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اجتماعی: در جستجوی درك علم جديد هیدرولوژی 

 تکاملی انسان و آبمفهوم هم

 
  9مجتبی شفیعی و *8بیژن قهرمان، 0زاده سرابیشیوا قلی

 
 

 چکیده
ی هیدرولوژی در حال رخ هایی میان جوامع بشری و چرخهامروزه برهمکنش

بازخوردها و نشده است.  مشاهدهباشد که در گذشته هرگز دادن می
د دهنشان می های انسانی و هیدرولوژیکیمیان سیستم یهابرهمکنش

های ممیان بشر و سیست قوی های انسانی منجر به ایجاد پیوستگیفعالیت
از  های اجتماعیی سیستمهیدرولوژیک شده و اثرات مثبت و منفی توسعه

های هیدرولوژیکی بازتاب های مدیریتی بر سیستمگیریطریق تصمیم
سیستمی از "های بشری و آب در پیوند میان فعالیتیابند. گرچه می

رک کمّی د کنونسالیان مدیدی است که شناخته شده، تا "برهمکنش متقابل
های تکاملی در سیستمو مفهوم هم دوسویههای از بازخوردها، برهمکنش

هیدرولوژی »علم جدید  پیدایشپیوسته میسر نشده است. این شرایط منجر به 
 های پیوستهتکاملی سیستمپویایی و هم» دف درکـها ــب« اجتماعی

های ی سیستم. هیدرولوژی اجتماعی، مطالعهه استگردید« آب -انسان
های اجتماعی و تکاملی سیستمبر همآب مبتنی-ی انسانپیوسته

 تقابلمهای باشد که چگونگی وقوع بازخوردها و برهمکنشهیدرولوژیکی می
مرزهای علم  . هیدرولوژی اجتماعیدهدمیر مورد تجزیه و تحلیل قرارا 

 یی یکپارچه با چرخهیعنوان جزسمت پذیرش انسان بهبه هیدرولوژی را
که نیاز به است جدیدی در هیدرولوژی  هیدرولوژی سوق داده و پیشرفت

 یهتاریخچ مقاله این در نماید.بازاندیشی در خصوص این دانش را ایجاد می
 اجتماعی هیدرولوژی اهداف و کاربرد یحوزه ها،ویژگی پیدایش، مفاهیم،

 .است شده مقایسه آب منابع ییکپارچه مدیریت با و شده معرفی
 

وسته تکاملی، سیستم پیهیدرولوژی اجتماعی، پویایی، هم :كلمات كلیدی

 آب. -انسان
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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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 مقدمه  -0

 راتییدنبال آن تغو به یجوامع انسان یدر سرتاسر جهان، توسعه
ع گوناگون در استفاده از مناب یتیریمد یهاوهیو اِعمال ش یاراض یکاربر

 یاهخ هر منطقیرا در طول تار یکیدرولوژیم هید رژیرات شدیی، تغیآب
ون یلیست میت جهان از دویش جمعیداشته است. در واقع با افزا یدر پ

 جهتبه یجوامع انسان دو هزار سال، دخالت یارد نفر طیلیبه هفت م
ه در افته کیشدت  یکیدرولوژیم هیچنان در رژ یآب یهایازمندیرفع ن

ه با سین در مقایزم یرو بران آب یجر یرهایا مسیاز نقاط دن یاریبس
. (Postel, 2011شده است ) یکتهبشر د یعت بِکرشان، از سویطب
ط وســذشته غالباً تــکه در گ یکیدرولوژیم هیب رژیترتنـیبد

ت ی، وضعیاهیوشش گـــم، پیاز جمله اقل یــیاــهمحرک
د، ــشیز کنترل مــیرــآب یوضهــح یوگرافــوپـــو ت یشناسنیزم
و  یاجتماع یاــهر محرکیثأتحت ت یاندهیور فزاـطهـروزه بــام

 یوسعهــا، تــشهره یوسعهــت و تید جمعــاز جمله رش یاقتصاد
رار ـــق یو مهندس یوژـــدن، تکنولــش یاب، صنعتـیارـف یکشاورز

  (.Carpenter et al., 2011; Vitousek et al., 1997) دارد

 
 یتهوسپی یهاستمیدر س یجوامع انسان یدیه نقش کلــبا توجه ب

ستم یدر س :گرددیدر ذهن مطرح م یجیرا تآب، سؤاال-انسان
 یماعرات اجتییدر تغ یدرولوژیر و نقش هیثأآب، ت -انسان یوستهیپ
 یچرخه ییایبر پو یرات اجتماعییست؟ در مقابل، نقش تغیچ
 یدهن سؤاالت بر عهیا پاسخ به ایباشد؟ آیچه م یکیدرولوژیه
 ؟ یا دانشمندان علوم اجتماعیباشد یها مستیدرولوژیه

 
 ینزما یهااسینده در مقیآب در آ یچرخه ییایپو ینیبشیمسلماً پ

ان یم "2یبازخوردها"و  "1هابرهمکنش"نظر داشتن  ، بدون دریطوالن
خواهد ر نیپذامکان یکیدرولوژیه یهاستمیو س یانسان یهاستمیس

از  یستمیس"و آب در  یبشر یهاتیان فعالیوند میپ که گرچهابود. 
 است که شناخته شده است یادیان زیسال "متقابل هایبرهمکنش

(Falkenmark, 1977) ، مدت  یبرا یعیدانشمندان علوم طباما
 .اندتهده گرفیرا ناد یعیطب یهاستمیدر س ینقش عوامل انسان یدیمد
 چراکه در علم اند؛نبودهاز این قاعده مستثنی ز یها نستیدرولوژیه
 یاهتیفعال ،آب یچرخه ییایپوبررسی در نیز  یسنت یدرولوژیه

رنظر دبر سیستم  یخارج یعنوان محرکمحور بهانسان آبی یتیریمد
 یکیوژدرولیستم هیبر ساثرات آنها و  ی از آن؛جزیو نه  شوندیگرفته م

ی ارزیاب ط ماندگاریشرابرقراری و  ییمانا یهافرض برنیز مبتنی 
  (.Peel and Blöschl, 2011گردد )می

 

با هدف  (Socio-hydrology) هیدرولوژی اجتماعی ،تحت این شرایط

برای  "9ی انسان و آبهای پیوستهتکاملی سیستمپویایی و هم"درک 
در واقع  .معرفی گردید Sivapalan et al. (2012)اولین بار توسط 

 اقتصاد و سیاست شکل گرفتههای این زمینه از علم، در چارچوب
(Lane, 2014) افته که امروزه جوامع یت ظهور ین واقعیاز تحقق ا و

از جمله آب،  یاتیح یاـههـرخـر چیین محرک تغــیرـتمهم یانسان
 ;Vitousek et al., 1997) ندیآیشمار مبه یغذا و انرژ

Vorosmarty et al., 2010). را ی درولوژیعلم ه یله مرزهاأن مسیا
ارچه با کپیر و یناپذکیتفک ییعنوان جزرش انسان بهیسمت پذ به

در مطالعات  یدیجد شرفتیسوق داده و پ یدرولوژیه یچرخه
در خصوص  یشیاز به بازاندیدهد که نیرا نشان م یکیدرولوژیه

 .(Blair and Buytaert, 2016) دینمایجاد میرا ا هیدرولوژی سنتی

 
، به یاجتماع یدرولوژید هیجد موضوع یمعرفن مقاله با هدف یدر ا
فرد، منحصر به یهایژگیه، ویم اولی، مفاهشیدایپ یخچهیتار یبررس
ا ن بید پرداخته شده است. همچنین علم جدیکاربرد و اهداف ا یحوزه

ب، منابع آ یکپارچهیت یریو مد یاجتماع یدرولوژیان هیم یسهیمقا
رار ق ین دو موضوع، مورد بررسیان ایبارز م یهاوجوه اشتراک و تفاوت

 گرفته است. 
 

  یاجتماع یدرولوژیه یخچهيبه تار ینگاه -8

ایی، ـویـپ شناختوژی اجتماعی، در جستجوی درک و ــهیدرول
 ت.اس آب -ی انسانهای پیوستههای سیستمو برهمکنش 1تکاملیهم

های محیطی و یکپارچگی جامع جنبهدید ـن نگرش جــدر ای
 و گرفته شدهنظر  طور مؤثری درهیدرولوژی به اجتماعیِ -اقتصادی

تکاملی رفتار جوامع انسانی با سیستم ها، بازخوردها و همبرهمکنش
با تمرکز بر اصول علمی و بنیادین شناسایی و تحلیل  هیدرولوژیکی

  (.Sivapalan et al., 2012) شودمی
 

ه گردید که انجمن صورت برجستاهمیت هیدرولوژی اجتماعی بدین
 "ی علمیدهه"عنوان  9(IAHS)المللی علوم هیدرولوژیکی بین

یابد( )هر چیزی که جریان می Panta Rheiرا  اخیر (2019ـ  2022)
یر تفس اصلی در این دهه بهبود بخشیدن درک و هدف .تعیین نمود
ویایی تمرکز بر تغییر پ ، از طریقی آبچرخهی کنترل کنندهفرایندهای 

این انجمن  باشد.میهای انسانی ها در ارتباط با تغییرات سریع سیستمآن
های هیدرولوژیکی موجود عمدتاً در حال حاضر مدلمعتقد است که 

اً عموم و هستندهای آبریز طبیعی و بکر مناسب برای حوضهفقط 
شوند، جداگانه بررسی می ییهاهای اجتماعی در مدلبرهمکنش

ی هیدرولوژی و اجتماعی میان دو حوزههای بنابراین برهمکنش
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 رو مطالعات هیدرولوژی اجتماعی گامیاز این .نمی شوندخوبی درک به
تر این دو موضوع خواهد بود. سلسله سازی عمیقدر جهت یکپارچه نو

ی در مجله 6"مباحثه"ی های اخیر با زمینهمقاالتی که در سال
"Water Resource Research" دـــانهــافتار یـــــانتش  
(Di Baldassarre et al., 2015b; Sivapalan, 2015;  

Troy et al., 2015b)، یو مستمر در توسعه یواقع و تالشی تعهد 
دهند. میرا نشان  مستقل یعنوان موضوعبه یاجتماع یدرولوژیه

نظر گرفتن  مقاالت این است که در یگیری واحد در تمامنتیجه
ها ضروری است، ی مدلانسانی و آب در توسعهبرهمکنش میان جوامع 

نظر گرفتن  چگونگی درمورد نویسندگان در این نظرات  گرچه
های ی عملکرد هیدرولوژی اجتماعی و ارزش مدلها، حوزهبرهمکنش

ن در کنو مقاالتی که تا .استمتفاوت کامالً هیدرولوژیکی اجتماعی 
ند بسیار اانتشار یافته المللی مرتبط با هیدرولوژی اجتماعیسطح بین

 با 2012(. این مطالعات تا قبل از سال 1)شکل  قابل توجه است
، 7اجتماعی -محیطیهای زیستی سیستماز جمله مطالعهی موضوعات

ی مدیریت یکپارچه و 5آبی -، اقتصادی2محیطیهیدرولوژی زیست
 های مشترکیانجام شده که با هیدرولوژی اجتماعی ویژگی 10منابع آب

 دارند. نیز
 

 كاربرد  یها: اهداف و حوزهیاجتماع یدرولوژیه -9

 اندشده بیانن یچناین یاجتماع یدرولوژیمطالعات ه یاهداف اصل
(Sivapalan et al., 2014:)  
ون گوناگ یو مکان یزمان یهااسیمختلف در مق یل الگوهایتحل -

 یکیزیوفیو ب یانسان یهاستمیس یاساس یهایژگیدرک و یبرا
 ؛آنها ها و تعامالتو برهمکنش

، یماعاجت یکیدرولوژیستم هیس یهار واکنشیح و تفسیتوض -
که  چرا ؛باشد ینیبشیآن قابل پ یندهیآ یهاکه واکنشیطوربه
 ینیبشیدر پ یل ناتوانیدلمعمول اغلب به یتیریمد یکردهایرو

 ؛شوندیدار میناپا یتیریات مدیمنجر به عمل
و  ی، اقتصادیفرهنگ یهاجنبه ازشتر آب یب شناختشبرد یپ -

 نآ و ضرورت یکیزیوفیب یهایژگیشناخت وهمراه با  یاسیس
 ات.یح یبرا

طور کلی مطالعات هیدرولوژی اجتماعی در سه مسیر تاریخی، به
افتن یمطالعات تاریخی هدف از شوند. میای و فرایندی دنبال مقایسه

ای ههای سیستمها و مدلالگوهای تاریخی برای پشتیبانی از تئوری
در جستجوی همچنین این مطالعات . استآب  -ی انسانپیوسته
 انی دهه تا قرنــی مناسب در مقیاس زمهایی با پایگاه دادهمکان

ها و تولید و آزمون منظور کشف پدیدهبهکه بتوان از آنها  هستند
 ;Liu et al., 2015aاستفاده کرد )های قابل قبول فرضیه

Kandasamy et al., 2014.) ای مطالعات مقایسهدر ، از طرف دیگر
گیرند با یکدیگر مورد مقایسه قرار می های پیوستههای سیستممحرک

این در . گردندو پایداری مصرف آب  آوریتابدرکی از  تا منجر به
ثر بر ؤهای مایی دادهـهایی در شناسمطالعات چالشدسته از 

خورد می چشمبهاجتماعی  -تصادیهای هیدرواقلیمی و اقمحرک
(Srinivasan et al., 2012; Scott et al., 2013.)  ،سومین مسیر

ی از مطالعات تاریخاست که بر اساس نتایج حاصل مطالعات فرایندی 
ریزی طرحای و رشتههای میانای از نظریهدامنهبه تبیین ای و مقایسه

جوامع انسانی و آب هایی از بازخوردهای مثبت و منفی میان مدل
  (.Srinivasan, 2015; Chen et al., 2016پردازند )می

 

 

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

 های مختلفهیدرولوژی اجتماعی در سال یزمینهتعداد مقاالت انتشار يافته در  -0شکل 
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Kelly et al. (2013) ی اصلی کاربرد مطالعات سه حوزه معتقدند که
( 9و  12بینی( پیش2، 11( درک سیستم1 شاملهیدرولوژی اجتماعی 

هر سه نوع مطالعات  و است؛ 19سازیگذاری و تصمیمسیاست
 ای و فرایندیهیدرولوژی اجتماعی شامل تاریخی، مقایسه

(Sivapalan et al., 2012)  باشند. یسه حوزه قابل استفاده م ایندر 
 

خودمان با میان درک روابط شناخت و د یشا"ستم: ی( درك س0

 "اشدب یطیمحزیستمشکالت  عشناسایی و رف یبرا یراه، عتیطب
(Norgaard, 1995.) ستمیس یرفتارها یورا ی کهیهازمیدرک مکان 

آن  یهاواکنش یتر از چگونگکامل یریجاد تصوی، منجر به اهستند
ن یاستنتاج بهتر یبرا یترکامل یز راهنمایو نشده رات ییبه تغ
 ستم در طولیتکامل س یچگونگ ی. بررسآیدشمار میبهها یخروج
به  هاواکنش یرات مکانییتغ ی، نحوه(Norgaard, 1981) زمان

جاد یدر ا یمختلف، همگ هایمؤلفهان یوند میپ یبررسنیز و  هامحرک
ستم یباشند. در واقع بهبود شناخت سیستم ارزشمند میاز س یکل یدرک

 آنع رخ داده در یر اثرات درازمدت وقایتفس ییتواناارتقاء  به منجر
  (.Kandasamy et al., 2014) ستم خواهد شدیس

 

در  هک بینی آنچهپس از درک کامل سیستم، پیش بینی:( پیش8

 بینی. پیشگرددپذیر میامکانها آینده رخ خواهد داد با کاربرد مدل
هیدرولوژیکی اجتماعی بسیار ارزشمند است،  هایسیستمدر ها خروجی

های ریگیاثرات درازمدت تصمیمبینی که نقشی اساسی در پیش چرا
ت دس بهرا اندازی از اقدامات مورد نیاز در آینده کنونی داشته و چشم

های کافی یکی از مشکالت قابل توجه در داده تأمینخواهد داد. اما 
 11واسنجی یدر مرحلههای آینده بینیها برای پیشکاربرد مدل

ها برای مدلاز هنگامی که از طرفی  (.Kelly et al., 2013باشد )می
بسیار پر رنگ  19مشکالت عدم قطعیت شود،استفاده میبینی پیش

های آینده همواره با عدم قطعیت توأم بینیپیشدر نتیجه خواهد بود و 
، های اجتماعیکه سیستم هنگامی ژهــویبهباشند. این مشکل می

سیار پر وند بشاقتصادی و سیاسی با یک سیستم فیزیکی تلفیق می
ها و معیارهای وابسته به جوامع تغییرات ارزش زیراتر خواهد بود، رنگ

نتظره شدت غیرمتنها بهانسانی در سیستم هیدرولوژیکی اجتماعی نه
م خاصی روند و نظ ازاست، بلکه مقیاس زمانی و رفتار این تغییرات نیز 

 . کنندپیروی نمی
 

ها در مدل ازازی: ــسذاری و تصمیمــــگ( سیاست9

 های مدیریتی کارآمدتعریف استراتژیهمچنین در ها و گذاریسیاست
 ؛شود، اما مشکالت موجود در این مسیر قابل توجه استنیز استفاده می

از  و استمدت های سیاستی در بسیاری از مواقع کوتاهافقسو از یک

خیر أت آنهانتایج و ها گذاریسیاستی زمان اجرا بینعموماً  سوی دیگر
های آبی در گذشته بر اساس گذاری. سیاستوجود داردزمانی 

ها در سازیگرفت که عموماً برای تصمیمصورت می سازیهنبهی
آب کفایت نکرده و مورد انتقاد قرار  -ی انسانهای پیچیدهسیستم

نیز  و سازیبهینهفرآیند  دلیل عمده این است که عموماً .گرفته است
که  شودمیو فرض شده عیب و نقص پنداشته ت بیاطالعاآمار و 

 گیرندطور کامل تمام حاالت/ عواقب آینده را در نظر میبه هامدل
(Reed and Kasprzyk, 2009.) های بهینه کاربرد سیاست حال آنکه

 بودهنهای مختلف سیستم در آینده بهینه لزوماً برای بسیاری از حالت
زی ممکن است تنها در بخشی از سیستم سامعیار مورد نظر در بهینه و

ع ـــواق ثرؤم بازخوردهای چندگانه برنتواند ثیرگذار باشد و أپیچیده ت
 هدفهمعیاره/ چندسازی چندای بهینهــهروشدر گردد. گرچه 

(Hurford et al., 2014)  اما  ،یابدله بهبود أاین مسشود که میتالش
این  بازخوردهای چندگانه های پیچیده و دارایدر سیستمهم هنوز 

کامل  یدنبال احاطههیدرولوژی اجتماعی بهدر واقع کاستی باقی است. 
 های پیچیدههای چندگانه در سیستمبر این بازخوردها و برهمکنش

 .باشدمی
 

ای از مطالعات هیدرولوژیکی ، دستهیتربندی تخصصیدر تقسیم
های ن چارچوبدیگر به تدوی ایدستهسازی و اجتماعی به مدل

تر تر و عملیاتیکاربردی اهدافی هر دو دستهاند و در مفهومی پرداخته
بینی ، پیش16آوریتاب أاز جمله درک فرایندهای رفتاری، تعیین منش

، درک پویایی تأمین و تقاضای آب، درک 17پذیریهای آسیبحوزه
ی، ــبع آــای انسانی و کیفیت منابـهای میان فعالیتــهبرهمکنش

 تحلیل و هــتجزیهای انسان ـ سیل و نیز رهمکنشـدرک ب
 ود داردـــو پشتیبانی تصمیم وج سیاستی ایــکردهــروی

(Medellín-Azuara et al., 2012; Fraser et al., 2013; Chang 

et al., 2014; Fabre et al., 2015.) 
 

و ساير  یاجتماع یدرولوژیمیان ه یهاشباهت -1

 فرد آنمنحصر به یهایو ويژگوابسته موضوعات 

آب، ا بطبیعی، خصوصاً و های انسانی ی میان سیستمکنون رابطهتا
 ,Hydro-social (Swyngedouw مختلفی از جمله موضوعاتتحت 

2009) ،Hydrosociology (Falkenmark, 1979; Sivakumar, 

2012)، Hydro-economic (Harou et al., 2009)، Socio-

ecological systems (Crépin, 2007) و Ecohydrology 
(Rodriguez-Iturbe, 2000) ،.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 

Socio-hydrology فرد، منحصر به یهاز عالوه بر جنبهین
این سؤال مطرح  .داردن موضوعات یبا ا یاریبس یمشابه هایویژگی
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ولوژی اجتماعی نسبت به سایر هایی از هیدراست که چه ویژگی
 هایی از علومو چه جنبه بودهموضوعات مطرح شده در گذشته متفاوت 

ی مطالعه؟ قابل کاربرد هستند گذشته در هیدرولوژی اجتماعی
های و سیستم 7(SES) اجتماعی -محیطیهای زیستسیستم
از جمله  بسیاری هایاز جنبه 12(CHANS)طبیعت  -ی انسانپیوسته

پذیری، آوری، آسیبتکاملی، تاببازخوردها، پویایی غیرخطی، هم
مشابه با هیدرولوژی ، سازیپیچیدگی، حکمرانی، سیاست و مدل

های هیدرولوژی اجتماعی با از شباهت دیگر . برخیهستند اجتماعی
 (:Blair and Buytaert, 2016) باشدشرح زیر میسایر موضوعات به

 

 یدگیچیگرچه مفهوم پ :یتکاملو هم 06دهیچیپ یهاستمیـ س

با  یاجتماع یدرولوژیمطالعات ه یهااز شباهت یکی یتکاملو هم
 یاجتماع -یطیمحستیو ز یطیمحستیز یدرولوژیهمطالعات 

ت یریرا از مد یاجتماع یدرولوژیه مفهوم است کهن یباشد، همیم
ر یی)تغ یرخطیغ ییایسازد. دو مفهوم پویز میمنابع آب، متما یکپارچهی

دوطرفه  ی( و بازخوردهایرات زمانیخأو ت یم، نقاط بحرانیرژ
ده یچیستم پیک سی یهان جنبهیتران انسان و آب( مهمی)برهمکنش م

 باشند. یم یتکاملو هم
 

 یندهاینکه فرایبا توجه به ا :80یاسیمقانیل میه و تحليـ تجز

 دهند و ازیرخ م مختلف یزمان یهااسیده در مقیچیستم پیک سی
ز یآنها ن یارچهکپیل یتحلبرای رگذار هستند، یز تاثیگر نیکدیبر  یطرف

 .فاده شوداست یمتفاوت یهاروش باید از
 

ر دنیز در گذشته  :ین/ فراموضوعیب یندهايق فرایـ تلف

 -یطیمحستی، زیطیمحستیز یدرولوژیاز جمله ه یمطالعات مختلف
ق شده است. در یتلفبا هم موضوعات متفاوت  غیره، و یاجتماع

 یکیوژدرولیو ه یاجتماع یندهایق فرایز به تلفین یاجتماع یدرولوژیه
 متفاوت مطالعات یهااز جنبه یکین حال یپرداخته شده است که در ع

 باشد.یز مین یاجتماع یدرولوژیه
 

از  یقیفتل یاجتماع یدرولوژینکه هیبا توجه به ا :یل موضوعيـ تما

مت سممکن است مطالعات به یباشد، گاهیمتفاوت م یدو نوع مطالعه
ن یا رو حفظنیدا کند، از ایپ یشتریل بین دو موضوع تمایاز ا یکی

 مختلف متفاوت خواهد بود.  یهاستمیط سیتعادل بر حسب شرا
 

با سایر موضوعات گذشته،  یاجتماع یدرولوژیدر کنار وجوه مشترک ه
 :نمود یبندن طبقهین چنیتوان ایرا مفرد آنمنحصر به یهاجنبه

ستم یت سیبا ماه همراهفرد آب ت منحصر بهیـ ماه

فرد است، منحصر به یان آب موضوعیجر یسازمدل :یاجتماع

 یاکند، داریم یرویپ یکیزین فینکه از قوانیچراکه آب عالوه بر ا
 ید، در چرخهابییان میاست. آب جر نیز یو مذهب یت فرهنگیاهم

و  یعیطب یاز کارکردها یاریو در بس شده یبازچرخان یدرولوژیه
ز ا یاجتماع یهااز جنبه یاریدر بس یاز است. از طرفیمورد ن یبشر

ا است تاز ین ییها، به مدلیسازمان یو ساختارها یسازمیجمله تصم
ن ی. همچنکردبهتر درک را  یکیزیوفیب یندهایفرابتوان 

 و یکامالً اجتماع یو آب که گاه یان جوامع انسانیم یهابرهمکنش
 یسازند مدلیدر فرا یاست به توجه خاص یکیدرولوژیتماماً ه یگاه

 از دارد.ین
 

 ،یکی از نقاط تمرکز هیدرولوژی اجتماعی ـ نقش تغییر هنجارها:

باشد. تغییر های اجتماعی بر کل سیستم میاثرات تغییر ارزش
غیرقابل  نیزهای زمانی طوالنی و مقیاسهنجارهای اجتماعی در 

 سازیترین مسائل مورد توجه در مدلبینی بودنشان، از مهمپیش
 هیدرولوژیکی اجتماعی است.

 

تم های تلفیقی با سیسدر انواع سیستمکه اینعالوه بر  اس:یـ مق

ه ــوجــد تـایـب ،استمقیاسی نیاز ه تجزیه و تحلیل میانــب اجتماعی
ار ی بسیـانــهای زمرایندهای هیدرولوژیکی در مقیاسـف هــداشت ک

 پیوندندوع میــوقهــای متفاوتی بــها سرعتــمختلف و ب
(Blöschl and Sivapalan, 1995.) هیدرولوژیکی  هایدر سیستم

به سیستم اجتماعی  ی کهمعیارهایآن دسته از اجتماعی، تغییرات 
رات مقیاس زمانی و رفتار این تغییشدت غیرمنتظره بوده و بهاند وابسته

 .کنندپیروی نمیروند و نظم خاصی  ازنیز 
 

رمنتظره در یغ یها و بازخوردهاسطح ناشناخته ت:یـ عدم قطع

ار یا بسهستمیر سینسبت به سا یاجتماع یکیدرولوژیه یهاستمیس
 یهات در خود مدلیمشکل عدم قطع دیگر قابل توجه است. از طرف

ق با یقابل بحث بوده که در تلف یموضوع ییتنهابه یکیدرولوژیه
 یرخبالبته  د خواهد آورد.یرا پد یمتفاوت یهاچالش یستم اجتماعیس

 یاهکه مرتبط با بازخوردها و برهمکنش عدم قطعیت گرید یهااز جنبه
 یاجتماع یهاستمیباشد در انواع مختلف سیآب م -ستم انسانیس
 شود.یجاد میز ایگر نید
 

 منابع آب یکپارچهيت يريو مد یاجتماع یدرولوژیه -0

اهداف سیاسی خاصی  راستایی هیدرولوژی در ی چرخهمطالعهدر گذشته 
و نسبتاً جدا از  (Linton and Budds, 2013) گرفتصورت می
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ن ی. پس از گذشت چندشده مینظر گرفتدر یانسان یهابرهمکنش
 یکردیمنابع آب و رو ی، تمرکز بر توسعه1570 یدهه، در دهه

، 1520خورد. اما در سال ینه به چشم مین زمیدر ا یوضوح مصرفبه
م یو مفاه ی، در معان21(WRM) ت منابع آبیریا تمرکز بر مدــب

 یارچهکپیت یریل مدیاز قب ید آمد و موضوعاتیپدعمیق  یاترییتغ
 22(AWM) آب یقــیت تطبیریو مد (IWRM) ابع آبــمن
(Savenije et al., 2014 )ر جهت از ییب تغیترتنیدنبال شد. بد

قابل توجه در  یراتییجاد تغیاموجب  "تیریمد"به  "توسعه"
کپارچه یل یدو مفهوم تحل کهطوریبه گردید، یمسائل آب یبندچارچوب
 یریگتر در حال شکلجامع یتیدهند که ذهنینشان م یریپذو انطباق

 یعنوان راهکارمنابع آب به یکپارچهیت یریان، مدین میاست. در ا
کت مشار یالمللنیب یتهیقرار گرفت. کمبسیاری جامع مورد توجه 

 یندیفرا"است:  کردهف ین تعریچنرا  29 IWRM(GWP) آب یجهان
 یسعه، تویاتیح یهاستمیاکوس یداریکه بدون به مخاطره انداختن پا

 حداکثر کردنبا هدف را ن و منابع وابسته یت آب، زمیریهماهنگ و مد
و ارتقا  جیمنصفانه ترو یاوهیبا ش و یو رفاه اجتماع یند اقتصادیبرآ
 . (GWP, 2000) "دهدیم
 

نیز برای سالیان مدیدی است  IWRMمشابه با هیدرولوژی اجتماعی، 
 .به بررسی ارتباط میان مردم و آب پرداخته است ای توانمندگونهبهکه 

هایی از چه جنبه IWRMست که گردد این ااما سؤالی که مطرح می
ی هیدرولوژی باشد؟ در مقایسهمتفاوت از هیدرولوژی اجتماعی می

کارآمد  ایبه شیوه، هیدرولوژی اجتماعی IWRMاجتماعی با 
 اجتماعیِ -های محیطی و اقتصادییکپارچگی جامعی از جنبه

گیرد، حال آنکه درنظر می IWRMای متفاوت از هیدرولوژی را با زاویه
IWRM ی محور بودن راهکارهای مدیریتی آب که بر چرخهبر سیاست

اند تمرکز داشته و اغلب با استفاده از هیدرولوژی تحمیل شده
های میان مردم در جستجوی برهمکنش "سناریو محور"رویکردهای 

ی جدایی هیدرولوژی اجتماعی از نقطهبه بیان دیگر، باشد. و آب می
IWRMتکاملی میان بشر و سازی مفهوم همیو کمّ ، مطالعه

 .(Sivapalan et al., 2012) باشدمی یهیدرولوژیک هایسیستم
 

است که در آن  یچارچوب یخیلحاظ تاربه IWRMدر واقع گرچه 
و منابع آب مورد جستجو قرار  یانسان یان توسعهیم یهابرهمکنش

آن  ییاـوانـه تـد کـاشــبینم یضعف مستثن ین نقطهیگیرد، از ایم
 یاـهرهمکنشــو ب یتکاملافت معنادار همـیدرک و در یراــب

 ;Liu et al., 2008است ) یوسته در درازمدت ناکافیستم پیس

Sivapalan et al., 2012ان مردم یم یهابرهمکنش ییای(، چراکه پو
 یدرولوژیدهد. در مقابل، تمرکز مطالعات هیو آب را مد نظر قرار نم

 یدهنیآ یرهایمس ینیبشیستم و پیبر مشاهدات، درک س یاجتماع
توان گفت که یآب است. در واقع م -انسان یهاستمیس یتکاملهم

 IWRMشدن  یاتیعمل یربناین و زیادیعلم بن یاجتماع یدرولوژیه
 (. Sivapalan et al., 2012باشد )یم
 

 یدگاهددو از  طبیعی ی وانسان هایستمیبرهمکنش سی ارتباط و نحوه
نشان  2شکل در  یاجتماع یدرولوژیمنابع آب و ه یکپارچهیت یریمد

 (.Elshafei, 2016داده شده است )

 
Fig. 2- The human-hydrology system interaction under Integrated Water Resources Management and Socio-

hydrology (Elshafei, 2016) 

  ی منابع آب و هیدرولوژی اجتماعیمديريت يکپارچه ديدگاهاز  هیدرولوژيکی -یانسان برهمکنش سیستم -8شکل 

(Elshafei, 2016) 
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 یبندجمع -0

از  وطور کامل دگرگون شده علم هیدرولوژی طی قرن گذشته به
لیدی ای کاش در اوایل قرن بیستم تا مؤلفهماهیت تجربی و ابزارگونه

 . درکتغییر کرده است در علوم زمین در اوایل قرن بیست و یکم
 و های آزمونهیدرولوژیکی در گذشته، حاصل تکرار ناخوشایند چرخه

ا تغییر نوع نیازهای اجتماعی و ــا امروزه بــخطا و تجربه است، ام
 درکز در ــمتمای یهایهای تکنولوژیکی، پیشرفتتیافدست

نابع مدر حال حاضر،  هیدرولوژیکی نسبت به گذشته حاصل شده است.
اه ی پایدار و رفآب شیرین و مدیریت مؤثر آنها کانون اصلی توسعه

در واقع رفاه، موفقیت و کارآمدی جوامع انسانی  و جوامع بشری است
آب و  ی وابسته بههای پیچیدهیستمدر گروی پایداری بلندمدت اکوس

ی به فشارها و تهدیدهای فزاینده با توجه .باشدعملکرد کامل آنها می
 بر کمیت و کیفیت منابع آب شیرین ی جوامع انسانیناشی از توسعه

ر رو بپیشِ هایپژوهشکه  استشدت ضروری جهان، بهتمام نقاط در 
م انسانی با سیست درک چگونگی ارتباط و پیوستگی میان جوامع

بینی طور یقین در چنین شرایطی پیشبه. هیدرولوژیکی متمرکز شوند
با تکیه بر هیدرولوژی سنتی ممکن  ، تنهاهای آبریزهای حوضهواکنش

خواهد بود. این شرایط منجر به تحولی در علم هیدرولوژی گردید و ن
ار برای اولین ب 2012در سال « هیدرولوژی اجتماعی»جدید  موضوع

 مطرح شد.
 
است که در آن  یراه ییشناسا یدر جستجو یاجتماع یدرولوژیه
 یولوژدریآنچه که هو  ابدییآب تکامل م -انسان یوستهیستم پیس

، نیز سازدیز میمنابع آب متما یکپارچهیت یریرا از مد یاجتماع
آن در  ییایانسان و آب و پو یتکاملح مفهوم همیصر یمطالعه

ها و سازی برهمکنشو کمّی یطوالن بسیار یزمان یهااسیمق
 یکپارچهیت یریمدتمرکز در واقع  .بازخوردهای میان این دو است

محور بودن راهکارهای مدیریتی آب است که بر بر سیاستمنابع آب 
اند و اغلب با استفاده از رویکرد ی هیدرولوژی تحمیل شدهچرخه

ی میان مردم و آب هادر جستجوی شناخت برهمکنش "سناریومحور"
باشد. اما در هیدرولوژی اجتماعی، فرض اصلی بر این است که می

های هیدرولوژیکی و انسانی در طول زمان بازخوردهای میان سیستم

 -جمعیتی یتوسعه"کنند و نقش کلیدی بازخوردهای ناشی از تغییر می
وان عنجوامع به "واکنش رفتاری"و  "حساسیت اجتماعی" ،"اقتصادی

ایی سیستم در پوی ازخوردهای سیستم انسانی بر سیستم هیدرولوژیکیب
 گیرد.مد نظر قرار می پیوسته

 
ته در که در گذش یریمس یاجتماع یدرولوژیه پیدایشبا ترتیب بدین

درکی  ایجاد و با خواهد کرد یاریر بسییموده شده تغیپ یدرولوژیعلم ه

قشی ن آبی -سانیانهای ی سیستمبنیادین از شرایط درهم پیچیده
در اتخاذ تصمیمات مدیریتی آبی با هدف حفظ پایداری  اساسی را

 های آبی ایفا خواهد نمود.سیستم
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