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پيشگفتار
سخن آغازين اين شماره از مجله را به دو مطلب مهم اختصاص
ميدهيم:
 -1تحقيقات و مطالعات منابع آب كشور دستخوش تحول قابل
توجهي در زمينههاي ذيل ميباشد:
 ضرورت پرداختن به تحقيقات مرتبط به وقايع جدي به خصوص
خشكسالي كه اركان اقتصادي و اجتماعي جامعه را در سالهاي
اخير تحت تاثير قرار داده است .در زمستان گذشته خوشبيني
قابل توجهي براي ادامه يكسال پرآب وجود داشت كه عمال در
بهار امسال بسياري از انتظارات تبديل به نگراني براي مقابله با
يكسال خشك و كمآب در تابستان و پاييز شده است كه به نظر
ميرسد انتظارات جامعه آمادگي بيشتري در زمينه پيشبيني و
آمادهسازي در اين زمينه را ميطلبد.
 مديريت بحران زيرساختهاي آب ـ اهميت حفاظت از شريانهاي
حياتي آب كه وابستگي قابل توجهي در همه بخشهاي توسعه
ايجاد نموده است و روز به روز با توجه به توسعه سامانههاي
شهري و صنعتي در كشور آسبپذيريها افزايش يافتهاند كه
شامل پدافند غيرعامل ،شكست سيستمهاي تامين و توزيع آب و
خطر آلودگي گسترده منابع آب مازاد بر كمبودهاي طبيعي آب
ميشود .توجه همه دستاندركاران را به خود جلب نموده است.
از اساتيد و متخصصين دعوت ميگردد با مشاركت بيشتري در
زمينههاي فوق شركت نموده و نتايج تحقيقات خود را در قالب مقاالت
به مجله تحقيقات منابع آب ارسال نمايند.
 -2مطلب مهم ديگر بهنگامسازي طرح جامع آب كشور ميباشد
كه با رويكرد مديريت يكپارچه (جامع) آب ( )IWRMتوجه محافل
حرفهاي و پژوهشي آب را به خود جلب نموده است .اين مطالعات در 6
حوضه اصلي كشور شروع شدهاند.
طرح جامع آب كشور كه تاكنون در دو مرحله در سالهاي  1661و
 1631انجام گرديده و عليرغم كاستيهاي خود ،از نظر جامعيت
اطالعاتي و شناخت پتانسيلها و زيرساختهاي منطقهاي ،داراي
ارزشهاي بسياري ميباشد .در بهنگامسازي اين طرح اهداف زير دنبال
ميشود:
 توجه به ارزش و هزينه كامل آب در حوضههاي مختلف
 اجراي طرحهاي توسعه در نقاط مختلف كشور با توجه به
محدوديت منابع آب و نگرشهاي ملي
 مقابله با تهديدهاي فزاينده در تخريب كيفيت منايع سطحي و
زيرزميني
مقابله با برداشتهاي بيرويه از آبهاي زيرزميني در دشتهاي ممنوعه و
ممنوعه بحراني
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 حل و فصل مناقشات و تنشهاي اجتماعي و سياسي ناشي از
رقابت مصرفكنندگان بخشهاي مختلف و نيز رقابت در مناطق
مختلف حوضه آبريز
 رعايت الزامات برنامهريزي در مقياس حوضههاي آبريز
 حفظ اكوسيستمهاي آبي و پيشگيري تهديدهاي فزاينده در اين
زمينه
 افزايش راندمان مصرف آب در بخشهاي مختلف
 تقويت مديريت سيل و خشكسالي
 ايجاد سيستم كارآمد ترويج و آموزش بهرهبرداران و به ويژه
كشاورزان
 افزايش سهم مشاركت ذينفعان در مديريت منابع آب
 تقويت اقتدار و هماهنگي دستگاههاي مختلف در اجراي
برنامههاي مرتبط با مديريت منابع آب از قبيل رعايت الگوي
كشت ،حفاظت از آبهاي زيرزميني و كنترل كيفي منابع آب
 ايجاد توازن بين مصارف مختلف در سطح كشور
 ايجاد پايگاههاي اطالعاتي مناسب در بخشهاي مختلف مصرف
و تقاضا در حوضههاي آبريز و به تبع آن تشكيل سامانههاي
حسابداري ملي آب و نظام تخصيص
از چالشهاي مهم اين طرح ،برنامهريزي در سطح حوضه آبريز با
توجه به حاكميت منطقهاي آب در سطح استانها ميباشد .مشاركت
اساتيد و متخصصين در قالب طرحهاي پژوهشي و پاياننامههاي
كارشناسي ارشد و دكتري در زمينههاي مختلف مديريت يكپارچه منابع
آب ،مكانيزم و بستر الزم را در جهتدادن و تداوم طرحهاي جامع آب
كشور ايجاد ميكند .به همين منظور مجله تحقيقات منابع آب آمادگي
خود را در جهت اشاعه نتايج اين تحقيقات و توسعه گفتمان در ايجاد
نگرش مشترك در برنامهريزي و مديريت منابع آب اعالم ميدارد.

