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 چکیده

اند. این امرر بصورو    هایی داشتهریزیبرداری و مدیریت منابع آبی، برنامهاز گذشته تاکنون همواره جوامع انسانی جهت بهره
 توليردا   وضرعيت  برر  حاضر، تحليلیباشد. پژوهش اند مشهودتر میمواجه بوده تقاضا مورددر جوامعی که با محدودیت منابع آبی 

کره ارتارا     به این صور . هستدر حوزه مدیریت پایدار منابع آبی Web Of Science اطالعاتی هایپایگاه در شده نمایه علمی
های بارندگی، سررانه ردپرای آ ،   در توليدا  علمی این حوزه، نظير شاخص مؤثرهای بين مطالعا  موجود در این زمينه با شاخص

-ها از نرر  سرانه مورف آ  آبی، سرانه مورف آ  ساز، سرانه مورف آ  خاکستری بررسی شد. اطالعا  مربو  به این شاخص

های مرذکور و توليردا  علمری    ارتاا  بين شاخص SPSS 21افزار استصراج گردید. سپس با استفاده از نر  ArcGIS 10.6.1افزار 
آمد. نترای  نشران داد، تعرداد     به دستنابع آبی در قالب مدل رگرسيون خطی چندگانه کشورهای مصتلف در زمينه مدیریت پایدار م

درصد داشته است یعنی با گسترش بحران آ ، مطالعا  علمی بيشرتری در   ۵۵نرخ رشدی معادل  ۹۱۰۲تا  ۰۰۱۱رکوردها از سال 
نشران داد، افرزایش بارنردگی سراليانه و      مؤثر هایاست. نتای  تحليل رگرسيون شاخص گرفتهشکلزمينه مدیریت پایدار منابع آبی 

های آبی و خاکستری نقش مهمی در افزایش توليدا  علمی در زمينه مفهو  مدیریت پایردار منرابع آبری    افزایش سرانه مورف آ 
 دارد.
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باعث افزایش فشار  غيره کشاورزی، باال رفتن سطح رفاه جوامع و

بر منابع آبری موجرود گردیرده اسرت. محردودیت منرابع آبری در        

خشر  جهران، تهدیردی جردی     بسياری از مناطق خش  و نيمه

. چنرين منراطقی برا یر      ای استناحيهبرای رفاه و توسعه پایدار 

انرد.  موازنه بسيار نامتعادل در زمينه عرضه و تقاضرای آ  مواجره  

های جدیردی  ریزان را با چالشآبی، برنامه به منابع روزافزوننياز 

ادامه روند موجود در (. Dogrul et al., 2016) مواجه نموده است

برداری از مناطق آبی، در بسياری از مناطق، منجر به نابودی بهره

هرا تکامرل طايعری و    گردد کره حاصرل قررن   هایی میاکوسيستم

و نيرز اراهره   منظور جلوگيری از چنرين بحرانری   اجتماعی است. به

گویی بره نيراز کراربران، مردیریت     کارهای مناسب جهت پاسخراه

رسرد. بسرته بره شررایط     مری  بره نظرر  کارآمد منابع آبی ضروری 
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جغرافيایی، جمعيتی و مدیریتی حاکم بر جوامع، شد  بحران آبی 

متفررراو  اسرررت. بحرررران مرررذکور، تنهرررا از طریرررق اعمرررال  

المللی ماتنی بر تعامال  بين بينانه وهای کالن و واقعریزیبرنامه

هرا و بره عارارتی برا     و نيز با استفاده از تمامی امکانا  و ظرفيت

توسل به عمليراتی نمرودن مفهرو  مردیریت پایردار منرابع آبری،        

مردیریت یکپارچره    .(Bazi et al., 2010) خواهد بود کنترلقابل

ش در گزار ۰۲۰1(، اولين بار در سال IWRM) ۰)پایدار( منابع آبی

 ,GWP) ( مطرر  گردیرد  زیسرت محيطبراتلند )کميسيون توسعه 

سرعت مورد استقاال مجرامع جهرانی قررار    مفهو  به ینا .(2009

در  شرده شرناخته عنوان ی  ضابطه و شاخص امروزه، به و گرفت

 .(Swatuk, 2005) اسرت سطو  علمی و سياسی مهرم مطرر    

گر این واقعيت است تعمق بيشتر در اسناد و مطالعا  گذشته بيان

عنوان مدیریت پایدار منابع آبی مطرر   به ۰۲۰1در سال  آنچهکه 

 ,Tarlock) اسرت گردید، حاصرل تکامرل یر  تفکرر تراریصی      

، بره بررسری رونرد تکامرل     ۹۱۱۲در سرال   لنتون و مولر (.2007

تاریصی این مفهو  پرداختند. در مطالعه ایرن افرراد، دو مرحلره از    

 ترثثير در مرحله اول، مفهو  مذکور تحرت  تکامل، تفکي  گردید. 

در برخرورد برا    دیگرر عارار  بهاست.  قرارگرفتههای فنی پيشرفت

 شرده دادههای فنی دخالت های منابع آ ، پيشرفتمساهل سيستم

ظهور چنين برخوردی، به ی   .(Lenton & Muller, 2009) است

، ۰۲۵۵در سرال   ۹در دانشرگاه هراروارد   شرده اراهره سراله   ۵برنامه 

ای بوده و منجر به انتشار رشتهگردد. این برنامه گسترده، بينبرمی

هرای جدیرد در مطرر     های منرابع آبری، تکنير    طراحی سيستم

مهندسری سيسرتم و    هایوتحليلتجزیهنمودن اهداف اقتوادی، 

مرحله دو  در روند تکامل مدیریت  .های دولتی گردیدریزیبرنامه

هرای  فعاليرت  تثثيرشناختن  يتبه رسمبا  پایدار منابع آبی، مرتاط

در  3. این مرحلره در گرزارش براتلنرد   استزیست انسان بر محيط

. مفاهيمی نظير کماود (Maass, 1962) ، تجلی یافت۰۲۰1سال 

ریرزی و  فراگير منابع آبری، آلرودگی منرابع آ  شريرین و برنامره     

مدیریت پایدار تقاضای منابع آبی در این مرحله مطرر  گردیرد و   

های مرتاط برا منرابع   گسترده در نشست طوربهامروزه این مفهو  

                                                           
1 Integrated Water Resources Management 
2 Harvard University 
3 Brundtland Report 

رسرد عرواملی نظيرر موقعيرت     مری  به نظر خورد.می به چشمآبی 

جغرافيایی کشرورها، ميرزان بارنردگی سراليانه، ميرزان موررف و       

و وضرعيت اقتورادی ملرل     سرالی خشر  ماادال  آ  مجرازی،  

مصتلف، بر نحوه برخورد با مساهل مرتاط با آ  و مدیریت پایردار  

باشد. مطالعا  مرتاط با مدیریت پایدار منابع آبری   مؤثرمنابع آبی 

متعددند ولی در زمينره بررسری کتابشرناختی ایرن مفهرو ، تنهرا       

گرردد.  مطالعه موجود، به پژوهش دوران شانچز و همکاران برمری 

بررسی کتابشناختی مفهرو  مردیریت پایردار     صرفاًه مذکور مطالع

گيرری و  برر شرکل   مرؤثر باشد و به بررسی عوامرل  منابع آبی می

-Durán) توسعه این مفهو  در بين ملل مصتلف نپرداختره اسرت  

Sánchez et al., 2018.)     این پژوهش سعی دارد ترا برا بررسری

نابع آبری بره   در راستای مفهو  مدیریت م منتشرشدهمنابع علمی 

روند توسعه و تکامل مفهو  مدیریت آ  و عوامرل   وتحليلتجزیه

بر آن بپردازد. به عاارتی هدف از این پژوهش، در گرا  اول،   مؤثر

باشرد و در گرا    بررسی کتابشناختی مدیریت پایدار منابع آبی مری 

هرای  هرای مصتلرف آمراری، شراخص    بعدی برا اسرتفاده از روش  

( موارد زیر پاسرخ  GISطالعا  جغرافيایی )کتابشناختی و سامانه ا

 داده خواهند شد:

چه کسانی، چه زمانی، کجا بره مردیریت پایردار منرابع آبری      

 اند؟پرداخته

هرای بارنردگی، آ  مجرازی مارادالتی،     ارتاا  بين شراخص 

 های اقتوادی و مدیریت پایدار منابع آبی چگونه است؟شاخص

 

 هامواد و روش

مرحله اول مربرو  بره   . انجا  شد این پژوهش طی دو مرحله

مطالعا  کتابشناختی مفهو  مدیریت پایدار منابع آبری برود. طری    

 این مرحله اقداما  زیر انجا  گرفت:

گررا  نصسررت انتصررا  پایگرراه جهررت اسررتصراج مطالعررا    

هررای اطالعرراتی در ایررن حرروزه بررود. در بررين پایگرراه منتشرشررده

 Clarivateهررای تحررت پوشررش مؤسسرره  ، پایگرراهالمللرریبررين

Analytics   در بين پژوهشگران به دليل شرایط و اسرتانداردهایی

کرره برررای نمایرره کررردن مجررال  و نشررریا  علمرری دارد و نيررز 

و معتارر   موردقارول که تحت پوشرش دارد بسريار    هاییمجموعه
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( برود  ISI) ۰ها متعلق به مؤسسه اطالعا  علمی. این پایگاهاست

مالکيرت آن را   Clarivate Analyticsشرکت  ۹۱۰1که از سال 

، يراز موردنگرفت. در این پژوهش جهت بازیابی مردار    بر عهده

 شرایط ذیل انجا  شد. کارگيریبهاین پایگاه انتصا  و جستجو با 

اسرتراتژی  . (۹۱۰۲تا  ۰۲۱۱) برداشته شد محدودیت زمانی پایگاه

 جستجو به روش ذیل انجا  شد:

TS=(agricultural water resource management) 

OR TS=(irrigation management) OR TS=(water 

management) OR TS=(water footprint) OR 

TS=(virtual water) OR TS=(sustainable water 

management) 

های تحت پوشش که در زمان انجا  این تحقيرق  کليه پایگاه

 عاار  اسرت ( در دسترس بودند، انتصا  شد که 3۱-۰۰-۹۱۰۲)

 :از
CABI 
CCC: Current contents Connect 
MEDLINE 
SCIELO Citation Index 
KJD: Korean Journal Database 
KJD: Korean Journal Database 
Derwent Innovations Index 
RSCI: Russian Science Citation Index 
Web of Science Core Collection: Citation Indexes 
Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) 

1900-Present 
Social Sciences Citation Index (SSCI) 1956-Present 
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 1975-

Present 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2015-

Present 

Conference Proceedings Citation Index-Science 

(CPCI-S)1990-Present 

Conference Proceedings Citation Index-Social 

Science & Humanities (CPCI-SSH)1990-Present 

Book Citation Index-Sciences (BKCI-S) 2005-

Present 

Book Citation Index- Social Sciences & 

Humanities (BKCI-SSH) 2005-Present 

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes 

Current Chemical Reactions (CCR-

EXPANDED)1986-Present 

Index Chemicus (IC)1993-Present 

بره شريوه موضروعی     برای جسرتجو بهتررین روش جسرتجو   

(TS=Topicمی )  ،باشد. در جستجو به این شيوه عنوان، چکيرده

                                                           
1Institute for Scientific Information 

مرورد جسرتجو    کننده یهنماهای کليدواژههای نویسنده و کليدواژه

رکورد بازیابی شد. از  ۹۵۰۹۱۲گيرد. با این شيوه جستجو قرار می

 Openرکرورد از نروع دسترسری آزاد )    3010۰بين این مطالعا  

Accessنروع   ازنظرر . رکوردهای بازیابی شده در مرحله اول ( بود

مایره  هرای ن ، حوزه موضوعی، سال انتشار و پایگراه کشور مدر ،

 قرار گرفت. موردبررسیکننده 

گيرری و توسرعه   در شرکل  مؤثرمرحله دو  به بررسی عوامل 

مفهو  مدیریت پایدار منابع آبی پرداخته شرد. جهرت انجرا  ایرن     

بصش از پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعا  کتابشرناختی، نقشره   

توسط کشورهای مصتلرف تهيره شرد     منتشرشدهپراکنش مقاال  

های مربو  به بارندگی ساليانه، سررانه رد  سپس نقشه(. ۰)شکل 

پای آ ، سرانه مورف آ  خاکستری، سرانه موررف آ  سراز و   

 ArcGISسرانه مورف آ  آبی کشورهای مصتلرف، در محريط   

هرای  هرا از داده ترسيم گردید. برای ترسريم ایرن نقشره    10.6.1

  بره  مطالعا  موجود در این زمينه استفاده گردید. الز منتشرشده

صور  فایل اکسرل دریافرت و سرپس در    ها بهکه داده ذکر است

هرای اطالعرا  مکرانی ترسريم     صور  الیره به ArcGISمحيط 

گردید. جهت در  بهتر مفاهيم، به تعریف برخی مفاهيم پرداخته 

 شود:می

ها در بحث مدیریت پایردار منرابع   یکی از جدیدترین شاخص

و هانگ در  باشد که توسط هواکسترامی ۹آ ، شاخص ردپای آ 

دهنده مقدار مورف معرفی گردید. این شاخص نشان 2002سال 

آ  مورفی در توليد محووال  و اراهره خردما  بروده     آ  و آثار

هرای  اسرت: مورارف ناشری از آ     شرده تشکيلکه از سه بصش 

قرار  مورداستفادهمنظور آبياری سطحی و زیرزمينی که مستقيماً به

صور  رطوبرت از برارش در پروفيرل خرا      گيرند، آبی که بهمی

 موردنيراز و حجم آ  شيرین که برای رفع آلودگی آ   شدهذخيره

تعریرف   ۵و آ  خاکسرتری  0، آ  ساز3است که به ترتيب آ  آبی

 ,Hoekstra & Hung) و همکراران  گردیرده اسرت، هواکسرترا   

2002; Hoekstra et al., 2011.)    با معرفی شاخص ردپرای آ

                                                           
2 Water Footprint 
3 Blue Water Footprint 
4 Green Water Footprint 
5 Grey Water Footprint 
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توانستند اطالعا  مفيدی را در ارتاا  برا ميرزان آ  موررفی در    

توليرد محوروال  مصتلرف،    انواع مصتلف محووال  در راستای 

های اخير ماادال  جهانی و مدیریت منابع آ  اراهه دهند. در سال

با ظهرور شراخص ردپرای آ  کره نمایشری از مجمروع مورارف        

-های مصتلف جامعه است، دریچهمستقيم و غيرمستقيم در بصش

ای برای انجا  تحقيقا  در راستای مدیریت نوین و پایدار منرابع  

-در مرحله بعد به (.Aligholinia et al. 2017) است بازشدهآ  

هرای  منظور بررسی ارتاا  بين ميزان انتشرار مقراال  و شراخص   

های مذکور شاخص ArcGIS 10.6.2، ابتدا در محيط شدهیفتعر

پوشانی شدند و سپس جدول توصيفی حاصل از این با یکدیگر هم

 .قرررار گرفررت موردبررسرری SPSS 21پوشررانی در محرريط هررم

های اساسی در تحليل رگرسيون خطری  یکی از شر  کهییاازآنج

باشد، لذا در ابتدا می مورداستفادهچندگانه، ارتاا  خطی متغيرهای 

صور  نمودار استصراج گردید. با توجه ها بهارتااطا  بين شاخص

های مربرو  بره   به عد  وجود رابطه خطی مناسب، با تادیل داده

رابطه خطی حاصل گردید.  "دهمنتشرشتعداد متون علمی "متغير 

سررپس بررا اسررتفاده از رگرسرريون خطرری چندگانرره، ارتاررا  بررين  

ها برر متغيرر هردف    آن تثثيرگذاریو نحوه  موردمطالعهمتغيرهای 

 .قرار گرفت موردبررسی( منتشرشده)تعداد متون علمی 

 

 و بحث نتایج

-عنوان ی  مفهرو  برين  مفهو  مدیریت پایدار منابع آبی، به

 سطو  مصتلف سياسی و علمری مطرر  گردیرده اسرت     المللی در

(Biswas, 2008.)  و نيرز   یافتهتوسعهدر سطح سياسی کشورهای

عنوان چهرارچو   ، اصول این مفهو  را بهتوسعهدرحالکشورهای 

 ,.Ludwig et al) قراردادنرد مردان کلی، مانای توميما  دولت

آبری را   سه محور اصلی، زیربنای مردیریت پایردار منرابع    (.2014

از رشرد اقتورادی، یکپرارچگی     انرد عارار  دهند کره  تشکيل می

چنانچه مشرصص   (.Jouravlev., 2001) و عدالت محيطییستز

، مثرال عنروان بهباشند. است این محورها با یکدیگر در تناقض می

در تعارض است. لذا ایرن   محيطییستزرشد اقتوادی با پایداری 

ها ای از آنوند که به نقطه بهينهای مدیریت شگونهاهداف باید به

. برا اسرتناد بره مروارد     (Petit & Baron., 2009)  یافرت دسرت 

رسد، تحقق اهداف مدیریت پایدار منرابع آبری   می به نظر ذکرشده

 هرا ميسرر نااشرد   در شرایط دنيای واقعی و در سرطح اداره دولرت  

(Biswas, 2004.)   مفهو  مذکور بيشتر در سطح آکادمي  مطر

بنابراین بررسی سطح علمی مفهو  ؛ (Varis et al., 2008) است

کره کردا    امرا ایرن  ؛ مدیریت پایدار منابع آبی شایان اهميت است

کشورها و چرا تمرکز بيشرتری برر انتشرارا  علمری در راسرتای      

اسرت کره در ایرن پرژوهش      یسرؤال مدیریت منرابع آبری دارنرد؟    

ها گفته شد، نتای  مانند آنچه در مواد و روش؛ است شدهدادهپاسخ

در  مرؤثر نيز در دو بصش تحليل کتابشرناختی و بررسری عوامرل    

-گيری و توسعه مفهو  مدیریت پایدار منابع آبی اراهره مری  شکل

 گردد.

 

 تحلیل کتابشناختي

اولين مقاال  در حوزه موضوعی مدیریت پایدار منابع آبی در 

 ۹۱۰۰ است. بيشترین تعداد مربو  به سال منتشرشده ۰۰۱۱سال 

، تعرداد مطالعرا    ۹۱۹۱از سرال   نظرر صررف . استدرصد  ۹/1 با

 0رشد  یااًتقرکه نسات به سال قال  ۰۲13سال  جزبه منتشرشده

 ۹۹۱برابری داشته است، ميانگين نرخ رشد مقاال  در طری ایرن   

نررخ   ۹۱۰۲تا  ۰۰۱۱سال ثابت بوده است. تعداد رکوردها از سال 

( وضرعيت رشرد   ۰درصد داشته اسرت. شرکل )   ۵۵رشدی معادل 

سرال   ۵۱با مدیریت پایدار منابع آبی را طی  مرتاطانتشار مقاال  

 از دسرته  ایرن  موضروعی  کندگیپرا( ۹) شکل دهد.اخير نشان می

 ۰۵3 در رکرورد  ۹۵۰۹۱۲ یطرورکل بره . دهدیم نشان را مطالعا 

 و کشاورزی موضوعا  طايعتاً. اندشده سازییهنما موضوعی بسته

 بعردی  یهرا رتاه در و باشندیم دارا را فراوانی بيشترین آبی منابع

 قررار  گيراهی  علرو   و محيطری یسرت ز علو  اکولوژی موضوعا 

 مردیریت  موضوع در منتشرشده مطالعا  وضعيت( 3) شکل .دارند

 .دهدیم نمایش کلی موضوعا  اساس بر را آبی منابع یکپارچه
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 اخير سال ۵۱ طی مقاال  انتشار رشد وضعيت -۰ شکل

 

 
 فرعي موضوعات در آبي منابع پایدار مدیریت موضوع در منتشرشده مطالعات سازینمایه وضعیت -2 شکل

 

 
 اصلي موضوعات در آبي منابع پایدار مدیریت موضوع در منتشرشده مطالعات سازینمایه وضعیت -3 شکل

 

( وضعيت مطالعا  منتشرشده در موضروع مردیریت   ۹جدول )

برر  دهرد.  پایدار منابع آبی بر اساس پایگاه اطالعاتی را نشان مری 

یگراه  درصرد از مطالعرا  در پا   ۰۰اطالعا  ایرن جردول،    اساس

اند. ایرن پایگراه اطالعراتی یکری از     نمایه شده CABIاطالعاتی 

۰

2۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱2۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۶۰۰۰

۲۰۱۹ ۲۰۱۴ ۲۰۰۹ ۲۰۰۴ ۱۹۹۹ ۱۹۹۴ ۱۹۸۹ ۱۹۸۴ ۱۹۷۹ ۱۹۷۴

داد
تع

سال
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معتارتررین مراجرع، جهررت اسرتصراج و بررسرری مطالعرا  حرروزه     

 Web Ofدرصرد نيرز در پایگراه معتارر      1۱باشرد.  کشاورزی می

Science  .قرررار دارنرردWOS  هررای پایگرراه ینترررمهررمیکرری از

تروان نتيجره   بنابراین می؛ استپژوهشگران  مورداستفادهاستنادی 

مقاال  در  ینترمهمدر این پژوهش  موردبررسیگرفت مطالعا  

 .استحوزه موضوعی مدیریت پایدار منابع آبی 

در قالب  موردپژوهش( بيشترین انتشارا  3بر اساس جدول )

در نوع  توجهقابل. نکته اندشدهچاپها مقاال  نشریا  و کنفرانس

ها و ثات اختراعرا   مدر  این مطالعا ، سهم بسيار اند  رساله

درصد از کرل مطالعرا ( کره     ۱1۰۰۹رکورد معادل  ۹۰۲باشد )می

این امر وجود دارد. وضرعيت   یلدالجای بحث و بررسی پيرامون 

مطالعا  منتشرشده در موضوع مدیریت پایدار منابع آبی بر اساس 

 است. شدهصمشص( 3نوع مدر  در جدول )

 

 وضعيت مطالعا  منتشرشده در موضوع مدیریت پایدار منابع آبی بر اساس پایگاه اطالعاتی -۹جدول 

 20۸2۰2درصد از  تعداد پایگاه داده

CABI ۹۹۰۰1۲ 131/۰۰ 
WOS ۰۵۵۵۹۰ ۹33/1۱ 
CCC ۰۱10۹3 ۹۰1/0۰ 

MEDLINE 0۰01۱ 11۰/۰1 
SCIELO 31۹۱ 00۰/۰ 

KJD ۰۱0 3۰۰/۱ 
DIIDW ۵۵۰ ۹۰1/۱ 
RSCI ۹۲۰ ۰۰۵/۱ 

 

 وضعیت مطالعات منتشرشده در موضوع مدیریت پایدار منابع آبي بر اساس نوع مدرک -3جدول 

 20۸2۰2درصد از  تعداد نوع سند

 11۵/۰1 ۹۹0۱1۱ مقاله مجله

 ۹0۲/۰0 311۲۰ مقاله سمينار

 11۱/۰۰ 3۱۰۱1 انواع دیگر منابع

 0۰۵/3 ۰۲۲۰ کتا 

 13۲/۹ 1۱13 نقد و بررسی

 ۱۲0/۰ ۹۰۹1 گزارش

 ۰1۰/۱ ۹۹0۲ چکيده

 1۱۵/۱ ۰۵1۹ نامعلو 

 313/۱ ۲10 مطالعه موردی

 313/۱ ۲31 سرمقاله

 ۹3۲/۱ 1۰1 ثات اختراع

 ۰۵۹/۱ 3۲۹ پزشکی(کارآزمایی بالينی )مطالعا  

 ۰۰۹/۱ ۹۰۲ نامهپایان

 ۰۱۵/۱ ۹1۹ نامه

 ۱۵1/۱ ۰00 شودزودی منتشر میبه

 ۱۹1/۱ 1۰ توحيح

 ۱۰۲/۱ ۵۱ اخاار

 ۱۰۰/۱ 01 استانداردها

 ۱۰۵/۱ 0۱ های پژوهشیمقاله شامل داده

 ۱۰۱/۱ ۹1 گيری کيفيت(ماده مرجع )استانداردهایی برای اندازه

 ۱۱1/۱ ۰1 نامهزندگی

 ۱۱1/۱ ۰۵ مقاال  بازپس گرفته شده

 ۱۱/۱ ۰ گيریبازپس
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کشرور کره بريش از     31نتای  مربو  به تعداد رکورد و سهم 

( آمررده اسررت. در بررين  0انررد، در جرردول )رکررورد داشررته ۰۱۱۱

ایرن مطالعرا  ایراال  متحرد آمریکرا برا        منتشرکنندهکشورهای 

درصد بيشترین مشارکت را داشته اسرت. ایرران برا تعرداد      ۰111۰

رکورد در جایگراه شرانزدهم جهران قررار دارد. کشرورهای       3۵۰3

-چين و هند در این خوو  عملکرد خوبی داشته یژهوبهآسيایی 

 باشد.آ  در این کشورها می مسئلهاند که بيانگر اهميت 

 

 

 وضعیت مطالعات منتشرشده در موضوع مدیریت پایدار منابع آبي بر اساس کشور -۴جدول 

 20۸2۰2درصد از  تعداد کشور ردیف

 1۰۱/۰1 0۹۰۰۰ آمریکا متحدهایاال  ۰

 31۹/۰ ۹۰۵۲۹ خلق چين جمهوری ۹

 1۰1/0 ۰۹۰1۰ هند 3

 ۱۰۲/0 ۰۱31۰ چين 0

 ۵۰۵/3 ۲۱11 استراليا ۵

 3۱۹/3 ۰۵۹1 اسپانيا 1

 ۲0۱/۹ 1۵۲۹ کانادا 1

 ۰31/۹ 13۹۹ انگلستان ۰

 1۵۵/۹ 1۰۰3 آلمان ۲

 ۹۰۰/۹ ۵۰۲۰ برزیل ۰۱

 ۹1۵/۹ ۵۰0۰ ایتاليا ۰۰

 ۹0۲/۹ ۵۰۱1 فرانسه ۰۹

 ۲۹۲/۰ 0۲۰۹ بریتانيا ۰3

 133/۰ 0011 هلند ۰0

 11۹/۰ 03۰۰ ژاپن ۰۵

 31۰/۰ 3۵۰3 ایران ۰1

 ۱3۵/۰ ۹113 ترکيه ۰1

 ۲۱0/۱ ۹333 سوهد ۰۰

 ۰1۹/۱ ۹۹۹1 مکزیکو ۰۲

 ۰3۰/۱ ۹۰1۵ کره جنوبی ۹۱

 ۰3۰/۱ ۹۰01 اسراهيل ۹۰

 ۰۹۰/۱ ۹۰3۰ آفریقای جنوبی ۹۹

 ۰۰3/۱ ۹۰۱۱ بلژی  ۹3

 1۲۰/۱ ۹۱0۹ سوهيس ۹0

 111/۱ ۰۲۰۰ دانمار  ۹۵

 13۱/۱ ۰۰۰0 یونان ۹1

 1۹3/۱ ۰۰1۰ مور ۹1

 1۹۹/۱ ۰۰10 نيوزلند ۹۰

 10۹/۱ ۰1۵1 پرتغال ۹۲

 13۰/۱ ۰1۹۲ پاکستان 3۱

 1۰1/۱ ۰۵۲۱ لهستان 3۰

 ۵0۹/۱ ۰0۱۱ اسکاتلند 3۹

 01۹/۱ ۰۹۹۱ تایوان 33

 000/۱ ۰۰01 فنالند 30

 003/۱ ۰۰00 اتریش 3۵

 0۹۰/۱ ۰۰۱۹0 آرژانتين 31

 3۲3/۱ ۰۱۰1 تایلند 31
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در توسععه مفهعوم معدیریت     مؤثربررسي عوامل 

 پایدار منابع آبي

ميزان انتشار مقراال    GIS یهانتای  حاصل از ترسيم نقشه

در انتشرار مقراال     مؤثرهای در کشورهای مصتلف و نيز شاخص

 آمده است. ۰۱تا  0های در حوضه مدیریت منابع آبی در شکل

 

 

 

 منابع آبي یدارپادر زمینه مدیریت  منتشرشدهمقاالت  تعداد ازنظروضعیت کشورهای مختلف جهان  -۴شکل 

 

 

 (Deichmann & Eklundh 1991)منبع:  در سال(. متریليمکشورهای مختلف جهان )میزان بارندگي سالیانه  -0شکل 
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 (Mekonnen & Hoekstra, 2011): منبع هر نفر(. یازاسرانه ردپای آب در کشورهای مختلف جهان )مترمکعب در سال به  -۶شکل 

 

 

 (Mekonnen & Hoekstra, 2011): منبع در سال(.مترمکعب جهان )سرانه مصرف آب سبز در کشورهای مختلف -7شکل 
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 (Mekonnen & Hoekstra, 2011): منبع سرانه مصرف آب آبي در کشورهای مختلف جهان )مترمکعب در سال(. -۸شکل 

 

 

 (Mekonnen & Hoekstra, 2011): منبع سرانه مصرف آب خاکستری در کشورهای مختلف جهان )مترمکعب در سال(. -2شکل 

 

 تحلیل رگرسیون

-نتای  حاصل از تحليل رگرسيون اطالعا  مستصرج از نقشه

 ۵در جردول   آمرده اسرت.   1تا  ۵شده در جداول  یپوشانهمهای 

 بين متغيرها آمده اسرت.  شدهدادهخالصه مدل رگرسيونی برازش 

درصرد   ۰/01بيانگر این است که  01۰/۱معادل  R squareآماره 

 (منتشرشرده متغير وابسته )تعداد مقاال   شدهمشاهدهاز پراکندگی 

در مردل رگرسريون توجيره     مورداستفادهتوسط پن  متغير مستقل 

 شدهمشاهدهبيانگر ضریب هماستگی بين مقدار  R. آماره شودیم

آن از روی مردل رگرسريون    شرده بينیيشپمتغير وابسته و مقدار 

-می 1۰/۱برابر با  ۵این آماره در جدول  شدهمشاهدهاست. مقدار 

دهنده این است که مدل رگرسيون خطری بررازش   باشد که نشان

بينی استفاده تواند برای پيشن پژوهش، نساتاً خو  میشده در ای

( چنرد فرضريه صرفر    1)جردول   شدهاراهه ANOVAشود. جدول 

بين متغير وابسته و متغيرهای مستقل در  کند:معادل را آزمون می

تما  ضرایب رگرسريون جزهری در    جامعه رابطه خطی وجود ندارد.

 .ه برابر با صفر استچندگان R2مقدار  جامعه برابر با صفر هستند.

هرا برر اسراس نسرات برين مربرع ميرانگين        آزمون همه فرضريه 

 F. این نسات با عنوان است ماندهیباقرگرسيون و مربع ميانگين 

برابررر بررا  Fمقرردار عررددی  مشررصص گردیررده اسررت. در جرردول

ایرن   شرده مشاهدهداری سطح معنی ازآنجاکهباشد. می ۹30/۰11

توان فرض صفر اول یعنی اینکره  ا میآماره برابر با صفر است، لذ

و پن  متغيرر مسرتقل رابطره خطری      منتشرشدهبين تعداد مقاال  

یعنری   شرود، وجود ندارد را رد کرد. از طرفی فرض دو  نيز رد می

 جامعه مقداری غير از صفر دارد. حداقل یکی از ضرایب رگرسيون

 بررسي ضرایب

 شرده اراهه 1در جدول  3ضرایب متغيرهای مستقل در ستون 



 63...آبی منابع پایدار مدیریت مفهوم علمی تولیدات و توسعه بر موثر عوامل 

 است.

 

 .موردمطالعهتعداد انتشار مقاالت در حوضه مدیریت پایدار منابع آبي و پارامترهای  ارتباط بین -0جدول 

 برآوردهاانحراف معيار  ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين ضریب هماستگی مدل

۰ 13/۱ 030/۱ 03۹/۱ ۱۵۲۱1/۰ 

 
 

 ANOVAجدول  -۶جدول 

 داریسطح معنی F ميانگين مربعا  درجه آزادی مجموع مربعا  مدل

۰ 

 ۱1۱۱ ۹30/۰11 ۵1۹/۰۰1 0 ۵۹۱/۲31 رگرسيون

   ۰۹۹/۰ ۰33۰ ۰11/۰0۲۹ هاباقيمانده

    ۰33۵ ۰۵1/۹۹03 کل

 

 ضرایب رگرسیون -7جدول 

 مدل

 استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده

t داریسطح معنی 
B انحراف معيار Beta 

۰ 

 ۱1۱۱۱ 01۰/۰3  ۱11/۱ ۱0۱/۰ مادأعرض از 

 ۱1۱۱۱ 3۱۱/0 ۰۱۱/۱ ۱1۱۱۱ ۱۱۰/۱ بارندگی ساليانه

 ۱1۱۱۱ 101/۵ ۰0۵/۱ ۱1۱۱۱ ۱1۱۱۱ سرانه مورف آ  ساز

 ۱1۱۱۱ ۰۵۱/1 ۰1۹/۱ ۱1۱۱۱ ۱۱۹/۱ سرانه مورف آ  آبی

 ۱1۱۱۱ 3۰1/۰۵ 0۰۱/۱ ۱1۱۱۱ ۱۱۹/۱ سرانه مورف آ  خاکستری

 

معادله رگرسيون را به شکل  توانمیبا استفاده از این ضرایب 

 ( بيان نمود.۰معادله )

 

(۰) Y = 1.040 + 0.001P̅ + 0.002BW+ 0.002GeW 

 

در زمينره   منتشرشدهبرابر با لگاریتم مقاال   Y، ۰ معادلهدر 

سررانه   BWميرانگين بارنردگی سراليانه،     �̅�مدیریت منرابع آبری،  

سررانه موررف آ  خاکسرتری اسرت.      GeWمورف آ  آبری و  

مثات متغيرر مسرتقل در    تثثيرضرایب مثات در این معادله بيانگر 

در کشرورهایی کره    یبره عارارت  مقدار عددی متغير وابسته است. 

متغيرهای بارندگی، سرانه مورف آ  خاکستری و سرانه موررف  

دارند، تعداد مقاال  بيشرتری منتشرر    یتوجهقابلآ  آبی مقادیر 

ضرریب مربرو  بره سررانه      کره ییازآنجرا ه است. از طرفی گردید

باشرد، لرذا   مورف آ  ساز در معادله رگرسيونی برابر با صفر مری 

در  منتشرشرده در تعرداد مقراال     يریتثثسرانه مورف آ  ساز، 

زمينه مردیریت منرابع آبری نردارد. اطالعرا  مربرو  بره متغيرر         

آمرده   ۰ل مدل رگرسيونی )سرانه ردپای آ (، در جردو  شدهحذف

سرانه ردپرای آ    مشصص است، متغير ۰که از جدول است.چنان

در مقردار متغيرر    دارمعنری  ترثثير فاقد  ۰3۲/۱داری با سطح معنی

با توجه به گسترش بحران آ  و نياز جوامرع بره    باشد.وابسته می

مدیریت بهتر و پایدارتر منابع آبی، توليدا  علمی مرتاط برا ایرن   

ای برخوردار است. ایرن پرژوهش برا هردف     هژمفهو  از جایگاه وی

بررسی کتابشناختی مفهو  مدیریت پایدار منرابع آبری و شرناخت    

 گرفتره شرکل بر توليدا  علمی موجود در این زمينره   مؤثرعوامل 

ذکر شد، تنها مطالعره موجرود در زمينره     قاالًطور که است. همان

العه دوران بررسی کتابشناختی مفهو  مدیریت پایدار منابع آبی مط

باشرد کره بره بررسری     مری  ۹۱۰۰در سرال   شرانچز و همکراران   

کتابشناختی مفهو  مذکور پرداختند. نتای  بررسی ایشان نشان داد 

که توليدا  علمی موجود در زمينه مدیریت پایردار منرابع آبری در    
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 Durán-Sánchez et) دهه گذشته شتا  بيشتری گرفته اسرت 

al., 2018.)  تاهيد نتای  مطالعه دوران شانچز مطالعه حاضر ضمن

عوامل طايعی  تثثيربه بررسی وضعيت  ۹۱۰۰و همکاران در سال 

نظير متوسط بارندگی ساالنه، الگوی مورف آ  و مفهو  ردپرای  

، توسط کشورهای مصتلف در منتشرشدهآ  بر تعداد متون علمی 

و پردازد. در این پژوهش ارتاا  زمينه مدیریت پایدار منابع آبی می

، در قالب مردل رگرسريون خطری    ذکرشدهمتغيرهای  تثثيرگذاری

تعرداد مترون    "و تحليل قرار گرفت. مفهو   موردبررسیچندگانه 

متغير وابسرته و متغيرهرای متوسرط     عنوانبه " منتشرشدهعلمی 

بارندگی ساليانه کشورها، متوسط سرانه مورف آ  ساز، متوسرط  

سرانه مورف آ  آبی ، متوسط سرانه موررف آ  خاکسرتری و   

 عنرروانبررهمتوسررط سرررانه رد پررای آ  در کشررورهای مصتلررف، 

سرازی  سازی در نظر گرفته شدند. مدلمتغيرهای مستقل در مدل

ها در قالب رگرسيون خطی چندگانره بيرانگر ایرن اسرت کره      داده

الاتره مقردار    داری بين متغيرهای انتصابی وجود دارد.ارتاا  معنی

کره   درصد اسرت  1۱ضریب هماستگی مدل برازش شده بيش از 

باشد و درصد می 1۱که درجه اعتماد مدل حدود  این استبيانگر 

هرای  هر این مقدار،  ضریب نساتاً مناسای است ولی عد  قطعيت

دیگرری   مؤثرپارامترهای  تثثيرگذارینيز وجود دارد که مربو  به 

 اند.شدهسازی ناست که وارد مدل
 

 از مدل شدهحذفمتغیر  -۸جدول 

 مدل

ضریب در مدل 
رگرسيونی درصور  

 متغيرعد  حذف 

t هماستگی جزهی داریسطح معنی 

 هم خطی

 محدوده تغييرا 

 ۱۹/0*۲-۰۱ ۱۱1/۱ ۰3۲/۱ ۹۱0/۱ ۰۹3/1۰ آ سرانه ردپای  ۰

 
 

 گیرینتیجه

نتای  این تحقيق نشان داد که با افزایش متغيرهای متوسط 

بارندگی سراليانه، سررانه موررف آ  آبری و آ  خاکسرتری در      

در زمينه مدیریت پایردار   منتشرشدهکشورها، ميزان متون علمی 

است. لذا در کشورهایی که اقليم مناسای  یافتهافزایشمنابع آبی 

در دسترس است، طری   از منابع آبی توجهیقابلداشتند و حجم 

مدیریت پایدار این منابع مدنظر بوده است  موردمطالعههای سال

و بنابراین تحقيقا  علمی مناسای در این زمينه صرور  گرفتره   

آ  آبی مربو  به آ  موجود در مصازن سرطحی   ازآنجاکهاست. 

تقاضرای آبری    برآوردباشد، لذا در کشورهایی که و زیرزمينی می

، بره جهرت مردیریت تقاضرا و     گرفتره انجا منابع کاربران از این 

احساس نياز بيشتر به حفظ منابع، مفهو  مردیریت پایردار منرابع    

ترر اسرت. سررانه موررف آ      علمری ملمروس   صرور  بره آبری  

هرای نامتعرارف نظيرر بازچرخرانی آ  و     خاکستری نيرز بره آ   

ای از گردد کره براز هرم نمونره    ها باز میاستفاده مجدد از پسا 

باشد و طايعی اسرت کره   در جهت مدیریت منابع آبی می تالش

شرود تحقيقرا    برداری مری ها بهرهدر کشورهایی که از این آ 

در زمينرره مرردیریت پایرردار منررابع آبرری نيررز  منتشرشرردهعلمرری 

در نهایت، سرانه مورف آ  ساز جزء متغيرهای  باشد. توجهقابل

ضرریب  باشرد ولری بره لحرا      دار در مدل رگرسيونی مری معنی

 منتشرشرده خيلی زیادی در متون علمری   تثثير کوچکی که دارد،

کره آ  سراز،   نداشته است. با توجه به این موردبررسیدر زمينه 

شامل همان منابع موجود در خا  است که توسط انسران قابرل   

کمتر این متغيرر در مردل توجيره     تثثيرباشد، لذا برداری نمیبهره

مطالعا  کتابشناختی نيز  رج ازشود. بررسی نمودارهای مستصمی

مطالعرا  مررتاط برا     منتشررکننده نشان داد در بين کشرورهای  

درصرد   1۰/۰1مدیریت پایدار منابع آبی، ایاال  متحد آمریکا برا  

چين  یژهوبهبيشترین مشارکت را داشته است. کشورهای آسيایی 

اند که بيانگر اهميت و هند در این خوو  عملکرد خوبی داشته

باشد. ایرران در جایگراه شرانزدهم    آ  در این کشورها می مسئله

جهان قرار دارد. با توجه به اقليم نامناسب ایران و جمعيت روبره  

مردیریت پایردار    الز  اسرت رشد و تقاضای فزاینده منابع آبری،  

 مسرئله با توجه به اهميت  چراکهمنابع آبی در اولویت قرار گيرد. 

ترند که رهایی در آینده موفقتوليد، کشو رونقآ  و نقش آن در 

آ  و مردیریت   مسرئله دهری بره   سرمایه مناسای را برای سامان

 اند.شایسته آن اختوا  داده
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The Factors Affecting the Development and Scientific Production of 

Sustainable Management of Water Resources Concept in Different 

Countries 

 

F. Barzegari Banadkooki 1*, S. Akrami 2 and T. Sharghi 3 

 

Abstract 

From the past to the present, human communities have always had plans for exploitation and  management 

of the water resources. This is especially evident in the communities with water resources constraints. The 

present study is an analysis of the status of scientific products indexed in Web of Science databases in the field 

of sustainable water resources management. In this regard, the relationship between existing studies in this field 

with effective indicators in the scientific production of this field, such as rainfall, water footprint per capita, blue 

water consumption per capita, green water consumption per capita and grey water consumption per capita was 

investigated. Information about these indices was extracted from maps drawn in ArcGIS 10.6.1. Then, the 

relationship between these indicators and the scientific outputs of different countries in the field of sustainable 

water resources management was investigated using multiple linear regression in SPSS 21 software. The results 

of the study showed that, the number of scientific records had a growth rate of 55% from 1800 to 2020, meaning 

that with the rise of the water crisis, more scientific studies have been conducted on sustainable water resources 

management. The results of regression analysis of the effective indicators showed that an increasing in annual 

rainfall also blue water and grey water consumption per capita has an important role in increasing scientific 

production in the field of sustainable water resources management. 
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