
 
 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

نمايد. در اين  فعاليتهايش را آغاز مييابي و نشر سه شماره در اولين سال انتشار خود، مرحله نويني از  مجله تحقيقات منابع آب پس از طي مراحل اوليه سازمان
دانند بستر الزم براي عرضه مقاالت علمي در جهت حل مشكالت صنعت آب كشور و  اندركاران اين مجله علمي ـ پژوهشي وظيفه خود مي مرحله، دست

 اي و ملي را فراهم آورند.  تامين نيازهاي مديريت جامع منابع آب در سطوح منطقه
 

در هيأت وزيران و  28استاتيد محترم، كارشناسان و پژوهشگران گرامي مستحضرند كه پس از تدوين و تصويب راهبردهاي بلندمدت توسعه منابع آب در سال 
ساله  5در يك افق (، تكاليف قانوني دولت در بخش آب 71هايي از آن در قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور )ماده  درج برداشت

وري آب، تعادل بين تغذيه و برداشت منابع آب  هاي پژوهش در اين عرصه را نيز به نوعي تعيين نموده است. مديريت تقاضا، افزايش بهره و به تبع آن اولويت
ها از جمله تكاليف  وين و اجراي برنامههاي مصرف، تامين مشاركت ذينفعان در تد هاي آبريز و بخش زيرزميني، تعيين ارزش اقتصادي آب در مقياس حوضه

بندي مديريت منابع آب در سه سطح مديريت استاني،  هايي است كه ايفاي نقش در آنها بدون اتكا به پژوهش ميسر نيست. در اين ميان سطح قانوني و عرصه
گيري آنها به ويژه تبيين ارتباطات منطقي بين  يلي براي شكلهاي تفص مديريت در حوضه آبريز و مديريت ملي از مهمترين راهبردهايي است كه تدوين برنامه

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و بعضاً  آنها مناسبترين تجلي چند انضباطه بدون مقوله فرابخشي مديريت منابع آب خواهد بود. چرا كه جنبه
ير ابزارهاي مديريتي مورد نياز بايستي منظور گردد. بديهي است كه نقش هاي رياضي و سا گيري و تدوين مدل مالحظات امنيتي نيز در ميدان شكل

در عرصه آب است بسيار تعيين كننده « حكمراني خوب»پژوهشگران در ايجاد و استقرار مباني علمي براي هريك از اين اجزا كه بالمآل دستمايه يك 
كنيم و نقشي كه مديريت منابع آب  نطقه خشك و نيمه خشكي كه در آن زندگي ميالمللي نيز، با توجه به جغرافياي سياسي م باشد. در عرصه بين مي
دار باشد، اتكا به پژوهش و براي يافتن راهكارهاي  هاي جهاني اين بخش عهده هاي آبريز مشترك و نيز مشاركت در حل و فصل چالش بايست در حوضه مي

هاي  مي تامين منافع ذينفعان را بهينه نمايد انكارناپذير است. در اين مسير، مشاركت در فعاليتهاي جديدي كه باتكاء مباني عل موردقبول و علمي و چارچوب
المللي ايفا نمايد. اين شورا كه  هاي الزم، همان نقش راهبردهاي ملي را اين بار در عرصه بين تواند با ايجاد دسترسي المللي از جمله شوراي جهاني آب مي بين

 يد، اخيراً چهارمين اجالس جهاني خود را در فروردين ماه سال جاري در شهر مكزيكوسيتي كشور مكزيك برگزار نمود. تشكيل گرد 7991در سال 
 

( به كشور همسايه ما ـ تركيه ـ اعطاء شده است و اين امر 7821با توجه به اينكه براساس يكي از تصميمات اين شورا، ميزباني اجالس بعدي )اسفندماه 
ها و  هاي آتي در اين منطقه حساس جهان خواهد داشت، آگاهي بيشتر از برنامه دهي تحوالت مديريت آب در سال اي در جهت ات قابل مالحظهترديد تاثير بي

ان هاي جه اندركاران ايراني در اين واقعه مهم كه هر سه سال در يكي از قاره اهداف شوراي جهاني و متعاقب آن مشاركت فعاالنه پژوهشگران و همه دست
 اي از تاريخچه شوراي جهاني آب در انتهاي فصل فارسي اين شماره مجله آورده شده است.  رسد. بنابراين خالصه شود ضروري به نظر مي برپا مي

 
تا در اشاعه  المللي را از نزديك دنبال نموده و سعي خواهد نمود هاي ملي و بين اين مجله در راستاي اهداف و وظايف خود در حد توان، تحوالت و چالش

هاي به عمل آمده، از همه پژوهشگران و  وسيله و بار ديگر، ضمن تشكر از همكاري كارهاي علمي و تحقيقاتي مرتبط، بسترهاي الزمه را فراهم سازد. بدين
و مديريت منابع آب در حل و فصل ريزي  نمايد كه با مشاركت فعال خود در ايجاد و ارائه ابزارهاي علمي ومورد نياز برنامه متخصصين آب كشور دعوت مي

 اندركاران صنعت آب كشور را ياري نمايند.  المللي و اشاعه آن از طريق مجله تحقيقات منابع آب و ساير نشريات، دست هاي ملي و بين چالش
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