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سو و کمبود منابع آب به دلیل قرارگیری کشور ایران در موقعیت  پایدار صنعت و کشاورزی از یک ةرشد جمعیت و لزوم توسع
کمبود منابع آبی و یا به عبارتی بحران آب در  ةلئهای اخیر از سوی دیگر، مس خشک و وقوع خشکسالی جغرافیایی خشک و نیمه

 شونده با توجه به شرایط موجود تقریباًبیشتر منابع آب تجدید ةتوسعکه امکان  است. از آنجاده کرطرح کشور را به صورت جدی م
ها،  بازیافت آب از منابع آب غیرمتعارف مانند استفاده از فاضالبتوسعة رو،  مهم پیش های، بنابراین رویکرداستممکن ناامری 

 .استهای شهری، صنعتی و کشاورزی  جلوگیری از آلودگی منابع آبی توسط فاضالبهمراه  هب شور و لب های شور آب
و  «های شهری، صنعتی و کشاورزی دانش و فناوری بازیافت پساب»با توجه به اهمیت بحران آب در کشور، طرح کالن ملی 

های دانشگاه و صنعت در حال  کشور در بخش های پژوهشی و اجرایی تانسیلها و پ ظرفیتگیری از تمام  های ملی با بهره دیگر طرح
ها در نشریات داخلی رو به افزایش  اجرا بوده و منجر به نتایج و دستاوردهای پژوهشی بسیاری شده است که تمایل به انتشار آن

که گردآوری و انتشار شود  میزار ها همایش و گردهمایی ملی با موضوعات مرتبط در کشور برگ عالوه هرساله ده هاست. ب
ترغیب نیروهای جدید به آورد و موجب  میو صنعتگران فراهم محققان استفادة مرجعی بسیار غنی جهت  دستاوردهای پژوهشگران

 گردد. می آبی کشور پراهمیت بازیافت آب جهت رفع بحران کم ةحوزتحقیق در 

با هدف ایجاد مرجعی ملی و غنی از  بازیافت آبنشریة ، اهمیت موضوع و تحقیقات روزافزون محققان در کشور با توجه به
با پشتیبانی و حمایت متخصصان و محققان  ،بازیافت آب و پساب ةحوزدر  جدیدترین و معتبرترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی

 عهده گیرد.بر  در کشور پساب آب و بازیافت های دانش و فناوری ةتوسعاندازی شده است تا نقشی ویژه در  این حوزه راه
، شهری، ها وریفنا، مدیریت، اقتصاد و اجتماع، زیست و انرژی محیط، بهداشت محیط، در محورهای منابع آب بازیافت آبنشریة 

. رویکرد اصلی استنظران این حوزه  پذیرای مقاالت محققان و صاحب سازی آموزش و فرهنگ، کشاورزی و فضای سبز، صنعتی
ثر ؤو امید است تا از این طریق اقدامی ماست بازیافت آب در منطقه و جهان توسعة پژوهشی برای  -های علمی نشریه، انتشار یافته

گیری  تسهیل در بهرهدر راستای حل نیازهای صنعت آب کشور و  دهی به تحقیقات پژوهشگران این حوزه گذاری و جهت سیاستدر 
محترم نشریه که همگی از تحریریة ت ئهیصورت گیرد.  های پژوهشگران این حوزه در قالب مطالب به زبان فارسی صنعت از یافته

حوزة مند در  از تحقیقات علمی ارزش جامعند، عزم بر ایجاد پایگاهی نظران بحث بازیافت آب کشور اساتید، متخصصان و صاحب
مند سازند و  ها را بهره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه علمی کشور به ویژه استادان و دانشجویان دوره ةبازیافت آب دارند تا جامع

 باشد.قیقات علمی این حوزه ثر در پویا و قوی نگاه داشتن تحؤم گامی
داند که بدون  و محققان ارجمندی میمتخصصان انتشار، خود را مفتخر به پشتیبانی اساتید، شمارة در اولین  بازیافت آبنشریة 

فاضالب کشور که های علمی استادان محترم و متخصصان گرامی صنعت آب و  از حمایت ،شد. لذا زحمات ایشان این مهم میسر نمی
جدیت در ها و  رفع کاستیبا  تالشاین ثمرة  که نماید. امید است اری میزسپاسگرا در این راه یاری نمودند،  بازیافت آب ةنشری

 ارتقای دانش بازیافت آب کشور را فراهم نماید.به بار بنشیند و موجبات  نشریه ارتقای کیفیت و جایگاه علمی




