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 اجتماعيهيدرولوژی 

 

 (EWERI) زيست شرقمرکز پژوهشي آب و محيط پژوهشگر ،*زاده سرابيشيوا قلي

 (EWERI) زيست شرقمرکز پژوهشي آب و محيط و پژوهشگر معاون پژوهشي مجتبي شفيعي،

 (EWERI) زيست شرقمرکز پژوهشي آب و محيطميثم مجيدی، رئيس و پژوهشگر 

  Sh.Gh.Sarabi@eweri.ir*پست الکترونيکی: 

 

 چکيده

ی رخهچشود که تعامل بشر و هايي را شامل ميمهندسي، مديريت آب تمامي نگرش دقيقبرخالف رويکردهای 

جوامع ه توسعه مروزاآب در آن نقش اساسي دارد، واقعيتي که تاکنون در کشور ديده نشده و پايش نيز نگرديده است. 

ماعي از طريق اجت های هيدرولوژيک شده و اثرات توسعهمنجر به پيوندی ناگسستني ميان بشر و سيستم ،انساني

بر درک ارتباط ، «هيدرولوژی اجتماعي»جديد  موضوعيابند. ميبازتاب  آبيهای های مديريتي بر سيستمگيریتصميم

در  ،راين دو اميان  هایچگونگي بازخوردها و برهمکنش و ی هيدرولوژيکي متمرکز شدهميان جوامع انساني با چرخه

فشارهای ناشي از  که از نيز ايران. نمايدمي تحليل شکلي پويا و تکامل يابنده در طول زمان،و به پيوستگي دوسويه

و  «اجتماعي هيدرولوژی»باشد. اين مقاله به معرفي ناگزير از تغيير رويکرد مي ،جوامع انساني مصون نبوده وسعهت

 برای «نقشه راه» کليدیهای مؤلفهدر نهايت و  پردازدميي آب های مديريتگيریبررسي جايگاه آن در تصميم

 در ايران ارائه شده است. هيدرولوژی اجتماعي سمتسازی تغيير رويکرد بهپياده

 توسعه، تغيير رويکردهيدرولوژی اجتماعي،  ها:واژه کليد

 

 واقعيت نوظهورهيدرولوژی اجتماعي: 

م تا اش در اوايل قرن بيستطور کامل دگرگون شده است، از ماهيت تجربی و ابزارگونهقرن گذشته به طیعلم هيدرولوژی 

های حاصل تکرار ناخوشايند چرخهدر گذشته،  يکیدرک هيدرولوژای کليدی در علوم زمين در اوايل قرن بيست و يکم. مؤلفه

تمايزی در فهم م هایپيشرفت ،های تکنولوژيکیيافتاجتماعی و دست اما امروزه با تغيير نوع نيازهای ،خطا و تجربه است ،آزمون

 ای در انتظار هيدرولوژی است؟! . اما چه آيندههيدرولوژيکی نسبت به گذشته حاصل شده است
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ديريتی های موهعمال شيا وتغيير کاربری اراضی يابيم که دخالت جوامع بشری از طريق ، درمیی جوامع انسانیتوسعهبا نگاهی به 

 کهطوریهب ای در پی داشته است.منابع آبی، تغييرات شديد رژيم هيدرولوژيکی را در طول تاريخ هر منطقه استخراجگوناگون در 

ی آبريز هشناسی و توپوگرافی حوضهايی از جمله اقليم، پوشش گياهی، زمينرژيم هيدرولوژيکی که در گذشته غالباً توسط محرک

ی ا، توسعهی شهرههای اجتماعی و اقتصادی از جمله رشد جمعيت و توسعهای تحت تاثير محرکطور فزايندهبه شد، امروزهکنترل می

های های دوسويه ميان جوامع انسانی و سيستماز طرف ديگر بازخوردها و برهمکنش .صنعتی شدن قرار دارد و کشاورزی فارياب

بينی طور يقين در چنين شرايطی پيشسازد. بهتر میوضعيت را پيچيده ،هيدرولوژيک و تغييرات پرشتاب آن در طول زمان نيز

وژی اين شرايط منجر به تحولی عظيم در علم هيدرول های آبريز با تکيه بر هيدرولوژی سنتی غيرممکن خواهد بود.های حوضهواکنش

 برای اولين بار مطرح شد. 2112در سال « هيدرولوژی اجتماعی»گرديد و علم جديد 

از تحقق اين واقعيت ظهور يافته که امروزه جوامع انسانی های اقتصاد و سياست، هيدرولوژی اجتماعی، شکل گرفته در چارچوب 

اين مسئله مرزهای علم هيدرولوژی را به سمت  و آيندشمار میبههای حياتی از جمله آب، غذا و انرژی ترين محرک تغيير چرخهمهم

ولوژی، ی نوظهور از هيدراين شاخهاست.  دادهی هيدرولوژی سوق ناپذير و يکپارچه با چرخهتفکيکعنوان جزئی پذيرش انسان به

پارچگی طور مؤثری يکبوده، به انسانـ  آبی های پيوستههای سيستمتکاملی و برهمکنشدر جستجوی درک معنادار پويايی، هم

ر نظر داشته و با تمرکز بر اصول علمی و بنيادين، شناسايی و تحليل هيدرولوژی را د های محيطی و اقتصادی ـ اجتماعیِجامع جنبه

 .[1] گيردتکاملی رفتار جوامع انسانی با سيستم هيدرولوژيکی را بر عهده میها، بازخوردها و همبرهمکنش

ی دهه"عنوان  (IAHS)المللی علوم هيدرولوژيکی صورت برجسته گرديد که انجمن بينبدين در دنيا اهميت هيدرولوژی اجتماعی

يابد( تعيين نمود، که در آن هدف بهبود بخشيدن تفسير )هر چيزی که جريان می Panta Rhei ( خود را2112ـ  2122) "علمی

های انسانی. در کنند، با تمرکز بر تغيير پويايی آنها در ارتباط با تغييرات سريع سيستمی آب را کنترل میفرايندهايی است که چرخه

های آبريز طبيعی و بکر مناسب بوده و های هيدرولوژيکی موجود عمدتاً برای حوضهانجمن تشخيص داده شده است که مدلاين 

 ی هيدرولوژی وهای ميان دو حوزهشوند، بنابراين برهمکنشبررسی میای های جداگانهعموماً در مدل نيز های اجتماعیبرهمکنش

تر اين دو سازی عميقرو مطالعات هيدرولوژی اجتماعی گامی در جهت يکپارچه. از اين[2] خوبی درک نخواهند شداجتماعی به

 موضوع خواهد بود.

 

 هيدرولوژی اجتماعي و مديريت يکپارچه منابع آب در دنيا

با  های امنيت آبی و ديگر مشکالت اجتماعی مرتبط. چالشاستتر از گذشته در شرايط حاکم، مديريت آبی بسيار پيچيده

، مسائلی با رويکردهای چندوجهی هستند و و تجارت جهانی آب مجازی المللی آبای يا بينحوضهاز جمله انتقال بين آب

های مرزی، ای و جهانی نيز تاثيرگذار است. درگيریهای آبی نه فقط در سطح محلی، بلکه در سطوح منطقهشکست سياست

 های سياسی آبی کالن خواهد بود. گيریآمدهای تصميماز پی ،ثباتی سياسی جهانیالمللی و بیهای بينمهاجرت
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ی منابع آبی است ، تمرکز فقط بر توسعه1791ی شود که در دههمشاهده می ،در بررسی سير تحوالت مديريتی در مسائل آبی

، تغييری (WRM)بع آب ، با تمرکز بر مديريت منا1791خورد. اما در سال وضوح مصرفی در اين زمينه به چشم میو رويکردی به

 (AWM)و مديريت تطبيقی آب  (IWRM)ی منابع آب در معانی و مفاهيم پديد آمد و موضوعاتی از قبيل مديريت يکپارچه

ايجاد نمود  بندی مسائل آبیتغييرات قابل توجهی را در چارچوب "مديريت"به  "توسعه"ترتيب تغيير جهت از . بدين[2] دنبال شد

يت گيری است؛ در اين ميان، مديرتری در حال شکلدهند که ذهنيت جامعپذيری نشان میيکپارچه و انطباق و دو مفهوم تحليل

نيز برای  IWRMعنوان راهکاری جامع بسيار مورد توجه قرار گرفت.  مشابه با هيدرولوژی اجتماعی، ی منابع آب بهيکپارچه

از  IWRMگردد اين است که ب پرداخته است، اما سؤالی که مطرح میساليان مديدی است که به بررسی ارتباط ميان مردم و آ

بر  IWRM تمرکز ،IWRMی هيدرولوژی اجتماعی با باشد؟ در مقايسههايی متفاوت از هيدرولوژی اجتماعی میچه جنبه

د ده از رويکراند و اغلب با استفای هيدرولوژی تحميل شدهکه بر چرخه است محور بودن راهکارهای مديريتی آبسياست

در هيدرولوژی اجتماعی، فرض اصلی بر اين اما باشد. های ميان مردم و آب میبرهمکنش شناخت در جستجوی "سناريومحور"

به  ی واکنش جوامع نسبتنحوه و کنندهای هيدرولوژيکی و انسانی در طول زمان تغيير میاست که بازخوردهای ميان سيستم

ش رفتاری جوامع حساسيت اجتماعی و واکن در واقعشود. سيستم هيدرولوژيکی نيز در نظر گرفته می تغييرات محيطی و تاثير آن بر

ی جمعيتی ـ هتوسع"بازخوردهای ناشی از و  دنگيرعنوان بازخوردهای سيستم انسانی بر سيستم هيدرولوژيکی مد نظر قرار میبه

 .[2] کنندوژی نقشی کليدی را در پويايی سيستم پيوسته ايفا میی هيدرولدر ارتباط با چرخه "حساسيت اجتماعی"و  "اقتصادی

بينی يشدر پ درستترين عامل ناتوانی در اخذ تصميمات مناسب مديريتی آبی، عدم وجود ابزارهای رسد که اصلینظر میبه

تی، داشتن ايی کردن مفاهيم مديريباشد. البته امروزه يکی از ابزارهای مهم در راستای اجرتاثيرات تصميمات مديريتی در آينده می

فرايندهای مختلف يک سيستم در چارچوبی واحد را در سطح  هايی است که بتوانند امکان تحليل يکپارچهها و مدلچارچوب

ليل اثرات آنها بينی و تحتوانند از طريق بررسی سناريوهای مختلف مديريتی و پيشهايی میحوضه آبريز فراهم سازند. چنين مدل

-مدل یگيری مؤثر مورد استفاده قرار گيرند. اما در حال حاضر، عمدهعنوان ابزاری کارآمد در پشتيبانی از تصميمدر آينده، به

، بينیها در پيشاتوانی اين مدلاند و نهای يکپارچه، نه فقط در ايران، فقط به بيان مسائل هيدرولوژيکی و طبيعی بسنده کردهسازی

ای هگيرد. نظر به نگاه جامع و متفاوت هيدرولوژی اجتماعی به سيستمای، از همين مسأله نشئت میو منطقهحتی در سطح محلی 

سازی يکپارچه گنجانده شود. تدوين گونه مدلوجود دارد که بايد در هر های مسلمی از اين علمی آب ـ انسان، جنبهپيوسته

ها و بازخوردهای ميان نهادها، ی ناشی از برهمکنشک پويايی پيچيدههای مفهومی هيدرولوژی اجتماعی که در جستجوی درمدل

 های رياضی فراهم خواهند ساخت.ای مناسب را برای ورود به مدلباشند، زمينهعوامل و منابع می

 

 

 

 ايران، ناگزير از تغيير رويکرد



 

  «زيستمتخصصان علوم آب و محيطانديشي با هم»اولين اجالس 
 0931اسفند  01وزارت نيرو، 

 

4 

 

رويه و بی خشک، برداشتبا اقليم خشک و نيمه ،ی جوامع انسانی مصون نبوده استاز فشارهای ناشی از توسعه کهايران 

ی مخازن و افت است. کسر خود بودهنابودی بخش زيادی از منابع آب گر ، تا کنون نظارهناپذيرتجديد منابع آب از افسارگسيخته

اغلب ضر که در حال حاطوری، بهتبديل به مشکلی پيچيده شده استهای آبريز ايران شديد سطح آب زيرزمينی در اغلب حوضه

 در شرايط بحرانی قرار دارند.  های مطالعاتی کشورمحدوده

ها ز بر تخميناز تمرکها را بر آن داشته است که هيدرولوژيست و گاه ورشکستگی آبی، هابستبن در روی ديگر سکه، همين

در اين  ل شوند.متماي يکهيدرولوژ يادينبن های مبتنی بر هيدرولوژی سنتی، به درک، توضيح و کشف فرايندهایبينیو پيش

های آبی می سيستبخش، ايجاد درکی بنيادين از شرايط درهم پيچيدهی الهامعنوان يک علم پايهشرايط هدف علم هيدرولوژی به

 واهد نمود.خهای آبی نقشی اساسی را ايفا حفظ پايداری سيستمهدف باشد که در اتخاذ تصميمات مديريتی آبی با ـ انسانی می

ای تغيير شتهرهای هيدرولوژيکی نيز از حالت صرفاً آبی به صورت کامالً ميانبينیمسلماً در چنين شرايطی ماهيت و نقش پيش

  نموده است.  

، مطالعات هيدرولوژی ساليان مديدی است که با يزهای آبررغم حاکم بودن شرايط بحرانی بر اکثر حوضهاما در ايران علی

 ندهی اخير با وجود فشارها و تهديدهای فزايشود. حتی در دهههای آبريز بکر انجام میی مشخص و مبتنی بر ماهيت حوضهساختار

در اين حال آنکه ت. تغييری نداشته اس هيچ ی هيدرولوژی نسبت به گذشتهمطالعات پايه، بر کميت و کيفيت منابع آب شيرين نيز

ای های منطقهلهای محلی و مداز شکل کامالً سنتی خود که مبتنی بر تخمينحقيقات پيشِ رو ت رسد کهنظر می بهضروری شرايط 

 چنين ماً وقوعمسل هيدرولوژيکی متمرکز شوند. یچرخهبر درک چگونگی ارتباط و پيوستگی ميان جوامع انسانی با باشد، می

ی علمی حمايت کننده دارد، به رهبرانی آگاه و نياز به يک جامعه همان اندازه کهدر اين زمينه، به یهای قابل توجهپيشرفت

 بخش نيز نيازمند است.  الهام

 

 سازی تغيير رويکرد به سمت هيدرولوژی اجتماعي )مسير پيش رو(پياده

گاه، آ ديرانممتشکل از  علمی ایتغيير کنيم. برای پيشرفت در اين مسير نياز به جامعهدر حوزه آب پذيرفتيم که بايد 

ست بخورند و پيروز شک ؛بينی کنند؛ ممارست کننددانشمندان، محققان و مهندسانی داريم که ببينند و تجزيه و تحليل کنند؛ پيش

رورانده هايی نو پای بر اين است که ايدهتمام تالش چنين جامعه ، تعامل و رقابت با يکديگر باشند.و همواره در همکاری شوند؛

رای ب های کوچک نو را انتخاب نموده و به تحولی عظيم تبديل نمايند.تنها رهبرانی آگاه قادرند که ايده و شوند و گسترش يابند

ايم و در ای ايستادهايم، در حال حاضر در چه نقطهدرست پيمودن اين مسير الزم است بدانيم تا کنون از چه مسيری عبور کرده

شرح ه راه بههای اين نقشبرای تغيير هستيم. بخشی از مؤلفه «راهی نقشه»رو نيازمند از اين ای است؟آينده هدف رسيدن به چه نقطه

 :(1)شکل  زير قابل بررسی هستند

 ـ تعيين نقش و سهم پژوهش در شناسايی و درک هرچه بيشتر مفاهيم هيدرولوژی اجتماعی در شرايط امروز ايران

 آب در ايران ـ تعيين جايگاه هيدرولوژی اجتماعی در مديريت منابع
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 ـ تغيير ساختار سازمانی مطابق با رويکردهای هيدرولوژی اجتماعی: از گروه آب سطحی به هيدرولوژی اجتماعی

 های کاربردی جهت انجام مطالعات هيدرولوژی اجتماعیها و چارچوبـ تدوين دستورالعمل

 

 
 هيدرولوژی اجتماعینقشه راه تغيير رويکرد از هيدرولوژی به   هایلفهؤم :0شکل 
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