
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 پيشگفتار

کشور و در هيئت تحريريه مجله هميشه مصمم بوده است که در قالب مقاالت منتشر شده در مجله منعکس کننده آخرين تحوالت پژوهشي در 
زيست مورد نياز  شماره قبل هميشه توجه خوانندگان مجله را به تحوالت تحقيقاتي و علمي آب و محيط 7المللي باشد. در پيشگفتار  عرصه بين

، حضوراي با  هاي نو و در حال وقوع معطوف نموده است. اخيراً انجمن در جلسه المللي و موضوعات وتکنولوژي براي کشور، مطرح در سطح بين
هاي انجمن  انديشي دعوت نموده در اين جلسه عالوه بر طرح چالش هاي دولتي و خصوصي، آنان را به هم خبرگان و کارشناسان و مديران بخش

هاي انجمن که مجله تحقيقات منابع آب  در خودکفايي مالي و ايجاد انگيزه مشارکت اعضاء در برنامه انجمن، سازماندهي علمي و فني فعاليت
هاي تحقيقاتي متنوعي را ايجاد  بندي علمي و فني انجمن که زمينه باشد نيز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. اهم جمع مت مهمي از آن ميقس
 باشد: کند، به شرح زير مي مي

 هاي مشترک ها و آبخوان برداري از منابع آب در رودخانه توسعه دکترين بهره 

 ن بخش آب، آب و امنيت غذايي و نقد ساختاري بخش آب و  کارايي در سطوح ملي تا محليهاي کال توسعه برخورد علمي با سياست 

  نوآوري در بازچرخاني آب با توجه به اصول و مبانيcircular economy 

 سازي نيروي انساني به ويژه در بخش کشاورزي مديريت مصرف آب و ظرفيت 

 توسعه نقش اجتماعي آب از طرق مختلف 

 ها هاي آب با توجه به عمر مفيد و اقتصادي آن زيرساخت بازسازي و بهسازي 

المللي به شرح زير مطرح  هاي ملي و بين ها و تسهيل فرصت براي ايجاد زيرساخت (action plans)ها چندين برنامه فعاليتي  در ميان اين فعاليت
 گرديد:
 تشکيل يک شوراي غيردولتي آب در کشور 

 وح دبستاني و دبيرستانيارتقاي آگاهي عمومي به ويژه در سط 

 هاي آب در سطوح مختلف سازماندهي گفتمان 

 توسعه شبکه همکاري ( هاNetworking) 

 هاي نسبي منابع آب ايران در بين کشورهاي  استفاده از مزيتMENA 

د از آن، از همه هاي کارشناسي قبل و بع انديشي و فعاليت هاي انجام شده در قالب اين جلسه هم هيئت تحريريه ضمن تشکر از تالش
کند که در اين تالش جمعي مشارکت، و انجمن و مجله تحقيقات منابع آب ايران را در اشاعه نتايج آن ياري  متخصصان آب کشور دعوت مي

 نمايند.
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