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 ما کشوری داریم که از لحاظ وسعت خاک، یکی از کشورهای غنی است. گفته
 می شود آب کم داریم و البته درست است، اما یه تجربه دانسته شده است که
 با آب کم هم-همراه با صرفه جویی و روش های علمی- می شود زمین را آباد
 کرد. ما اگر تالش کنیم، اگر از روش های علمی استفاده کنیم و مدیریت درست
 را به کار ببریم، با همین میزان موجودی آبی که در ایران داریم؛ می توانیم این
 سرزمین را یکپارچه پوشش گیاهی دهیم. برای ما مایه شرمندگی است که با
 وجود این کشور غنی، محصوالت گیاهی و حتی مواد غذایی الزم را از دیگران
 بگیریم. درست مثل کشوری که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزی

را ندارد.ر
 مقام معظم رهبری - پس از بازدید از موسسه تحقیقات جنگل اه و رماتع
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مساحت استان زنجان:     21/773 کیلومترمربع
جمعیت استان:                           1/057/461 نفر
تعداد شهرستان ها:                         8 شهرستان
تعدا بخش:                                            16بخش 
تعداد شهر:                                            19 شهر
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آب و اهمیت آن 1

زنده موجودات  تمامی  زندگی  وهست.  بوده  ثابت  همواره  زمین  کره  روی  بر  موجود  آب   حجم 
برای مصارف آشامیدن تنها  نه   مانند،انسان ها،جانوران،وگیاهان بطور مستقیم به آب وابسته است.آب 
 وکارهای روزمره کاربرد دارد بلکه برای حل مشکالت صنایع وکاربردهای کشاورزی نقش اصلی و عمده
 را دارد.انسان می تواند بدون غذا، چندروزی زنده بماند.ولی بدون آب به زودی زندگی خود را از دست
 می دهد.آب های موجود در روی کره ی زمین همواره درحال تغییر شکل هستند.آب ها گاهی به شکل
 مایع،گاز و جامد هستند و مقداری ازآن در زمین نفوذ کرده وآب های زیرزمینی را شکل می دهند. با
 توجه به اینکه بارندگی ها درهمه نقاط کره زمین بطور یکسان پراکنده نیست و در نقاط مختلف دارای
 مقیاس های متفاوتی است. آب های اقیانوس هاو دریاها شور هستند و استفاده ی از آن ها مستلزم تصفیه
انسان نیازمند سرمایه گذاری برای احداث تاسیسات آب شیرین کن می باشد.  امر  این   کردن است که 
 ناچار است به آب های شیرین موجود درخشکی ها و آتمسفر زمین بسنده کند پس با این روند کنونی
 جهان و افزایش جمعیت دنیا، بحران های آینده شکل گرفته که از آن به بحران آب در جهان یاد می شود

و ملتی موفق خواهد بود که بتواند آب را به نحو احسن مدیریت کند.ر
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نقش آب در بدن 2

 بیشترین ماده ای که در بدن موجود است آب می باشد. دو سوم بدن انسان را آب تشکیل می دهد.
یک لیوان آب گوارا چون اکسیری نجات بخش برای فرد تشنه است.ر

اگر آب نباشد هیچ یک از فعالیت های شیمیایی در بدن صورت نمی گیرد.ر
نیاز های سلول برای جذب مواد مفید و دفع مواد زاید به آب بستگی دارد.ر

 اگر آب نباشد، بدن یک حجم شکننده و سخت است، آب خاصیت ضربه گیری دارد و با ایجاد حالت
ارتجاعی از اندام های داخلی محافظت می کند.ر

در شکل زیر اهمیت نوشیدن آب نشان داده شده است:ر

 همانطور که میدانید روزانه طی انجام فعالیت ها، تنفس، تعریق و ادرار بخشی از
آب بدنتان را از دست میدهید که برای جبران آن روزانه به:ر

مضرات مصرفعوارض کم آبیفواید مصرف آب
بیش از حد آب

آقایان: 13 لیوانخانم ها: 9 لیوان

ایجاد درد در مهره ها و کمردردجلوگیری از بروز حمالت قلبی

گرفتگی عضالتتیرگی رنگ ادراربهبود دستگاه گوارش

تهوع و سردردافزایش فشار خونتعویق در چین وچروک

تشنج و کماخستگی و برافروختگی پوستکمک به کاهش وزن

افزایش ضربان قلبکاهش استرس و فشار روانی

کاهش تورم و التهاب بدن
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روز جهانی آب 3
از سوی مارس(   ۲۲( سال  هر  فروردین  دوم  با  مصادف  آب  جهانی   روز 

۱۹۹۲ سال  در  بار  اولین  آب  جهانی  روز  شده است.  نام گذاری  ملل   سازمان 
 میالدی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور

 برزیل رسماً مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای
 بیانیه شماره ۲۱ سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب

اختصاص دهند.ر

     

6
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 چرخه آبی یا چرخه هیدرولوژی به فرایند پویای گردش آب در کره زمین شامل اتمسفر، سطح و زیر
 زمین اطالق می شود. دراین فرایند آب در حالت های مختلف جامد، مایع، و بخار محیط های مختلف را
 طی میکند. چرخه آب نقطه آغاز و پایانی ندارد. آب از مایع به بخار یا به یخ تبدیل می شود و دوباره به

حالت اول باز می گردد.ر

 بحران آب به وضعیتی اطالق می شود که مشکل دسترسی به آب وجود داشته باشد. با
 افزایش جمعیت، بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر در وضعیت بحران آب قرار دارند و
 یا در سال های آینده در جرگه ی کشور های بحرانی قرار خواهند گرفت. بحران آب در جهان
 تنها شامل منطقه غرب آسیا و شامل آفریقا نمی باشد بلکه بسیاری ازکشور های دیگر در سایر

مناطق جهان نیز در این بحران قرار خواهند گرفت. )رحیمی و همکاران،۱37۹(ر

چرخه آب 4

بحران آب
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چالش های منابع آب 5
 فائو در گزارش سال ۲00۹ خود، اصولی را برای دستیابی به توسعه کشاورزی و کشاورزی پایدار ذکر می کند که عبارتند

 از: مدیریت آب، ارزش گذاری آب و کیفیت آب. بر این اساس، برای دست یابی به توسعه کشاورزی و تحقق کشاورزی پایدار
 ناگزیر از مدیریت آب در بخش کشاورزی هستیم و این موضوع اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی و رابطه ی

عمیق این دو را بیش از پیش نمایان می کند.ر

 شرایط  خاص اقلیمی کشور ایران که خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعیت گریزناپذیر آن است،
هرگونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به استفاده ی درست از منابع محدود آب کشور کرده است.ر

حسین زاد و همکاران، )۱3۹۲ر(
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 بهره برداری
 نامطلوب از رسانه
 های آبی و تلفات

زیاد آب

 بهره برداری بی
 رویه از منابع آب

زیرزمینی

 آلودگی منابع آب

 سطحی و زیرزمینی

 توسط پساب ها و

فاضالب تصفیه نشده

 تلفات زیاد آب
 در شبکه های

آبرسانی شهری

 فقدان تصفیه
 خانه های شهری و

 صنعتی کافی

 عدم توجه به مدیریت
 مصرف و فشار بیشتر
 از توان تولید به منابع

آب

 پایین بودن راندمان
 در کلیه مراحل تأمین،

 انتقال و توزیع و
تحویل آب



بحران آب در ایران - استان زنجان - دوره متوسطه

آب در کشــــاورزی 6
 فائو در گزارش سال ۲00۹ خود، اصولی را برای دستیابی به توسعه کشاورزی و کشاورزی پایدار ذکر می کند که عبارتند

 از: مدیریت آب، ارزش گذاری آب و کیفیت آب. بر این اساس، برای دست یابی به توسعه کشاورزی و تحقق کشاورزی پایدار
 ناگزیر از مدیریت آب در بخش کشاورزی هستیم و این موضوع اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی و رابطه ی

عمیق این دو را بیش از پیش نمایان می کند.ر

 شرایط  خاص اقلیمی کشور ایران که خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعیت گریزناپذیر آن است،
هرگونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به استفاده ی درست از منابع محدود آب کشور کرده است.ر

حسین زاد و همکاران، )۱3۹۲ر(

9

درباره ی انواع روش های آبیاری
در کشاورزی تحقیق کنید.ر
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قنــات و تـمدن 7
 قنات نوعی زهکش زیرزمینی است که آب جمع آوری شده توسط آن به سطح زمین آورده شده

 و به مصرف آبیاری و شرب می رسد. می توان گفت که قنات یکی از ابداعات وابتکارات شگفت انگیز
 بشر است که در طول زمانی بیش از چند هزار سال در سرنوشت کشاورزی و آبیاری فالت ایران از
 یک طرف و شگفتی جوامع و اجتماعات انسانی از طرف دیگر تأثیری به سزا گذاشته و در بسیاری از
 مناطق نیمه خشک و بی آب و علف با شروع ساخت قنات ها بوده که مناطق دارای جمعیت فراوان و
 در نتیجه کار و فعالیت در جهت شکوفایی اقتصاد کشاورزی شده اند و با از بین رفتن این قنات ها بود
که بسیاری از این مراکز از بین رفته و نابود شده اند. )مهدی پور و همکاران، ۱384: ص ۱53، ۱54 (ر
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آب مجازی یا آب نهان 8

 آب مجازی آب جاسازی شده در محصوالت است و به آب مورد نیاز برای تولید آن محصول مربوط
 می شود. با تأمین آب مجازی می توان تقاضا برای آب را در مناطق خشک و نیمه خشک پایین نگه
 داشت. اصطالح آب مجازی بیانگرمقدار آبی است که برای تولید مواد غذایی یا کاالهای تجاری به مصرف
 می رسد. اگر این مواد غذایی یا کاالها به یک منطقه خشک صادر شود دیگر در آن منطقه خشک نیازی
 به مصرف آب برای تولید این مواد نیست. ذخیره آب به فرم مجازی راهی برای غلبه بر دوره های کمبود

است که نسبت به ذخیره گاه های مصنوعی کارآمدتر می باشد. )زهتابیان وهمکاران، ۱3۹0: ص۱(ر
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اهمیت آب در اقتصاد ایران 9
 آب یکی از منابع مهم در توسعه کشورها می باشد. در طول قرن بیستم، جمعیت جهان سه برابر و میزان

 استفاده از آب شش برابر شده است. ایران از نظر اقلیمی در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده
 است. متوسط بارندگی ساالنه کشور ۲50 میلیمتر است که بسیار کمتر از متوسط بارندگی آسیا و جهان
 ) 73۲ و 83۱ میلیمتر( است. میزان بارش در ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب در سال می باشد
 که ۲70 میلیارد متر مکعب آن تبخیر و تعرق و ۱30 میلیارد متر مکعب آن درسال به عنوان آب های
 تجدید پذیر می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. از طرف دیگر، مصرف آب در سال ۱375 برابر 8/86
 میلیارد متر مکعب در سال اعالم گردیده که بیش از ۹0 درصد آن در بخش کشاورزی و مجموع مصارف
 در بخش شرب و صنعت حدود 7 درصد می باشد. کل مصرف آب در سال ۱380 برابر ۱/۹3 میلیارد متر
مکعب بوده که همان روند مصرف در سال ۱375 را در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت نشان می دهد.ر
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 وضعیت مصرف آب در کشور و سناریوی طرح جامع آب)میلیارد
مترمکعب(ر

سال 1375

سال 1380

سال 1400

انرژی برقابی)گیگابایت ساعت(ر

انرژی برقابی)گیگابایت ساعت(ر

انرژی برقابی)گیگابایت ساعت(ر

6000

6500

36000
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 با ادامه روند کنونی با فرض ثابت بودن سرانه مصرف آب و پیش بینی 4/۹0 میلیون نفر جمعیت
 در سال ۱400، مقدار آب مورد نیاز ۱30 میلیارد متر مکعب خواهد بود. بدیهی است تامین این
 میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکان پذیر نخواهد بود و کمبود و کاهش کیفیت منابع
 آب، چالش مهم برنامه های توسعه کشور در آینده خواهد بود. از طرفی، آب از مهم ترین عوامل
 تولید در کشاورزی ایران است، میزان بارندگی در کشور به نحوی است که در بیشتر نواحی بدون
 توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به اینکه کشاورزی ایران به شدت
 به آبیاری وابسته است، چنانچه نقش آب در توسعه کشور در نظر گرفته نشود، قطعا امنیت غذایی
 کشور با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن
 رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه گشته اند. در سطح ملی سطح زیادی از سرمایه
 گذاری ها صرف زیرساخت ها و امور زیربنایی و بهبود مدیریت منابع آب می شود که بیانگر اهمیت
 بخش آب در سطح ملی است. لذا آب نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد که بایستی توجه شایسته ای

به آن شود. )یوسفی و همکاران، ۱3۹0(ز
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 توسعه وگسترش بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این بخش همواره در فهرست
 مهم ترین اهداف و برنامه های بلندمدت توسعه کشور قرار داشته است. استان زنجان به دلیل داشتن
 موقعیت جغرافیایی ممتاز ، شرایط آب و هوایی متنوع و پتانسیل های باال در بخش های مختلف بویژه

بخش کشاورزی از چشم انداز خوبی برای توسعه برخوردار می باشد.ر
 استان زنجان با 883000 هکتار اراضی قابل کشاورزی 77/4 درصد اراضی کشاورزی کل کشور

 را دارا بوده و مساحت اراضی آبی کشاورزی استان نیز ۱683۹5 هکتار )۲ درصد اراضی کشور (
 می باشد. بنابراین زنجان همواره بعنوان قطب کشاورزی در کشور مطرح است. جدول زیر جایگاه

تولید برخی از محصوالت زراعی استان را در کشور نشان می دهد.ر

15

سیمای کشاورزی استان زنجان 10

از نظر تولید جایگاه در کشور از نظر سطح محصول

اول اول زیتون
هفتم هشتم انگور
هفتم دهم سیب درختی
دهم هفتم حبوبات

چهاردهم هفتم نباتات علوفه ای
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به طور کامل مشهود است. برای حیات بشر  اهمیت آب  و  به مواردی که ذکر شد نقش  توجه    با 
 موضوعاتی از قبیل اهمیت و ارزش آب از جنبه های مختلف، بحران آب، مدیریت آب، نقش آب در
 توسعه، کشاورزی و... مطرح شد، اما همانطور که وجود آب برای ادامه ی زندگی بشر ضروری است،
 می تواند گاهی باعث به وجود آمدن مخاطره شود. جدای از مسئلة کم آبی، که تهدیدی برای جوامع
 بشری محسوب می شود، وجود مخاطرات آبی از جمله بروز باران های سیل آسا  نیز که تحت تأثیر
 عوامل مختلفی از جمله؛ تغییرات آب و هوایی، تغییرات محیطی و همچنین در نتیجة عدم کنترل و
 مدیریت صحیح در این زمینه، رخ می دهد، آن را به یک مخاطره و تهدید برای انسان ها تبدیل کرده

است.ر
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 این دسته از عوامل، عواملی هستند که انسان در بروز و ایجاد آن ها مستقیم و غیر مستقیم دخالتی
نداشته است که عبارتند از:ر

یک: شرایط اقلیمی، مانند توده های هوا، میزان بارش، نوع بارش، شدت بارش، زمان بارش.ر
شناسی زمین  ویژگی  حوضه،  متوسط  شیب  حوضه،  شکل  مانند  حوضه،  فیزیوگرافی  شرایط   دو: 

حوضه، ویژگی شبکه هیدرو گرافی حوضه، نوع و میزان پوشش گیاهی سطح حوضه و ...ر

علل بروز سیل
الف: عوامل طبیعی

ب: عوامل غیرطبیعی
 این عوامل شامل عواملی است که معموال توسط انسان اعمال می گردد و عبارت است از: تجاوز به

نابودی پوشش  حریم رودخانه ها، اعمال تغییرات در بستر رودخانه، تغییر کاربری اراضی حوضه ها، 
گیاهی و ...ر

سیالب تأثیر  تحت  اخیر  های  سال  در  که  ایران  مختلف  نواحی  در  شده  انجام  های  بررسی   در 
دستخوش آسیب و خسارات و تلفات شده اند مثل استان گلستان نتایج زیر به دست آمده است:ر

یک: بی توجهی به امر سیل خیزی که ناشی از عدم وجود دیدگاه مدیریتی می باشد.ر
 دو: تغییرات کاربری در حاشیه ی رودخانه ها در نواحی شهری و روستایی که این امر نیز ناشی از

عدم وجود دیدگاه مدیریتی می باشد.ر
 سه: انجام عملیات ساماندهی رودخانه بدون توجه به آمارهای سیل خیزی و دوره های بازگشت، باز

هم عدم وجود دیدگاه مدیریتی
 چهار: عدم توجه به شرایط باالدست رودخانه ها و تأثیر آن بر رفتار آب در پایین دست رودخانه ها،

باز هم عدم وجود دیدگاه مدیریتی
پنج: نابودی پوشش گیاهی در باالدست حوضه ها بدون توجه

به اثرات آن بر افزایش استعداد سیل خیزی ناشی از
سوء مدیریت حوضه با توجه به موارد فوق نقش مدیریت

سیل و سیالب کاهش خسارات سیالب شناخته می شود.ر
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 کلیه تالش هایی که در جهت کاهش خسارات و تلفات سیالب و به حداقل رساندن آن ها اعمال
می گردد، مدیریت سیالب نامیده می شود.ر

 اقداماتی که در جهت مدیریت سیالب انجام می گیرد در دو بُعد سخت افزاری و نرم افزاری قابل
بررسی می باشد.ر

 یک- بُعد سخت افزاری در مدیریت سیالب: کلیه فعالیت های بیولوژیکی و فیزیکی که در جهت
انجام  ... و  زمین  در  نفوذ جریان  انحراف جریان،  از جریان،  رواناب، جلوگیری   کاهش سرعت، حجم 
 می گیرد در این بُعد قرار می گیرد. این فعالیت ها شامل طرح های آبخیزداری، آبخوان داری که هم به
هدایت کانال های  انحراف سیالب،  کانال های  ایجاد  انجام می شود،  مکانیکی  و هم  بیولوژیکی   صورت 
 سیالب، سدهای ذخیره سیالب، چاه های نفوذ آب، سدهای رسوب گیر، ایجاد عرصه های پخش سیالب

و ... می باشد.ر
 دو- بُعد نرم افزاری در مدیریت سیالب: در این بعد از فعالیت ها شامل مدیریت حوضه های آبخیز،

 تعیین سیستم های پیش بینی سیالب و هشدار، تهیه ی آمار و اطالعات الزم در زمینه ی چگونگی
 وقوع سیالب، در دوره های بازگشت، میزان بارندگی ها از نظر زمانی و حجمی، تهیه نقشه های پهنه
ها، رودخانه  و  ها  اراضی محدوده حریم مسیل  کاربری  تغییر  بر  نظارت  تعیین حریم سیالب،   بندی 
 پیشنهاد تعیین بیمه های خسارت سیالب، ارائه ی آموزش های الزم جهت مقابله با خطرات سیالب،

تعیین ضوابط و قوانین برای مناطق سیالب خیز و ...ر
 از نظر سخت افزاری با توجه به اینکه امروزه ثابت شده است که مهار همه ی سیالب ها امکان پذیر

 نمی باشد، ولی با اعمال مدیریت نرم افزاری می توان از شدت خسارات ناشی از سیالب به میزان زیادی
کاست. )اصغری مقدم، ۱3۹۱(ر

مدیریت سیالب
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 سیالب ها هر ساله خسارات زیادی برجای می گذارد. تخریب زمین های کشاورزی، ساختمان ها،
جاده ها، پل هاو تلفات انسانی و دامی از جمله تبعات سیل می باشد.ز

 اکثر سیالب ها زمانی رخ می دهند که  بارندگی شدید باشد، لذا در صورت امکان برای حفظ جانمان
 در این مواقع و تا مدتی بعد از این بارش ها از رودخانه ها، معابر آبی و نقاط سیل خیز فاصله بگیرید و
 از ایستادن در کنار این محل ها برای مشاهده ، تهیه عکس و ... خودداری کنید و برای در امان ماندن

از باران به زیر پل ها پناه نبرید.ز
از اقدامات الزم جهت جلوگیری و کاهش خسارات سیل می توان به موارد زیر اشاره نمود:ر

از سکونت، ساخت و ساز، کشت و زرع و تردد و توقف در حریم و بستر رودخانه ها اجتناب نمایید.ر

 ضایعات و نخاله ها را در مسیر رودخانه ها نریزید و همیشه مسیر رودخانه های نزدیک محل سکونت

را بررسی و پاکسازی کنید.ر

از احداث پل ها و سازه های غیر اصولی بر روی رودخانه ها پرهیز کنید.ر

در هنگام وقوع سیل به مناطق پایین دست و حاشیه رودخانه ها اطالع رسانی نمایید.ر

به تابلوها، عالئم هشدار دهنده، رادیو و تلویزیون  دقت نمایید.ر

تبیین سیالب

20
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 در محل هایی که بدلیل باال بودن سنگ کف امکان حفر چاه جذبی وجود ندارد فاضالب و پسماندهای
 روستایی و رواناب های سطحی وارد رودخانه شده و در نهایت باعث آلودگی منابع آبی موجود در منطقه
 می شوند. اجرای طرح سیستم تصفیه فاضالب بخصوص در روستاهای باال دست سدها الزم است با

توجه به اینکه روستاهای حوضه آبریز سدها فاقد خدمات شهری می باشند.ر
 زباله های تولیدی به صورت پراکنده در اطراف روستاها دفع می شود این منابع بعنوان یکی از عوامل 

 آالینده در سطح حوضه سد محسوب می شوند که پتانسیل تاثیر گذاری بر کیفیت آب رودخانه و مخزن
 سدها را به ویژه درفصول بارانی دارند . به منظور پیشگیری از وقوع چنین امری دفع بهداشتی زباله
 خشک تولیدی در محل هایی که خارج از حریم کیفی آبراهه ها و مسیل ها واقع شده باشد حائز اهمیت
 بوده و می بایست در مدیریت زیست محیطی حوضه آبریز شناسایی و مکان یابی محل های دفع زباله به

عنوان یکی از اولویت های ویژه مد نظر قرار گیرد.ر

 فعالیت های کشاورزی همواره با مصرف سم و کود جهت از بین بردن آفات و باال بردن سطح تولید
 همراه می باشند . در مناطق حاشیه رودخانه که کشاورزی با بهره گیری از آب رودخانه صورت می گیرد
ایجاد آلودگی آب بر  . فعالیت های کشاورزی عالوه  وارد آب رودخانه می شود   زهاب حاصل مستقیماً 
 و خاک به دلیل انجام عملیات شخم و جابجایی خاک سبب تغییر و تخریب ساختمان فیزیکی خاک
 می شود این امر سبب فرسایش به دنبال آن شکستگی خاک می شود این مسئله سبب ورود رسوبات و
 ذرات معلق به میزان زیاد در محیطهای آبی می گردد به طور کلی می توان منابع آالینده در فعالیت های
 کشاورزی را در دو گروه آفت کش ها و کودها بررسی نمود .  با در نظر گرفتن اینکه یکی از مهمترین
 منابع تهدیدکننده کیفیت آب مخزن سد، انتقال فسفات از طریق زهاب ها و فاضالب های یاد شده به
 مخزن سد می باشد لزوم پیگیری و اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب روستاهای حوضه
 آبریز سدها و همچنین مدیریت بهینه مصرف کودهای کشاورزی در جهت کنترل و کاهش مصرف آن

از اهمیت ویژه ای در کنترل آلودگی منابع آب برخوردار است.ر

دفع غیر اصولی فاضالب در روستاهای باال دست مخزن سد:ر

منابع آالینده ناشی از فعالیتهای کشاورزی : ر

 تبیین منابع آالینده و اثرات آن در آلودگی منابع
12 آب و ارائه روش های پیشگیری از آالیندگی آن
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 دفع فضوالت در سطح حوضه و همچنین دپوی آن در سطح معابر روستائی و غیر مستقیم ) چرای
 بی رویه و تشدید فرسایش و رسوب زائی در سطح حوضه ( دامها در آلوده سازی منابع آب در سطح
 حوضه و مخزن و توجه به آن اهمیت خاصی در مدیریت کیفی و حفاظت مخزن سد دارد . با توجه به
 بررسیها و بازدیدهای صورت گرفته چرای دام و دفع فضوالت حیوانی در سطح روستاها غیر اصولی بوده
 و بصورت روباز در سطح معابر روستایی تل انبار می گردد و همراه با بارندگی و تشکیل روانابهای سطحی

در فصول سیالبی حجم عظیم از آلودگی را به رودخانه و مخزن سد منتقل می سازد.ز

منابع آالینده ناشی از دامداری و دامپروری :ر
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نام دیگر آب، زندگی است

هدردادن آب، تهدید زندگیست






