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پيشگفتار
مجله تحقيقات منابع آب پنجمين شماره خود را به چاپ مي رساند .سير تحوالت تحقيقات منابع آب ايران در ده سال گذشته که نتايج آن در
مقاالت اين مجله و ديگر مجالت معتبر داخلي و خارجي منعكس شده است ،نشاندهندهي رشد قابل مالحظه آگاهي از روشها و ابزارهاي
محاسباتي و مديريتي در سطح کشور ميباشد .در اولين کنفرانس مديريت منابع آب در سال  3131که در دانشگاه تهران برگزارشد انجمن علوم
و مهندسي منابع آب توانست به خوبي تواناييهاي داخلي در استفاده از روشهاي پيشرفتهي برنامهريزي و مديريت منابع آب را در قالب
طرحهاي کاربردي محک بزند .کيفيت مقالههاي ارسال شده براي دومين کنفرانس مديريت منابع آب انجمن که در دانشگاه صنعتي اصفهان در
تاريخ 1و 4بهمن ماه  3131ارائه ميشود نيز نشاندهنده پيشرفت در اين سير تكاملي ميباشد .در يک ارزيابي کارشناسي به نظر ميرسد سطح
ظرفيتسازيهاي انجام شده در زمينه تدوين مدلهاي برنامهريزي و مديريت منابع آب با آخرين دستاوردهاي بينالمللي همسو شده است.
چالشهاي اصلي در کاربردي نمودن و استفاده موثر از اين مدلها ،تقويت بنيه اطالعات پايه کمي و کيفي آب و ايجاد زير ساختهاي الزم به
خصوص در امر برداشت اطالعات به هنگام ،سيستمهاي پايش و هشدار و تغييرات ساختاري براي ايجاد مكانيزمهاي الزم براي پياده نمودن و
استفاده موثر از مدلهاي تهيه شده ميباشد .هر چند که توجه به تحقيقات در همهي زمينههاي مديريت منابع آب يكسان نبوده است و پرداختن
به مباحث اجتماعي و اقتصادي و محيط زيستي که از ارکان مديريت منابع آب هستند چندان پيشرفت نداشته است ،ولي ضرورت آن در جامعه
حرفهاي آب احساس شده و دستاندرکاران سعي در ظرفيتسازي و توسعه روشهاي مورد نياز در اين زمينهها را دارند .مجله تحقيقات منابع آب
نيز اولويت خاصي براي مقالههايي که منعكسکنندهي مديريت جامع منابع آب با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،محيط زيستي و
حقوقي ميباشند قائل است و همه پژوهشگران را ترغيب مي نمايد که در جهت شكل دادن به تحقيقات و مطالعاتي که اين عوامل مهم را جهت
بهبود محيط زيست انساني ،حفظ اکوسيستم و توسعه سيستم اقتصادي کشور سوق ميدهد ،قدم بردارند.
همزمان با تحوالت داخلي ،توجه به تحوالت و اولويتهاي علمي و تحقيقاتي بينالمللي ضروري ميباشد .برنامهي پنج ساله هفتم هيدرولوژي
 IHP7يونسكو با تيتر اصلي «وابستگيهاي به آب :سيستمهاي تحت تنش و واکنش جوامع» 3از سال آينده شروع خواهد شد در اين برنامه پنج
محور اصلي وجود دارند که پس از سه سال برنامهريزي تعيين شدهاند.
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هيئت تحريريه انجمن با ارج نهادن به حرکتهاي بينالمللي ،محققين ،دانشمندان ،دانشجويان و کارشناسان ايراني را در جهت مشارکت هر چه
بيشتر در حرکتهاي حرفهاي بينالمللي و منطقهاي مديريت منابع آب که فعاليت هاي منابع آب يونسكو يكي از مهمترين برنامههاي همكاري
بين دول بينالمللي در زمينه آب ميباشد ،دعوت مينمايد.
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