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  دانشكده

 يقالب نگارش طرح درس ترم

  

   بهداشت محيط پيوستهكارشناسي  4 رمت مخاطبان:  هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني: عنوان درس

  10-8نبهشسه  :يربه سواالت فراگ ييساعت پاسخگو   2 سهم استاد از واحد): يا( :تعدادواحد

   دكتر سيد عليرضا موسويمدرس:       16تا14 :ساعت چهارشنبه روز :   زمان ارائه درس:

  اكولوژي محيط :پيش نيازدرس و 

   هدف كلي درس:

  آشنايي دانشجويان با مفاهيم و تكنيك هاي اساسي هيدرولوژي و كاربرد آنها در مهندسي بهداشت محيط 

  

  اهداف كلي جلسات(جهت هر جلسه يك هدف):

  ي و لزوم طرح مسائل هيدرولوژي در عرصه بهداشت محيط هيدرولوژ خچهيتار ،يارائه سرفصل درس، روش ارزياب -1

  و محاسبه بيالن آبي بررسي گردش آب در طبيعت  -2

  از قبيل درجه حرارت، رطوبت، تبخير، يخبندان و باد  يمهم هواشناس يپارامترها يبررس -3

   بررسي شرايط و پارامترهاي موثر در تشكيل نزوالت جوي و روش اندازه گيري آنها -4

   و روش هاي سنجش آنها دستگاههاي سنجش نزوالت جويانواع بررسي  -5

   بررسي تبخير و تعرق در پروژه هاي آبي -6

   روش هاي اندازه گيري و برآورد رواناب هاي سطحي ،بررسي تشكيل رواناب -7

  در جريان هاي رودخانه اي و درياچه ها  سطح و عمق آب يرياندازه گ يها روشبررسي  -8

   آب يدبسرعت و  يرياندازه گ يها روشي بررس -9

   يرانا يزآبر يحوضه ها - يزحوضه آبربررسي خصوصيات  -10

   خاك يحجم - يروابط وزن ،ينيرزميز يهاآببررسي خصوصيات  -11

   آنهابين  و روابط ژهينگهداشت و ژه،يو يتخلخل، تخلخل موثر، آبدهشامل  مهم كيدرولوژيه يپارامترهابررسي  -12

   و خصوصيات آنها فرهايآك يطبقه بندررسي ب -13

  هاچاه يآبده نييتع يها روش ،ييدوپو اتيماندگار، فرض طيبراساس شرا ينيرزميز يحركت آبها يكيدروليه ليتحل -14

  هاچاه يآبده نييتع يها روشو   يرماندگارغ يطبراساس شرا يرزمينيز يحركت آبها يدروليكيه يلتحل -15

  رسوبگذاري بررسي فرسايش و  -16

  بازديد از حوزه آبريز و ايستگاه تحقيقاتي سازمان هواشناسي كرمانشاه    -17
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  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:

  

  و لزوم طرح مسائل هيدرولوژي در عرصه بهداشت محيط هيدرولوژي  خچهيتارو  يارائه سرفصل درس، روش ارزياب جلسه اول:

 اهداف ويژه

  بايد بتواند: دانشجو 

  سرفصل درس را ليست نمايد. - 

  كند. ياناهداف درس را مختصراً ب - 

  كند. ياندرس را ب يو فرع يمنابع اصل - 

  كند. ياناهميت و ضرورت مشاركت در آموزش درس را ب - 

  كند. يانرا ب ياهميت و ضرورت ارزشياب - 

 .يان نمايدرا ب يدرولوژيعلم ه يفتعر - 

 . وضيح دهدترا  يدرولوژيمختلف علم ه يها شاخه - 

 . ذكر نمايدو لزوم آن را  يگربا علوم د يدرولوژيعلم ه ارتباط - 

 .توضيح دهد يرانو ا ياو سابقه و قدمت آن را در دن يژيدرولواز علم ه يا تاريخچه - 

 .بيان نمايد ياز سازه ها و منابع آب يو بهره بردار يرا در طراح يدرولوژيعلم ه كاربردهاي - 

 . بيان نمايدر ارتقاء وضعيت بهداشت محيط جامعه كاربرد علم هيدرولوژي را د - 

  

  و محاسبه بيالن آبي ب در طبيعت بررسي گردش آ جلسه دوم:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . بيان نمايدرا  يعتدهنده گردش آب در طب يلعناصر مهم تشك - 

 . توضيح دهدرا  يعتدهنده گردش آب در طب يلهركدام از عناصر تشك نقش - 

 . انجام دهدو محاسبات مربوطه را  يدرولوژيكه توازن - 

 .را توضيح دهد مربوطه يها منابع آب كشور و شاخص يلپتانس ،يآب بيالن - 

  

  درجه حرارت، رطوبت، تبخير، يخبندان و باد  از قبيل يمهم هواشناس يپارامترها يبررس وم:سجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . را توضيح دهد يبا علم هواشناس يدرولوژيارتباط هو  يمختلف هواشناس يپارامترها - 

 . را بيان نمايدآن  هاي يژگياتمسفر و واجزاء و شاخص هاي مهم  - 

 . خصوصيات دمايي اتمسفر را بيان نمايد - 

 . توضيح دهدو ... را  يژهنقطه شبنم، رطوبت مطلق، رطوبت وشامل  بوطهمر يو پارامترها رطوبت - 

  خصوصيات آنها را بيان نمايد.و  ييهوا يتوده هاانواع  - 

 . را توضيح دهدآنها  هاي يژگيو وهوا جبهه انواع  - 

 و يخبندان را بيان نمايد.  يرتبخ يندفرا ياتكل - 

 انواع باد، روش اندازه گيري آنها و گلباد را توضيح دهد.  - 
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  گيري آنهاشرايط و پارامترهاي موثر در تشكيل نزوالت جوي و روش اندازه بررسي  :چهارمجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:  

 . را توضيح دهد آنمختلف  اشكالو بارش  نحوه تشكيل - 

 .توضيح دهدو ...) را  يهمرفت ،يكاروگراف  ي،مختلف بارش ( جبهه ا الگوهاي - 

 سطح بارش را توضيح دهد. دوره برگشت و  ي،مدت، مقدار، شدت، فراوانشامل مشخصات بارش  - 

 ين بزند.تخمرا  و خطوط همباران يسنت ياضي،با روش هاي مختلف شامل ر قه بارش در سطح منط - 

 ) را توضيح دهد. IDFفراواني وقوع ( ترسيم منحني  -مدت –شامل رابطه شدت  يبارندگ ياتخصوص ينروابط ب - 

 نمايد. و تفسير ترسيم  DADمدت بارندگي را در غالب منحني  –مساحت  -رابطه مقدار - 

  

  و روش هاي سنجش آنها هاي سنجش نزوالت جوي هدستگاانواع  بررسي :پنجمجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

 را توضيح دهد.  باران بارش يزانمختلف سنجش م يها ها و دستگاه روش - 

  بيان نمايد.را  يگرباران نگار با انواع د تفاوت - 

 . توضيح دهدرا و معادالت مربوطه  يمختلف برف سنج يها روش - 

 . بيان نمايدرا در حوزه آبريز باران سنج و تعداد محل تعيين مختلف  ايمعياره - 

 .يدحوضه را بتواند از روابط موجود محاسبه و برآورد نما يك يازمورد ن يها باران سنج تعداد - 

  را تعيين نمايد. حداكثر بارش محتمل در پروژه هاي آبي - 

تي داده ها، آزمون جرم مضاعف و اصالح داده ها، تخمين داده هاي غير موجود (روش درونيابي تجزيه و تحليل آمار بارندگي شامل آزمون همگني و يكنواخ - 

  را انجام دهد.  و برونيابي، روش تفاضلها و نسبت ها و روش نموداري)

  

  بررسي تبخير و تعرق در پروژه هاي آبي  :ششمجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  محيطي را بيان نمايد. نقش تبخير در پروژه هاي زيست  - 

  عوامل موثر بر ميزان تبخير در سطح يك حوزه آبريز را توضيح دهد. - 

  نمايد.  شت تبخير و روش هاي تجربي را محاسبهتروش بيالن آب، روش به  تبخير از سطح آزاد آبميزان  - 

  نمايد. ميزان تبخير از سطوح مرطوب خاك، گياه ، با استفاده از معادالت تجربي تورك را محاسبه  - 

  را برآورد نمايد.  روش تورنت وايتبا استفاده از تبخير و تعرق مقدار - 

  را برآورد نمايد. كريدل - روش بالني تبخير و تعرق گياه مرجع با استفاده از مقدار - 

  

  بررسي تشكيل رواناب و روش هاي اندازه گيري و برآورد رواناب هاي سطحي م:هفتجلسه 

 اهداف ويژه

  د:دانشجو بايد بتوان

  مكانيسم تشكيل رواناب سطحي شامل برگاب، ذخيره گودالي و نفوذ را توضيح دهد.  - 

  را توضيح دهد.  ΦΦΦΦنمايه  –معادله هورتن  -اندازه گيري ميزان نفوذ با استفاده از روش هاي متداول شامل معادله گرين آمپ - 

  . برآورد نمايده را آبدهي ساالنه حوض - 
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  در جريان هاي رودخانه اي و درياچه ها  سطح و عمق آب يريه گانداز يها روشبررسي تم:شجلسه ه

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

 .را بيان كند يدرولوژيمورد استفاده در ه يدرومتريهايانواع ه - 

 . را توضيح دهد يدرومتريه يرمستقيمو غ يممستق يها روش - 

  .توضيح دهدسطح و عمق و كاربرد آنها را  يريهاياندازه گ اهميت - 

 . توضيح دهدو ...) را  يمنوگرافل ياب،سطح (خط كش، عمق  يريمختلف اندازه گ هاي روش - 

 .توضيح دهدو ...) را  يمدرج، آوانگار يلهعمق آب (م يريمختلف اندازه گ هاي روش -

  

  آب يدبسرعت و  يرياندازه گ يها روشبررسي  :نهمجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . را توضيح دهدو ...)  يصوت يميايي،ش يهاسرعت (جسم شناور، دستگاه سرعت سنج، روش ريياندازه گ يها روش - 

 . بيان نمايدسرعت را  يرياندازه گ يها هركدام از روش يبو معا مزايا - 

 . توضيح دهدرا رودخانه  يكمختلف برآورد سرعت متوسط آب در  هاي روش - 

 غيره را توضيح دهد. انتقال، قرائت اشل و  يبو ضر يبش يميايي،خطوط هم سرعت، مواد ش ياضي،رشامل  يمختلف برآورد دب يها روش - 

  

   يرانا يزآبر يهاحوضه  - يزآبرحوضه خصوصيات بررسي  :دهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . را بيان نمايدحوضه و انواع آن  يفتعر - 

 . هدتوضيح دانواع حوزه ها را  يدرولوژيكيه هاي واكنش - 

 را بيان نمايد.حوضه ها  يزيكيف خصوصيات - 

 .آنها را توضيح دهد هاي يژگيو مشخصات و و يرانا يزآبر يحوضه ها -

  

  خاك يحجم - يروابط وزن ،ينيرزميز يهاآبخصوصيات بررسي  :يازدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . را توضيح دهد يرزمينيز يآبها يريمنشا و نحوه شكل گ - 

 . بيان نمايدآب را  ياشباع) حاو ينگي،(هوادار، موئ يرزمينيز يهال يبند قهطب - 

 . بيان نمايدمختلف طبقات فوق را  هاي ويژگي - 

 .توضيح دهد را يرزمينيز يخاك بر آبها يحجم - يحاكم وزن روابط - 

  .بيان نمايدخاك را  يها يهحركت آب در ال اصول - 

  

  آنهابين  و روابط ژهينگهداشت و ژه،يو يتخلخل، تخلخل موثر، آبدهشامل  مهم كيدرولوژيه يپارامترهابررسي  :دوازدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 نام ببرد و تعريف كند.را  يرزمينيز يمهم در آبها يدرولوژيكمختلف ه يپارامترها - 

 .را توضيح دهدو عوامل موثر بر تخلخل  نام ببرد) را يرمفيدو غ يدتخلخل (مف انواع - 

  .را بكار گيردو ...  ي،چون تخلخل، آبده ييموجود در محاسبه پارامترها روابط - 
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  و خصوصيات آنها فرهايآك يطبقه بندبررسي  :سيزدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . بيان نمايدآنها را  هاي يژگي) و ويرمحصورآبدار (محصور و غ يها يهانواع ال - 

 . توضيح دهدرا تعريف و  يفرهاانواع آك - 

 بين آنها را توضيح دهد. و نشت) و روابط  يرهانتقال، ذخ يبآبدار (ضر يها يهال مشخصات - 

  

  هاچاه يآبده نييتع يها روش ،ييدوپو اتيماندگار، فرض طيبراساس شرا ينيرزميز يحركت آبها يكيدروليه ليتحل :چهاردهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 . توضيح دهدرا  يرزمينيز يحركت آبها يدروليكيه يلتحلدر ربرد آن و كا يقانون دارس - 

 .  توضيح دهدكند را  يكاربرد دارد و صدق م يتقابل يكه قانون دارس شرايطي - 

 . بيان نمايد را مربوطه هاي يژگي) و ويرماندگار(ماندگار و غ يرزمينيحركت آب ز انواع - 

 . توضيح دهددر حل مسائل   و كاربرد آن را يلرا بشناسد و تحل يانجر شبكه - 

 . يدنما يلمحصور را در حالت ماندگار تحل يرمحصور و غ يها يهدر ال يافق جريان - 

  .توضيح دهد يرزمينيآب ز يانو محاسبات جر يلو كاربرد آن را در تحل ييدوپو معادله - 

  

  هاچاه يآبده نييتع يها وشرو   يرماندگارغ يطبراساس شرا يرزمينيز يحركت آبها يدروليكيه يلتحل :پانزدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  را انجام دهد.  و زاكوب) يس(روش ت يرماندگارغ يطبراساس شرا يرزمينيز يحركت آبها يدروليكيه يلتحل - 

 . بيان نمايدآن را  يزانم يينمحصور و تع يها يهدر ال يآبده يينتع يهاروش - 

 . بيان نمايدآن را  يزانم ييناد و تعآز يها يهدر ال يآبده يينتع هايروش - 

 . را توضيح دهد يرزمينيز يآبها يمصنوع يهتغذ يهاروش - 

  .را بيان نمايد يمصنوع يهمختلف تغذ يهاروش يبو معا مزايا -

  شامل:  تداخل چاهها يدروليكيه يلتحل - 

 . را بيان نمايدمختلف  يها يتآب در وضع يشعاع يانجر

 را بيان نمايد. غيره و  يافت، مخروط افت، آبده يك،سطح استات مربوط بهها چاه يلتحل يفتعار

 . يدرا محاسبه و برآورد نما يرزمينآب در ز يمايشپ زمان

  ها را بتواند انجام دهد.تداخل چاه يدروليكيه تحليل

  

  بررسي فرسايش و رسوبگذاري  هم:شانزدجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  رد و آنها را توضيح دهد.انواع فرسايش را نام بب - 

  دبي متوسط مواد معلق را در جريان آبي محاسبه نمايد.  - 

   رسوب گذاري در مخازن سد ها را محاسبه نمايد.  - 

  

  بازديد از حوزه آبريز و ايستگاه تحقيقاتي سازمان هواشناسي كرمانشاه    :هفدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 
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  ناسايي نمايد. مشخصات حوضه آبريز  را ش -

  . تجهيزات ايستگاه را شناسايي و توضيح دهد -

  منابع:

 

  

  روش تدريس(آموزش):

 سخنراني

 سخنراني با ارائه پاورپوينت

 پرسش و پاسخ

  وسايل كمك آموزشي:

  ويدئو پروژكتور

  وايت برد

  كامپيوتر

  يا سنجش دانشجو: ينحوه ارزياب

 

  روش  آزمون
  سهم از نمره كل

  (بر حسب درصد)
  ساعت  ريختا

  ////////////////////////  ///////////////////////////  5  كتبي  كوئيز

    % مطالب 50بعد از اتمام   20  كتبي  ترم آزمون ميان 

      70  كتبي  آزمون پايان ترم

  حضور فعال در كالس
  شركت در كالس

  شركت در بحث گروهي 

  پرسش و پاسخ

5  
    

  

  مقررات كالس و انتظارات از دانشجو:

  حضور به موقع سر كالس -

  كالس  يشركت در بحث ها -

  ترم ياندر امتحان م شركت -

  ترم ياندر امتحان پا شركت -

    دانشكده EDO  مسئول ينام وامضا                         مدير گروه: ينام و امضا               مدرس:  ينام و امضا

                                                                                                                   تاريخ ارسال:                                           ل:تاريخ ارسا             تاريخ تحويل:               
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  هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزمينيبندي درس:  جدول زمان

  16تا  14ساعت  شنبهچهار  روز و ساعت جلسه :

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 1/11/99 
هيدرولوژي و لزوم طرح مسائل هيدرولوژي در  خچهيتارو  يارائه سرفصل درس، روش ارزياب

  عرصه بهداشت محيط 
  دكتر موسوي

  دكتر موسوي  و محاسبه بيالن آبي بررسي گردش آب در طبيعت  8/11/99 2

  دكتر موسوي  از قبيل درجه حرارت، رطوبت، تبخير، يخبندان و باد  يمهم هواشناس ياپارامتره يبررس 15/11/99 3

  دكتر موسوي  بررسي شرايط و پارامترهاي موثر در تشكيل نزوالت جوي و روش اندازه گيري آنها 22/11/99 4

  دكتر موسوي  و روش هاي سنجش آنها دستگاههاي سنجش نزوالت جويانواع بررسي  29/11/99 5

6 6/12/99 
  دكتر موسوي  بررسي تبخير و تعرق در پروژه هاي آبي 

  دكتر موسوي  بررسي تشكيل رواناب و روش هاي اندازه گيري و برآورد رواناب هاي سطحي 13/12/99 7

  دكتر موسوي  در جريان هاي رودخانه اي و درياچه ها  سطح و عمق آب يرياندازه گ يها روشبررسي  20/12/99 8

  دكتر موسوي  آب يدبسرعت و  يرياندازه گ يها روشبررسي  27/12/99 9

  دكتر موسوي   يرانا يزآبر يحوضه ها -  يزحوضه آبربررسي خصوصيات   18/1/400  10

  دكتر موسوي  خاك يحجم ،يروابط وزن ،ينيرزميز يهاآببررسي خصوصيات   25/1/400  11

12  1/2/400  
نگهداشت  ژه،يو يتخلخل موثر، آبدهتخلخل، شامل  مهم كيدرولوژيه يپارامترهابررسي 

  آنهابين  و روابط ژهيو
  دكتر موسوي

  دكتر موسوي  و خصوصيات آنها فرهايآك يطبقه بندبررسي   8/2/400  13

14  15/2/400  
 روش ،ييدوپو اتيماندگار، فرض طيبراساس شرا ينيرزميز يحركت آبها يكيدروليه ليتحل

  هاچاه يآبده نييتع يها
  دكتر موسوي

15  22/2/400  
 نييتع يها روشو   يرماندگارغ يطبراساس شرا يرزمينيز يحركت آبها يدروليكيه يلتحل

  هاچاه يآبده
  دكتر موسوي

  دكتر موسوي  بررسي فرسايش و رسوبگذاري   29/2/400  16

  دكتر موسوي  بازديد از حوزه آبريز و ايستگاه تحقيقاتي سازمان هواشناسي كرمانشاه     5/3/400  17

  دكتر موسوي  تشريحي) -(تستي امتحان   -  18

  

  


