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 چكيده
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 شد روش  بعدها اما. دادند می قرار مطالعه مورد کس،رعب و زیس  محي  بر انسان تلفيقی داال 

 مفهتوم  دليتل  همتي   بته . بود اواهد همراه اطا با هيدرولوژی چراه یک بررسی آن، بدون که
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 مقدمه

 صدور   بده  آن در زیدادی  تغییرا  و بود  پویا شد  به کنی ، می زیدگی آن در ما که هرایی
 در آب منداب   که است شد  باع  تغییرا  این (.Montanari et al, 2013) دند رخ می نوزمان
ویدژ    بده  طبیعدت،  در بشر دخالت و ایسایی نای فعالیت. شوید زیادی تغییرا  دچار هران سطح
 آب کیفیدت  و کویت بر موثر عوامل از طبیعی، نای اکوسیست  ی تخر و اراضی کاربری تغییر

 سدطح  در هوعیدت  رشدد  ( احتودات 1997) 1عقید  فیشر و نیلدین  (. بهVaris et al, 2004نستند )
 هوعیدت  رشدد  افدزایش . اسدت  ییرایی هوام  در این زمینه برای دلیل ترین متقاعدکنند  هران
 صدنعتی  و کشاورزی نای فعالیت سایر و ایرژی رق،ب غذا، شرب، آب به بشر ییاز افزایش باع 
 افدزایش  بندابراین  (.UN-Water, 2012شدود )  منجدر مدی   بدرای آب  بیشتر به تقاضای یتیجه در و

 قرار طبیعت با شدید رقابت در ایسان که است شد  باع  ایرژی و آب غذا، برای بشر تقاضای
 داشدته  را خدود  بازسدازی  توایدایی  تطبیعد  که یوود تضوین توان یوی دییر که طوری به گیرد،
از سدوی دییدر سدوء مددیریت منداب  آبدی و حکورایدی         .(Pande and Sivapalan, 2016) باشد

ویددژ   نددای آبریددز بدده یامناسدد  آب ییددز مسددئله مروددی در ایجدداد برخددی مشددکال  در حوضدده 
 کدر   در ایسدان  آیندد   زیددگی  (. بندابراین Kliot et al, 2001نای آبریز فرامرزی اسدت )  حوضه
  .(Rockström et al, 2014)است  رو روبه زیادی تردیدنای با زمین

 منداب   هولده  از طبیعدی  مناب  کانش و هوعیت افزایش بین ارتباط که داشت توهه باید
 و فالسدفه  از برخدی . دارد زیدادی  مخالفان و موافقان شد ، ایجاد نای بحران و نا تنش و آب

 مخالفت دیرباز از( رواقیان و اپیکوریان افالطون، هوله زا) اهتواعی و اقتصادی ایدیشوندان
 1798 سدال  در اییلیسی اقتصاددان و کشیش 2مالتو . اید داد  یشان هوعیت رشد با را خود
 عندوان  بدا  کتدابی  در و کدرد  مطدرح  را غذایی بحران و هوعیت افزایش یظریه بار اولین برای
 منداب   و هوعیدت  بدین  ارتبداط  به «هامعه فتپیشر در آن تاثیر و هوعیت اصل دربار  تحقیق»

                                                                                                                                        
1  . Fischer and Heilig 

2  .Malthus 
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 کشداورزی  و نندسدی  تصداعد  صور  به هوعیت اینکه به اعتقاد با مالتو . پرداخت طبیعی
 طبیعدی  منداب   بحدران  بدرای  عداملی  را هوعیت رشد کند، می رشد حسابی تصاعد صور  به
 یشافدزا  از دییدر  برخدی  هوعیدت،  کدانش  یظریده  مقابدل  در(. 1390 اطاعدت، ) دایسدت  می

 شددنا  هوعیددت) 1دوکاسددترو خدوز  . ایددد دایسددته ضدروری  را  آن و کددرد  حوایددت هوعیدت 
 مخالفدان  ندای  دیددگا   یقدد  بدر  عالو  ،«گرسنیی هغرافیای» عنوان با خود کتاب در( برزیلی
 بلکده  باشدد،  یودی  هوعیدت  رشدد  از یاشی گرسنیی و فقر که است کرد  بیان هوعیت، رشد
 هسدتجو  بشدری  هوامد   بدر  حداک   اهتوداعی  و اقتصادی نای یظام در باید را آن اصلی علت
 و هوعیدت  متقابدل  اثرا  دلیل به که است معتقد ییز دومیرابو مارکس(. 1364 کتابی،) کرد

(. 1390 اطاعدت، ) شدد  خواندد  دییدری  افدزایش  و رشدد  باعد   کددام  نر رشد موادغذایی،
 معتقدد  بودیدد،  هوعیدت  زایشافد  موافقان از و مالتو  یظریه مخالفان از که 2نا کوریوکوپیان

 بدرای  را آیند  اهتواعی نای مشارکت و فناوری پیشرفت اثرا  مالتو  طرفداران که بودید
 ندای  پیشدرفت  آیردا  عقیدد   بده  که چرا اید، ییرفته دریظر نا ایسان موردییاز غذایی مناب  تامین
 ت ،محصدو  تولیدد  افدزایش  کشداورزی،  بدازد   و وری بردر   افدزایش  هرت در شد  حاصل
 کودک  توایندد  مدی  دییدر  ندای  پیشدرفت  و ، فاضدالب  و آب تصدفیه  دریدا،  آب سازی شیرین
 نوچنین بر. (Mianabadi et al, 2015; Gleditsch, 2003یوایند ) بشر ییازنای تامین به زیادی

 بده  رو هوعیت برای] آب کوبود بحران آب، مناب  در موهود بحران مطالعا ، اسا  برخی
 Hensel et al, 2006; Biswas and)است  آب حکورایی و مدیریت بحران بلکه ییست،[ رشد

Seetharam, 2008; ADB, 2013) تدوان  یودی  مطالعدا   و یظریدا   ایدن  اسدا   بدر  . بندابراین 
 آب نا بر سر منداب   نا، اختالفا  و درگیری تنش اصلی برای ایجاد عامل را هوعیت افزایش
 .دایست
عصدر   شناسدان،  زمین است، داشته زیست محیط بر یساییا نای فعالیت که اثراتی دلیل به
بددر اقلددی  و  نددای ایسددان فددراوان فعالیددت تدداثیر دور -« آیتروپوسددن»کنددویی را شناسددی  زمددین
 آن غالد   خصوصدیت  و اسدت  شدد   آغداز  18 قدرن  اواخر از که اید یراد  یام -زیست محیط
 از (.Crutzen and Stoermer, 2000اسدت )  دوران ایدن  در بشدر  ندای  یودایی فعالیدت   افدزایش 
 در آب تدامین، ایتقدال و توزید     آیتروپوسدن،  دور  آغداز  و صنعتی ایقالب آغازین نای سال
 از یاشدی  پیامددنای  نوچندین  و آب منداب   مدیریت هرت در بشر نای فعالیت خاطر به هران

                                                                                                                                        
1  . Jose DeCastro  
2  .  Cornucopians 
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 ,L’vovich and White)اسدت   شدد   تغییراتدی  دچار روستایی و شرری اراضی کاربری تغییر

 ندای  آب هریدان  بیولدوژیکی  و شدیویایی  فیزیکدی،  کیفیدت  بدر  ایسدایی  ندای  فعالیت .(1990
 ندای  رو  بده  نا نوچنین این فعالیت .(Meybeck, 2003گذارید ) می اثر زیرزمینی و سطحی
 سداخت ) هریان شبکه در تغییر ،(ای حوضه بین آب ایتقال) هریان ایحرا  هوله از مختلفی
افدزایش و   ندا،  هنیدل  بدردن  بدین  از) ندا  حوضه زنکشی صیا خصو تغییر ،(مخازن و سدنا

 و ای منطقده  اقلی  تغییر نایی که باع  فعالیت و ،(کشاورزی نای فعالیت گستر  شرریشینی،
 نیددرولوژیکی  پاسدخ  بدر ( اراضی کاربری تغییر ای، گلخایه گازنای ایتشار) شوید هرایی می
قاعدد    رویده و بدی   که برداشدت بدی   طوری به. (Savenije et al, 2014اید ) گذاشته اثر نا حوضه

آب برای تامین ییازنای بشر پیامدنایی از قبیل یشست زمین، یفو  آب شور، تنش آبدی بدین   
نا در پایین دسدت،   کشورنای حاشیه مناب  آب مشترک، تغییر زمان و مقدار هریان رودخایه

 Pande and)ر پی داشته است زدایی و تغییر الیوی بار  را د پیامدنای منفی یاشی از هنیل

Sivapalan, 2016)هایی آب بر اثر عوامل اهتوداعی، سیاسدی    . تغییر مسیر هریان آب و هابه
 ,Sivapalan et alو تجاری، یکی دییر از مسائل مر  در زمینه یقش ایسان بر طبیعت اسدت ) 

ال  (. به عنوان مثال، پو اژ یک عامل اهتواعی اسدت کده باعد  حرکدت آب بدر خد      2012
شددود. یکددی دییددر از موضددوعا  مردد  در حددوز    هریددان طبیعددی )گرادیددان هریددان( مددی 

 ,Chapagain et al, 2006; Hoekstra and Chapagain)« آب مجدازی »نیددرولوژی، مفردوم   

رسد که آب باید از منطقه پدرآب بده منطقده کد  آب منتقدل       است. اگرچه به یظر می (2007
دند که عوامل دییری چدون سیاسدت، بدازار هردایی،      شود، اما مفروم آب مجازی یشان می

اقتصاد، فناوری، نزینه سوخت، و مرزنای تجار  بر تعیین هریان آب مجازی مدوثر اسدت   
(Sivapalan et al, 2012 .) 

در گذشته، مسئله آب به صور  سنتی و در سطح محلی و با مشارکت مردم مددیریت  
ندا و آبیداری(    ویژ  کایال وط به مدیریت آب )بهنای مختلف مرب شد، اما با ایجاد سازمان می

نددا و  نددای مرندسددی هددای موسسددا  محلددی را گرفددت و مددردم را از سیاسددتیذاری   رو 
(. تغییدر پدارادای  در   2009نا و مدیریت مناب  آب دور یودود )بایددیوپادنیای،    گیری تصوی 

ندای بدزرگ    سداز  نا با تکیه محض بر تکنولوژی و پیشرفت مرندسی و ایجداد   سیاستیذاری
آبی مایند سدنا، باع  مراهر  یاخواسته مردم در برخی یقاط شدد  و پیامددنای اهتوداعی    

تنیدد  سدسدازی و    کده بدرای بررسدی روابدط درند       طوری بسیاری را به دیبال داشته است، به
 (. 2009کل گرفت )بایدیوپادنیای، ش «کویسیون هرایی سدنا»هوام  بشری، 
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نای گذشدته بشدر یقدش کلیددی در ایجداد       دند که فعالیت ان میبررسی این پیامدنا یش
 Pande)ناست  نا داشته، و پیامدنایش فراتر از منطقه و محل فعالیت آن نا و بحران این تنش

and Sivapalan, 2016) نددای  دارد کدده حوضدده . ییددا  دی لواسددی آب ییددز اکنددون بیددان مددی
الوللددی نسددتند   حلددی، ملددی و بددین و دارای ابعدداد م 1محلددی-فرامددرزی، مندداب  آب هرددایی 

(Mianabadi et al, 2013به عنوان مثال وهود چالش .)   نا و مشکال  آب در حوضه ندامون
له باع  ایجاد استان گلستان گردید  است. این مسئنیرمند، باع  مراهر  اهباری مردم به 

ه ظدانر  نا و تبعا  امنیتی، اهتواعی و فرننیی مختلفی در حوضه مقصدد شدد  کده بد     چالش
(. در چندین  Mianabadi et al, 2013ندا و مشدکال  حوضده مبددا را یداشدته اسدت )       چدالش 

 ,UN-Water)شرایطی، امنیت آب، موضدوع مرودی بدرای بسدیاری از کشدورنا شدد  اسدت        

ای هرایی است که به اشکال مختلفی تبعدا  آن در   . به نوین دلیل، بحران آب مسئله(2013
 (.Pande and Sivapalan, 2016شود ) سراسر هران دید  می

ندا باعد  شدد  اسدت کده       نا و حاشدیه دریاچده   توسعه هوام  ایسایی در امتداد رودخایه
نا از دوران باستان با عل  نیدرولوژی سروکار داشدته و بدرای اطویندان از در دسدتر       ایسان

ا ند  ندا و رودخایده   گیری سدطح آب دریاچده   بودن آب کافی برای مصار  مختلف به ایداز 
گیدری سدطح آب رودخایده ییدل در      (. به عنوان مثال ایداز Montanari et al, 2013ب ردازید )

(. علدد  Said, 1993سددال پددیش توسددط مصددریان ایجددام شددد  اسددت )   4000مصددر حدددود 
به عنوان یدک علد     20پدیدار و در قرن  19نیدرولوژی به شکل هدید آن، در اواسط قرن 

یشرفت این عل  در طول تاریخ با توهه به ییاز بشر بدرای  (. پIAHS, 2012مستقل مطرح شد )
(. Klemeš, 1988مطالعه و حل مشکال  آب و پایش مخداطرا  آبدی حاصدل شدد  اسدت )     

ندا،   امروز  با در یظر گرفتن یقش ایسان و توسعه اهتواعی در پاسدخ نیددرولوژیکی حوضده   
دسدی آب و اسدتفاد  از   انویت عل  نیدرولوژی بیشتر از پیش شد  است. توسدعه دایدش مرن  

در « مدددیریت هددام  مندداب  آب»و « مدددیریت مندداب  آب»، «مدددیریت آب»مفددانیوی چددون 
نای آب فقط برای برداشت و مصدر  آب   دند که سیست  یشان می 1990تا  1970نای  دنه

ندا،   (، بلکه باید بین تامین ییازنای ایسایی و پایداری اکوسیست Savenije et al, 2014ییستند )
 (.Falkenmark and Rockström, 2004عادل برقرار باشد )ت

رسد باید تغییر ییرشی یسبت به عل  نیددرولوژی   با توهه به مسائل بیان شد  به یظر می

                                                                                                                                        
1  . Glocal 
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گرفدت، صدور  گیدرد.     نا یقش ایسان را در چرخه نیدرولوژی یادید  می سنتی که تا مد 
ندا را بده عندوان یدک      توان ایسدان  ، دییر یوی1چرا که در عصر هدید و در دور  آیتروپوسن

عامل خارهی یا به عنوان شرایط مرزی در سیست  نیدرولوژی در یظر گرفت، بلکه ایسان به 
آب یقددش مروددی در چرخدده -عنددوان بخددش مردد  درویددی یددک سیسددت  هفددت شددد  ایسددان

نای نیدرولوژیکی سنتی برای مددل   (. مدلPande and Sivapalan, 2016نیدرولوژی دارد )
نای آب و هامعه را به صور  هداگایه و مسدتقل   رآیندنای نیدرولوژیکی، سیست کردن ف

نای بکدر و   نا تنرا برای حوضه گرفتند. بنابراین این مدل دریظر می 2تکاملی از فرآیندنای ن 
سازی اثرا  متقابدل سیسدت  نیددرولوژی بدا هامعده،       یخورد  مناس  بود  و برای شبیه دست
کردیددد  نددای مسددتقل رفتارنددای اهتودداعی هفددت مددی  ا مدددلنددای نیدددرولوژی را بدد  مدددل

(Montanari et al, 2013.) 

ندای آب، متخصصدان ییازمندد رویکدرد      با انویت یافتن یقش ایسان در پایداری سیست 
سددازی و  ای بددرای بررسددی، شناسددایی، درک، مدددل ای یددا فرارشددته رشددته ای، بددین چندرشددته

آب نسدتند.  -تکداملی ایسدان   نای ند   اهزای سیست  بینی بازخوردنا و اثرا  متقابل بین پیش
 ;Maass et al, 1962; Kneese, 1964)« مددیریت هدام  منداب  آب   »چدون   3بنابراین مفانیوی

Teclaff, 1967) ،«4«شناسددی آب هامعدده (Falkenmark, 1979 و )«5«نیدددرولوژی اهتودداعی 
(Sivapalan et al, 2012 در مباح  مدیریت مناب  آب وارد شد ،)     اید. مدیریت هدام  منداب

 Savenije and Van der)آب که به شناسایی اثرا  متقابدل در ند  تنیدد  بدین آب و ایسدان      

Zaag, 2008) و بررسی تخصیص عادتیه بین  ی ( مدخالنWolf, 1999می )    پدردازد، توسدط
ای قدرار گرفتده اسدت     گیران سیاسی در بسدیاری از کشدورنا مدورد اسدتفاد  گسدترد       تصوی 

(Montanari et al, 2013دایش هامعه .)     شناسی آب بر اسا  ییاز بده درک چیدوییی تغییدر
نای آبی ارائه  نای ایسان و بررسی پیامدنای اهتواعی پروژ  نای آب یاشی از فعالیت سیست 
(. اگرچه در متون مختلف علودی هامعده شناسدی آب بدا     Pande and Sivapalan, 2016شد )

                                                                                                                                        
1  . Anthropocene 
2  . Co-evolution 

پرداختده شدد    « نیددرولوژی اهتوداعی  »اولین بار بده اصدطالح   ( که 2012در مقاله سیواپاتن و نوکاران ) .3
ایدد. در مقالده    استفاد  شد  و نیدرولوژی اهتواعی را یک عل  هدید معرفی کدرد   scienceاست، از کلوه 
 fieldبرای اولین بار و با کلوده   hydrosociologyیا « هامعه شناسی آب»( ییز اصطالح 1979فالکنوارک )

 استفاد  شد  است. «مفروم»اینجا برای نر سه اصطالح از کلوه  معرفی شد  است. در
4  . Hydrosociology 

5  . Socio-hydrology 
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( اصددطالح 2016معرفددی شددد  اسددت، امددا کالنددی و نوکدداران ) hydrosociologyاصددطالح 
water sociology  اید که این اصطالح به بررسدی اثدرا  متقابدل     را معرفی یوود  و بیان کرد

کده از منظدر آیردا    پردازد  بین آب و هامعه و عوامل و پیامدنای اهتواعی مشکال  آب می
شد. در بعدد اول، بده چیدوییی اثرگدذاری     با می 3و کاربردی 2، تفکری1دارای سه بعد مبایی

مصر ، هوعیت، اقتصاد و فناوری و در بعد دوم به چیدوییی اثرگدذاری الیدوی فکدری،     
شدود. بعدد سدوم ییدز عدالو  بدر        باورنا، فرننگ و تجارب اهتواعی بر مناب  آب پرداخته می

ی پایدداری و  ندا  مطالعه مشکال  آب، رانکارنای تزم برای بربود شرایط با توهه به یظریه
(. نیدرولوژی اهتوداعی عدالو    Kolahi et al, 2016دند ) عدالت آب را مورد توهه قرار می

گیددرد،  آب دریظددر مددی -بددر اینکدده ایسددان را عامددل مروددی در سیسددت  هفددت شددد  ایسددان  
توایندد   دندد کده مدی    بازخوردنای دوهایبه بین ایسان و سیست  آب را مورد بررسی قرار مدی 

 (.Sivapalan et al, 2012در سیست  شوید )« ارنای یوظروررفت»موه  ایجاد 
نای آب، بده   در این مقاله با توهه به انویت روزافزون تاثیر علوم اهتواعی در مطالعه سیست 

روی آن  نای پدیش  بررسی مفروم هدید نیدرولوژی اهتواعی، خصوصیا ، کاربردنا، و چالش
 شود.   شناسی آب پرداخته می هامعهو ییز تفاو  آن با مدیریت هام  مناب  آب و 

 اجتماعی . هيدرولوژی1

 2012 سدال  در نوکداران  و 4سدیواپاتن  توسدط  بدار  اولین برای اهتواعی نیدرولوژی اصطالح
 و مدردم  علد  » عنوان به را اهتواعی نیدرولوژی عل  خود مقاله در نا آن. شد علوی متون وارد
 هفدت  و تنید  درن  نای سیست  تکاملی  ن و پویایی درک آن ند  که یوودید تعریف «آب
 .اسدت  آب و ایسدان  بدین  دوهایبده  بازخوردندای  و متقابدل  اثدرا   بررسدی  و آب -ایسدان  شد 

 حوضدده در موهددود اهتودداعی نددای تددنش از ای یوویدده ارائدده بددا (2012سددیواپاتن و نوکدداران )
 زمدایی  مقیا  در آب چرخه پویایی بینی پیش که داشتند ا عان استرالیا، در مورومبی  رودخایه

 آسایی به ایسان و آب بین موهود بازخوردنای و متقابل اثرا  یظرگرفتن در بدون مد ، بلند
 زمینده  در ایسدایی  نای فعالیت اهتواعی، نیدرولوژی عل  ظرور از پیش تا. باشد یوی پذیر امکان

                                                                                                                                        
1  .Material 

2  . Ideal 

3  . Practical 

4  . Sivapalan 
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 یظدر  در آب چرخده  در ثابدت  عداملی  عنوان به و خارهی واداشت عنوان به آب مناب  مدیریت
 ایسدان  اهتوداعی،  نیدرولوژی اما (.Milly et al, 2008; Peel and Bloschl, 2011شد ) می گرفته

 آن ندد   و گرفتده  یظدر  در آب چرخده  پویدایی  از بخشدی  عندوان  بده  را ایسدایی  نای فعالیت و
 .(Sivapalan et al, 2012)است  ن  کنار در آب و ایسان متقابل رفتار بررسی

 فرآینددنای  بررسدی  به نوچنان نیدرولوژی درسی نای کتاب و متون هک این رغ  علی
و  1اعتقداد واگندر   بده  امدا  پردازیدد،  می آل اید  شرایط در یا و بکر نای حوضه در نیدرولوژی
 عولکدرد  تداثیر  تحدت  آن از عظیودی  بخش که تغییری حال در دییای در (،2011نوکاران )

 علد   گسدتر   یددارد،  وهدود  آن در ای د یخدور  دسدت  آب منبد   ندیچ  تقریبا و است ایسان
 در هدیدد  ندای  چدالش  مدیریت برای مرتبط نای رشته و علوم سایر با ارتباط و نیدرولوژی

 ییداز  این اهتواعی نیدرولوژی. است نیدرولوژی مطالعا  ضروریا  از تغییر درحال هران
 در نددا چددالش اینیویدده حددل بددرای رانکارنددایی ارائدده دیبددال بدده و داد  قددرار توهدده مددورد را

 . (Sivapalan et al, 2012است ) آب -ایسان تنید  درن  نای سیست 
 و اهتوداعی  نیددرولوژی  علد   بدین  کده  باوریدد  ایدن  ( بدر 2012سیواپاتن و نوکاران )

 علد   ظردور  نوایطورکده  آیردا  گفتده  بده . دارد وهدود  بسدیاری  ندای  شبانت 2اکونیدرولوژی
 فیزیولدوژی  شناسدی،  خداک  علدوم  و درولوژینی بین ارتباط گستر  باع  اکونیدرولوژی

 ارتبداط  گسدتر   بده  منجدر  ییدز  اهتوداعی  نیدرولوژی است، شد  ژئومورفولوژی و گیانان
 گیدانی  پوشش تکاملی ن  بررسی به اکونیدرولوژی. شود می اهتواعی علوم با نیدرولوژی

 بدده عیاهتوددا نیدددرولوژی ( وEagleson, 1982; 2002; Rodriguez-Iturbe, 2000آب ) و
 در اهتواعی نیدرولوژی که داشت توهه باید اماپردازد.  می آب و ایسان تکاملی ن  بررسی
 بدا  آن کداربرد  و بدود   برخدوردار  تدری  پیچیدد   ندای  مکاییسد   از اکونیددرولوژی  بدا  مقایسه
 کنتدرل  برای قدرتوندی نای رو  و ابزار نا ایسان که چرا است  رو روبه بیشتری نای چالش
 بدا  بیشدتری  سدازگاری  قددر   گیدانی  پوشدش  به یسبت تنرا یه و داشته آب خهچر و طبیعت
. (Sivapalan et al, 2012یوایندد )  سدازگار  خدود  با ییز را طبیعت توایند می بلکه دارید، محیط
 آب،-ایسدان  تنیدد   درند   سیسدت   بیندی  پدیش  (،2012گفته سیواپاتن و نوکاران ) به بنابراین
 .است بیشتری قطعیت عدم یدارا آب،-اکوسیست  به یسبت

تکداملی سیسدت     پیش از ارائده مفردوم نیددرولوژی اهتوداعی، مطالعداتی در زمینده ند        
                                                                                                                                        
1  .Wagener 

2  . Eco-Hydrology 
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( بدرای  2005) 1تدوان بده مطالعدا  گیلدز     آب صور  گرفته بود که از آن هولده مدی   -ایسان
( بدرای بررسدی   2010) 2کدالیس مطالعه تکاملی تکنولوژی آب و هامعه در نلند،  بررسی ن 

( بدرای  2011و نوکداران )  3پاتداکی مطالعده  لی توسعه منداب  آب در آتدن باسدتان، و    تکام ن 
 بررسی اثرا  متقابل فرآیندنای اهتواعی و اکولوژی در مدیریت آب شرری اشار  کرد. 

پس از ارائده مفردوم نیددرولوژی اهتوداعی مطالعدا  بیشدتری در ایدن زمینده صدور           
 ,Elshafei et al, 2014; Gober and Wheater, 2014; Loucks, 2015; Sivapalan)گرفدت  

2015; SIvapalan and Bloschl, 2015; Blair, P and Buytaert, 2016, Garcia et al, 2016) .
نای  نا و شبکه ( با افزایش مطالعا  و درک برتر فعالیت2014و نوکاران ) 4به عقید  ارتسن
ند، بندابراین اثدرا  کوتدا  مدد      نا بدا هزئیدا  بیشدتری در حدال توسدعه نسدت       ایسایی، مدل

نا برای مواهه شدن با این اثرا  که به یوبه خدود بدر    نا و واکنش ایسان نیدرولوژی بر ایسان
ندا شدود.    نیدرولوژی اثر دارد )وهود بازخورد بدین ایسدان و نیددرولوژی( بایدد وارد مددل     

نای  جام شد  و مدلتاکنون مطالعا  مختلفی برای بررسی این اثرا  متقابل و بازخوردنا ای
مفرومی هدیدی در این زمینه پیشنراد شد  است. برخدی از مطالعدا  ایجدام شدد  در زمینده      

 Lu et)اید  آب پرداخته-نیدرولوژی اهتواعی به بررسی الیوی تغییرا  زمایی روابط ایسان

al, 2015; Parveen et al, 2015; Zhou et al, 2015)    د ، . اما ند  بیشدتر تحقیقدا  ایجدام شد
ارائه یک مدل مفرومی ریاضی شامل معادت  دیفرایسیلی غیرخطی هفت شد  بدود  اسدت    

(Troy et al, 2015به عنوان یوویه دی .) ( برای بررسی اثر متقابدل  2013و نوکاران ) 5بالدازار
و بازخوردنای بین فرآیندنای اهتواعی و فرآیندنای نیدرولوژیکی در یک سیست  در ن  

تکداملی   یل، مدل مفرومی سداد  و دیندامیکی را بدرای بررسدی چیدوییی ند       س-تنید  ایسان
( بده بررسدی   2015) 6بندنا با سکویت هوعیت ایسایی توسعه دادیدد. اسرینیواسدان   ارتفاع سیل

و  7امنیت آب شرری بر اثر وض  قوایین هدید در شدرر چندایی در نندد پرداختده اسدت. لیدو      
آب در حوضده  -املی سیست  هفدت شدد  ایسدان   تک ( مدلی برای بررسی ن 2014نوکاران )

                                                                                                                                        
1  . Geels 

2  . Kallis 

3  . Pataki 

4  . Ertsen 

5  . Di Baldassarre 

6  . Srinivasan 

7  . Liu 
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( مدلی برای بررسدی رقابدت بدین    2014و نوکاران ) 1تری  در چین ارائه یوودید. ون امریک
و  2ایسان و اکوسیست  بر سر آب در حوضه رودخایه مورومبی  استرالیا پیشنراد دادید. کدری 

ندای نیددرولوژی بدرای     ( ییز متغیرنای ایسایی و علوم اهتواعی را بدا مددل  2014نوکاران )
و نوکداران   3نا در رودخایه سدایتا در پدرو ترکید  کردیدد. الشدافعی      بررسی روایاب یخچال

آب در -تکاملی و خصوصیا  یوظرور سیست  ایسان ( مدلی مفرومی برای بررسی ن 2015)
و نوکداران   4حوضه ییوه خشک دریاچه تولیبین در استرالیا ارائه یوودیدد. نوچندین گارسدیا   

برداری از مخدزن چده اثدری بدر اعتوادپدذیری       ( برای پاسخ به این سوال که یظام برر 2016)
تددامین آب در شددررنای درحددال گسددتر  دارد، بدده بررسددی سیسددت  هفددت شددد  ایسددایی و  

 نیدرولوژیکی پرداختند.
ندای هفدت    ندا و سیسدت    با توهه به انویت یقش ایسان در پاسخ نیدرولوژیکی حوضه

ترین مزیت نیدرولوژی اهتواعی این است که ایسان را به عنوان یکدی  آب، مرو-شد  ایسان
ندای یوظردور    گیرد و بر این اسا  وقوع پدید  سازی دریظر می از عوامل و عناصر مر  مدل
 کند. سازی می در سیست  را پایش و مدل

 نوظهور رفتار و تكاملی . هم2

شد که در نیددرولوژی اهتوداعی    تکاملی از طریق اکونیدرولوژی وارد متون علوی مفروم ن 
تکداملی تغییدرا     (. منظدور از ند   Sivapalan et al, 2012ییز مورد استفاد  قدرار گرفتده اسدت )   

)رشد یا افول( مدرتبط دو پدیدد  یدا دو گویده متفداو  بدا یکددییر اسدت. بده عبدار  دییدر،            
کامدل نوددییر اثدر    تکاملی به معنی این است که دو پدید  یا دو گویه به طور نوزمان بدر ت  ن 

تدوان یدک سیسدت  را     زمایی می( »2007( و کالیس )2005و نوکاران ) 5دارید. به عقید  ویندر
وهدود داشدته   « تغییرا  هدیدد »تکاملی دایست که در آن سیست ، فرآیند ایجاد  دارای رفتار ن 

بازخوردندای  شود، در اثر  ییز گفته می 6«رفتارنای یوظرور»باشد. این تغییرا  هدید که به آن 
توایندد بدا تغییدر حالدت      نای زمایی و مکایی مختلف ایجاد شدد  و مدی   بین فرآیندنا، در مقیا 

                                                                                                                                        
1  . van Emmerik 

2  . Carey 

3  . Elshafei 

4  . Garcia 

5  .Winder 

6  . Emergent behavior 
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(. بده اعتقداد سدیواپاتن و نوکداران     Sivapalan et al, 2012« )سیسدت  آن را بده تکامدل برسدایند    
نددای غیرخطددی ایددن اسددت کدده بدده منظددور ایجدداد   ( یکددی از خصوصددیا  مردد  سیسددت 2012)

نا با یکدییر در تعامدل   نای سری  و کند در این سیست  ی پیچید  و کامال پویا، فرآیندنا سیست 
در یدک  « یقداط اوج »و یدا  « یقداط بحرایدی  »هدایی   بود  و این تعامل موکن است منجر بده هابده  

بدود  و بندابراین وقدوع یدک      سیست  شود. در برخی از مناطق موکن است مقاومت سیست  کد  
 Folke)تواید به آسایی موه  تغییر سیست  به یک حالت متفاو  شود  دی در آن میحادثه ه

et al, 2004) ندا یداد    در منطقه ساحل به عنوان یکی از این یوویده  1980. آیرا از خشکسالی دنه
 گسترد  و مراهر  اهبداری شدد. آیدان    زایی، قحطی کنند که این خشکسالی منجر به بیابان می

ا بده رو  سدنتی و از طریدق    جد بنیالد  که آب آشامیدیی آینوچنین به  منطقه ییوه مرطوب 
شود، اشار  کردید کده بده دلیدل آلدودگی آب مخدازن       آوری آب باران تامین می مخازن هو 
نای زیرزمینی رو آورد  و پو داژ آب باعد  حرکدت     نا، مردم به استفاد  از آب توسط پاتوژن

 نا شد.   آرسنیک و سوی شدن گسترد  آب
نای یوظرور در ایدران در دریاچده ندامون دیدد  شدد  اسدت. در دریاچده         دید ای از پ یوویه

بده   1360مدیالدی(، در سدال    1980شوسدی )  1359نامون پس از رشد بیش از حد ییزارنا تا سال 
رویه ییزارنا و نوچنین رشد اقتصادی یاشی از صدید مدانی، مدانی آمدور را      منظور کنترل رشد بی

درصدد ییزارندای ایدن     90ما ایدن کدار باعد  از بدین رفدتن بدیش از       وارد دریاچه نامون کردید. ا
سرمای ایجداد شدد  و یبدود پوشدش گیدانی باعد  تلدف         1362دریاچه شد. در یتیجه در زمستان 

تدوان بده برداشدت     یشینان نامون شد. به عنوان مثالی دییر می نا و تختک شدن شوار زیادی از دام
ن رفدتن پوشدش گیدانی، و اثدر ایدن دو عامدل بدر ایجداد         بیش از حد مناب  آب زیرزمیندی و از بدی  

ندا و در    رویه منداب  آب زیرزمیندی، باعد  خدالی شددن آبخدوان        برداشت بی .سیالب اشار  یوود
دلیدل   هگردد. از سوی دییر از بین رفتن پوشدش گیدانی بد    یتیجه فرویشست آیرا در طول زمان می

ایجاد پدید  فرویشست، از ظرفیدت ییرداشدت    نای یامناس  نورا  با برداری سوءمدیریت و برر 
ندای    نای سدطحی بده دلیدل عددم امکدان هدذب در تیده        شود بار  میموه  آبخوان کاسته و 

 خاک به صور  سیالب هریان پیدا کند و تخری  مضاعف حوضه را به دیبال داشته باشد.  

 يزهای آبر . لزوم بررسی هيدرولوژی اجتماعی در مطالعات و مديريت حوضه3

ندای آبریدز    نوایطور که  کر شد، یقش ایسان در تغییر چرخه آب و نیدرولوژی در حوضده 
رو شدود کده ییدا  صدر       ندایی روبده   ندای آبریدز بدا چدالش     باع  شدد  اسدت کده حوضده    
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ندا ب دردازد.    تواید به تنرایی با حدل ایدن چدالش    سازی نیدرولوژیکی یوی نیدرولوژی و مدل
ندای   ندای ایسدایی و چدالش    نا بایدد از فعالیدت   ژیکی حوضهبرای بررسی برتر رفتار نیدرولو

عنددوان یوویدده،  اهتودداعی و سیاسددی در حوضدده شددناخت کددافی داشددت. در ایددن بخددش، بدده  
تکداملی   رود به طدور اختصدار مطدرح شدد  و رفتدار ند        نای موهود در حوضه زایند  چالش

د تدا انویدت لدزوم    گیدر  نای یوظرور در آن مورد بررسی قرار می آب و پدید -سیست  ایسان
 نای آبریز روشن گردد. مطالعا  نیدرولوژی اهتواعی در حوضه

ندای   کیلومتر مربد  یکدی از حوضده    41500رود با مساحتی حدود  حوضه آبریز زایند 
ندای   نای ایسایی قرار گرفته و در سدال  پرتنش در ایران است که به شد  تحت تاثیر فعالیت

ندای غلدط توسدعه، افدزایش      د  اسدت. سیاسدتیذاری  رو بدو  اخیر بدا مشدکال  بسدیاری روبده    
هوعیت، افزایش سطح کشت آبی در باتدست حوضه )بده ویدژ  کشدت بدری  کده مناسد        

بدر )کده اصدوت بایدد در      شرایط آب و نوایی این حوضه ییست( و وهود صنای  بدزرگ آب 
ا و کنار مناب  آبی بزرگی چون دریانا تاسیس شدوید( در ایدن حوضده باعد  افدزایش تقاضد      

رود را که مروتدرین رودخایده در مرکدز ایدران اسدت در       مصر  آب شد  و رودخایه زایند 
معرض خطر قرار داد  است. ییاز بده تدامین آب هردت مصدار  آبیداری، شدرب و صدنعت        

بر، اسدتفاد  از   باع  احداث بندنای ایحرافی در دو سوی رودخایه، تاسیس صنای  بسیار آب
نای توزی  و ایتقدال آب شدد     نا، و گستر  یامناس  شبکه ا نای زیرزمینی از طریق چ آب

و رود، کدانش هریدان در ایدن رودخایده      است. تغییرا  شدید ایجاد شد  در حوضه زایندد  
ندای کشداورزی    خشک بودن بستر رودخایه در اکثر موارد، مشدکالتی بدرای آبیداری زمدین    

ضه و کانش کیفیدت آب  نای اراضی پایین دست حو ایجاد کرد  و باع  شور شدن خاک
 (. 1383برگشتی به رودخایه شد  است )سالوی و راست، 

گیدرد   رود از ارتفاعا  زاگر  در چرارمحال و بختیاری سرچشوه مدی  رودخایه زایند 
ندای   ریدزد. عدالو  بدر هریدان طبیعدی رودخایده، تویدل        و به باتالق گاوخویی در اصفران می

برداری رسدید، حددود    به برر  1364و  1332سال کونریگ که به ترتی  در  2و  1ایحرافی 
رود منتقدل   نای کارون به رودخایده زایندد    میلیون مترمکع  آب را در سال از سرشاخه 540
ندا،   رویده دام  (. از بدین رفدتن پوشدش گیدانی، چدرای بدی      1383کنند )سدالوی و راسدت،    می

رود تدا پدل    زایندد   رود در فاصله خروهی سدد  رویه بخش عظیوی از آب زایند  برداشت بی
مددیریت منداب  آب،    کله به منظور تامین آب مورد ییاز صنعت، کشاورزی و شدرب، و سدوء  

رود و در یتیجه خشک شددن بداتالق گداوخویی شدد  و      باع  کانش هریان آب در زایند 
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رود  نای غیرضروری در باتدست زایند  اکوسیست  آن را یابود کرد  است. ایجاد بارگذاری
رود از یک رودخایده دائودی بده یدک رودخایده فصدلی        است که رودخایه زایند  باع  شد 

دلیل چنین یامالیوا ، خشک شدن تاتب گاوخویی، باع  ایجاد ریزگردندا   تبدیل شود. به
و گرد و غبار در اصفران شد  است. طبق برخی آمار، میزان برداشت آب بین خروهی سدد  

ندای   حجد  آب خروهدی از سدد اسدت و در سدال      درصدد  66گانی تا  رود تا پل کله زایند 
گدردد   خشک که حج  آب خروهی از سد کوتر است، بخش زیادی از آب برداشدت مدی  

(، ایددن مسددئله 1392(. بددر اسددا  گددزار  حاهیددان و حاهیددان )1392)حاهیددان و حاهیددان، 
کند که انویدت بدازییری قدوایین     مشکال  کوبود آب در پایین دست رودخایه را بیشتر می

سدازد. پدس از احدداث     نای غیرقایویی را برهسته مدی  صیص آب و هلوگیری از برداشتتخ
سد و با افزایش برداشت آب در این منطقه، حج  آب ورودی ثبت شد  در ایستیا  ورزیده  

 200به شد  کانش یافته و لذا حقابه باتالق گداوخویی کده برابدر     1391تا  1331در فاصله 
شود. یتای  یشان داد  است که تغییر آب مصدرفی   تامین یویمیلیون متر مکع  در سال است 

نای پس از احداث سد قابل مالحظه یبود  و تفاوتی بدین   در فاصله بین سد تا باتالق در سال
ندای تدر و    نای تر و خشک وهود یدارد، که ایدن مسدئله بده دلیدل  خیدر  آب در سدال       سال

بدین پدل کلده تدا بداتالق، حجد  آب       امدا در محددود     .نای خشک است استفاد  آن در سال
مصرفی کانش چشوییری داشته که حاصل برداشت زیاد آب در فاصله بین سد و پل کلده  

رود شدامل محددود بدودن منداب  آب تجدیدپدذیر، افدزایش        است. علل خشک شدن زایندد  
مصر  ساتیه آب شرب و صنعت، ایتقال آب به شررنای خارج از حوضه و برداشدت آب  

حریوی به ویژ  در باتدست حوضه است. مصر  آب شدرب درایدن حوضده از    نای  از چا 
 1384-85میلیدون متدر مکعد  در سدال      420بده   1368-69میلیون متر مکع  در سدال   330

میلیددون  126، 1368-69رسددید  اسددت. نوچنددین مصددر  آب در بخددش صددنعتی در سددال  
  رسید  اسدت. اگرچده   میلیون متر مکع 188به  1384-85مترمکع  بود  است که در سال 

میدزان سدطح زیدر کشدت      1395مدرداد   27به گفته وزیر ییدرو در صدحن مجلدس در تداریخ     
نزار نکتار( یسبت به گذشدته   200محصوت  زراعی و باغی در این منطقه )در حال حاضر 

برابر شد  است، اما از سوی دییر عوامل  کر شد  فوق باع  کدانش اختصدا  آب بده     5
سطح زیر کشت اراضی کشاورزی در پایین دست حوضده شدد  اسدت    کشاورزی و کانش 

 در پی داشته است. 1391که احتوات این مسئله اعتراضا  کشاورزان را در سال 
 250کونریگ با ظرفیدت ایتقدال سداتیه     3برداری از تویل  عالو  بر موارد  کر شد ، برر 
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( 1383)سددالوی و راسددت، رود  نددای کددارون بدده زاینددد  میلیددون متددر مکعدد  آب از سرشدداخه
مشکالتی برای حوضه کدارون و مدردم خوزسدتان ایجداد کدرد  و اعتراضداتی را درپدی داشدته         

نای دییر ایجاد مشکالتی در صدنعت کشدتیرایی در ایدن     است. ایتقال آب از کارون به حوضه
زیسددت و  رود بددزرگ، صددنعت مددانیییری، حیددا  آبزیددان، کشدداورزی، تخریدد  محددیط     

از آن، بیکاری و مراهر  مردم بده شدررنا و بده تبد  آن تبعدا  اهتوداعی و        نای یاشی بیواری
، اعتراضدا   1379فرننیی و سیاسی )به عنوان مثال اعتراضا  گسترد  مردم آبدادان در سدال   

، اعتراضا  مردم شررکرد در 1392رود در سال  مردم خوزستان به ایتقال آب کارون به زایند 
عتراضدا  مدردم چرارمحدال و بختیداری بده طدرح ایتقدال آب        ، ا1395و آبدان   1393فروردین 

( را در حوضده  1395، اعتراضا  مدردم شدادگان و اندواز در برودن     1394برشت آباد در سال 
بدر و محصدوت     کارون به دیبال داشته است. ایتقال آب از کارون برای تامین آب صدنای  آب 

ندای خوزسدتان و    عتراضدا  اسدتان  رود بدا ا  کشاورزی پرمصر  مایند بری  در حوضده زایندد   
ندای   رود بده اسدتان   رو بود  است. از سوی دییر ایتقدال آب زایندد    چرارمحال و بختیاری روبه

ندای فدوتد مبارکده و  وب آندن، باعد  اعتدراض        یزد، ق  وکاشان و ایتقال آب بده کارخایده  
ت عدالو  بدر   شدد کده در یراید    91گسترد  کشاورزان اصفرایی )در ورزیه( در برودن و اسدفند   

ندای ایتقدال آب بده یدزد      درگیری و دخالت ییرونای امنیتی، کشاورزان اقدام به تخرید  لولده  
آمیدزی دربدار  خشدک     ییدز تجود  اعتدراض    1393کردید. نوچنین مردم اصفران در شدرریور  

ندای   رود تشکیل دادید. نوایطور که پیش از این  کر شدد، یقدش ایسدان و فعالیدت     شدن زایند 
رود  اتر از منطقه و محل فعالیت ایسان است و بنابراین شواند در حوضه آبریدز زایندد   ایسایی فر

ندای   نای موهود در این حوضه در استان اصفران، مناطق و حوضده  دند که چالش ییز یشان می
 رو کرد  است. دییری )از هوله حوضه رود کارون( را ییز با چالش روبه

دند که این حوضه نوایندد سدایر    رود یشان می اطالعا  فوق از حوضه رودخایه زایند 
ندای   طبیعت اسدت کده چدالش   -نای آبی یک سیست  هفت شد  و درن  تنید  ایسان سیست 

تکداملی )بده عندوان     نای ن  زیادی برای مدیریت این سیست  پویا وهود دارد. وهود ویژگی
نددا و اثددر  رود و بدداتالق گدداوخویی بددر ایسددان مثددال اثددر کددانش آب و خشددک شدددن زاینددد 

رود و بداتالق   ندای ایسدایی نوچدون کشداورزی و صدنعت بدر خشدک شددن زایندد           فعالیت
رود و بداتالق گداوخویی، گردوغبدار،     نای یوظرور )خشک شدن زایند  گاوخویی( و پدید 
نای اراضی پایین دست حوضه و کانش کیفیت آب برگشتی به رودخایده   شور شدن خاک

رود به رودخایه فصلی( بر لزوم استفاد  از نیددرولوژی   د و تبدیل شدن رودخایه دائوی زاین
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یواید. بنابراین بدرای بررسدی نیددرولوژی ایدن      سازی این حوضه تاکید می اهتواعی در مدل
سازان نیدرولوژی با نوکداری سدایر متخصصدان مربوطده از      حوضه و مدیریت آن باید مدل

ضه را مورد توهه قدرار دنندد   نای حو هوله متخصصان علوم اهتواعی توام هوای  و بخش
سازان و مددیران   تر باید مدل نای مدیریتی و حکورایی مناس  گیری و نوچنین برای تصوی 

با کوک یکدییر به حل مشکال  این حوضه پرتنش ب ردازید. بدرای انددا  نیددرولوژی    
 نایی باید عل  و سیاستیذاری در کنار ن  قرار گیرید.  اهتواعی در چنین حوضه

 رو درولوژی اجتماعی و رويكردهای پيش. هي4

روی نیددرولوژی اهتوداعی    در مطالعدا  آیندد  پدیش   « متفداو ، امدا تکویلدی   »سه رویکرد 
(: نیددرولوژی اهتوداعی   Sivapalan et al, 2012; Pande and Sivapalan, 2016وهود دارد )

  .3و نیدرولوژی اهتواعی فرآیندی 2ای   نیدرولوژی اهتواعی مقایسه1تاریخی
تدوان اطالعدا     با مطالعه گذشته دور یا یزدیدک مدی   نیدرولوژی اهتواعی تاریخیدر 

خوبی برای درک یک سیست  هفت شد  به دست آورد  و علل وقوع یک پدید  یوظردور  
(. Sivapalan et al, 2012; Pande and Sivapalan, 2016در یدک حوضده را بررسدی یودود. )    

سومری یاشی از بات آمددن تدراز آب     از فروپاشی تودن (2012)(202سیواپاتن و نوکاران )
ندای   ( و الیوندای حکورایدی و تکنولدوژی   (Ponting, 1991و شوری آب آبیاری به یقدل از  

ایدد کده در حیطده نیددرولوژی      در ایران یام برد « قنا »بومی آب از هوله طراحی و توسعه 
توان بده از بدین رفدتن توددن شدرر       گیرد. نوچنین در این زمینه می اهتواعی تاریخی قرار می

سال قبل از میالد مسیح( بر اثدر عددم    2800-1500سوخته در قسوت هنوبی دریاچه نامون )
هاری شدن آب در رود بیابان )رامرود( که مروترین پخش کنند  آب رود نیرمند در دور  

 (، اشار  کرد.Whitney, 2006نولوسن در این منطقه بود  است )
توان یک پدید  خا  را کده   ای می مقایسهنیدرولوژی اهتواعی رویکرد  با استفاد  از

آب وهود دارد، مطالعه و فرضیا  مناس  برای بررسی -شد  ایسان در چندین سیست  هفت
اهتواعی ارائه یودود  و  -نا در شرایط مختلف اقلیوی و اقتصادی نای آن نا و شبانت تفاو 

 Pande and)هدود مدورد ارزیدابی قدرار داد     ندای مو  س س ایدن فرضدیا  را بده کودک داد     

                                                                                                                                        
1  . Historical socio-hydrology 

2  . Comparative socio-hydrology 

3  . Process socio-hydrology 
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Sivapalan, 2016). 
نددای  یحددو  ارتبدداط درویددی )متقابددل( بددین بخددش نیدددرولوژی اهتودداعی فرآیندددیدر 

 ,Pande and Sivapalan)گیدرد   آب مورد بررسی قرار مدی -ایسان شد  هفتمختلف سیست  

تدوان تعدداد کودی از     یپیشنراد کردیدد کده مد    (2012)(2012سیواپاتن و نوکاران ) .(2016
تر و به صور  منظ  پایش یوود تا دید برتدری از   آب را به صور  هزئی-نای ایسان سیست 

نا و فرآیندنای موهود به دست بیاوری . بده ایدن ترتید  بدا بده دسدت آوردن        روابط بین آن
 تدوان  ندا مدی   اطالعا  بیشتر از فرآیندنای نیدرولوژیکی و اهتواعی درگیر در ایدن سیسدت   

 نای برتری برای آیند  ارائه کرد. بینی پیش

 . هيدرولوژی اجتماعی و مديريت جامع منابع آب5

الوللدی آب و   در کنفدرایس بدین   1992بر اسا  مفروم مدیریت هام  مناب  آب که از سدال  
ندای درند     ندای منداب  آب سیسدت     زیست در دوبلین مورد توهه قرار گرفت، سیست  محیط
تدال  بدرای حدل    »به دلیل اثرا  متقابل و بازخوردنای بین اهدزای آن،  ای نستند که  تنید 

یک معضل در بخشی از سیست  منجر به ایجاد مشکلی دییر در بخش دییر سیسدت  شدد  و   
(. به عندوان  Savenije et al, 2014« )باشد کنندگان آب تاثیرگذار می و مصر  1بر گروداران

سد در باتدست هریان بدرای توسدعه کشداورزی،    نای زیرزمینی یا ایجاد  مثال برداشت آب
تواید بر کیفیت و کویت آب در پایین دست هریان اثدر یدامطلوبی بیدذارد. ایدن مسدائل       می

باع  شد که اید  مدیریت هام  مناب  آب مطرح شود، به این معنی که سیست  منداب  آب و  
ندای   نا و نزینده  ی مدخالن باید به روشی هام  مطالعده شدوید، بده طدوری کده نوده سدود       

ای که دربار  آن مطالعه  مداخله در سیست  بررسی شد  و در یرایت رانکار متعادل و عادتیه
 ،(. در مدیریت هام  منداب  آب Savenije et al, 2014کافی صور  گرفته است، ارائه شود )

« اریوناتحلیدل سدن  »بررسی اثر تغییرا  ایجاد شد  و اثرا  متقابل آب و ایسان با اسدتفاد  از  
(Savenije and Van der Zaag, 2008; Mahmoud et al., 2009; Haasnoot and 

Middelkoop, 2012)      شدد   هفدت تکداملی سیسدت     ایجام شدد  و پویدایی، بازخوردندا و ند 
گیددرد  آب را کدده شددامل رفتارنددای خودهددو  یددا غیرمنتظددر  اسددت، دریظددر یوددی  -ایسددان

(Sivapalan et al, 2012; Montanari et al, 2013  بنابراین درحالی که ند  مدیریت هام .)

                                                                                                                                        
1  . Stakeholders 
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  ندای از پدیش   نای آبی بدرای دسدت یدافتن بده خروهدی      کنترل یا مدیریت سیست »مناب  آب 
(، نیدرولوژی اهتواعی Sivapalan et al, 2012« )شد  اهتواعی و زیست محیطی است تعیین

تکداملی   ندای آبدی کده منجدر بده ند        به مطالعه اثر متقابل دوسویه بین هامعه ایسایی و سیست 
 Pataki et al, 2011; Sivapalan et)پدردازد   شود، مدی  آب می -نای هفت شد  ایسان سیست 

al, 2012; Montanari et al, 2013; Carey et al, 2014; Gober and Wheater, 2014)  بدرای .
از عبددار  ایددد کدده  پیشددنراد کددرد  (2010)( 2010) 1پوشددش ایددن کوبددود بددراون و اسددویت 

در ابزارندای ترکیبدی    معتقدیدد اسدتفاد  شدود. آیردا     2«مدیریت هام  منداب  آب و سدرزمین  »
را ن  بکار ببری  تدا بتدوایی  رو  مددیریت    « سرزمین»مدیریت یک ارچه مناب  آب باید واژ  

ایطباقی برای مداخال  بشر در سرزمین را گستر  و رواج دنی . آیان بیان کردید کده ایدن   
سددوت یددک سددامایه یظددارتی را فددران  خوانددد آورد کدده از    امکددان حرکددت بدده رویکددرد،

  سوت سازگاری و ایطباق آبخیدزداری بدین منداف  مرد  و پدیدد       خصوصیا  آن، ندایت به 
 بدوم پایددار خواندد بدود و نوچندین      استفاد  از زمین، استفاد  از آب و عولکردندای زیسدت  

 .فا  بشر داردپتایسیل بربود مدیریت آب شیرین را برای ر

 3شناسی آب . هيدرولوژی اجتماعی يا جامعه6

( به عنوان علد  هدیدد   2012مدعی است که آیچه سیواپاتن و نوکاران ) (2012) 4سیواکومار
اید، در واقد  یدک علد  هدیدد ییسدت، چدرا کده ایدن علد            نیدرولوژی اهتواعی معرفی کرد 

آب وهدود  -لعه اثرا  متقابل ایسدان برای مطا« شناسی آب هامعه»ناست که تحت عنوان  مد 
در  (1979)(1979) 5مدارک  داشته است. وی معتقد است مطالعا  مختلفی کده پدس از فدالکن   

آب صور  گرفتده اسدت، )از هولده     -نای هفت شد  ایسان تکاملی سیست  زمینه پویایی و ن 
Delli Priscoli, 1980; Falkenmark, 1997; 2002; Liu et al, 2007دندد کده علد      می ( ییز یشان

ناست که توسدعه یافتده و سدایر مطالعدا  ایجدام شدد  تنردا         آب و مردم )یا مردم و آب( مد 
اید. بنابراین سیواپاتن و نوکاران عل  هدیدی را ارائده   بخش کوچکی به این عل  اضافه کرد 

 اید.   پرداخته« رفتار یوظرور»اید، بلکه تنرا به توضیح بیشتر اصطالح  یکرد 
                                                                                                                                        
1  . Brown and Schmidt 

2  . Integrated Land and Water Resources Management (ILWRM) 

 است. hydrosociologyواژ  « شناسی آب هامعه»ر این قسوت منظور از د .3
4  . Sivakumar 

5  . Falcon Mark 
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ندای   ( معتقدید که ترتی  قرار گدرفتن واژ  2016و نوکاران ) 1ی دییر وسلینکاز سو
hydro  آب( و(socio    و نوچنین وهود یا عدم وهود خط فاصله بدین آیردا )هامعه((Socio-

hydrology) ای Hydrosociology  انویت بسیار زیادی دارد و لذا آیرا معتقدید که بین این دو
ارد. بر اسا  یظر آیرا نیددرولوژی اهتوداعی بدرخال  سدایر     نایی وهود د اصطالح تفاو 
طبیعدت را در   -مناب  آب، در تال  است تا نوه اثرا  متقابدل ایسدان   2محور تحقیقا  مسئله

ندای مفردومی اشدار  شدد  در      و فراتدر از مددل   3گرایدی  یک مدل ریاضی و با رویکرد کلدی 
 ( دریظر بییرد. 1979  1977مطالعا  فالکنوارک )

شناسدی آب را بدر    ( تفاو  نیدرولوژی اهتواعی و هامعده 2016ینک و نوکاران )وسل
(. این چرار مرحلده  1اسا  چرار الیوی تحقیقاتی متفاو  مورد بررسی قرار دادید )هدول 

)ما دربار  هران چده   5«شناسی معرفت»)هران چیویه است؟(،  4«شناسی نستی»شامل مراحل 
 7«شناسدی  ارز »باید دایدش خدود را کسد  کندی ؟( و      )چیویه 6«شناسی رو »دایی ؟(،  می

 Guba and)باشدد بده یقدل از     )چرا باید دایش کس  کنی  و با این دایش چه باید کرد؟( مدی 

Lincoln, 1994a; 1994b) . 

 (Wesselink et al., 2016) شناسي آب مقایسه تحقیقات هیدرولوژي اجتماعي و جامعه :1جدول 

 شناسی آ  هجامع هيدرولوژی اجتماعی 

 گرا، نظریه انتقادی سااتار گرا  گرا، پسا اثبا  اثبا  الگو
تواند جدا شود.  های آن می ، بخشگرا یکلگرا،  عينی شناسی هستی

 کند اثرا  متقابل، اصوصيا  نوظهور را ایجاد می
ها به هم متعلق هستند  ، بخشگرا یکل

 توانند از هم جدا شوند و نمی
 نیذه عينی شناسی معرف 
 تحليل ماتریاليستی تاریخی سازی کمی مدل شناسی اصلی روش

 جامعه )و تکنولوژی( سيستم ابيعی نقطه شروع
 قدر  اثرا  متقابل کلما  کليدی

ارف باشند و  گرا، محققان باید بی )پسا( اثبا  شناسی ارزش
 هستند

انتقادی یا تفسيرگرا، محققان 
 ارف باشند.  توانند و نباید بی نمی

                                                                                                                                        
1  .Wesselink 

2  . problem-focused 

3  . Holistic 

4  . Ontology 

5  . Epistemology 

6  .Methodology 

7  . Axiology 
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شناسدی بسدیاری از انددا  مطالعدا       اید، از دیددگا  ارز   ر اسا  آیچه آیرا مطرح کرد ب
اهتواعی مایند توسعه پایدار در نیدرولوژی اهتواعی کامال مشدخص اسدت و طدرح مجددد     

شناسدی، نیددرولوژی اهتوداعی در     آن غیرضروری است. آیرا بیان کردید که از یظر نسدتی 
ابدل داریدد مدورد    ندای طبیعدی اثدر متق    ایی را کده بدا سیسدت    تال  است تا توام رفتارنای ایس

پدس   .توان توام ایدن ابعداد را وارد مددل کدرد     شناسی یوی اما از یظر رو  ارزیابی قرار دند.
تدری   برای توسعه یک مدل کوی، ابعاد ایسایی و طبیعی سیست  کانش یافته و به شکل سداد  

شناسدی     بدروز مشدکالتی در بخدش معرفدت    سازی به یوبه خود باع شوید. این ساد  بیان می
توایدد یحدو  عودل خدود را بدر اسدا  ادراک و        شود، چرا که بشر به ایدن دلیدل کده مدی     می

نای نیدرولوژی اهتواعی متفاو  اسدت.   ترهیحا  خود ایتخاب کند، از دییر اهزای مدل
ندای   در مددل ( ا عان داشتند که به دلیل اینکه 2013برنوین اسا  دی بالدازار و نوکاران )

پوشدی   ندای مرد  هوامد  ایسدایی چشد       نیدرولوژی اهتواعی باید به یاچار از برخی از هنبه
بینی سیل  توان به عنوان ابزاری برای پیش اید را یوی سیلی که پیشنراد کرد -کرد، مدل ایسان

توان از آن به عنوان یدک مددل کلدی اسدتفاد       در یک مکان خا  استفاد  یوود و بیشتر می
 . کرد

شناسدی دو   شناسی آب از منظر نستی محققان هامعه شناسی: در مرحله هستی تفاوت
شناسدی   طبیعی بین نیدرولوژی اهتواعی و هامعه-تفاو  اساسی در مفروم سیست  اهتواعی

 (:Wesselink et al, 2016آب ارائه کردید )
آب  شناسدی  نای اهتوداعی مدورد بررسدی در نیددرولوژی اهتوداعی و هامعده       ( هنبه1

شدود.   متفاو  بدود  و بندابراین روابدط علدت و معلدولی در ندر کددام متفداو  تعریدف مدی          
گیرد،  نیدرولوژی اهتواعی خصوصیاتی مایند الیوی سکویت و رفا  اقتصادی را دریظر می

« ارتباط آب با قدر  اهتوداعی »شناسی آب انویت دارد،  اما آیچه در بیشتر تحقیقا  هامعه
(Linton and Budds, 2014 است، به این معنی که )«    تصویوا  چه کسایی و چیویده سیسدت

عددالتی سیاسدی و مدادی     شناسی آب را شکل داد  و این تصویوا  چده اثدری بدر بدی     هامعه
یحو  ارتباط مفانی  غیرعلوی، اهتواعی و فرننیی آب با آب و دخالت ایدن مفدانی    «. دارد

 ;Budds, 2009) گیدرد  رد بررسی قرار میشناسی آب مو در مدیریت مناب  آب ییز در هامعه

Boelens, 2014). 
شناسددی آب بسددیار متفدداو  از  ( مدددل مفرددومی پیشددنراد شددد  در تحقیقددا  هامعدده 2
طبیعت در نیدرولوژی اهتواعی اسدت. وسدلینک و نوکدارن    -نای هفت شد  ایسان سیست 
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و  hydroلوده  با اشار  به وهود یا عددم وهدود عالمدت خدط تیدر  بدین دو ک       (2016)(2016)
socio  تنرا رابطه هامعه با آب انویت یدارد، بلکه طبیعدت  »معتقدید که در هامه شناسی آب

« آب»نای  اید که مولفه اظرار داشته (2014لینتون و بادز )«. اهتواعی خود آب ییز مر  است
ی ندا  با ن  مرتبط نستند و باید به صور  ترکیبی )و یه به شکل مانیت« قدر  اهتواعی»و 

شناسددی آب،  نددا را دریظددر گرفددت )و بدده نوددین علددت اسددت کدده در هامعدده   هداگایدده( آن
(Hydrosociology)  بین دو واژ ،hydro  وsocio ).خط تیر  وهود یدارد 

شناسدی بدین تحقیقدا      با توهه به اینکه مرحله نستی شناسی: تفاوت در مرحله روش
آوری  شناسی )هود   بنابراین رو شناسی آب متفاو  است،  نیدرولوژی اهتواعی و هامعه

. در (Wesselink et al, 2016)نا( در این دو زمینه تحقیقاتی ییز متفداو  اسدت    و تحلیل داد 
شوید، لدذا   نا، صریح و روشن بیان یوی نای ایتخاب تحقیقا  نیدرولوژی اهتواعی، سیاست

سدازی بدا    لسازی و بح  دربار  فرضیا  مدد  متخصصان نیدرولوژی اهتواعی برای شفا 
شناسدی آب بیدان    غیر متخصصان باید روابط ریاضی را بده زبدان عامیایده و بده سدبک هامعده      

 یوایند.
دایشوندان نیددرولوژی اهتوداعی بدرای مشدکال       شناسی: تفاوت در مرحله ارزش

پدذیر   کنندد و بده طدور کلدی ایعطدا       نا را مشدخص مدی   سیاسی را  حل ارائه داد  و اولویت
شناسی آب در مورد مسائل اخالقی صدحبت کدرد  و انددافی     یران هامعهییستند  اما پژونش

 (.Wesselink et al, 2016کنند ) مایند فقرزدایی را دیبال می

 های هيدرولوژی اجتماعی . چالش7

ندای هفدت    رغ  انویت زیاد عل  نیدرولوژی اهتواعی در شناسدایی و بررسدی سیسدت     علی
ندا   رو است که در ادامه بده توضدیح آن   نایی روبه شآب، کاربرد این عل  با چال-شد  ایسان

 پردازی . می
رو  تحقیق در نیدرولوژی اهتواعی ییز مایند سایر علدوم بدا مشداند  یدک      داده: (1

نای  پدید  آغاز شد  و س س باید فرضیه ارائه شد  برای بررسی این پدید  با استفاد  از داد 
(. از آیجدایی کده قابلیدت    Pande and Sivapalan, 2016موهدود مدورد آزمدون قدرار گیدرد )     

نای ایجام شد  به صحت و قابدل اطویندان    بینی اطوینان این فرضیه و اثبا  درستی آن و پیش
ندا و ابدزار    (، بندابراین نرچده تکنیدک   Beven, 2007نا و مشاندا  بسدتیی دارد )  بودن داد 
 Pande and)شدود   مدی بیندی کوتدر    تدر باشدد، عددم قطعیدت پدیش      گیدری برتدر و دقیدق    ایداز 
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Sivapalan, 2016) نای مربدوط بده    گیری داد  آوری و ایداز  . در نیدرولوژی اهتواعی هو
(. Levy et al, 2016باشدد )  سیسدت  ایسدایی در مقیدا  زمدایی و مکدایی مناسد  دشدوار مدی        

نا یا پرنزینه نستند و یا اصدال وهدود یداریدد، برخدی دییدر از       آوری برخی از این داد  هو 
نا و اطالعا  فقط به شکل روایا  و گزارشا  تاریخی نستند و برخی از فرآینددنای   داد 

زیست بده یفد  آینددگان( ییدز بده       اهتواعی )به عنوان مثال میزان توایل هامعه به حف  محیط
( 2015و نوکاران ) 1(. ووگلPande and Sivapalan, 2016گیری ییستند ) راحتی قابل ایداز 
، توصدیف کودی رفتدار افدراد )یعندی  ی       اولدین و شداید مروتدرین چدالش    »بیان کردیدد کده   
( ییدز  2015و نوکدارن )  2تروی«. گیران( و یرادنا و هوام  اهتواعی است مدخالن و تصوی 

مند به داشتن یتای  کودی   بیان کردید که درحالی که متخصصان نیدرولوژی اهتواعی عالقه
 علوم اهتوداعی اسدتفاد  کنندد. آیدان     نای یفی رشتهباشند، اما باید از اطالعا  و دایش ک می

ندای عدددی بدا اطالعدا  تداریخی       نوچنین متذکر شدید که متخصصدان بدرای تطبیدق داد    
رو نستند و در صورتی که بخوانندد بده قددر کدافی هزئیدا  و       نایی روبه توصیفی با چالش

 نا ییاز دارید. از داد  متغیرنا را در مدل نیدرولوژی اهتواعی دریظر بییرید، به حج  زیادی

ندای   (، یکدی از چدالش  2016به اعتقاد پایدد  و سدیواپاتن )  : ها ابعاد محدود مدو (2
نای نیددرولوژی اهتوداعی    مر  در نیدرولوژی اهتواعی این است که در حال حاضر مدل

کنند که سیست  مورد مطالعه آیرا از یظر مکدایی   اید و فرض می بر مقیا  زمایی تورکز کرد 
یک محیط مجزاست )مایند یک حوضه آبریز( که اثر محیط خارهی بدر روی آن از طریدق   

نا مجدزا از ند     درحالی که در دییای امروز سیست  گیرد. شرایط مرزی مورد بررسی قرار می
یبدود  و ارتبدداط تنیدداتنیی بددا ندد  داریددد. بده عنددوان مثددال دو حوضدده موکددن اسددت از یظددر   

داشته باشند، اما از طریق ایتقال و تجار  کدات و یدا از طریدق    نیدرولوژیکی با ن  ارتباطی ی
 3دسدت بداد   شارنای هوی )مثال تبخیر در یک حوضه باع  ایجداد بدار  در حوضده پدایین    

ندای   تدوان مددل   شود( با ن  در ارتباط باشند. بنابراین این مسئله مطرح است که چیویده مدی  
وان از آیرا برای مدیریت و سیاسدتیذاری  نیدرولوژی اهتواعی را به یحوی توسعه داد که بت

 Pande and)نای آن به شد  به ند  مدرتبط نسدتند ییدز اسدتفاد  یودود        در هرایی که بخش

Sivapalan, 2016) . 

                                                                                                                                        
1  . Vogel 

2  . Troy 

3  . Downwind 
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تال  برای ( »2015به اعتقاد تروی و نوکاران ) ( ما خود بخشی از سيستم هستيم:3
یکدی  « هدزو آن سیسدت  نسدتی ،    بینی رفتار یک سیست ، درحالی که خود مدا  مشاند  و پیش
( بیدان کدرد  اسدت،    2014) 1نای عل  نیدرولوژی اسدت. نودایطور کده لدین     دییر از چالش

توایندد مجدزا از سیسدت  نیددرولوژی      متخصصان نیدرولوژی اهتواعی )به عنوان ایسان( یوی
اهتواعی باشند که در حال مطالعه و بررسی آن نسدتند و کداری کده بده عندوان متخصصدان       

 ای در این سیست  داشته باشد. تواید اثر مداخله دنند به یوبه خود می رولوژی ایجام مینید
دتیلدی کده    های انساانی، نهادهاای انساانی مختلاف و قادرت:      ( تعدد ارزش4
ندای ایسدایی،    ندای نیددرولوژی کدرد تعددد ارز      را به آسایی وارد مددل « هامعه»توان  یوی

باشدد. بده عندوان مثدال      وابط اهتوداعی )قددر ( مدی   یرادنای ایسایی مختلف، و پیچیدگی ر
تواید منجر به وض  قدوایین متفداو  در    تجارب اهتواعی و میزان ارزشوندی پدید  سیل می

 (.Wesselink et al., 2016کشورنای مختلفی مثل آمریکا، اییلیس و کایادا شود )
اران و نوکد  2نای مطدرح شدد  توسدط لدوی     یکی از چالش ها: ( عدم قطعيت مدو5

نای هفت شد  اهتواعی و نیدرولوژیکی  ( این است که با توهه به پیچیدگی سیست 2016)
بیندی کدرد. ترکید      نا را به شکل قدیوی و سنتی پدیش  توان رفتار نیدرولوژیکی حوضه یوی

ندای زیدادی    نای نیدرولوژی و اهتواعی باع  افزایش عدم قطعیت و ایجاد چدالش  سیست 
 (.Milly et al, 2008; Viglione et al, 2014شود ) بینی می در پیش
ای از هولده   رشدته  ایجدام کارندای تحقیقداتی بدین     ( زمان، تالش و حمايات ماالی:  6

نیدرولوژی اهتواعی، ییاز به زمدان، تدال  بدرای یدادگیری علدوم مدرتبط و حوایدت مدالی         
ر تیوی و نای تزم برای ایجام کا زیادی دارد و هرت رسیدن به یتیجه مناس  کس  مرار 

 (.Levy et al, 2016نای مختلف ضروری است ) گفتیوی مناس  بین تخصص
و  3مبندا -سازی یرداد  نایی از قبیل مدل ( رو 2015بر اسا  پیشنراد تروی و نوکارن )

نای  کر شد  را تا حددودی برطدر  یوایدد، بدا ایدن       تواید برخی از چالش سناریوسازی می
مدل مشکل است، چدرا کده اغلد  رفتدار ایسدان قابدل        وهود نوچنان بررسی رفتار ایسان در

 بینی ییست. پیش

                                                                                                                                        
1  . Lane 

2  . Levy 

3  . Agent-based 
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 گيری نتيجهبندی و  جمع

با افدزایش دخالدت ایسدان در طبیعدت بدرای تدأمین ییازندای مختلدف، اثدرا  مختلدف ایدن            
محیطی در آغاز سد  بیسدت و   نای متعدد زیست نا به شکل تغییرا  اقلیوی و چالش دخالت

ندای   نای ایسایی بر پاسدخ  رو، بررسی اثرا  متقابل فعالیت از اینیک  یوود پیدا کرد  است. 
 نای کالن یافته است.   ریزی نا و بریامه ای درسیاستیذاری طبیعی طبیعت، انویت ویژ 

ل مربدوط بده   ت در کشور از هولده مسدائ  زیس بررسی بسیاری از مشکال  آبی و محیط
ندای   الوللی نامون و نوچنین چدالش  یناحیاء دریاچه ارومیه، یجا  سیستان و احیاء تاتب ب
ل دارید کده ایدن مشدکال  از هدنس مسدائ      آلودگی نوا در کالن شررنا نویی گوا  از آن

ندای   ندای سیاسدتی، در یظدام    نسدتند. مسدائل بددخی  مایندد برخدی دییدر از چدالش        1بدخی 
ی و غیرخطی و باز که ایسان ییز موکن است برای تغییر محیط اطرا  خود به شکل ایعکاسد 

(. بدا  2012افتدد )لدوین و نوکداران،     بینی کنش و واکنش یشان دند، اتفاق مدی  غیرقابل پیش
نای خا  مسائل بدخی ، از هوله عدم وهود فرصت کافی برای آزمدون و   توهه به ویژگی

خطا، عدم وهود رانکار مشخص برای حل آن و عدم وهود آزمون مشخص برای ارزیدابی  
گویده مسدائل در نوده     (، شدناخت بیشدتر ایدن   1395)فاضدلی،   نای رانکارنای موهدود  پیامد
نای سیاست عوومی از هوله آب و محیط زیست، هرت درک و ارزیابی برتر مسائل  بخش

 نای محیطی مختلف، ضروری است.  آبی به ویژ  با توهه به یقش و دخالت ایسان در سیست 
ایدن مشدکال  و    ل بدخی  و واکاوی رانکارندای مواهده بدا   بدون شک، شناخت مسائ

به ابعاد مختلف و پنران این مسائل دارد. ارتبداط   نا، ییازمند ییا  و ییرشی یوین مدیریت آن
ل اهتوداعی و ایسدایی، از مروتدرین ابعداد     زیسدت بدا مسدائ    ل آب و محدیط و ایدرکنش مسدائ 

یذاری و ست که در بسیاری از مطالعا  سیاسدت زیست ا ل بدخی  آب و محیطدیریت مسائم
 ریزی مناب  آب مورد غفلت هدی قرار گرفته است.  بریامه

ندای بشدر مدرتبط بدود  و دییدر       توان گفدت آب بدا تودام فعالیدت     از یظر اهتواعی، می
نای آبی ییا  کدرد. رویکردندای سدنتی و     توان تنرا از دیدگا  مرندسی به آب و سیست  یوی
ندای   تواید چدالش  آبی می نای بدون دریظر گرفتن یقش ایسان و هامعه در سیست  2گرا تقلیل

بسیاری در زمینه مدیریت هام  مناب  آب ایجاد کند. بنابراین مطالعا  اهتواعی یقش بسیار 

                                                                                                                                        
1  .Wicked Problems 

2  . Reductionism 
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زیسدت داشدته و بدرای بررسدی      مروی در مددیریت منداب  آب و سیاسدتیذاری آب و محدیط    
ظردور   نای مرندسی و اهتواعی برقرار یوود. بنابراین نای آبی باید ارتباطی میان رشته سیست 

ندای مددیریت    ای از رویکردنای مرد  نرکشدوری در حدل چدالش     نای بین رشته چارچوب
ندای هددی    نای مناب  آب است که باید مورد توهه هدی قرار گیرد. یکی از چالش سیست 
توایدایی   ای اسدت کده   رشته نا و علوم هدید بین رو برای ییل به این ند ، ایجاد ییر  پیش

ل آب )از هوله علوم پایده مرندسدی منداب     ، مسائمرندسی-ل فنیدریظر گرفتن نوزمان مسائ
رو، در ایدن مقالده، نیددرولوژی اهتوداعی بده       آب( و علوم اهتواعی را داشدته باشدد. از ایدن   

ارائده شدد، معرفدی و مدورد بررسدی قدرار گرفدت و         2012عنوان یک عل  یوین که در سال 
زیست مورد بحد    ن آب و محیطنای کال ضرور  آن در مطالعا  مربوط به سیاستیذاری

کده علد  نیددرولوژی اهتوداعی معرفدی شدد، تداکنون         2012و بررسی قرار گرفت. از سال 
مطالعا  مختلفی در زمینه کاربرد آن صدور  گرفتده و یقددنا و یظدرا  متفداوتی از سدوی       

تکدداملی  دییددر متخصصددان ارائدده شددد  اسددت. علدد  نیدددرولوژی اهتودداعی بدده بررسددی ندد  
ندا  آب( و بازخوردنا و اثرا  متقابل بدین آن -درولوژیکی و اهتواعی )ایساننای نی سیست 
شدود. اگرچده مددل کدردن      در سیست  مدی « نای یوظرور پدید »پردازد که منجر به ایجاد  می

ایدد کده    ای ارائه شد  نای مفرومی ساد  رفتار ایسایی کار آسایی ییست، اما در این راستا مدل
 اید.  آب را مورد ارزیابی قرار داد -ی سیست  درن  تنید  ایسانبا استفاد  از روابط ریاض

ندای   رغ  انویت نیدرولوژی اهتواعی، گسدتر ، اهدرا و اسدتفاد  آن بدا چدالش      علی
ندای مناسد  کودی و کیفدی بده ویدژ  در بخدش         رو اسدت. فدران  کدردن داد     بسیاری روبه

ندا و غیدر قابدل     یدت مددل  ندا، عددم قطع   اهتواعی، زمان، حوایت مدالی، ابعداد محددود مددل    
روی نیدرولوژی اهتواعی اسدت کده    نای پیش نا از هوله چالش بینی بودن رفتار ایسان پیش

شناسدی آب ییدز    باید مورد توهه قرار گیرید. عالو  بدر نیددرولوژی اهتوداعی، علد  هامعده     
پدردازد. اگرچده    ندای آبدی مدی    وهود دارد که به بررسی ابعاد و پیامددنای اهتوداعی پدروژ    

برخی از محققان معتقدید که این دو عل  مجزا از ن  یبود  و در واق  یکی نستند، اما برخی 
قدددر  »شناسددی آب  ایددد. در هامعدده نددای ایددن دو رشددته پرداختدده دییددر بدده بررسددی تفدداو 

یقش مروی در بررسی روابط متقابدل هامعده و آب دارد و هامعده و آب هددا از     « اهتواعی
توایدد بده صدور      . اما در نیدرولوژی اهتواعی این دو بخش میشوید ن  دریظر گرفته یوی

مجزا دریظر گرفته شود که اثرا  متقابل بدین آیردا باعد  ایجداد رفتدار یوظردور در سیسدت         
سازی کوّدی صدور     شود. در نیدرولوژی اهتواعی برای رسیدن به یتای  موردیظر مدل می



 71     اجتماعي هیدرولوژي

ندا و شدواند موهدود در طدی      ی داد شناسی آب بده تحلیدل و بررسد    گیرد، ولی در هامعه می
شود. با توهه به اینکه در هران و از هوله در کشور ما تقریبدا سیسدت  آبدی     زمان پرداخته می
ندای ایسدایی    نای آبریز تحت تاثیر فعالیدت  ای باقی یواید  است و نوه حوضه دست یخورد 

نای ایسایی و  فعالیت نا به تغییرا  یاشی از باشند، لذا بررسی پاسخ نیدرولوژیکی حوضه می
ندا بدر هامعده و طبیعدت در قالد  ندر دو علد  نیددرولوژی          نوچنین پیامدنای ایدن فعالیدت  

رسد. بنابراین آشنایی متخصصدان مددیریت    مییظر  شناسی آب ضروری به اهتواعی و هامعه
ای و  رشدته  شناسی و اقتصاد بدا مفدانی  هدیدد و ترکیبدی بدین      مناب  آب، نیدرولوژی، هامعه

ای برخدوردار   نای آبی موهود از انویدت ویدژ    نا با یکدییر هرت حل چالش اری آننوک
 است.
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Abstract 

Unsustainable use of water resources including inefficient irrigation, overexploitation of groundwater resources, 
damming, evaporating, river piping and pumping, lakes and wetlands shrinking, has become a global problem. 
Scientists have been studying hydrology without considering the role and impacts of human interventions and the 
coupling of human-nature effects. But it has been shown later that without it, the investigation of a hydrological cycle 
would be accompanied by error. For this reason, a novel concept of socio-hydrology was proposed to investigate the 
two-way coupling of human-water systems. Based on the results of studies and considering the importance of human 
role in causing environmental changes, particularly in hydrological responses of basins, it seems necessary to study 
river basins in the form of sociohydrology. Therefore, water experts in hydrology, water resources management, 
sociology and economics need to become familiar with new interdisciplinary concepts, including sociohydrology in 
order to tackle water challenges in river basins. In this paper, in addition to introducing the concept of socio-hydrology, 
the differences between socio-hydrology, integrated water resources management, and hydrosociology are addressed. 
Furthermore, the different kinds of coupling human-water systems investigation including historical socio-hydrology, 
comparative socio-hydrology and process socio-hydrology are introduced. Finally, the challenges that socio-hydrology 
encounters with were argued. 
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