
  

 
 

 

 

 

 پيشگفتار

باشد و امسال نيز شعار  كه هر ساله مقارن با روز جهانی آب نيز می فرا رسيدن سال نو و نوروز باستانیهيئت تحريريه 
اساتيد، متخصصين و مديران آب كشور تبريک و تهنيت  را به همه دانش پژوهان، «آب مايه حيات است»آن 
گذارد. اين مجله هر سال و به طور  می خود را پشت سر ت منابع آب ايران چهارمين سال انتشارگويد. مجله تحقيقا می

هاي بهار، پائيز و زمستان منتشر نموده است كه در حال حاضر تأخير زمانی نسبت به چاپ  منظم سه شماره در فصل
اكنون مقاالت پذيرفته  اي كاهش يافته است و هم مقدار قابل مالحظه  به موقع مجله ندارد. زمان داوري مقاالت به

دريافت نظرات  ديدباشند. از اهداف مهم در سال ج شماره آينده نيز از وضعيت مساعدي برخوردار میشده براي دو 
باشد كه اميد است با مشاركت بيشتر اعضاء هيئت تحريريه  ماه در دوره اول داوري مقاالت می 3داوران ظرف حداكثر 

ف مهم دست يافت. با توجه به وضعيت نسبتاً ماه آينده به اين هد 6و مولفين مقاالت چاپ شده در  مجله بتوان در 
مناسب دريافت و داوري مقاالت، هيئت تحريريه سعی خواهد نمود كه در قبول مقاالت براي داوري در مجله 

منابع آب عمل نمايد. در مجله تحقيقات منابع آب اولويت با مقاالتی در  هاي تخصصی مندتر و با تکيه بر زمينه هدف
سازي كمی و كيفی  ريزي و مديريت منابع آب، مدل بهاي سطحی و زيرزمينی، منابع آب، برنامهزمينه هيدرولوژي آ

 هاي هاي آبياري و تخصيص آب، مديريت مصرف آب در بخش ها و روش مخزن و آبهاي زيرزمينی، شيوه -رودخانه 
هاي  و زيست محيطی طرحباشد. همچنين به مقاالتی كه مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادي  شهري و كشاورزي می

منوط به تلفيق آنها با  ،هاي هيدروليک در زمينه ها شود. پذيرش مقاله اي داده می يژهيت ووتوسعه منابع آب هستند اول
محدود به   ،فاضالبو  زمينه آبدر  ها مقاله باشد. میپهنه بندي سيل مسائل منابع آب از جمله انتقال رسوب و 

هاي  زمينه هواشناسی محدود به اثر ريزش ها در و مقاله هاي مصرف ها و سرانه تعرفه مديريت نشت و فشار و بررسی
جوي در ارزيابی رواناب، آب قابل استحصال و اثرات تغيير اقليم در منابع آب، خواهد بود. مجالت هيدروليک، آب و 

هيدروليک، آب و فاضالب و هاي  فاضالب و مجالت متنوع اقليم شناسی و جغرافيا براي مقاالت مرتبط با زمينه
از بدو انتشار مجله مورد نظر بوده است كه بدليل نوپايی مجله  ها باشند. اعمال اين سياست تر می هواشناسی مناسب

گام برداشتن در جهت هرچه بيشتر تخصصی نمودن مطالب و مقاالت  ديداعمال نشده است. از اهداف مهم در سال ج
خواهد بود. براي رسيدن به اين هدف مشاركت و اي مديريت آب  هاي غيرسازه نبهبا تاكيد بر جچاپ شده در مجله 

 همراهی متخصصين در اين مسير كارساز و موجب سپاسگزاري خواهد بود.
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