
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 پيشگفتار

بهنگام سازي ند ملي )بخش و فرابخش( آب، قانون جامع آب و س هيئت تحريريه مجله در نظر دارد براي اشاعه دستاوردهاي علمي مرتبط با
 02طرح جامع آب فضاي مناسبي در مجله ايجاد کند. سند ملي آب در واقع نقشه راه توسعه منابع آب در کشور است که با توجه به چشم انداز 

توجه کامل هاي پس از آن بايستي با  ساله چهارم و پنجم و برنامه 5هاي  ساله توسعه فرهنگي و اقتصادي و عمراني کشور تهيه شده است. برنامه
نويس قانون جامع آب کشور که اخيراً با تالش مسئولين و  ريزي و طراحي شوند. پيش ساله کشور برنامه 02به اين سند ملي و چشم انداز 

نوان باشد تا بتواند به ع هاي تأثيرپذير از آن مي ها و ارگان پرسي و ملحوظ نمودن نظرات سازمان متخصصين ذيربط تهيه شده است نيازمند همه
هاي دريافت شده علمي و  اي با ارزش در خدمت متخصصين سيستم تأمين و توزيع و حفاظت از منابع آب کشور قرار گيرد. يادداشت مجموعه

هاي قبلي انجام گرفته اخيراً در  فني در اين زمينه به شکل مناسبي منعکس خواهد شد. بهنگام سازي طرح جامع آب کشور نيز در پي فعاليت
هاي دولتي و  ار وزارت نيرو قرارگرفته است که از ضرورت خاصي برخوردار است. بدينوسيله از اساتيد و متخصصين آب کشور در دستگاهدستور ک

هاي خود را در چارچوب مقاالت علمي و فني و با توجه به فعل و انفعاالت و  ها و ارزيابي شود نظرات، ديدگاه نهادهاي غيردولتي دعوت مي
هاي توسعه، افزايش نياز به منابع آب و ضرورت حفاظت از اين منابع و همچنين  آيند عرضه و تقاضاي آب، به اجرا درآمدن طرحتحوالت در فر

آبريز با هدف ايجاد نگرش مشترک و  هاي هايي از جمله تغيير اقليم، به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند. يکپارچه نگري در حوزه وقوع پديده
ترين مسائلي هستند که  ي توسعه با در نظر گرفتن نظر ذينفعان، مسائل اجتماعي، زيست محيطي و ميراث فرهنگي از مهمها دهي برنامه شکل

له بايد در نظر گرفته شوند. مشارکت مسئوالنه کارشناسان، اساتيد و متخصصين آب کشور در اين برهه از تاريخ تکوين مديريت آب و گذر از مرح
 آميز مرحله جديد در راستاي نيل به توسعه پايدار بسيار ارزشمند و مغتنم خواهد بود. تقاضا و طي موفقيتعرضه به فرآيند مديريت 

 
در مورد بکار بردن برخي اصطالحات علمي در مقاالت  اختالف نظرها مطلب با اهميتي که الزم است به اطالع خوانندگان مجله رسانده شود،

باشد. اما چنانچه مولفي اصرار بر بکار  کار بردن اصطالحات تأييد شده توسط فرهنگستان علوم کشور ميگونه موارد ب . توصيه مجله در ايناست
در جايگاه قضاوت در  مجله خود راباشد.  مکان ميسياست مجله اعمال نظرات مولفين تا حد ا ،بردن اصطالحات مصطلح متفاوتي داشته باشد
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