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رئوس مطالب
هفته

توضیحاتی دررابطه با سرقصل درس اقلیم شناسی کشاورزی پیشرفته  ،تعاریف وواژه های اصلی ومتداول اقلیم شناسی

اول

کشاورزی پیشرفته ،تاریخجه ،مباحثی دررابطه با مفاهیم اقلیم شناسی ورابطه آن بابخش های مختلف کشاورزی  ،توضیحاتی
دررابطه با ارتباط فعالیت های کشاورزی با مقوله های مختلف هواشناسی واقلیم شناسی وتفاوت های مبنایی آن ها،
توضیحاتی درابطه باسمینارهای درس اقلیم شناسی پیشرفته کشاورزی وروش تدریس وامتحان این درس

هفته

عوامل سازندهای اقلیم کشاورزی ،مولفه های سیستم اقلیم ،تغییرپذیری اقلیم وفرآیندهای پس خور(فیدبک) درسیتسم اقلیم،

دوم

عوامل درونی وعوامل بیرونی سازندهای اقلیم ونقش پوشش های گیاهی دراقلیم  ،مفهوم خرداقلیم شناسی وشکل گیری
میکروکلیما ی کشاورزی و عوامل موثر تغییرات آن ،نیروها ی موجود در سطوح فوقانی وسطح زمین وتفاوت آن ها ،اثر
نیروی اصطکاک موجود درسطح زمین ومیکروکلیمای کشاورزی

هفته

انواع پدیده های اقلیمی ،پدیده های اقلیمی ساختاری وغیرساختاری  ،حوادث بحران ساز طبیعی وغیرطبیعی  ،نقش

سوم

فاکتئرهای اقلیمی درفعالیت های کشاورزی ،بررسی پدیده های زیانبخش اقلیمی دربخش کشاورزی ،مدیریت بحران
ومدیریت ریسک دررابطه بااقلیم کشاورزی،

هفته

رابطه بیالن تابش وخاک ،کاربرد اقلیم شناسی درخاک شناسی  ،اثرعوامل اقلیمی برفرآیند تشکیل وتکامل خاک  ،طبقه بندی خاک ها

چهارم

باتوجه به تفاوت های اقلیمی ،کاربرد عوامل اقلیمی برارزیابی خاک ها ،استقاده وکاربرد منحنی های امبروترمیک درخاکشناسی

هفته

داده های اقلیمی درفعالیت های کشاورزی ،تحلیل داده ها ی اقلیمی ازجمله تحلیل های نقطه ای وتبدیل اطالعات نقطه ای

پنجم

به میدانی روش های ترسیمی ونموداری تحلیل های اقلیم شناسی کشاورزی. ،

هفته

چرخه های مواد دراکوسیتسم های کشاورزی ونقش اقلیم درچگونگی چرخه های مواد درطبیعت ،چرخه آب وچگونگی نقش

ششم

آن دراقلیم شناسی کشاورزی ،چرخه های گازی ،رسوبی وآبی مواد وتغییرات آن دردهه های اخیر ،چرخه های زیست –
زمین  -شیمیائی مواددرطبیعت

هفته

اصول طبقه بندی های اقلیم کشاورزی وکاربرد آن درتعیین ومعرفی محصوالت جدید کشاورزی ، ،شاخص های اقلیمی

هفتم

کشاورزی بمنظور تفکیک اقلیم های کشاورزی مختلف ،هم اقلیم کشاورزی بمنظور انتقال تجربیات کشاورزی به مناطق جدید،
الگوی کشت ورابطه آن بااقلیم کشاورزی

هفته

پدیده های اقلیمی ،بارش ،تبخیر ،رواناب ،ابرناکی ونقش هریک دربخش های کشاورزی  ،فرآیند مبادله گرما بین هوا

هشتم

وخاک ، ،نقش دما درخاک وتغییرات ظرفیت گرمایی خاک ها  ،انتقال انرژی درخاک ها

هفته

نقش ویژگی های سطح زمین وچگونگی رابطه ضریب بازتاب( آلبیدو) بااقلیم واثرات آن دربخش کشاورزی  ،چکونگی تغییر

نهم

ضریب بازتاب درفعالیت های کشاورزی ،طبقه بندی محصوالت کشاورزی بااستفاده از ضریب بازتاب

هفته

اقلیم کشاورزی مناطق مختلف ایران درمقایسه با سایرنقاط جهان وویژگی های آن  ،رژیم دمائی خاک ها واثرعوامل محیط

دهم

طبیعی برآن ،اثرارتفاع ودمای خاک ،توزیع دمادرپروفیل خاک ،نقش رطوبت خاک وسایر ویژگی های سطح زمین دراقلیم

هفته

نقش رطوبت هواومولفه های آن ،تغییرات شبانه روزی رطوبت نسبی هوادراقلیم های مختلف وکاربرد درافزایش تولیدات

یازدهم

کشاورزی چگونگی سنجش آن میکروکلیمادرشرایط پوشش گیاهی ومقایسه آن درشرایط بدون پوشش گیاهی ،شبنم وشرایط
تشکیل آن ،نقش شبنم درمیکروکلیما ،استفاده از شبنم درکشاورزی مناطق خشک

هفته

اثر شیب وعوارض طبیعی برتعییین خصوصیات کشاورزی انواع خاک ها واثرعوامل مختلف اقلیمی برخصوصیات هیدرولوژیک

دوازده

خاک هاو ترسیم خطوط هم مقدار اقلیمی ،معرفی اطلس های اقلیمی کشاورزی جهانی  ،ملی و منطقه ای وکاربرد هریک

م

درمطالعات اقلیم کشاورزی

هفته

طبقه بندی ها اقلیمی :انواع طبقه بندی های اقلیمی ازجمله کیفی ،تجربی ،توصیفی ،ژنتیکی ،کاربردی ،توضیحاتی دررابطه

سیزدهم

با روش های گرافیکی ومحاسباتی طبقه بندی های اقلیمی ،مثال هایی ازاقلیم های کشاورزی نقاط مختلف کشور

هفته

چگونگی ترسیم نمودارهای اقلیمی شامل هایتروگراف ،منحنی های آمبروترمیک ،آباک های اقلیمی ،نمودارهای دمای

چهارده

جندگانه ،هیستوگرام های اقلیمی ،روش های گرافیکی هم اقلیمی یامشخص نمودن اقلیم های مشابه باترسیم نمودارهای هم

م

اقلیمی .کاربرد نظریه های فازی دراقلیم شناسی  ،کاربرد آنالیز کالستر درطبقه بندی های اقلیمی

هفته

چگونگی مطالعه پدیده های زیانبخش جوی واقلیمی شامل :خشکسالی ،سرما ویخبندان ،گردوغبار ،آلودگی هوا ،سیل

پانزدهم

بصورت محلی ،ملی ،منطقه ای و بین المللی وکاربرد اقلیم درمقوله های گیاهپزشکی  ،آبیاری  ،آتش سوزی جنگل ها،
درمدیریت انبارداری محصوالت کشاورزی
ارائه سمینارهای دانشجویی مرتبط بامقوله های مختلف درس اقلیم شناسی کشاورزی پیشرفته وپرسش وپاسخ های مربوطه

هفته
شانزده
م
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
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