیآن ترک
15- Traditional Hydrology 

16- Jamuna 

17- Levee Effect 

18- Brisbane 

19- Elbe 

20- Dresden 

21- Calgary 

22- Alberta 

23- Hoengseong  

24- Kissimmee 

25- transdisciplinary 

26- agent-Based 

27- Coupled Human–Natural Systems 

28- Interdisciplinary 

29- Hydrologic Representative Units 

30- Hydrologic-Economic Representative 

31- Colorado 

32- Saskatchewan 

33- Social Water Cycle: 

جریان چرخه آب اجتماعی مقداری آبی است که از چرخه طبیعی آب وارد 
 دهد.میلوژیکی و اجتماعی پاسخ سیستم اجتماعی شده و به نیازهای اکو

34- Chennai 

35- Murrumbidgee 

36- Tarim 

37- Productive 

38- Restorative 

39- Theory of Planned Behavior 

40- Multipurpose Water Systems 

41- Comprehensive Water Management 

42- Holistic Water Management 

43- Total Water Management 

44- Integrated Water Resources Management 

 نیتحت عناو یشامل سه محور عمده مطالعات یاجتماع یدرولوژیه -41

و  "یاسهیمقا یاجتماع یدرولوژیه"، "یندیفرا یاجتماع یدرولوژیه"
 .باشدمی "یخیتار یاجتماع یدرولوژیه"

ه ب یابیدر جهت دست میمفاه نیاز مهمتر یکی یاجتماع یآورتاب -49
 کیادامه عملکرد  ییست از تواناا عبارت یاست و در مفهوم کل یداریپا
 .یطیمح راتییهمگام با تحمل تغ ستمیس

عدم  تیریحاالت مختلف مد کیمطالعات تئور جهینت یانطباق یحکمران  -41
 نیاست. ا یطیمح ستزی -یاجتماع یهاستمیدر س یدگیچیو پ تیقطع

رده ک یرا بررس یچند سطح یه حکمرانکنند جادیمختلف ا یهامفهوم، جنبه
ان فراو یهادر مقابل چالش یآورتاب جادیها را در کمک به اجنبه نیو نقش ا

 (. Chaffin et al., 2014) کندمی یابیارز ،یجهان راتییاز تغ یاشن
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