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 های ارزیابی اقتصادی انتقال آب بررسی پروژه 

 

 2، مهدی روانشادنیا1سیاوش بدری

 کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد استهبان  0

 علوم و تحقیقات )نویسنده مسئول(دانشیار گروه مدیریت ساخت، مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد   2

 

 دهچکی

ای برای تأمین نیازهای روزافزون آب جهان طی  های عمده کامالً ثابت شده است که رشد جمعیت و رشد اقتصادی چالش

ها تأثیر گذاشته و کشورها در به دنبال پاسخگویی به  سرعت در همه قاره های آینده به وجود خواهد آورد. کمبود آب به دهه

ای را در کشورهای مختلف جلب  های انتقال آب توجه فزاینده و دهه گذشته پروژهافزایش تقاضا برای آب شیرین هستند. طی د

 44های انتقال آب در دسترس نیست. هدف این مطالعه رفع این شکاف با بررسی  کرده است اما بررسی کامل از تحقیقات پروژه

در مجالت معتبر  2121تا  2111سال  و از 0897تا  0832های اقتصادی انتقال آب است که از سال  مقاله مرتبط با پروژه

گیری تحقیقات آینده را مشخص کند. مقاالت منتخب از نظر موسسه یا دانشگاه  داخلی و خارجی به چاپ رسیده است تا جهت

تحقیقاتی، تعداد ارجاعات، پوشش موضوعی و طراحی تحقیق و روش تجزیه و تحلیل ارزیابی شدند. سه جهت تحقیق، ارزیابی و 

تواند  های این تحقیق می بندی عوامل مؤثر در انتقال آب و مدیریت منابع آب انتخاب شد. یافته انتقال آب، اولویت اثربخشی

 دهی تحقیقات انتقال آب فراهم کند. منبع مفیدی برای جهت

 

 انتقال آب، پروژه، ارزیابی اقتصادی، مرور منابعهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 های فعالیتتغییر در آب و هوا به دلیل تغییرات طبیعی یا  هرگونه عنوان به معموالًاست که  20قرن تغییر اقلیم موضوع اصلی 

تغییرات آب و هوایی است که موجب زوال  تأثیر ترین اصلی. گرم شدن کره زمین، شود میانسانی در طول زمان توصیف 

 [.83گردیده است ] خشک نیمهدر مناطق خشک و  ویژه بهو ایجاد بحران آب  ها اکوسیستم

تهدیدات برای جوامع بشری و محدودیت توسعه پایدار تبدیل  ترین مهمبا رشد اقتصادی و رشد جمعیتی، کمبود آب به یکی از 

درصد کمبود آب یا شکاف عرضه و تقاضا را تجربه خواهد  41، جهان 2181شده است که تا سال  بینی پیش[. 29شده است ]

مشکالت کمبود آب را از طریق  اند کردهسعی  خشک نیمهدر مناطق خشک و  ویژه به گذاران استسی[. در طی تاریخ 43کرد ]

 های پروژهآب دریا، استفاده مجدد از فاضالب و توسعه  زدایی نمک، بارورسازی ابرها، زیرزمینی های آبساخت سد، شارژ مجدد 

 [.81عظیم انتقال آب حل کنند ]

، اقتصاددانان و ها اکولوژیستنسبی منابع آب جدید و ارزان قیمت موجب افزایش آگاهی  افزایش رقابت بین ذینفعان و نبود

تجزیه و تحلیل اقتصادی مختلفی در جهت  های روش[؛ به همین دلیل 67مختلف مدیریت آب گردید ] های جنبهمهندسین در 

 ت کمبود ناشی از آب انجام شد.برای مقابله با مشکال ها روشمدیریت آب و انتخاب بهترین  های چالشبرطرف کردن 

تا پایان  ریزی برنامهمالی زیادی نیاز دارند و از زمان  گذاری سرمایهبا ریسک باال هستند زیرا به  های پروژهبزرگ اغلب  های پروژه

این توجه [؛ بنابر43داشته باشند ] محیطی زیستکار، بازه زمانی طوالنی بوده و ممکن است تبعات عمده اقتصادی، اجتماعی و 

. یک پروژه انتقال آب در صورتی قابل اند کرده، اجتماعی و غیره به خود جلب محیطی زیستزیادی را در تحقیقات اقتصادی، 

محیطی و اقتصادی آن قابل توجیه باشد. مفاهیم و ابزارهای  شده و ارزیابی زیست تائیدپذیری فنی آن  باشد که امکان اجرا می

آب و همچنین  تأمینبهبود کمیت و قابلیت اطمینان  شمار بیهای بالقوه  دارند که در بین روشاقتصادی این پتانسیل را 

 [.61و  06منابع آب را ارزیابی کنند ] تأمینهای مختلف  های مختلف رفع نقایص منابع آب، گزینه گزینه

یک چارچوب مشخص، ابزاری  انتقال آب در های پروژهبحث و بررسی در مطالعات و تحقیقات مختلف ارزیابی اقتصادی 

تا از  شود می؛ در واقع برای بیان پیامدهای اجرای پروژه تالش شود میمشخص  ها زیانقدرتمند است که در نتیجه آن سود و 

مهم انتقال آب در  های پروژهانتقال آب قدرتمند گردد. از آنجا که یک بررسی کامل از  وری بهرهآن طریق اجرای آن مدیریت و 

( و 0897تا  0832 های سالدسترس نیست. در این بخش با توجه به خأل مطالعاتی موجود، مطالعات داخلی )طی  جهان در

 انتقال آب بررسی گردید. های پروژه( انجام شده در زمینه ارزیابی اقتصادی 2109تا  2111 های سالخارجی )طی 

 

 انتقال آب در ایران و جهان های پروژه -1-1

های خارج فصلی و مناطق خشک وسیع با بحران کمبود آب روبرو  وضعیت توپوگرافی، تنوع اقلیمی، باران ایران نیز به دلیل

طور  سازی آب، به رویه و ذخیره های مکرر و استفاده بی سالی به دلیل خشک -ترین دریاچه خاورمیانه بزرگ -است. دریاچه ارومیه

اکوسیستم داشته است. در شرق کشور، دریاچه هامون و رودخانه  قابل توجهی کوچک گردیده که پیامدهای قابل توجهی بر

های مکرر گرد و غبار در حال نابود شدن است. در مرکز نیز خشک شدن فصلی  هیرمند با مدیریت سو و کمبود آب و طوفان

بازیابی تاالب رود موجب تنش در بخش کشاورزی، صنایع و جمعیت شهری گردیده و تقریباً هیچ امیدی به  رودخانه زاینده

های اخیر شیرین  [ و در سال7، 6-8، 0ای ] [، انتقال آب بین حوضه48و  8[. احداث سدهای فراوان ]48گاوخونی وجود ندارد ]

 باشد. [، راهبردهای جبران کمبود منابع آبی کشور می2فارس ] سازی آب دریای خلیج
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ای در مقیاس وسیع در جهت مدیریت بحران کمبود آب اجرا  های بزرگ انتقال آب بین حوضه در سایر نقاط جهان نیز پروژه

 40توان در کشور چین را نام برد. در این کشور، توزیع و پراکندگی نامتعادل منابع آبی ] ها را می شده است. از جمله این پروژه

ار منابع آبی در توسعه شمال [، خشک شدن مداوم کانال پایین رودخانه یلو، افزایش کارایی منابع آبی در شمال چین و فش65و 

توجه مسئولین را در کاهش چنین مشکالتی در شمال چین به خود جلب کرد. با اجرای پروژه انتقال آب از  [40غربی چین ]

ها میلیارد تن آب از جنوب چین که غنی از منابع آبی است به مناطق شمالی خشک و کم آب چین  جنوب به شمال چین، ده

ای هستند که با ایجاد  های بزرگ بین حوضه های انتقال آب از جنوب به شمال، همگی طرح [. طرح47و  40شود ] منتقل می

 های جدید منابع هستند دهند و پایه و اساس سیستم طور قابل توجهی تغییر می ها را به های جدید هیدرولوژیکی، حوضه چرخه

[40.] 

های از جمله سدها،  های مدیریت آب با استفاده از تکنولوژی پروژه 0951و اوایل دهه  0961در آمریکا نیز در اواخر دهه  

ای و هیدروالکتریکی منابع آبی در جهت رفع نیاز آبی جنوب غربی آمریکا  ها، مخازن، خطوط لوله و منابع انرژی هسته کانال

هاد گردید که حجم زیادی از آب پروژه بزرگ که با اتصال دو یا چند آبخیز بزرگ پیشن 06، حداقل 0969از سال  .آغاز گردید

باشد که در این پروژه  ترین پروژه انتقال آب می ترین و شناخته داد. طرح نوادا شاید برجسته متحده انتقال می کانادا را به ایاالت

خیر، های ا [. در سال25های نسبتاً بزرگ جنوبی بود ] های شمالی و همچنین رودخانه درصد از رودخانه 21هدف منحرف کردن 

 -2حفاظت، ساختارهای مرتب شده و بازیافت آب و  -0های کمبود آب، توسط منبع آب شهری نوادا با دو استراتژی  نگرانی

منبع آب شهری نوادا  .کند تأمین از طریق خطوط انتقال آب از مناطق دور و زیرساخت های مهندسی انتقال آب تقویت می

یق حوضه رودخانه کلرادو و جمعیت در حال افزایش شهرهای ایالت نوادا از جمله برای رفع عدم اطمینان به تأمین آب از طر

 [.68های زیرزمینی را آغاز کرده است ] الس وگاس پروژه انتقال آب

 

 روش كار -2

آب  های انتقال باشد. برای شناسایی و ارزیابی نتایج مطالعات مبتنی بر پروژه روش تحقیق مطالعه حاضر، روش ساختار یافته می

در جهان، مجالت معتبر داخلی و خارجی بررسی شد. مراحل تحقیق شامل سه مرحله بود. در مرحله اول، دو پایگاه داخلی 

های اطالعات خارجی  پایگاه ( وSID(، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )Magiranشامل بانک اطالعات نشریات کشور )

science direct  و موتور جستجویGoogle Scholar های با بیشترین مقاالت مرتبط  انتخاب گردید. برای شناسایی مجله

های معتبر داخلی بوده و معموالً توسط محققان برای انجام بررسی ادبیات  ها، از پایگاه منتشر شده، استفاده شد. این پایگاه

انتقال آب، بحران آب، تأمین آب، مدیریت های  گیرند. کلمات کلیدی مورد استفاده شامل پروژه تحقیق مورد استفاده قرار می

گذاری آب، توسعه پایدار، ارزیابی اقتصادی بود. فقط از مجالت معتبر علمی و پژوهشی با مقاالت  منابع آب، منابع آب، قیمت

لی از المل های داخلی و بین ها و مقاالت مربوط به کنفرانس ها، گزارش تمام متن برای بررسی مطالعات استفاده شد و کتاب

گیری، اقتصادسنجی و  های موضوعی مدیریت، علوم تصمیم بررسی خارج شدند. همچنین جستجو با محدود کردن در زمینه

 زیست نیز اصالح شد. مالی، انرژی، مهندسی و محیط
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 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت منتخب داخلی و خارجی مرتبط با انتقال آب -1جدول 

نوع 

 مقاالت
 اسم مجله

د مقاالت تعدا

 منتخب
 منبع

ی
خل

دا
 

 [8] 0 تحقیقات اقتصادی

 [08و  00، 9، 7-6، 8] 7 تحقیقات منابع آب ایران

 [01] 0 زیست و منابع طبیعی اقتصاد محیط

 [0] 0 مهندسی و مدیریت آبخیز

 [3] 0 زیست انسان و محیط

 [02] 0 علوم و مهندسی آب و فاضالب

ی
رج

خا
 

entenvironmental managem 2 [87]  

Agricultural Systems 0 [41]  

Water policy 0 [62]  

Desalination 0 [24]  

irrigation and drainage engineering 2 [88  84و]  

Water resources Management 5 
و  44، 82، 09، 05]

49]  

Sustainable Water Resources Management 8 [0 ،22 86و]  

nvironmentWater and E 8 [07 ،82  85و]  

Sustainability 2 [03  64و]  

Hydroinformatics 0 [63]  

Water Resources Planning and 

Management 
[46و  20] 2  

Decision Support Systems 0 [26]  

conomic Structures 0 [27]  

Journal of Cleaner Production 4 [89 ،60  66و]  

sources and economicsWater re 0 [42]  

Open Water 0 [45]  

 

مجله خارجی بیشترین مقاالت مرتبط با ارزیابی اقتصادی انتقال آب  05مجله داخلی و  5نتایج ارزیابی مرحله اول نشان داد که 

ن مطالعات در زمینه ( بیشتری7های داخلی مجله تحقیقات منابع آب ایران )تعداد  (. در مجله0اند )جدول  به چاپ رسانده

 Waterهای  های خارجی به ترتیب بیشترین مقاالت منتخب از مجله اند. در بین مجله های انتقال آب را منتشر کرده پروژه

resources Management  (، 5)تعدادCleaner production  (، 4)تعدادSustainable Water Resources 
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Management  ( و 8)تعدادWater and Environment  ( بود.8)تعداد 

جای استفاده از پایگاه داده و موتور جستجو، در مجالت انجام شد. دامنه جستجو در  در مرحله دوم، جستجوی مقاالت، به

صورت گرفت. این بازه زمانی بر اساس اولین و  2121تا  2111و در مجالت خارجی از  0893تا  0836مجالت داخلی، از 

 های بعدی انتخاب گردید. مقاله برای تجزیه و تحلیل 44های منتخب بود. در مجموع تعداد  مجله آخرین مقاله چاپ شده در

مقاله از نظر کمی یعنی سال چاپ، دانشگاه/موسسه، کشور، تعداد پژوهشگران و موضوع تحقیق مورد  44در مرحله سوم، تعداد 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 ها یافته -3

 بررسی سال چاپ -1 -3

و  0897، 0896، 0891های  دهد بیشترین مقاالت در سال بررسی سال چاپ مقاالت در مجالت منتخب داخلی نشان می

های ارزیابی اقتصادی  ، تعداد مقاالت چاپ شده در زمینه پروژه0898طورکلی بعد از سال  به چاپ رسیده است. به 0893

تعداد مقاالت چاپ شده مرتبط با  2103تا  2104جی نیز از سال افزایش یافته است. در برسی سال چاپ مقاالت منتخب خار

 (.2و  0اند )شکل  به چاپ رسیده 2103های انتقال آب افزایش یافته است. بیشترین مقاالت در سال  ارزیابی اقتصادی پروژه

 

 
 1333تا  1331های  های داخلی مبتنی بر انتقال آب طی سال تعداد مقاالت مجله -1شکل 

 
 2222تا  2222های  های خارجی مبتنی بر انتقال آب طی سال تعداد مقاالت مجله -2شکل 

 

 ها ها/ دانشگاه بررسی مشاركت موسسه -2 -3

منطقه و مقاالت  6( و 2دانشگاه )یا موسسه تحقیقاتی( )جدول  3دهد که مقاالت فارسی به  نتایج تجزیه و تحلیل نشان می
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( اختصاص دارند. در بین مقاالت داخلی، به ترتیب 8منطقه )جدول  04یقاتی( و دانشگاه )یا موسسه تحق 23خارجی به 

 6مقاله و  2پژوهشگر( و دانشگاه شهید باهنر ) 6مقاله،  2پژوهشگر(، دانشگاه تهران ) 7مقاله،  8دانشگاه تربیت مدرس )

اند. در بین  ال آب مرتبط با این تحقیق بودههای انتق پژوهشگر( دارای بیشترین تعداد مقاالت و پژوهشگر در زمینه بررسی پروژه

های خارجی، چین، ایران، آمریکا و استرالیا به ترتیب بیشترین کشورهای داری مطالعات انتقال آب مرتبط با این تحقیق را  مجله

شترین مقاالت و پژوهشگر، بی 9مقاله و  2پژوهشگر و  08مقاله و  4داشتند. دانشگاه تهران و کالیفرنیا به ترتیب با تعداد 

 پژوهشگران را داشتند.

 های تحقیقاتی داخلی موسسه/ دانشگاه -2جدول 

نوع 

 مقاالت
 اسم مجله

تعداد مقاالت 

 منتخب
 منبع

 داخلی

[8] 0 تحقیقات اقتصادی  

 [02-7،01-4]  7 تحقیقات منابع آب ایران

[9] 0 زیست و منابع طبیعی اقتصاد محیط  

[0] 0 مهندسی و مدیریت آبخیز  

[3] 0 زیست انسان و محیط  

[02] 0 علوم و مهندسی آب و فاضالب  

 خارجی

environmental management 2 [87]  

Agricultural Systems 0 [41]  

Water policy 0 [62]  

Desalination 0 [24]  

irrigation and drainage engineering 2 [88  84و]  

Water resources Management 5 
و  44، 23، 09، 05]

49 ]  

Sustainable Water Resources Management 8 [04 ،22  86و]  

Water and Environment 8 [07 ،82  85و]  

Sustainability 2 [03  64و]  

Hydroinformatics 0 [63]  

Water Resources Planning and 

Management 
[46و  20] 2  

Decision Support Systems 0 [26]  

conomic Structures 0 [27]  

Journal of Cleaner Production 4 [28 ،89 ،60  66و]  

Water resources and economics 0 [42]  
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Open Water 0 [45]  

 

 های تحقیقاتی خارجی موسسه/ دانشگاه -3جدول 

 منطقه موسسه/ دانشگاه
تعداد 

 پژوهشگران

تعداد 

 مقاالت

University of Tehran 4 08 ایران 

University of Isfahan 0 2 ایران 

University of Torbat-e Jam 0 8 ایران 

Islamic Azad University, Tehran 0 4 ایران 

Tarbiat Modares University 0 8 ایران 

University of Science and Technology 0 4 چین 

Southwest Jiaotong University 0 0 چین 

College of Hydrology and Water Resources 0 6 چین 

Chinese Academy of Sciences 0 2 چین 

University of Tsinghua 0 2 چین 

University of Technology 0 8 چین 

University of Nanjin 0 2 چین 

University of Jiangsu Normal 0 6 چین 

University of South Australia 0 8 رالیااست 

University of Bond 0 8 استرالیا 

University of James Cook 0 6 استرالیا 

International Center for Urban Water Hydroinformatics 

Research and Innovation, 
 0 4 کره

Indian Institute of Technology Roorkee 0 8 هند 

tal PlanningInstitute of Landscape and Environmen 0 2 برلین 

University of Tel Aviv 0 4 اسرائیل 

University of Valencia 0 8 اسپانیا 

University of California 
کالیفرن

 یا
9 2 

New Mexico State University 
کالیفرن

 یا
0 0 

University of Denver 0 0 کلرادو 
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Texas A and MUniversity of  0 0 تگزاس 

University of Arizona State 0 6 آریزونا 

University of Tunis 0 8 تونس 

Hsing-National ChungUniversity of  0 2 تایوان 

 

 بررسی ارجاعات -3 -3

شود  گیری کیفیت مقاالت منتشر شده به کار برده می عنوان یک شاخص اصلی پذیرفته شده است که برای اندازه ارجاعات به

در این تحقیق، ارجاعات مقاالت خارجی منتخب در زمینه انتقال آب نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در  [؛ بنابراین80]

مجله خارجی )دارای بیش از سه مقاله چاپ شده مرتبط(، نشان داده شده  4، تعداد ارجاعات به مقاالت منتخب از 4جدول 

 Water( مربوط به مجله 2976بیشترین تعداد ارجاعات )د. استخراج ش google scholarتعداد ارجاعات از سایت است. 

Resources Management  تعیین گردید و این مجله در رتبه اول از نظر  3/496بود که تعداد ارجاعات به ازای هر مقاله

 Sustainable Waterو  Cleaner Production ،Water and Environmentهای  ارجاعات قرار گرفت. مجله

es ManagementResourc .در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند 

 مجله دارای بیش از سه مقاله 4تعداد ارجاعات مقاالت مرتبط با انتقال آب از  -4جدول 

 نام مجله
تعداد كل ارجاعات 

 مقاالت مرتبط

تعداد مقاالت 

 منتخب

تعداد ارجاعات به ازای هر 

 مقاله منتخب

Water Resources Management 2976 5 3/496 

Cleaner Production 89 4 3/9 

Water and Environment 20 8 7 

Sustainable Water Resources 

Management 
6 8 7/0 

 

اند. بیشتر این  آورده شده 6بندی وارد شدند. مشخصات مقاله و پژوهشگران در جدول  مقاله برتر با استناد به گوگل در رتبه 4

تنها بیشترین  منتشر شده بودند. این مجالت نه ces Planning and ManagementWater Resourمقاالت در مجله 

 2370و همکاران با  Chenترین مقاالت تأثیرگذار در دوره منتخب بودند. مقاله  مقاالت چاپ شده را دارا بودند بلکه حاوی مهم

ارجاع(،  849و همکاران ) Draperران در رتبه اول قرار گرفت. بعد از آن مقاالت پژوهشگ google scholarارجاع در 

Velázquez -Pulido ( و  072و همکاران )ارجاعKnapp  ( 009و همکاران  )بودند.ارجاع 
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 بندی شده با توجه به ارجاعات مقاله منتخب خارجی رتبه 6تعداد  -1جدول 

 عنوان مقاله اسم مجله منبع
تعداد 

 ارجاعات

[21] 
Water Resources 

Management 

ین و مزایای قیمت انتقال آب از بخش کشاورزی به تخم

 زا قیمت غیر کشاورزی با استفاده از نظریه درون
2370 

[20] 
Water Resources Planning 

and Management 
 849 اقتصادی در مدیریت آب کالیفرنیا-سازی مهندسی بهینه

[46] 
Water Resources Planning 

and Management 

های سطحی و  دی استفاده از آبسازی اقتصا بهینه

 زیرزمینی
072 

[87] Environmental Management 
های  تحلیل اقتصادی انتقال آب کشاورزی و مدیریت آب

 زیرزمینی
009 

 

 بررسی پوشش موضوعی تحقیق در رابطه به انتقال آب -4 -3

جهان هستیم، بنابراین خالصه پوشش موضوعی  های مرتبط با انتقال آب در سرتاسر از آنجا که شاهد روند رو به رشد پروژه

موضوع تحقیق برای مطالعات انتقال آب مشخص  8رسد. با بررسی مقاالت،  مقاالت مرتبط به انتقال آب ضروری به نظر می

هر  مدیریت منابع آب بود. -8بندی عوامل مؤثر در انتقال آب،  اولویت -2ارزیابی و اثربخشی انتقال آب،  -0گردید که شامل: 

که یک مقاله بیش از یک موضوع پژوهشی را در برداشت، بهترین یا  مقاله در یکی از موضوعات قرار گرفت. هنگامی

بندی  ترین موضوع طبقه ترین موضوع برای آن مقاله انتخاب گردید. با استفاده از این روش، تمام مقاالت در مناسب متناسب

نشان  2121تا  2111و  0893تا  0836های  مجالت داخلی و خارجی طی سال های موضوعی در ، زمینه7و  5شدند. در جدول 

 داده شده است.

رتبه اول را در بین موضوعات مورد بررسی دارا است. تحقیق در  "ارزیابی و اثربخشی انتقال آب"دهد که  نشان می 7و  5جدول 

اند؟ آیا انتقال  های اثرگذار بر انتقال آب کدم ند؟ شاخصا این زمینه با این سؤاالت آغاز شد که مسیرهای مناسب انتقال آب کدم

[( و در بین مجالت خارجی، 02و  3، 0عنوان مثال: ] مقاله )به 7پذیری اقتصادی است؟ در بین مجالت داخلی  آب دارای توجیه

و بیشتر  0892-0893 های [( به این موضوع پرداختند که بیشتر مقاالت داخلی طی سال64و  27عنوان مثال: ] مقاله )به 21

 "بندی عوامل مؤثر در انتقال آب  اولویت "به چاپ رسیده بودند. تحقیق در زمینه  2104-2121های  مقاالت خارجی طی سال

عنوان  مقاله )به 8اند؟ در بین مجالت داخلی  های انتقال آب کدم با این سؤال آغاز شد که اولویت معیارهای اثرگذار بر پروژه

[( به این موضوع پرداختند که بیشتر مقاالت داخلی 05عنوان مثال: ] مقاله )به 4[( و در بین مجالت خارجی، 08و  5مثال: ]

به چاپ رسیده بودند. تحقیق در زمینه  2104-2121های  و بیشتر مقاالت خارجی طی سال 0835-0890های  طی سال

های بهبود مدیریت مصرف آب با توجه به هزینه  د؟ روشان با سؤاالت سناریوهای مختلف مصرف آب کدم "مدیریت منابع آب"

مقاله  9[( و در بین مجالت خارجی، 9عنوان مثال: ] مقاله )به 2اند؟ صورت گرفت. در بین مجالت داخلی  تمام شده آب کدم

االت خارجی و بیشتر مق 0892-0893های  [( به این موضوع پرداختند که بیشتر مقاالت داخلی طی سال22] عنوان مثال: )به

 به چاپ رسیده بودند. 2104-2121های  طی سال
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 توزیع مقاالت منتخب داخلی بر اساس زمینه موضوعی و دوره چاپ -6جدول 

 كلمات كلیدی مرتبط موضوع تحقیق رتبه

 دوره )سال(

1331-

1332 

1331-

1336 

1333-

1332 

0 
ارزیابی و اثربخشی 

 انتقال آب

ریزی، طراحی ابعاد سیستم انتقال آب،  مدل، برنامه

سنجی اقتصادی، چرخه عمر، سناریوی مصرف،  امکان

 ارزیابی اثرات

0 0 6 

2 
بندی عوامل  اولویت

 مؤثر در انتقال آب
 0 2 1 بندی، عوامل کلیدی گیری، اولویت تصمیم

 2 1 1 آبمدیریت عرضه و تقاضا، مدیریت منابع آب، تأمین  مدیریت منابع آب 8

 

 توزیع مقاالت منتخب خارجی بر اساس زمینه موضوعی و دوره چاپ -7جدول 

 رتبه
موضوع 

 تحقیق
 كلمات كلیدی مرتبط

 دوره )سال(

2226-

2222 

2213-

2227 

2222-

2214 

0 

ارزیابی و 

اثربخشی انتقال 

 آب

Economic factor, Markets, Dynamic 

programming, Model; radeoff analysis; 

Optimization; Simulation; Forecasting, Water 

production cost, Energy cost, Water transfer 

network, Cost-benefit analysis, 

4 6 00 

2 

بندی  اولویت

عوامل مؤثر در 

 انتقال آب

Ranking, decision making, Strategic planning, 

regional development 
1 0 8 

2 
ابع مدیریت من

 آب

Water resources, water management, demand 

pattern optimization, compensation, 

desalination, Trade imbalance 

1 2 7 

 

 بندی مقاالت انتقال آب دسته -1 -3

اله داخلی و مق 00مقاله تحلیلی ) 80مقاله خارجی( و  2مقاله داخلی و  0مقاله توصیفی ) 8مقاله منتخب، تعداد  44در بین 

های انتقال آب برای بررسی و ارزیابی عوامل مختلف اقتصادی،  (. با توجه به اینکه پروژه3مقاله خارجی( بودند )جدول  81

گیرند، بیشتر از نوع کمی بودند. در تحلیل کمی مطالعات مرتبط با انتقال آب، از  محیطی مورد بررسی قرار می اجتماعی، زیست

گیری چند معیاره  های تصمیم [. به استثنای برخی از مقاالت از روش87و  9، 8ی استفاده شده بود ]ساز سازی و شبیه مدل

[، فرایند تحلیل شبکه 00و  7( ]CPریزی سازشی ) (، برنامهSAW[، جمع وزنی ساده )7و  5] Fuzzy TOPSISشامل 
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(ANP[ )4  49و( فرایند سلسله مراتبی ،]AHP[ )4 ،85  و [ 88که ][، الگوریتم شب63وSWOP [04  استفاده کرده 05و ]

بود. در  FDM ،CROPWAT ،Dam Ea$yافزارهای  سازی، تحلیل و غیره، نرم افزارهای مورد استفاده در شبیه بودند. نرم

که مرتبط با مزایای اقتصادی شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس بود از  Hatamipour و  Eslamimaneshمطالعات

 [.24فار استفاده شده بود ]افزار کام نرم

 های تحقیق در مقاالت منتخب مجالت داخلی و خارجی انتقال آب بندی روش دسته -3جدول 

 موضوع تحقیق نوع مقاالت
 نوع بررسی

 توصیفی )كیفی( تحلیل )كمی(

 داخلی

 1 7 ارزیابی و اثربخشی انتقال آب

 1 8 بندی عوامل مؤثر در انتقال آب اولویت

 0 0 منابع آبمدیریت 

 خارجی

 0 09 ارزیابی و اثربخشی انتقال آب

 1 4 بندی عوامل مؤثر در انتقال آب اولویت

 0 7 مدیریت منابع آب

 

 نتیجه -4

گذاری آنان در مدیریت منابع آب و رفع نیاز آبی با در نظر گرفتن سود و  های انتقال آب و اشتراک آوری نتایج پروژه جمع

شناختی این است که  گیری عمده روش محیطی و غیره ارزشمند خواهد بود. نتیجه جتماعی، زیستضررهای اقتصادی، ا

پذیر و کاربردی  شوند، در مقیاس بزرگ امکان سازی منابع آب که توسط توابع هدف اقتصادی استفاده می های بهینه مدل

( مرتبط با انتقال آب و 2121تا  2111ارجی )( و خ0893تا  0836مقاله از مجالت معتبر داخلی ) 44هستند. در این فصل، 

های  های اخیر ارزیابی پروژه اهداف تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به جدی بودن بحران آب در جهان، در سال

زار مفید و عنوان یک اب ریزی ریاضی به های برنامه دهد که مدل انتقال آب با رشد بیشتری همراه بوده است و مطالعات نشان می

های انتقال آب تقریباً در همه نقاط جهان  با کاربرد وسیع جهت رفع مسائل مربوط به مدیرت آب به کار گرفته شده است. پروژه

های محاسبه هزینه خود را دارند  های انتقال آب روش اجرا شده اما در ارزیابی اقتصادی، هر کدام از مهندسین و مشاوران پروژه

های مختلف برآورد و  ها محرمانه بوده و فقط در برخی مطالعات میزان سود و هزینه تولید آب با دقت هزینه و محاسبات تخمین

های اعمال شده برای شرایط محلی ارائه گردیده است.  بینی شده است. در مقاالت، جزئیات کمی در مورد پارامترها و روش پیش

محیطی و اجتماعی انتقال آب و مصارف  گ انتقال آب به ارزیابی اثرات زیستهای بزر بیشتر مطالعات انجام شده مرتبط با پروژه

بودند. همچنین تجزیه و تحلیل مقاالت و تعیین موضوع تحقیق در مقاالت منتخب داخلی و خارجی ممکن است   آن پرداخته

 ه انتخاب گردد.ترین موضوع برای هر مقال های ذهنی بوده اما سعی گردید بهترین یا متناسب متکی به قضاوت
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 مراجع

ای بر مبنای پتانسیل توسعه در حوضه مبدأ در حوضه سیروان  حوزه های انتقال آب بین ارزیابی طرح»امینی، عطا؛  [.0]
 .0890، 223تا  207، ص 2پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ش  -، نشریه علمی«کردستان

، اولین همایش ملی بحران، «کزی )اصفهان، یزد و ...( ایرانفارس به فالت مر ارزیابی انتقال آب خلیج»حاجیان، ناصر؛  [.2]
 .0892، 27تا  0دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، ص 

فایده انتقال آب از سد سیبویه )سیوند( به شهرستان  -تحلیل هزینه»اخالق، رحمان؛  حسن شاهی، مرتضی؛ خوش [.8]
 .0836، 294تا  259، ص 78، ش ، مجله تحقیقاتت اقتصادی«استان فارس -ارسنجان

بندی  گیری در شناسایی و اولویت الگوی تصمیم»حسنوی آتشگاه، محمد؛ یاسی، مهدی؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛  [.4]
، «(AHP( و سلسله مراتبی )ANP) ای مبتنی بر روش قرایند تحلیل شبکه های انتقال آب بیم حوضه معیارهای مؤثر در طرح

 .0893، 808تا  299، ص 4، ش تحقیقات منابع آب ایران

ای با  های انتقال آب بین حوضه بندی پروژه اولویت»پزان دزفولی، امین؛  رضوی طوسی، لیال؛ سامانی، محمدولی؛ کوره [.6]
 .0835، 9تا  0، تحقیقات منابع آب ایران، ص «ای گروهی فازی گیری چند شاخصه استفاده از روش تصمیم

ای گروهی  گیری چند شاخصه های تصمیم مقایسه روش»پزان دزفولی، امین؛  ی؛ کورهرضوی طوسی، لیال؛ سامانی، محمدول [.5]
 .0891، 02تا  0، ص 09، تحقیقات منابع آب ایران، ش «های انتقال آب بندی پروژه فازی در اولویت

های  ای با لحاظ شاخص طراحی ابعاد سیستم انتقال آب بین حوضه»روفی، یوسف؛ شوریان، مجتبی؛ عطاری، جالل؛  [.7]
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