
  

 
 
 

 

 

 

 

 پيشگفتار

هاي  سخن اين شماره مجله تحقيقات منابع آب را به ضرورت توسعه طرحهاي تحقيقات منابع آب مبتني بر برنامه
دهيم. بررسي عملكرد  دراز مدت، افزايش بازدهي آنها و به ويژه تحقيقات پايه به منابع آب اختصاص ميميان مدت و 

هاي اجرايي تخصيص  نامه رغم وجود قوانين و آئين دهد علي سازمانهاي اجرايي در توسعه تحقيقات منابع آب نشان مي
در ده سال گذشته در روند اعطا، انجام  و اشاعه  درصدي از درآمدهاي سازمانهاي اجرايي به تحقيقات، تغيير ملموسي

تر شده است و سازمانهاي اجرايي  پايه نيز كم رنگ طرحهاي تحقيقاتي ايجاد نشده است. در اين راستا نقش تحقيقات
انديشند. افزون بر اين، تحقيقات كاربردي نيز معطوف به  ساله مي 4-5صرفاً به حل مشكالت خود در يك افق 

 بازده كاربردي كوتاه مدت شده است. تحقيقات با
تحقيقات بتوان محيطي الزمه تحقيقات بنيادي است، تا بر پايه آن  توجه جدي به مسائل فرهنگي، اجتماعي و زيست

هاي  هاي مختلف مديريت آب و محيط زيست، تغييرات اقليمي و امنيت آب كه جزو مهمترين اولويت در زمينه
ها و ابزارهاي مورد نياز براي اعمال  را به مسيري سوق داد كه دانش، آگاهي هستندالمللي  تحقيقاتي در سطح بين

اي  گيري در امر تحقيقات براي حل مشكالت روزمره، مجموعه مديريت جامع منابع آب ايجاد گردد و به جاي موضع
ات آب در كشور است، ريزي تحقيق نگري در امر برنامه از پژوهشهاي مربوط و تكميل كننده كه حكايت از يكپارچه

هاي فردي و بدون  ها براساس تالش هاي تحقيقاتي نيز مشهود است كه اكثر مقاله شكل گيرد. اين امر در انتشار مقاله
هاي  هاي دكتري و كارشناسي ارشد و نه لزوماً بررسي نتيجه پروژه پشتوانه مالي و اطالعاتي الزم در سطح رساله

ايم، ولي  ها داشته القيت بوده است. از نظر كمي پيشرفت قابل توجهي در چاپ مقالهگسترده تحقيقاتي با نوآوري و خ
ها پيشرفتي صورت نگرفته است. عالوه براين در دهه گذشته تحول قابل  به همان نسبت در بهبود كيفيت مقاله

ش سنتي ارسال توجهي در ايجاد زير ساختار تحقيقاتي نيز مشاهده نشده است. سازمانهاي اجرايي با همان رو
ها  موضوعات تحقيقاتي بيشتر سعي بر كار كارشناسي و نيمه تحقيقاتي براي رفع نيازهاي كاربردي در سازمان

اند. سلسله مراتب  هاي مهندسي مشاور فاقد زيرساختهاي تحقيقاتي را نيز به خدمت گرفته اند و بعضا شركت داشته
همان شكل سابق با تاخيرات هميشگي خود در بررسي گزارشهاي پذيرش، انعقاد قرارداد و پرداختهاي پژوهشي به 

ها و ايجاد يك  دريافت سهم باالسري دانشگاه  هاي پژوهشي، ها وظايف معاونت پيشرفت كار ادامه دارد. در دانشگاه
مايت باشد. صندوق ح سيكل تاخيري ديگر در واريز مبالغ دريافتي به حسابهاي مختلف و نهايتاً پرداخت به محقق مي

از پژوهشگران نيز كه ظاهرا بايستي نقش بنياد ملي تحقيقات را ايفا نمايد نيز عملكرد قابل توجهي در بررسي 
پيشنهادات تحقيقاتي و توسعه حضور خود در كنار محققين و به خصوص محققين جوان نداشته است. هيئت تحريريه 

ها و وزارت علوم را به ايجاد راهكارهاي توسعه تحقيقات  انجمن توجه مسئوالن و مديران سازمانهاي اجرايي، دانشگاه
 كند. منابع آب و زيرساختهاي الزم براي ايجاد تسهيالت و اشاعه نتايج تحقيقات جلب مي
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