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پيشگفتار
فصلنامه تحقيقات منابع آب ايران دومين شماره خود را منتشر ميكند .در اين شماره چكيدههاي تفصيلي مقاالت به زبان انگليسي نيز چاپ شده
است و تالش براي يكنواخت كردن ساختار مقاالت و استفاده دو زبانه از مجله ادامه دارد .انتظار ميرود كه اين سير تكاملي ،عالوه بر آنكه مجله
را به سوي يك نشريه معتبر علمي -پژوهشي قابل استفاده براي دانشگاهيان و جامعه مهندسي آب كشور تبديل مينمايد ،اعتبار الزم جهت
تبديل آن به يك مجله  ISIدر سطح بين المللي را نيز كسب كند .همچنين تداوم حركتهاي انجام شده و چاپ مجله در آغاز برنامه چهارم
توسعه عمراني كشور ،بتواند كمك شاياني در شكلگيري و اشاعه حركتهاي علمي و حرفهاي تحقيقات منابع آب ايران ايجاد كند.
در پيشگفتار شماره قبل به طبيعت چند انضباطه منابع آب و لزوم استفاده بهينه از اين منابع محدود و پرارزش از يك سو و ضرورت توجه به
جنبههاي مختلف مديريت آن با هدف دستيابي به چارچوبهاي علمي مديريت يكپارچه منابع آب از سوي ديگر اشاره شد .از ديدگاه علمي و
حرفهاي ،مهندسي آب از معدود رشتههايي است كه در سطح گستردهاي زمينههاي تخصصي رشتههاي مهندسي عمران ،محيط زيست ،آبياري،
هواشناسي و برخي ديگر از رشتههاي مرتبط با مهندسي كشاورزي ،زمين شناسي ،مهندسي شيمي ،صنايع و معدن را به شكلي در مسير تحقيق،
توسعه و اجرا به يكديگر مرتبط ميسازد .در اين شماره مباحث علمي متنوعي در زمينههاي مديريت و برنامهريزي منابع آب ،هيدرولوژي آبهاي
سطحي و زيرزميني ،آبياري ،محيط زيس ت ،هيدروليك و هواشناسي ارائه شده است كه نشان دهنده تنوع و گستردگي مباحث مرتبط با تحقيقات
منابع آب و جايگاه پراهميت اين مجله است.
استقبال دانش پژوهان و دانشجويان دكترا كه در حال انجام آخرين تحقيقات منابع آب در كشور هستند و تالش هيئت تحريريه در كاهش مدت
زما ن داوري و ارزيابي مقاالت قابل توجه بوده ،اما براي رسيدن به هدف كوتاه نمودن زمان داوري در حد سه ماه ،مجله نيازمند سيستم پشتيباني
و پرسنلي مورد نياز است و انجمن علوم و مهندسي منابع آب و صنعت آب كشور ميبايست در اين زمينه سرمايه گذاري كنند .كار داوطلبانه
هيئت تحريريه و داوران محترم مقاالت قابل تقدير و سپاسگزاري ميباشد و تالش براي ايجاد زيرساختهاي الزم در سرعت بخشيدن به
مسائل اجرايي ،آمادهسازي و چاپ مجله ادامه دارد .اميد است با توفيقات الهي ،با برنامهريزيهاي انجام شده و با تالش و همياري متخصصان،
مديران و تصميم سازان صنعت آب و دانشگاههاي كشور ،اين مجله مسير تعالي خود را در خدمت به جامعه ملي و بين المللي آب طي نمايد.
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