
 

 

 سرفصل درس آب و هواي ايران بر اساس كميسيون برنامه ريزي آموزشي

  

  

  هاي ارائه شده توسط وزارت علوم طرح درس آب و هواي ايران مبتني بر سرفصل

شناخت اقليم ايران با  - 2بخش سامانه هاي همديد و موثر بر اقليم ايران  -1د شد خواهدرس مدنظر در دو بخش جدا گانه تدريس 
  . استفاده از تجريه و تحليل داده هاي دراز مدت هواشناسي 

رو را با نگاه سيستمي و با تحليل فضايي تدريس نمايم و تالش دارم با سوال  تمام تالش اينجانب بر اين اصل استوار است كه درس پيش
  ا آغاز نمايم.درس ر

باشد. دانشجو يك ايستگاه سينوپتيك محل زندگي يا شهري كه  بر اساس بخش دوم دانشجو موظف به انجام تكليف و كار عملي مي
  نمايد.  هاي فرايافته، اقدام به محاسبه اقليم آن شهر مي عالقه داشته باشد برميگزيند و بر اساس روش

  جلسه اول:
هاي موجود آشنا خواهد شد. ضمن اينكه آنها با برنامه كلي استاد آشنا  ه دانشجو با طرح درس و كتابدر اين جلس اي: اهداف مرحله

  خواهد شد.
  

  طرح درس جلسه اول
  حضور و غياب



 

 

  خودمو طرح درس  وزارت ارائه سرفصل
  هاي موجود در خصوص درس مد نظر و معرفي كتاب اصلي معرفي كتاب

  "آب و هواي ايران، انتشارات دانشگاه اصفهان)، 1385مسعوديان، سيد ابوالفضل، ("

  معرفي اجمالي درس مد نظر 
  مشخص كردن وظايف دانشجو (تعيين زمان امتحان ميان ترم پرسش كالسي و توضيح مخنصر در خصوص كار عملي)

  با تاكيد بر بازيگران اقليم ايران و تنوع اقليمي در ايران تعريف اقليم و موقعيت مكاني ايران
  آيا شما با تنوع اقليم ايران موافق هستيد يا خير؟ دليل شما چيست؟ول با اين سوال آغاز خواهد شد: جلسه ا

  
  :دومجلسه 

هاي عيني و موجود در منطقه  در اين جلسه دانشجو با عوامل محلي و ثابت موثر بر آب و هواي ايران با استفاده از مثال اي: اهداف مرحله
  اشد.هاي مطرح شده در استان موجود ب د نمونهآشنا خواهد شد. تالش خواهد ش

  
  دومطرح درس جلسه 

  حضور و غياب
  پرسش كالسي

  بر جلسه قبل اجمالي مرور
  (عوامل ثابت يا محلي و عوامل بيروني) معرفي عوامل موثر بر اقليم ايران

  عوامل ثابت (محلي) 
  عرض جغرافيايي 

  ارتفاع
  دوري و نزديكي به آب

  
  :سومجلسه 

  جلسه قبل:ادامه 
هاي عيني و موجود در منطقه  در اين جلسه دانشجو با عوامل محلي و ثابت موثر بر آب و هواي ايران با استفاده از مثال اي: اهداف مرحله

  با تاكيد بر محاسبه ميزان تابش آشنا خواهد شد. 
افزايي   به منظور افزايش مهارت  –سط دانشجو : محاسبه ميزان تابش با استفاده از روش ارائه شده براي شهر انتخاب شده توتمرين

  افزار اكسل با معرفي توابع موجود نيز توضيح داده شده است. دانشجو تمرين مذكور در نرم
  
  

  سومطرح درس جلسه 
  حضور و غياب
  پرسش كالسي

  مرور اجمالي بر جلسه قبل
  معرفي عوامل موثر بر اقليم ايران

  جغرافياييمحاسبه ميزان تابش با توجه به عرض 
  حل چند نمونه



 

 

  محاسبه در نرم افزار اكسل و معرفي توابع
  :چهارمجلسه 

 تماميدر آشنا خواهد شد.  ي گرم و سرد در دو دوره در اين جلسه دانشجو با عوامل بيروني موثر بر آب و هواي ايران اي: اهداف مرحله
ريزي شده است كه  اساس پايه اين شود تالش اينجانب بر بحث مين گفتگو و ارص عوامل بيروني موثر بر اقليم ايجلساتي كه در خصو

  :ي مد نظر از چهار بعد آشنا گردد دانشجو با سامانه
  آيد به بياني كجايي سامانه. بعد مكاني: سامانه در كجا بوجود مي -1 
  كند. بعد زماني: اين سامانه در چه زماني نقش آفريني مي -2 
  ه نظريات موجود.علت تشكيل سامانه با توجه ب-3
  هاي مختلف دارد. اثراتي كه بر اقليم ايران با توجه به موقعيت -4
  
  

  چهارمطرح درس جلسه 
  حضور و غياب
  پرسش كالسي

  مرور اجمالي بر جلسه قبل
  معرفي عوامل موثر بر اقليم ايران

  عوامل بيروني
 –امواج غربي (امواج بلند و كوتاه)  -پرفشار درياي سياه - هاي آب و هوايي كالن موثر بر اقليم ايران شامل (پرفشار سيبري سامانه

كم فشار سودان (فرود درياي  – رودباد جبهه قطبي - جبهه قطبي – اي هاي مديترانه سيكلون -اي كم فشار مديترانه - فرود بلند مديترانه 
 - رودباد جنب حاره-پرفشار جنب حاره (آزور) -كم فشار فرعي پاكستان (دشت سيستان) -پرفشار تركمنستان - اكستانپكم فشار - سرخ)

  هاي موسمي كم فشار
  سيبري و پرفشار درياي سياهپرفشار 

  ها موقعيت تشكيل شدن اين سامانه
  زمان تشكيل

  علت تشكيل شدن
  اثرات بر اقليم ايران 

  اي  اثراتي منطقه
  

  :پنجمجلسه 
  ي سرد هاي دوره سامانه - مانند جلسه چهارم با تاكيد بر سامانه كم فشار سودان اي: اهداف مرحله

  
  پنجمطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل - پرسش كالسي - حضور و غياب
  معرفي عوامل موثر بر اقليم ايران

  عوامل بيروني
  اي) و اثراتي منطقهاثرات بر اقليم ايران - علت تشكيل شدن- زمان تشكيل- موقعيت تشكيل شدن اين سامانهكم فشار سودان (

  



 

 

  :ششمجلسه 
  ي سرد  هاي دوره سامانه -مانند جلسه چهارم با تاكيد بر سامانه امواج غربي  اي: اهداف مرحله

  
  ششمطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل  -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  اقليم ايران معرفي عوامل موثر بر
  عوامل بيروني
  امواج غربي

  امواج بلند (انواع امواج بلند در نيمكره شمالي)
  موج بلند مديترانه به عنوان عامل كنترل كننده موثر بر اقليم ايران در طول فصل زمستان

  جايگاه موج بلند مديترانه در درياي مديترانه
  اغتشاشات انتقالي توسط موج بلند مديترانه به ايران

  اي هاي مديترانه سلكون
  امواج كوتاه

  
  :هفتمجلسه 

  ي سرد هاي دوره سامانه -ي قطبي  ي قطبي و رودباد جبهه مانند جلسه چهارم با تاكيد بر سامانه جبهه اي: اهداف مرحله
  

  هفتمطرح درس جلسه 
  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 

  معرفي عوامل موثر بر اقليم ايران
  عوامل بيروني

  جبهه قطبي
  ي قطبي رودباد جبهه

  زايي در مديترانه نقش رودباد جبهه قطبي در ايجاد سيكلون
  

  :هشتمجلسه 
  ي گرم هاي دوره سامانه – فشار پاكستان و كم مانند جلسه چهارم با تاكيد بر سامانه پرفشار جنب حاره (آزور) اي: اهداف مرحله

  
  هشتمطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  معرفي عوامل موثر بر اقليم ايران

  (زمان، مكان، علت، چگونگي اثر) عوامل بيروني
  پرفشار جنب حاره

  پرفشار جنب حاره آزور 
  رودباد جنب حاره
  كم فشار پاكستان



 

 

  پرفشار تركمنستان
هاي تابستانه و باد  شرق ايران با تاكيد بر بارش فشار پاكستان و پرفشار تركمنستان در آب و هواي جنوب نقش كم
  سيستان در منطقه سيستان

  چگونگي و نحوه ورود رطوبت اقيانوس هند و خليج بتگال به منطقه در طول فصل تابستان.
  

  :نهمجلسه 
في آشنا خواهد شد. در ) و انواع شاخص در حد معرTeleconnectionدر اين جلسه دانشجو با مفهوم پيوند از دور ( اي: اهداف مرحله

) به NAOاي و همچنين شاخص نوسان جنوبي ( نهايت براي آشنايي بيشتر دانشجو دو شاخص پيوند از دور؛ النينو به دليل اثرات نيمكره
  دليل نزديكي به ايران توضيح داده خواهد شد

  
  نهمطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  پيوند از دورتعريف 

  هاي پيوند از دور انواع شاخص
  شاخص النينو 

  شاخص نوسان جنوبي
  اثر اكمن

  چرخش واكر
  النينو
  النينا

  كم فشار ايسلند)–شاخص نوسان اطلس شمالي (پرفشار آزور 
  
  

  :دهمجلسه 
  پايان بخش اول 

  مرور بر جلسات گذشته
  هاي گذشته پرسش و پاسخ به شكل آزاد در خصوص درس

  مانده دارد). امتحان  ميان ترم (بستگي به انتخاب دانشجويان و همچنين پيشرفت درس در خصوص جلسان باقي
  
  

  :يازدهمجلسه 
  با تغييرات متغير باد و گرد و غبار در كشور آشنا خواهد شد.در اين جلسه دانشجو  اي: اهداف مرحله

  
  يازدهمطرح درس جلسه 

  ر اجمالي بر جلسه قبلمرو -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  هاي فشار توضيح مختصر در خصوص سامانه

  تعريف باد 



 

 

  نواحي بادي اصلي ايران
  اي هاي موثر بر آن در مقياس محلي و منطقه ي پرباد سيستان و سامانه توضيح بيشتر در خصوص پهنه

  هاي منحصر به فرد باد سيستان در شرق فالت ايران ويژگي
  

  (نوزيع زماني و مكاني)روزهاي غباري ايران 
مقادير ايستگاه انتخابي خود را از سايت هواشناسي كشور و يا از صفحه شخصي استاد در سيستم گلستان دريافت و ميزان  تمرين:

  متغيرهاي مذكور را به صورت ماهانه، فصلي و ساالنه را محاسبه كنيد
  

  :دوازدهمجلسه 
  ات متغير ساعات آفتابي، دما در كشور آشنا خواهد شد.در اين جلسه دانشجو با تغيير اي: اهداف مرحله

  
  دوازدهمطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  ساعات آفتابي

  عوامل موثر بر مقدار انرژي دريافتي 
  گيري ايران تحليل فضايي آفتاب

  روند مكاني ساعات آفتابي در ايران
  دما

  مكاني دما در ايران) - ايران (الگوي زماني تحليل فضايي دما در 
  عوامل موثر بر افتاهنگ افقي دما

  افتاهنگ عمودي دما (زمان و مكان)
  بندي كشور با توجه به دما ناحيه

  روند دماي ايران در آينده
  يخبندان

  انواع يخبندان
  پراكندگي يخبندان در كشور

  
مقادير ايستگاه انتخابي خود را از سايت هواشناسي كشور و يا از صفحه شخصي استاد در سيستم گلستان دريافت و ميزان  تمرين:

  متغيرهاي مذكور را به صورت ماهانه، فصلي و ساالنه را محاسبه كنيد
  

  :سيزدهمجلسه 
در اين جلسه دانشجو با تغييرات متغير نم نسبي، رطوبت جو، منابع رطوبتي، شرجي و ابرناكي در كشور آشنا خواهد  اي: اهداف مرحله

  شد.
  

  سيزدهمطرح درس جلسه 
  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 

  رطوبت جو



 

 

  فشار بخار آب
  منابع رطوبتي

  شرجي
  ابرناكي

  
ابي خود را از سايت هواشناسي كشور و يا از صفحه شخصي استاد در سيستم گلستان دريافت و ميزان مقادير ايستگاه انتخ تمرين:

  متغيرهاي نم نسبي، رطوبت جو، منابع رطوبتي، شرجي و ابرناكي به صورت ماهانه، فصلي و ساالنه را محاسبه كنيد
  

  :چهاردهمجلسه 
  بندي بارش در كشور آشنا خواهد شد. بارش و ناحيه در اين جلسه دانشجو با تغييرات متغير اي: اهداف مرحله

  
  چهاردهمطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  بارش

  رابطه بارش با ارتفاع
  الگوي زماني بارش در ايران
  الگوي مكاني بارش در ايران

  خشكسالي و ترسالي
  روزهاي برفي

  روند بارش در ايران
ميزان خود را از سايت هواشناسي كشور و يا از صفحه شخصي استاد در سيستم گلستان دريافت و مقادير ايستگاه انتخابي  تمرين:

  بارش آن به صورت ماهانه، فصلي و ساالنه را محاسبه كنيد
  

  :پانزدهمجلسه 
  ين روش آشنا خواهد شد.در اين جلسه دانشجو با اقليم ايران و همچنين نحوه محاسبه آن به چند اي: اهداف مرحله

  
  انزدهمپطرح درس جلسه 

  مرور اجمالي بر جلسه قبل -پرسش كالسي  -حضور و غياب 
  اقليم
  هاي سنتي و جديد محاسبه اقليم روش

  روش دومارتون
  روش آمبرژه
  روش ايوانف
  روش كوپن

اقليم مقادير ايستگاه انتخابي خود را از سايت هواشناسي كشور و يا از صفحه شخصي استاد در سيستم گلستان دريافت و  تمرين:
  .محاسبه كنيد نماي آمبرژه روش دومارتون و اقليمآن به 

  



 

 

  :شانزدهمجلسه 
   دومپايان بخش 

  مرور بر جلسات گذشته
  هاي گذشته پرسش و پاسخ به شكل آزاد در خصوص درس

  
  

  

  هاي كالسي خود را تا روز امتحان تحويل دهند  تمامي دانشجويان فرصت دارند تمرين

ترم و همچنين امتحان نهايي  هاي كالسي  (فعال بودن)، امتحان ميان ا اوجه به حضور و غياب، پاسخ به پرسشنمره نهايي دانشجو ب
  محاسبه و ارائه خواهد شد.

  مندي امكان مشاهده برگه و بررسي آن توسط دانشجو وجود دارد. ساعت براي اعتراض دارد. در صورت عالقه 72دانشجو فرصت 

  

 موفق باشيد


