آشنایی با نشریه

نشر مجالت علمی -حرفهای (علمی -ترویجی) راهکاری موثر در
افزایش روزآمدی دانش مهندسان میباشد .علیرغم اینکه در کشور ما
در زمینه علوم آب منابع اطالع رسانی و مجالت متعددی وجود دارد
اما جایگاه نشریاتی که بتوانند تجربیات کاربردی دست اندرکاران را به
روشی علمی به نظر سایر کارشناسان برسانند خالی است.
هدف این نشریه کمک به بهبود روشهای اجرایی در عرصه مهندسی
آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی
است .در این راستا این نشریه به صورت هدفمند ،در مراکز علمی و
اجرایی تأثیرگذار و مرتبط با بخش آب در سراسر کشور توزیع میگردد.
این مراکز عبارتند از:
 oاستانداریها
 oشرکت مدیریت منابع آب کشور
 oکلیه شرکتهای آب منطقهای کشور
 oشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 oکلیه شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی
 oپژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با بخش آب
 oاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها
 oاداره کل حفاظت محیط زیست استانها
 oدفاتر مدیریت آب و خاك و فنی مهندسی جهاد کشاورزی استانها
 oشرکتهای مشاور در رسته آب دارای رتبههای یک و دو
نوع مقاله

 oپیمانکاران مرتبط با رسته آب دارای رتبههای یک تا سه
 oشرکت شهركهای صنعتی استانها
 oکارخانجات تولید کننده تجهیزات مرتبط با صنعت آب و فاضالب
 oگروههای مهندسی عمران ،منابعطبیعی ،کشاورزی و بهداشت در
دانشگاهها و کتابخانههای آنها
دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت ،شهر
و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب ،از دیدگاه علمی-
کاربردی خواهد بود .بر این اساس ،محتوای موضوعی مقاالت در این
نشریه شامل -1 :آب ،اقتصاد و مدیریت  -2کیفیت آب و فاضالب -3
انتقال آب و سازههای آبی  -4آبیاری و کشاورزی  -5منابع آب سطحی
 -6منابع آب زیرزمینی  -7مدیریت منابع آب خواهد بود.
همچنین مقاله میتواند در یکی از انواع جدول زیر ارائه شود.
چارچوب مقاالت مطالعه موردی :این گروه از مقاالت با ساختار مقاله
علمی پژوهشی (عنوان ،چکیده فارسی و واژههای کلیدی به زبان
فارسی و انگلیسی ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری
و منابع) ارائه شوند.
چارچوب سایر انواع :این گروه از مقاالت شامل عنوان ،چکیده فارسی
و واژههای کلیدی به زبان فارسی و انگلیسی ،مقدمه در شروع و
جم عبندی در انتها میباشند .عناوین دیگر در بدنهی مقاله به انتخاب
نویسنده گذاشته میشود.

قالب مقاله

(مقاله کامل یا کوتاه /
انتقال مفاهیم
داخلی /ترجمه)

توضیحات
معرفی یک مفهوم که تاکنون در کشور به درستی یا اصالً معرفی نشده است.

معرفی
تکنولوژی،
روش و ابزار

 -1معرفی تکنولوژی و روش برای اولین بار در کشور (مطالعه موردی میتواند یکی از انواع این نوع مقاله باشد)
(مقاله کامل /داخلی/
 -2معرفی یک وسیله /مدل کاربردی برای حل مسائل مدیریتی /مهندسی آب (مدلها ،نرم افزارها ،سامانهها
ترجمه)
و  .)...موضوعات این نوع مقاالت در حوزه کاربرد چالش برانگیز /موردنیاز است.

انتقال تجربه

 -1معرفی یک روش عملی /اجرایی /اداری که نتایج مطلوبی در پی داشته است .تجربههای کسب شده توسط
(مقاله کامل یا کوتاه  /سازمانها ،دستگاههای اجرایی یا مشاورین میتواند از این نوع باشد.
 -2بررسی کارایی روش در رشایط خاص ضمن مقایسه با نتایج پیشین( .نتیجه یک تحقیق کاربردی /مطالعه
داخلی /ترجمه)
موردی میتواند از این نوع باشد)

مروری

مقاله کامل (داخلی/
ترجمه)

یادداشت فنی

داخلی /ترجمه

یک موضوع خاص مورد توجه وسیع قرار میگیرد و کلیه مسائل (روشها /مزایا و معایب آنها) مرور میشود.
موضوعات این نوع مقاالت بایستی در حوزه کاربرد چالشبرانگیز  /مورد نیاز باشد.
 -1طرح موضوع /چالش /سئوال و سپس ارائه فرضیه یا راه حل فرضی
 -2نقد مقاالت چاپ شده قبلی

راهنماینگارشمقاله

• متن مقاله الزم است در محیط  Wordدر ابعاد  A4با 2/5
سانتیمتر حاشیه از هر چهار طرف به صورت یک ستونه و با قلم
 Adobe Arabicاندازه  14و فاصله خطوط  1/15حداکثر در 10
صفحه نگاشته شود .همه عناوین موجود در متن مقاله از جمله
چکیده ،مقدمه و  ...نیز با همین قلم ولی  Boldباشند.
نشریه آب و توسعه پایدار

• عنوان مقاله در وسط صفحه اول نوشته شود .عنوان مقاله باید کوتاه
و روان بوده و از  15واژه تجاوز نکند .ابتدای واژههای اصلی عنوان
انگلیسی مقاله با حروف بزرگ ( )Capitalنوشته شود.
• چکیده باید در عین مختصر بودن ،بهروشنی گویای محتوای مقاله
باشد و با تأکید بر روشها ،نتایج و اهمیت کاربرد آن بوده و در آن از
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کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود .متن چکیده از  250کلمه تجاوز
نكرده و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود .چکیده انگلیسی باید
ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.
• واژههای کلیدی حداکثر  5کلمه و بعد از متن چکیدههای فارسی و
انگلیسی نوشته شود.
• مقدمه باید شامل اطالعات مربوط به سابقه کار ،توجیه اهمیت
تحقیق و هدف بررسی باشد.
• مواد و روشها باید به طور مشخص و روشن بیان شود .اگر روش
تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود .همچنین
از شرح كامل روشهای اقتباس شده خودداری كرده و به ذكر منابع
آن بسنده شود.
• نتایج و بحث باید شامل تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در
ارتباط با کار تحقیق مورد نظر باشد .عنوان جدول در باال و با فرمت
وسطچین نوشته و گویای نتایج مندرج در آن باشد .هر جدول با یک
خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدول
جدا و در زیرمتن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود .در صورت
لزوم میتوان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر
سر جدول استفاده کرد .از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول
خودداری شود.
• عنوان شكل در پایین و با فرمت وسطچین نوشته و معرف محتوای
ارایه شده در آن باشد .از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی
در شكلها استفاده شود .تمامی نمودارها نیز با عنوان شکل ارائه شوند.
• عناوین اشکال و جداول با فونت متن به اندازۀ  2واحد کوچکتر به
صورت شکل  -1نوشته شود.
• در صورت استفاده از نمودار ،اشکال و تصاویر در مقاله ،باید فایل
اصلی آنها نیز به همراه مقاله ارسال شود.
• منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطالعات در زمینه کار
مورد نظر باشد .فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی
نویسندگان مقاله مرتب شود .وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده
استفاده میشود ترتیب شمارهگذاری این مقالهها بر حسب سال
انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد .در فهرست منابع ابتدا
منابع فارسی و در ادامه آن ،منابع خارجی نیز ارائه شود.
• منابع موجود در متن مقاله با استفاده از روش نام و سال در داخل
پرانتز (افتخاری )1385 ،و اسامی بیشتر از دو نفر همراه با واژه
همکاران (افتخاری و همکاران )1385 ،ذکر شود .کلیه اسامی التین
اشخاص در متن به صورت انگلیسی نوشته شود (.)2004b ،Argue
• در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات غیرفارسی خودداری
شود (در صورت نیاز استفاده از پاورقی مجاز است).
• دستورهای نقطهگذاری ( )Punctuationدر نوشتار متن رعایت
شود .مثالً گذاشتن فاصله قبل از نقطه ( ).و كاما ( )،و عالمت سوال
(؟) الزم نیست ،ولی بعد از آنها ،درج یك فاصله الزم است.
• واحدهای اندازهگیری بر اساس سیستم  SIگزارش شوند.
• در صورت نیاز ،بخشهای سپاسگزاری و پیشنهادات میتوانند به
صورت خالصه به متن مقاله اضافه شوند.
• پینوشت :شامل برابر نهادهای التین و توضیحات ضروری درباره
اصطالحات و مطالب مقاله ،باید به ترتیب با شماره در متن و با عنوان
پی نوشت در انتهای مقاله ،قبل از منابع درج گردد.
نشریه آب و توسعه پایدار

• از قالبهای زیر برای ارایه فهرست منابع استفاده شود (پاراگراف
مربوط به هر یك از منابع دارای فرمت بیرون آمدگی سطر اول
( )Hangingباشد:
 .1مقاالت :نگارندهگان .سال .عنوان مقاله .عنوان مجله ،جلد (شماره)
مجله :شماره صفحات.
قهرمان ،ب ،.حسینی ،س.م .و عسگری ،ح.ر .1382 .كاربرد زمین آمار در
ارزیابی شبكههای پایش كیفی آب زیرزمینی .نشریه علمی-پژوهشی
امیركبیر (مهندسی عمران و گرایشهای وابسته)(14 ،ه.981-971:)55-
Sparks D.L., Thompson H.A. and Gupta H.V. 2009. Visible
changes in macro mica particles that occur with nickel depletion. Water. Air and Soil Pollution, 31:217-230.
 .2کتب :نگارنده(گان) .سال .عنوان کتاب .جلد .انتشارات .نوبت چاپ.
شهر ،کشور.
علیزاده ،ا .1385 .طراحی سیستمهای آبیاری .جلد  :1طراحی
سیستمهای آبیاری سطحی .دانشگاه امام رضا (ع) .مشهد.
Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. John
Wiley & Sons, NewYork.
 .3همایشها :نگارندهگان .سال .عنوان مقاله .عنوان همایش .محل
همایش ،شهر ،کشور.
Berrada B. 2004. Options for water management during
drought. In E.D. Martin (ed.) Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop, 8–10 Jul. 2004. Soil
)and Water Conserv. Soc., New Mexico, USA. (p. 29–37
ایزدی ،ع ،.علیزاده ،ا ،.داوری ،ک .و قهرمان ،ب .1386 .مدیریت منابع
آبهای زیرزمینی در مناطق خشك و نیمه خشك (مطالعه موردی:
دشت نیشابور) .نهمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیر.
دانشگاه شهید باهنر كرمان ،کرمان ،ایران.
 .4درگاه الكترونیكی ( :)Web siteنام .آدرس وبگاه .تاریخ بازدید.
http://www.informaworld.com/content Ua/V.24-2-2004/
article9.htm (visited 5 September 2010).
 .5منابع بینام :در صورت عدم وجود نام شخص یا اشخاص حقیقی به
عنوان نویسنده باید از نام شخص حقوقی (نام سازمان) استفاده شود.
• همراه هر مقاله یك صفحه جداگانه كه در آن عنوان كامل مقاله،
تاریخ و محل انجام تحقیق ،نام ،نام خانوادگی ،محل خدمت ،مدرك
تحصیلی ،رتبه علمی نویسنده یا نویسندگان و همچنین آدرس پستی،
ایمیل ،تلفن ثابت و همراه نویسنده مسئول ارسال گردد.
• فایل اسکن شده تعهدنامه در سامانه نشریه بارگذاری شود.
• مقالهای که فرمت نشریه را دارا نباشد و یا فایل تعهد نامه امضا شده
ارسال نشده باشد ،در جلسه هیأت تحریریه نشریه مطرح نمیشود.
• مقاله نباید در هیچ یك از نشریات كشور به چاپ رسیده یا همزمان
برای مجالت دیگر ارسال شده باشد.
• پس از طی مراحل داوری مقاله ،اصالحات احتمالی به اطالع نگارنده
مسئول میرسد و پس از انجام اصالحات مورد نظر داوران ،بایستی
فایل مقاله از طریق ایمیل نشریه ارسال شود.
• در صورتیکه مقاله برای چاپ پذیرفته نشود ،به نویسنده اطالع داده
خواهد شد.
• نشریه در رد یا قبول و حک و اصالح مقاله آزاد است.
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مروری بر سه شماره قبل نشریه

سال اول-شامره اول  -اسفند ماه 1392
سخن رسدبیر :یکی بر رس شاخه بن می برید ،بیژن قهرمان
یادداشتهای این شامره :تکیه بر توسعه پایدار ،حسین عطائیفر /حامیت و همکاری ،سیدحسن شاهعاملی
مقاالت این شامره:
 استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در قالب قراردادهای  BOOوBOT ارزیابی آب بدون درآمد بررسی مدلهای غیر خطی سینتیک و ایزوترم جذب برای نیرتات توسط نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم پایش کیفیت آب در شبکههای توزیع با استفاده از نقاط ثابت منونه برداری ،فرصتها و چالشها مدلسازی تغییر شکل لوله و بسرتآن در اثر بارگذاری در شبکه های انتقال آب استفاده از طراحی شهری حساس به آب برای مدیریت آبهای شهری تأثیر خودکارسازی سامانههای آبیاری قطرهای بر کاهش مرصف انرژی و آب كشاورزی حفاظتی و تأثیر آن بر هیدرولیک روشهای آبیاری سطحی ارزیابی عملکرد مدل  SWATدر برآورد رطوبت خاک برآورد سطح ایستابی آبهای زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آماری نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب -ارائه چند شاخص کاربردی به منظور بررسی تعادل منابع آب و پایداری توسعه

سال اول-شامره دوم  -شهریور ماه 1393
رسمقاله :چوب جادو کجاست؟ آیا راه حل فوری برای مشکالت آب کشور وجودادرد؟ ،کامران داوری
یادداشتهای این شامره :مدیریت ریسک ،راهی برای بهبود مدیریت آب ،حمیدرضا جانباز /بحران آب،
سیدعلیرضا طباطبایی /نقش راهکارهای مدیریتی ،محمدحسین جعفری
مقاالت این شامره:
 ارزیابیدیدگاهمراجعهکنندگان بهپارکهایشهرینسبتبهتوسعهطراحیخشکمنظری ابزارهایاقتصادیمدیریتمنابعطبیعیومحیطزیست؛مطالعهموردی:پرداختبهایخدماتاکوسیستمی()PES ریسک و مدیریت آب بررسی تأثیر پساب و روشهای آبیاری بر شوری خاک در منطقهی نیمهخشک دشت کربالسسنجی بازهی زمانی ( )TDRو تكنیك سنجش از دور
 ارزیابی مدیریت آبیاری یكی از باغات پستهی اردكان با كمك انعكا  توسع ه منابع آب و تحوالت مدیریتی نوین در آبیاری تأثیرافزایشجمعیتبرتقاضایآبرشبازسدمخزنیطالقانتحتسناریوهایتغییراقلیم حذف آمینهای آروماتیك متداول از آب طی فرایندیك مرحلهای با استفاده از بنتونیت به روش اسپكرتوفلورومرتی ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیهسازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی ()MLP باالآمدگیموضعیآبزیرزمینیکالنشهرها؛فرصتهاوچالشها رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامانه ترکیبی فراصوت ،سوپر هواده و جذب سطحی نگرش توصیفی آماری بر اتفاقات شبکهی آب رشب روستایی -پیاده سازی"مدیریت راهربدی منابع آب"؛ یک چاچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار(نقشه راه)

سال اول-شامره سوم  -اسفند ماه 1393
رسمقاله :نیم نگاهی به بسرت شکلگیری رخدادهای آبی ،علی باقری
یادداشتهای این شامره :رصفهجویی در مرصف آب ،شهناز نیشابوری /نقش سازمانهای مردم نهاد در حوزه
آب و توسعه پایدار ،مهدی جمشیدی /دشتهای ممنوعه بحرانی مرده ،محمدحسن رشیعتی
مقاالت این شامره:
 ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرحهای فاضالب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت فرآیندبکارگیریمدلهایتصمیمگیریچندمعیارهدراولویتبندیاجرایطرحهایتوسعهمنابعآبمناطقروستائیاستانخوزستان رویکرد روشهای كیفی و تصمیمگیری فازی برای انتخاب پروژههای  BOTو BOOمبتنی بر ریسك در صنعت آب و فاضالب شناسایی منابع آالینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام ،طیور و آبزیان مقایسه اثر محلول شیرآهك و سود در حذف آالینده كروم شش ظرفیتی از آب بررسی روشهای کنرتل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل ارزیابی برخی راهكارهای مدیریتی افزایش شاخص كارآیی مرصف آب مزارع گندم در رشایط شور طراحی و ارزیابی غلطكهای تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری مهندسی رودخانه ازگذشته تا آینده (بررسی رویکردها وچشمانداز) بررسی تغییرات مكانی سطح سفره آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان تجربه موفق مدیریت مشارکتی آبیاری ،مطالعه موردی :رشکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن -شاهرود تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)نشریه آب و توسعه پایدار
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