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مقدمه:

دانشجو با توجه به نیاز بیش از حد انسان به آب ،كاهش هر روزه منابع آب به علت افزایش جمعیت ،استفاده از تکنولوژیهای
مختلف ،همچنین آلودگي منابع آب با روشهای مدیریتي حفظ و بهره برداری صحیح از منابع آب آشنا مي شود.
اهداف کلی:

آشنایي با كیفیت منابع آب و مدیریت این منابع به منظور استفاده بهتر از منابع مختلف موجود آب .در این درس هدف طراحي
نبوده بلکه بررسي مسائل و مشکالت و راه حل آنها مد نظر است.
اهداف رفتاری:

-

دانشجویان در پایان كالس باید قادر باشند:
انواع منابع آب (جوی ،سطحي ،زیرزمیني)را بشناسد و مزایا و معایب هر یک را شرح دهند.
وضعیت منابع آب در ایران و جهان با هم مقایسه نمایند.
سرانه های آب در بخش های مختلف را در ایران با برخي از كشورهای منطقه و جهان مقایسه كنند.
سیکل هیدرولوژی آب ،و انواع حوزه های آبریز را بشناسند.
در مورد حوزه های آبریز ایران و وضعیت هر یک از حوزه های آبریز از نظر بیالن بحث نمایند.
روش های مختلف توسعه منابع آب را بشناسند.
طغیان رودخانه ها ،و سیل طرح ،و روشهای سازه ای و غیر سازه ای (مدیریتي) كنترل سیالب را بدانند و در مورد هر یک از
روش ها بحث نمایند.
روش های مختلف تغذیه آب های زیرزمیني شامل نفوذ آب در زمین ،طریق سطحي ،طریق چاهها ،و مسائل انتخاب محل تغذیه
را بشناسند.
سدها ،و مشخصات آنها ،محل احداث آنها ،و انواع و عملکرد آنها را تعریف نمایند.
رسوب گذاری و روشهای كنترل آن را بداند.
مسائل زیست محیطي احداث سد را بداند.
حفاظت سطوح آبخیز مخزن و مدیریت بهره برداری از سدها را بداند.
فرسایش و مسائل مربوط به آن را بشناسد.
انواع روشها و اهداف آبخیزداری ،و مشکالت و مسائل مربوط به آن را بشناسد.

مالحظات زیست محیطي روشهای توسعه منابع آب را بداند.
عوامل مؤثر در شورشدن منابع آب و راههای جلوگیری از آن با تکیه بر مسائل ایران را تعیین نماید.
آلودگي و مدیریت كیفیت منابع آب و راههای كنترل آلودگي را بشناسد.

-
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