
 

 

 واژه های زیر را تعریف کنید .1

برنامه ،  مدیریت منابع آب، توسعه منابع اب، انتقال آب بین حوضه ای ،مجازی آب، کاالی استراتژیك ، استحصال آب  .2

 ،  حقابه، منبع آب تخصیص، منابع آبمدیریت یكپارچه ، ریزی توسعه منابع آب

 را مختصراً شرح دهید. نشـانه هـای بحـران آبرا تعریف کنید و  بحران آب .3

 جایگاه ایران را در هریك از شاخص ها ذکر کنید. شرح دهیدراً را مختص های تعیین بحران آب شاخص .4

 آب  را نام ببرید راهكارهای مقابله با بحران .5

  در ایران عوامل بحران آب .6

 بحران آب در ایراننمود های  .7

 راهكارها و استراتژی های خروج از بحران .8

 مجازی های آب بندی طبقه .9

 آب مجازیاهمیت توجه به  .11

 . چرا باید به آب مجازی توجه کرد؟ .11

 آب خاکستری را تعریف و اهمیت استفاده از ان را توضیح دهید؟ .12

 چیست؟ امنیت غذایی .13

 در مبحث استحصال  ویژگیهای اصلی .14

 آباستحصال اهمیت  .15

 اجزای تشكیل دهنده سیستم های استحصال آب .16

 در ایران را ذکر کنید انواع روش های جمع آوری آب باران .17

  انواع انتقال آب بین حوضه ای .18

 ای از دیدگاه حقوق توسعه پایدارمعیارهای انتقال آب بین حوضه   .19

 راههای مقابله با مسئله کمبود آب در ایران را نام ببرید)چهار مورد( .21

 فعاليت و سه گرايش مهم در رشته منابع آب چيست؟ سه نوع .21

 اهداف اساسي مديريت منابع آب چيست؟ .22

 سيكل مديريت يكپارچه در توسعه پايدار آب را بكشيد؟ .23

  کدامند؟آب  منابع اشكال مختلف استفاده پایداز از .24



 

 

 ؟ذکر کنيد دو مسئله مهم كه منابع آب در آينده را به خطر مياندازد .25

 براي يك مهندس آب داراي چه مفهومي است؟توسعه منابع آب  .26

 اي دارند؟ قانونگذاران چه رابطه  توسعه منابع آب و  .27

 توسعه منابع آب براي محققان محيطزيست چه معنايي دارند؟ .28

 است؟ توسعه منابع آب براي مردم در كشورهاي مرطوب داراي چه مفاهيمي .29

 ميشود؟ توسعه منابع آب براي مردم كشورهاي خشك شامل چه مواردي .31

 موارد آبي اعم از خود آب وبستر کانالها و رودها و سواحل در اختيار چه نهادي است؟ اختيار تمامي .31

 تعيين پهناي بستر وحريم رودها و انهار و کانالها و سيل و مرداب توسط چه نهادي و با توجه به چه مواردي تعيين .32

 ميشود؟ 

 .را ذکر کنید آب استحصال اهمیتچهار مورد از  .33

 ای حوضه بین آب انتقال انواع .34

 .را ذکر کنید معیار های یونسكو برای انتقال آب بین حوضه ایچهار مورد از  .35

 .را توضیح دهید آنآب خاکستری را تعریف و اهمیت استفاده از  .36

 شرح دهید. ایران در آن کاربرد و مجازی آب جارتتدرخصوص اهمیت  .37

 کدام نهاد است؟ مسئول پيشگيري وممانعت از آلودگي آب به عهده .38
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