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تاریخ بهروز رسانی89/55/51 :

نیمسال اول سال تحصیلی 88-89
تعداد واحد :نظری .5.عملی 5مقطع :کارشناسی▀ کارشناسی ارشد□
دکتری□
پیشنیازها و همنیازها :هیدرولوژی عمومی ،خاکشناسی و ژئومرفولوژی 5

شماره تلف :اتاق15115111115:
مدرس/مدرسی::علی اصغر ذوالفقاری
منزلگاه اینترنتیhttp://profile.semnan.ac.ir:
پست الکترونیکیazolfaghari@semnan.ac.ir:
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :شنبه  51 -55و شنبه 51-58
اهداف درس :آشنایی دانشجویان با وضعیت منابع آب و خاک ایران ،انواع و اشکال فرسایش و تخریب خاک ،روش های مدیریتی
بیولوژیک و ...
امکانات آموزشی مورد نیاز :نیاز به بازدید و سفر علمی است.
امتحان پایانترم
امتحان میانترم
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
 51نمره
 1نمره
 5نمره
 5نمره
درصد نمره
منابع و مآخذ درس

سالجقه ،علی ،سید علیپور محمد حسی ،:حسینعلی زاده ،محس .5185 .:اصول مدیریت و حفاظت خاک .دانشگاه تهران
Huffman, R, Fangmeier, D.D, Elliot, W J.2013. Soil and Water Conservation
Engineering
Blanco, H and Lal, R. 2008. principles of soil conservation and management

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

تاریخچه و وضعیت منابع آب در ایران و جهان
تغییر اقلیم و نقش آن در پایداری منابع آب و خاک
انواع فرسایش و نحوه اندازه گیری انواع فرسایش خاک
روش های اندازه گیری رسوب و فرسایش
استفاده از ردیاب ها در برآورد هدر رفت خاک
آشنایی با مدل های براورد هدر رفت آب و خاک (با توجه بیشتر به مدل )USLE
آشنایی با مدل های براورد هدر رفت آب و خاک (با توجه بیشتر به مدل )USLE
روش های مهار و کنترل فرسایش
امتحان میان ترم
روش های مهار و کنترل فرسایش
روش های مدیریتی ،بیولوژیک و سازه های مهندسی
سیستم های کشت نواری ،بافر ،اگروفارستری
دانش بومی در حفاظت خاک و آب
نقش پوشش گیاهی در حفاظت خاک و آب
مقایسه عامل  cدر مرتع ضعیف با مرتع با وضعیت خوب
امتحان پایان ترم

توضیحات

