
 

 

بر اساس کمیسیون برنامه ریزی آموزشیتحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی سرفصل درس   

 

 های ارائه شده توسط وزارت علوم طرح درس آب و هوای ایران مبتنی بر سرفصل

 جلسه اول:
 شوند. یان با خط مشی و دورنمای درس آشنا میدانشجودر این جلسه  ای: اهداف مرحله

 

 طرح درس جلسه اول

 حضور و غیاب

 خودمو طرح درس  وزارت ارائه سرفصل

 های موجود در خصوص درس مد نظر و معرفی کتاب اصلی معرفی کتاب

 "سمت، انتشارات شناسی سینوپتیک اقلیم(، 1382) علیجانی، بهلول"



 

 

 "دانشگاه اصفهانانتشارات  ترجمه سید ابوالفضل مسعودیان، ،شناسی سینوپتیک اقلیم(، 1385) یارنال، برنت"

 "سمتایران، انتشارات  سینوپتیک (، آب و هوای1396) سلیقه محمد"

 "مخاطرات مقاله در خصوص اقلیم شناسی سینوپتیک با تاکید بر  200بیش از "

 "(89تا  84نتشارات دانشگاه شهید بهشتی. )صفحات (، آب و هواشناسی دینامیکی، ا1393لشکری، حسن )"

 

 معرفی اجمالی درس مد نظر 

 رسهدف د

 مشخص کردن وظایف دانشجو )تعیین زمان امتحان میان ترم پرسش کالسی و توضیح مخنصر در خصوص کار عملی(

 شناسی سینوپتیک تعاریف مختلف اقلیم

 ریف مخاطرات محیطیتع

 اسمیتانواع مخاطرات محیطی از دیدگاه کیت 

 سینوپتیکشناسی  اقلیمرابطه بین مخاطره و 

 در آب و هواشناسی سینوپتیک )دو رویکرد مهم در این علم(شناختی  رویکردهای روش

 

 :دومجلسه 
 های هوا و انواع آن و همچنین شناخت مفهوم چرخندگی... انواع نقشهدر این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 

 دومطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 های هوا انواع نقشه

 چرخندگی

 مفهوم چرخندگی با ذکر مثال

 انواع چرخندگی

 دگی مطلق )چرخندگی زمین + چرخندگی نسبی )چرخندگی انحنایی + چرخندگی شیب برشی((نچرخ

 درجه جغرافیایی( 5/2های  بندی شده )روی نقشه با شبکه های مشبک و شبکه با استفاده از نقشه ی محاسبه چرخندگی نحوه

 

 :سومجلسه 
 ادامه جلسه قبل:

 انواع رودباد و اثر آن بر روی مخاطرات آشنا خواهد شد.در این جلسه دانشجو  ای: اهداف مرحله

 

 سومطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 بر جلسه قبلمرور اجمالی 

 رودبادهای جوی چیست؟

 انواع رودبادها

 شناخت آنها روی نقشه 



 

 

 نقش رودبادها در مخاطرات محیطی

 

 :چهارمجلسه 
 شوند ها و انواع آنها و نقشی که در مخاطرات محیطی دارند آشنا می بالکنیگدر این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 

 چهارمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل - پرسش کالسی - حضور و غیاب

 چیست؟ (blocking)ها  بالکنیگ

 ها انواع بالکینگ

 بالکینگ امگا

 بالکینگ رکس

 (RING OF FIRE / CUT-OFF HIGH) حلقه آتش یا پرفشار بریده

 (SPLIT FLOW) الکینگ جریان جدا شدهب 

 (CUT-OFF LOW) کم فشار بریده

 های سینوپتیک با استفاده از نقشه در مخاطرات محیطی ها بالکینگ  نقش

 های سینوپتیک ها با استفاده از نقشه های کیفی و کمی بالکینگ ویژگی

 

 :پنجمجلسه 
 بندی دانشجویان آشنا خواهند شد. در این گام دانشجویان با انواع روش های طبقه ای: اهداف مرحله

 

 پنجمطرح درس جلسه 

 ؟همدید چیست های بندی سامانه طبقه

 های همدید چیست؟ هدف اصلی طبقه بندی سامانه

 بندی انواع طبقه

 (Subjective –بندی کیفی )دستی  طبقه

 بندی کیفی مزایا طبقه

 معایب طبقه بندی کیفی

 بندی کیفی لمب  طبقه

 بندی کیفی مولر طبقه

 جلسات بعدی –( Objective –بندی کمی )خودکار  طبقه

 

 :ششمجلسه 
 بندی کمی طبقه –ادامه جلسه قبل  ای: مرحلهاهداف 

 

 ششمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل  -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 



 

 

 بندی کمی  طبقه

 بندی به روش همبستگی طبقه

 معایب روش همبستگی

 ای به روش همبستگی بندی الگوهای نقشه مراحل طبقه

 بندی تصمیمات محقق در حین طبقه

 طبقه بندی همبستگی بر اساس مطالعات لمبمشکالت 

 

 :هفتمجلسه 
 آشنا خواهد شد.بندی  ای با کاربرد خوشه فاصلهبندی  در این مرحله دانشجو با روش طبقه  ای: اهداف مرحله

 

 هفتمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 ای بندی فاصله طبقه

 و حل آنای  بندی فاصله طبقه مثالی برای

 

 :هشتمجلسه 
 ای آشنا خواهد شد. بندی کمی )بردارهای ویژه( به روش فاصله در این مرحله دانشجو با روش طبقه ای: اهداف مرحله

 

 هشتمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 بندی(. ای و پهنه بندی الگوهای نقشه های همدید، طبقه شناسی همدید )تیپ لعات اقلیمبندی بردارهای ویژه در مطا سه کاربرد طبقه .

 های اصلی( شناسی بردارهای ویژه )با تاکید بر روش تحلیل مولفه روش

 بندی اقلیمی به روش بردارهای ویژه مراحل انجام طبقه

 های انتخاب داده

 (O P Q R S Tها ) انتخاب حالت تجزیه و چیدمان داده

 های اصلی( نوع تحلیل )تحلیل مولفه

 نوع چرخش

 ها وجود دارد چرا نیاز به چرخش داده

 انواع چرخش

 تحلیل نتایج و تصمیم گیری

 

 :نهمجلسه 
های اصلی( را به صورت دقیق و اجرایی فرا خواهد  های برداهای ویژه )تحلیل مولفه در این جلسه دانشجو روش ای: اهداف مرحله

 گرفت.

 

 نهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 



 

 

 های شدید در صحرای نقب تحلیل سینوپتیک بارش

 نحوه تامین رطوبت

 ها تحلیل جریان

 نقش فرود دریای سرخ 

 

 ر بر مخاطراتبندی سامانه های موث های آن برای طبقه و تحلیل داده SPSSافزار  های اصلی در نرم اجرای تحلیل مولفه

 

 :دهمجلسه 
 آشنا خواهند شد. با انتخاب یک مخاطره ویژه های سینوپتیک تفسیر نقشه بادر این جلسه دانشجویان به طور عملی  ای: اهداف مرحله

 

 دهمطرح درس جلسه 

 تحلیل همدید بارش تگرگ فراگیر در غرب ایران

ه.پ.  ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  300النهاری، بردار سرعت در تراز  مداری، مولفه نصفهای امگا، مولفه  تحلیل سینوپتیک با استفاده از داده

 ( Slpه.پ.، فشار تراز دریا ) 500

 های تندری گیری توفان بهترین الگوی سینوپتیک در شکل

 ناپایداری شرطی

 های مختلف و شاخص Skew-Tآشنایی با نمودار 

 (SI) شاخص شولدر

 (LIباالروی )شاخص 

 Kشاخص 

 L.C.Lتعیین تراز تراکم هوای باالرونده  

 L.F.Cتعیین تراز انتقال آزاد 

 L.O.Cتعیین تراز حد همرفت 

 )انرژی پتانسیل در دسترس همرفت( CAPEآشنایی با منطقه 

 

 :یازدهمجلسه 
 مخاطره ویژه آشنا خواهند شد.های سینوپتیک با انتخاب یک  در این جلسه دانشجویان به طور عملی با تفسیر نقشه ای: اهداف مرحله

 

 یازدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 نمونه موردی دزفول –ایران   تحلیل همدید آتش سوزی در جنوب غرب

ه.پ.  ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  300النهاری، بردار سرعت در تراز  های امگا، مولفه مداری، مولفه نصف تحلیل سینوپتیک با استفاده از داده

 (، میزان رطوبت نسبی، دماSlpه.پ.، فشار تراز دریا ) 500

 نقش پرفشار جنب حاره

 

 :دوازدهمجلسه 



 

 

 200ی جوی موثر بر مخاطرات می باشد. بیش از ها یکی از اهداف اصلی در این درس شناخت دانشجویان با سامانه ای: اهداف مرحله

های  های سرمایی و گرمایی، توفان سوزی، یخبندان، موج های شدید، گرد و غبار، آتش ر راستای سیل، توفانآوری شده د مقاله جمع

 های شدید و فراگیر و .... ای، برف حاره

دهند. پس از مطالعه و  موضوع را انتخاب کرده و کلیه مقاالت مرتبط با دریافت و مورد مطالعه قرار می 3دانشجویان به انتخاب خود 

 ای به نقد و بررسی این مقاالت افدام پردازند. به گونه های موجود می بندی آن در جلسات باقی مانده به ارائه تئوری دسته

 هدف از این بخش از مطالعه آشنایی آنها با تئوری های موجود

 های علمی ءمشخص کردن کمبودها و خال

 های موجود علمی تعیین تکرار

 

 گیرد ه صورت کامال مشارکت با نقش بیشتر دانشجو انجام میشایان ذکر است این مرحله ب

 

 دوازدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 گونو و فتنمونه موردی  –ایران  شرقدر جنوب  ای های حاره توفانتحلیل همدید 

ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ه.پ.  300النهاری، بردار سرعت در تراز  های امگا، مولفه مداری، مولفه نصف تحلیل سینوپتیک با استفاده از داده

 (، میزان رطوبت نسبی، دماSlpه.پ.، فشار تراز دریا ) 500

 ای های حاره فاکتورهای مهم سینوپتیکی در تولید و ایجاد توفان

 

 دقیقه 30مدت به  – ای( های حاره ها و توفان )هاریکانارائه اولین سمینار دانشجو 

 

 

 :سیزدهمجلسه 
  ادامه جلسات قبل ای: اهداف مرحله

 

 سیزدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 نمونه موردی  –ایران  یخبندان و امواج سرمایی درتحلیل همدید 

ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ه.پ.  300النهاری، بردار سرعت در تراز  های امگا، مولفه مداری، مولفه نصف تحلیل سینوپتیک با استفاده از داده

 (، میزان رطوبت نسبی، دماSlpه.پ.، فشار تراز دریا ) 500

 ها و امواج سرمایی های مهم و اثر گذار بر یخبندان سامانه

 های انتقالی ها در یخبندان ها و نقش آن بالکینگ

 

 دقیقه 30مدت به  – (برف -ها و امواج سرمایی  یخبندان)سمینار دانشجو  دومینارائه 

 

 :چهاردهمجلسه 
  ادامه جلسات قبل ای: اهداف مرحله

 



 

 

 چهاردهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 نمونه موردی  –ایران  در های گرمایی گرمایی و تنشامواج  تحلیل همدید 

ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ه.پ.  300النهاری، بردار سرعت در تراز  های امگا، مولفه مداری، مولفه نصف تحلیل سینوپتیک با استفاده از داده

 (، میزان رطوبت نسبی، دماSlpه.پ.، فشار تراز دریا ) 500

 امواج گرماییهای مهم و اثر گذار بر  سامانه

 

 دقیقه 30مدت به  – (اینورژن - گرماییامواج )سمینار دانشجو  سومینارائه 

 

 :پانزدهمجلسه 
 در این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 

 انزدهمپطرح درس جلسه 

 نمونه موردی  –ایران  در های سنگین سیالب و بارش تحلیل همدید 

ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ه.پ.  300النهاری، بردار سرعت در تراز  های امگا، مولفه مداری، مولفه نصف تحلیل سینوپتیک با استفاده از داده

 (، میزان رطوبت نسبی، دماSlpه.پ.، فشار تراز دریا ) 500

 های کشور سیالبهای مهم و اثر گذار بر  سامانه

 

 دقیقه 30مدت به  – (های سنگین بارش -  سیالب)سمینار دانشجو  چهارمینارائه 

 

 :شانزدهمجلسه 

 پایان 

 مرور بر جلسات گذشته

 های گذشته پرسش و پاسخ به شکل آزاد در خصوص درس
 

 های کالسی خود را تا روز امتحان تحویل دهند  تمامی دانشجویان فرصت دارند تمرین

ترم و همچنین امتحان نهایی  های کالسی  )فعال بودن(، امتحان میان پرسشبه حضور و غیاب، پاسخ به  توجهنمره نهایی دانشجو با 

 محاسبه و ارائه خواهد شد.

 مندی امکان مشاهده برگه و بررسی آن توسط دانشجو وجود دارد. ساعت برای اعتراض دارد. در صورت عالقه 72دانشجو فرصت 

 

 موفق باشید


