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فارظی :کشاورزی ،بیابان زایی و بیابان زدایی
ًام درض
Agriculture, Desertification and
Combating Desertification
التیي:
هذرض/هذرظیي :شیوا ًیکَ – هحوذ رحیوی

تعذاد ٍاحذً :ظری ٍ 2احذ

هقطع :کارشٌاظی□ کارشٌاظی ارشذ□ دکتری□

پیشًیازّا ٍ ّنًیازّا:
شوارُ تلفي اتاق:

 shimanikoo@semnan.ac.irهٌسلگاُ ایٌترًتی:

پعت الکترًٍیکی:
ترًاهِ تذریط در ّفتِ ٍ شوارُ کالض:

اهداف درس :آشنایی دانشجویان تا تاثیر فعالیت های کشاورزی تر تشذیذ و کنترل تیاتان زایی ،اصول کشاورزی در مناطق تیاتانی
اهکاًات آهَزشی هَرد ًیاز:
ًحَُ ارزشیاتی
درصذ ًورُ
منابع و مآخذ درس

فعالیتّای کالظی ٍ آهَزشی
 40درصذ

ارزشیاتی هعتور(کَئیس)

اهتحاى هیاىترم

اهتحاى پایاىترم
00درصذ

زهتاتیان .غ ، ۰۸۳۱-۰۸۳۱ .تررسی فعالیت های کشاورزی در جهت کارتری مطلوب خاک و جلوگیری از تخریة آن در عرصههای مناتع طثیعی ،معاونت پصوهشی دانشگاه تهران ،دانشکذه مناتع طثیعی دانشگاه تهران
 علیساده ،ا .و کوچکی ،ع ،۰۸۳۱ .اصول زراعت در مناطق خشک ،انتشارات آستان قذض رضوی مرشذی ،ع ،۰۸3۱ .کشاورزی پایذار در زیستتومهای مناطق خشک ،انتشارات دانشگاه تهران سلطانی ،ا .و کوچکی ،ع ،۰۸۳۳ ،.اصول و عملیات کشاورزی در مناطق خشک ،انتشارات آموزش کشاورزی واتسته ته دفترخذمات تکنولوشی آموزشی وزارت جهاد کشاورزی
- Peterson, G. Unger, P and Pyen, W. 2006. Dry Land Agriculture, Published by American
Society of Agronomy, Crop AScience Society of America, Soil Science Society OfAmrica.
-Siddiqui, Zaki Anwar. Akhtar, Mohammad Sayeed and Futai, Kazuyoshi. 2008. Mycorrhizae:
Sustainable Agriculture and Forestry, springer .

بودجهبندی درس ارائه شده توسط اینجانب( نیمی از مباحث درس)
شماره هفته
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مبحث
تعاریف  ،هفاّین ٍ اّذاف
شٌاخت کلی هٌاتع آب ٍ خاک ٍ ٍیصگی ّای آًْا در هٌاطك خشک ٍ تیاتاًی
ًقش کشاٍرزی در تخریة عرصِ ّای هٌاطك تیاتاًی
اداهِ ًقش کشاٍرزی در تخریة عرصِ ّای هٌاطك تیاتاًی
ًقش کشاٍرزی در احیای اراضی تیاتاًی
شٌاخت هحذٍدیت ّای هَجَد در کشاٍرزی هٌاطك تیاتاًی
هرٍری تر هطالعات اًجام شذُ در زهیٌِ تررظی اثرات کشاٍرزی تر رٍی هٌاتع آب ٍ خاک ٍ  ..در هٌاطك خشک
ارائِ پرٍشُ ٍ تحقیك داًشجَیاى
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