
 

 

 
 

 

 پيشگفتار
ای مدیریت منابع  حرفههای  ترین چالشها و دغدغه خود را به بررسی مهم 01/5/01جلسه مورخ  "تحقیقات منابع آب ایران"هیئت تحریریه مجله 

 های ذیل پرداخته شود.  ها با سرفصل ئت تحریریه، از این شماره مجله به این چالشیآب کشور اختصاص داد و مقرر گردید در سخن ه

 گرم شدن هوا و اثرات تغییر اقلیم در تامین آبهای قابل استحصال. -

 اری. یپمپاژ آب از رودخانه در باالدست برای تامین آب آب -

 های مرزی و مبادله آب از مرز.  رودخانه -

 نظارت برمدیریت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی. -

 بازنگری روشهای بهینه سازی مصرف آب. -

 ها. تاالبها و دریاچه -های توسعه منابع آب و اثرات آن در تغییر اکوسیستم کشور محدودیت -

 ایجاد شبکه سراسری توزیع آب. -

 های تامین و مصرف آب. شارکت و اعمال سیستمباالبردن سطح اعتماد عمومی در م -

 های سنگین آب و اثرات آن روی بیمه محصوالت کشاورزی. مدیریت ریسک و احتمال سرمازدگی و بارش -

ی های کشور وضعیت مطلوب پـردازیم. تاالبـها و دریاچه های توسعه منابع آب و اثرات آن در تغییر اکوسیستم کشور می در این شماره به محدودیت
برداری و حفاظت از  ریزی، طراحی، بهره توان در طرحهای توسعه منـابع آب و برخـوردهای مـوضعی در بـرنامه ندارند که دلیل عمده آن را می

 ها و منابع آب جستجو نمود. قطعاً تغییرات اقلیمی و تواتر وقایع حدی خشک و تر نیز تعادل اکوسیستم کشور را در جهت کم آبی و افت دریاچه
ها، وضعیت شریانهای حیاتی  مجاز از رودخانه های سنتی در باالدست سدها و برداشتهای غیر خشک شدن تاالبها، سوق داده است. توسعه شبکه

برداری از طرحهای توسعه پایین دست سدها  کشور را دچار معضالتی نموده است و عمالً در پشت بسیاری از سدهای کشور آب الزم جهت بهره
کنند ولی در هماهنگی و سازگاری با طرحهای توسعه  توانند اهداف خود را تامین می شود. برخی از طرحهای آبخیزداری که می نمیآوری  جمع

ریزی یکپارچه و جامع منابع آب در سطح هیچ یک از  های آبریز مرتبط به خود نیستند و عمالً برنامه منابع آب از جمله سدهای بزرگ در حوضه
کشور در حد قابل قبولی پیاده نشده است، آبخوانها و منابع آب زیرزمینی کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارند که در پیشگفتار  های آبریز حوضه

 به آن پرداختیم. 01مجله شماره 
لی های اص ای برای جلـوگیری از تخریب بیشتر و بازسازی اکوسیستم هیئت تحریریه مجله کلیه متخصصین آب کشور را به یک عزم حرفه

نماید. مجله تحقیقات منابع آب ایران آمادگی خود را جهت دریافت مقاالت مرتبط و بحث و تبادل نظر جهت ایجاد ساز و  کشور دعوت می
 دارد. کارهای الزم در این زمینه اعالم می
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