بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :کشاورزی

رشته :مهندسی آب

گرایش- :

نام درس :هیدرولوؤی آبهای سطحی

تعداد واحد2 :

درس یا دروس پیش نیاز :تخصصی

تقویم آموزشی دانشگاه :بهار 97-98

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان1398/04/03 :
گردش علمی و بازدید- :

روز ،ساعت و مکان کالس :شنبه 201 ،8:30- 10:30 ،حججی
هدف کلی درس :معرفی رئوس مطالب و نحوه ارزیابی و تمرینات
رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

 97/11/27تعریف هیدرولوژی ،حوضه های آبریز ،تعیین محدوده حوضه ها در نقشه های توپوگرافی

دوم

 97/12/04خصوصیات فیزیکی حوضههای آبریز (مساحت ،محیط ،ضرایب فشردگی و شکل ،هیپسومتریک و)...

سوم

 97/12/11خصوصیات فیزیکی حوضههای آبریز (ارتفاع مشخصه ،مستطیل معادل ،شیب ،شبکه هیدروگرافی و)...

چهارم

 97/12/18تاثیر خصوصیات فیزیکی حوضهها در رژیم آب رودخانهها (دبی حداقل ،حداکثر و متوسط)

پنجم

 97/12/25بارش ،مکانیسم و انواع بارش ،ایستگاه های هواشناسی ،اندازه گیری بارش و بارانسنجها

ششم

 98/01/17دادههای بارش ،نحوه استخراج و تقسیر اندازه گیری بارشها ،نحوه ارزیابی درستی دادهها

هفتم

 98/01/24تصحیح و تکمیل داده ،میانگین حسابی ،نسبت نرمال ،نسبت توازنی و روش رگرسیون

هشتم

 98/01/26مفاهیم آزمون اولیه همگنی ،تصادفی بودن و ایستایی دادهها ،آزمون همگنی جرم مضاعف

نهم

 98/01/31کلیات تحلیل زمانی و مکانی بارش ،توزیع فراوانی ساده و تراکمی ،احتمال وقوع و عدم وقوع ،روابط احتمال تجربی

دهم

 98/02/07تحلیل زمانی :تغییرات بارش ماهیانه بازای احتمال وقوع ،روند بارش ،دوره تر و خشک

یازدهم

 98/02/14تحلیل زمانی :پارامترهای آماری (میانگین ،انحراف معیار ،چولگی ،خود همبستگی و )...

دوازدهم

 98/02/16تحلیل مکانی :میانگین حسابی ،گرادیان بارندگی ،روش تیسن ،روش منحنی همباران

سیزدهم

 98/02/21جریان سطحی و پارامترها (دبی ،رسوب و کیفیت آب) ،اندازه گیری جریان رودخانه

چهاردهم  98/02/28ایستگاه هیدرومتری ،روشهای اندازه گیری مستقیم دبی(مولینه ،ماده شیمیایی و )...
پانزدهم

 98/03/04استنتاج از اندازه گیری با مولینه (روش جدول بندی ،روش منحنی هم سرعت و )...

شانزدهم

 98/03/11منحنی سنجه و روشهای تعیین آن (مدل ریاضی ،روش سطح مقطع و سرعت متوسط ،روش استیونس و )...

نحوه ارزشیابی 16 :نمره پایان ترم و میان ترم 4 ،حضور در کالس تئوری و حل تمرین و ارائه تمرینات مربوطه.
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