بسمه تعالی
طرح درس

رشته :آبخیزداری (دکتری) گرایش :حفاظت آب و خاک

دانشکده :منابع طبیعی
نام درسSediment Source Ascription :
تقویم آموزشی دانشگاه:

تعداد واحد۲ :

درس یا دروس پیش نیاز:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان :مطابق با برنامهی ترم

روز ،ساعت و مکان کالس :چهارشنبه ،۱۲:۳۰-۱۰:۳۰ ،کالس  ۳دانشکدهی منابع طبیعی (در شرایط فعلی جلسات بصورت برخط تشکیل میشود)

بازدید :دارد

آزمایشگاه :ندارد
هدف کلی درس :آشنایی با محیطهای رسوبی مختلف و روشهای منشأیابی آنها

رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

۹۹/۱۲/۲۰

مبانی و مفاهیم فرسایش و رسوب

دوم

۹۹/۱۲/۲۶

مبانی و مفاهیم منشأیابی رسوبات

سوم

۹۹/۱۲/۲۷

انواع پدیدههای فرسایش و رسوب در حوزههای آبخیز

چهارم

۰۰/۰۱/۱۱

نحوهی اندازهگیری پدیدههای مختلف فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز

پنجم

۰۰/۰۱/۱۸

فرآیند رسوبگذاری در حوزههای آبخیز و مشخصات رسوبات پشت بندهای اصالحی

ششم

۰۰/۰۱/۲۵

روشهای سنتی منشأیابی رسوبات

هفتم

۰۰/۰۲/۰۱

روشهای جدید منشأیابی رسوبات

هشتم

۰۰/۰۲/۰۸

انگشتنگاری ترکیبی رسوبات

نهم

۰۰/۰۲/۱۵

ردیابهای مورد استفاده در منشأیابی رسوبات

دهم

۰۰/۰۲/۲۲

روشهای آماری مورد استفاده در انگشتنگاری ترکیبی رسوبات

یازدهم

۰۰/۰۲/۲۹

مدلهای تعیین سهم در منشأیابی و عدمقطعیتهای مربوطه

دوازدهم

۰۰/۰۳/۰۵

مروری بر مباحث جلسات گذشته با مباحثهی میزگردی-میانترم

سیزدهم

۰۰/۰۳/۱۲

ارائهی دانشجویی از نتایج بررسی مقاالت متنوع بر اساس مباحث درسی (کالس جبرانی برگزار خواهد شد)

چهاردهم

۰۰/۰۳/۱۹

بررسی رویکردهای پژوهشی مربوط به مرز دانش در منشأیابی رسوبات

پانزدهم

۰۰/۰۳/۲۶

شانزدهم

۰۰/۰۴/۰۲

منشأیابی در محیطهای مختلف رسوبی

(رودخانه ،مخازن سدها ،بندهای اصالحی ،مخروط افکنه و دشت سیالبی)

جمعبندی و رفع اشکال

ارزشیابی :الف) هر جلسه ارائهی جمعبندی مباحثهای از جلسات درسی گذشته  ۳نمره؛ ب) میان ترم  ۳نمره ،امتحان پایان ترم
 ۱۰نمره؛  ۴نمره ارائهی فعالیت عملی مطابق با سرفصل
منابع:
صادقی ،سیدحمیدرضا ،.نجفی ،سعید .)۱۳۹۳( .منشأیابی رسوبات آبی در حوزههای آبخیز؛ مفاهیم ،روشها و فناوریهای
نوین ،انتشارات جهاد دانشگاهی ۲۵۶ ،ص.
تمام مقاالت منتشر شدهی داخلی و خارجی در زمینهی منشأیابی رسوبات
تاریخ تنظیم :فروردین ۰۰

