
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 
 
 
 
 

 

 (و منابع خاک يفناو ستيز ،يسیحاصلخ تيريمذمباحث مهنذسي كشاورزي ) نام دروس رديف

 ضباُ عٍَ٘ي ٗ تدككي 1
(، ىغت،، ٗاگاتاُ   very-enough-too-such-soقي٘ذ ٗ ميَات شبط، قي٘ذ مَي )  اغٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 تدككي )ذشك ٍطيب(

 ٗ حاقيديطي خاك  ؾيَي 2

و ٍتثرص بتصآُ، ع٘اٍتو گّهينتي،     ٍصٗشي بص اق٘ه ؾيَي )ٗاحرٕاي ؾتيَيايي، ّصٍاىيهتٔ(، شؾتر ٗ ع٘اٍت    

ع٘اٍو ٍحيطي، ع٘اٍو ضصٗشي، ت٘قيف مَي شؾر، شابطتٔ شؾتر ٗ كامه٘شٕتاي ٍتثرص ذشآُ، ؾتيَي      

بْري، غاخهاش ٗ خ٘اـ(، قتاُّ٘ حتراقو ىيبيتق، قتاُّ٘ ٍيختصىيح، ٗاحتر بتاه،         ٕا )شذٓ تبي٘ش غييينات

    ٔ عَينتصذ يتا ٍحكت٘ه    ٕتاي بتس ،    عْاقص غسايي )ضصٗشي، ٍفير، اتفتاقي ٗ غتَي(، بتس  ٗ ّهصيت

(Yeildّٗيهص ،)  ُژ 

 خاك ٗ حفاظ، كيطيل 3

باك، ٗ غاخهَاُ خاك، تؿتديف باكت، ختاك، تنيتيِ ذشقتر اّتراضٓ زشات، إَيت، باكت، ختاك،          

چگّ٘گي اشائتٔ تزطيتٔ ٍنتاّيني ختاك، ٍت٘اشذ اغتهفاذٓ اض ٍْحْتي تزَنتي زشات ختاك،  ايتراشي           

 ٕا خامرأّ

 ٕاي حيق٘ي، آّني تصائيرٓ، ؾاخٔ بْر اياُ، َّاترٕا ٕا(، مصً اُ خامطي )ٍامصٗاشااّيػٌباّ٘ش خاكٗ بي٘تکْ٘ى٘گي بي٘ى٘گي  4

5 
ٗ  بْري خاك  يرايؽ ٗ شذٓ

 اشضيابي اشاضي
 غاضي، كامه٘شٕاي خامطيكصآيْرٕاي خاکٍفإيٌ خاك، 

 كصغايؽ ٗ حفاظ، خاك 6
ه كصغتايؽ مْتاش   ٕاي ٍدهيف كصغايؽ آبي، مْهتصه كصغتايؽ خْترقي، مْهتص     ؾنوتنصيف كصغايؽ، 

 اي شٗذخأّ

 1آزمون 



 

 

 

 

 

 

 (و منابع خاک يفناو ستيز ،يسیحاصلخ تيريمذمباحث مهنذسي كشاورزي ) نام دروس رديف

 ، ىغ،، ٗاگااُ تدككي )ذشك ٍطيب(ٕا ضَايص، شبط ذٗ بَئ، تطابق كاعو ٗ كنو، ضٍاُ ضباُ عٍَ٘ي ٗ تدككي 1

 ٗ حاقيديطي خاك  ؾيَي 2

ٕتتاي ٍصبتت٘  بتتٔ ٍحيتت٘ه ختتاك،  ايتتصي ٕتتاي ختتاك ٗ كتتاض ٗ باٍتتر، اّتتراضٓ ٕتتاي بتتيِ ٍحيتت٘ه تنتتاذه

ٓ    ٕاي يتّ٘ي ٗ ضٗ   ضصايب كناىي، يّ٘ي، مَپينع كناىي،، ٕتاي بتسبي ذش ختاك،     ٕتاي يتّ٘ي،  ريتر

ٔ     ٕاي عاٍيي غطحي، مَپينع اصٗٓ ٔ   ٕاي غطحي، ٌٕ ذٍإتاي بتس  غتطحي، ّهصيت ذٗااّتٔ ٗ     اليت

 ٕاي آُ، شغ٘  مصذُ ذش غطح، كػفص ٍره

 خاك ٗ حفاظ، كيطيل 3
حزَي خاك، ٍناذالت ٗضّي ٗ حزَي آ  ذش ختاك، تديدتو ختاك، غتطح ٗيتژٓ      شٗابط ٗضّي ٗ 

 زشات خاك

 خاكٗ بي٘تکْ٘ى٘گي بي٘ى٘گي  4
ٕتا، تتيريص كناىيت،     ٕا(،  صٗت٘ضٗئصٕا، تغسئ ٗ غينو ضّراي آُ شيط باّراشاُ خامطي )ٍينصٗاشااّيػٌ

  صٗت٘ضٗئصٕا ذش خاك، تيريص ؾصايط ٍحيطي ذش كناىي،  صٗت٘ضٗئصٕا

5 
ٗ  بْري خاك ايؽ ٗ شذٓ ير

 اشضيابي اشاضي

ٕتاي گّهينتي،  ػتّ٘رٕا ٗ  يؿتّ٘رٕاي ٍت٘شذ       ٕاي خاك، اكق غاضي، ٍؿدكات اكق كصآيْرٕاي خاك

  اغهفاذٓ

 كصغايؽ ٗ حفاظ، خاك 6

اساشي ٗ ارصات كصغايؽ آبي بص خاك، ارصات كصغايؽ  ٕاي تدَيِ آُ، شغ٘  ت٘ىير شٗاّا  ٗ شٗؼ

اٍو تؿنيو ذْٕرٓ ٍناذىٔ بٖاّي كصغايؽ، كصغايؽ ٍزتاض، ماشبصذٕتاي   آبي بص آ  ٗ ضّراي بؿص، ع٘

 ي بٖاّي كصغايؽ ٍناذىٔ

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (و منابع خاک يفناو ستيز ،يسیحاصلخ تيريمذمباحث مهنذسي كشاورزي )

 2و  1هاي  مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



 

 

 

 

 

 

 (و منابع خاک يفناو ستيز ،يسیحاصلخ تيريمذمباحث مهنذسي كشاورزي ) نام دروس رديف

 ضباُ عٍَ٘ي ٗ تدككي 1
ٗ ٍزٖ٘ه، بَالت ٍصمتب م٘تتآ، ّقتو قت٘ه ٍػتهقيٌ ٗ غيتص ٍػتهقيٌ، ىغت،،         (، ٍنيً٘ modalاكناه )

 ٗاگااُ تدككي )ذشك ٍطيب(

 ٗ حاقيديطي خاك  ؾيَي 2

ٓ   ٕتتتتاي ٗامتتتتْؽ  تبتتتتاذه متتتتاتيّ٘ي، ٗيژاتتتتي  ايتتتتصي آُ،  ٕتتتتاي تبتتتتاذه متتتتاتيّ٘ي ٗ اّتتتتراض

ُ   سيصي، بصاؿ، ٕتاي  ٕاي ٍنَتو، ارص  اغه٘ميٍ٘هصي، ٗامْؽ بص اغاظ غصع، ت بصً ٗ ظصكي،، ماتي٘

ٕتاي آّيتّ٘ي غيتص ٍؿتدف، ذكتو آّيتّ٘ي، بتس          ٗامتْؽ   ماتيّ٘ي ٗ ...، ابقتاي آّيتّ٘ي ٗ ٍ٘ىنت٘ىي،   

بْتري ٗ تنيتيِ قترشت اغتيري      ٕاي اغيري، طبقٔ ٕاي آّيّ٘ي ٍؿدف، خاك اىنهصٗاغهاتيني، ٗامْؽ

 عْاقص مٌ ٍكصف  خاك،  هاغيٌ، ميػيٌ ٗ ٍْيطيٌ،

 خاك ٗ حفاظ، كيطيل 3

ٓ   آ ، شٗؼ  ٕاي آُ، خك٘قيات ٍ٘ىن٘ىي خاك ٗ  هاّػيو آ  ت  ايتصي شط٘بت، ختاك،     ٕتاي اّتراض

ٕتاي   اّصگي آ  ذش خاك، ٍْحْي شطت٘بهي ختاك، حصمت، آ  ذش ختاك، حصمت، آ  ذش ختاك      

 ٕاي غيص اؾباع، حصم، بداش آ  ذش خاك، ّف٘ز اؾباع، حصم، آ  ذش خاك

 خاكٗ بي٘تکْ٘ى٘گي بي٘ى٘گي  4
يهصٗگُ ذش خاك، چصخٔ مصبِ، ّؿاغهٔ، غتي٘ىط، چصختٔ اضت، تيبيت، اضت بتٔ     اصذؼ عْاقص مصبِ ٗ ّ

 شٗؼ َٕطيػهي، آٍّ٘يفيناغيُ٘، ّيهصيفيناغيُ٘

5 
ٗ  بْري خاك  يرايؽ ٗ شذٓ

 اشضيابي اشاضي

ٕتاي ٍنترّي،    ٕاي ٍؿدكٔ ضيص غتطحي، خك٘قتيات ٍؿدكتٔ ختاك     ٕاي ٍؿدكٔ غطحي، اكق اكق 

 ٕا ٕاي حصاشتي خاك ٕا، شگيٌ شط٘بهي خاك ٕاي ٕاي آىي، شگيٌ خك٘قيات ٍؿدكٔ خاك

 كصغايؽ ٗ حفاظ، خاك 6
ٕا، ع٘اٍو ٍثرص ذش  ٕا، ٍنصكي تنراذي اض ٍره بْري ٍره ٕاي كصغايؽ خاك ٗ ت٘ىير شغ٘ ، طبقٔ ٍره

٘اشي، ايزاذ تصاظ  كصغايؽ آبي، حفاظ، غيص ٍناّيني خاك، مؿ، ذش شٗي خط٘   ٕا تصاض ٗمؿ، ّ

 4آزمون 



 

 

 

 

 

 

 (و منابع خاک يفناو ستيز ،يسیحاصلخ تيريمذمباحث مهنذسي كشاورزي ) نام دروس رديف

 ضباُ عٍَ٘ي ٗ تدككي 1
      ٔ اي، ىغت،، ٗاگاتاُ    بَئ  يخيرٓ، ماشبصذ كنو ذًٗ، عبتاشت ٗقتفي، حتصٗف اضتاكٔ، اكنتاه ذٗ ميَت

 تدككي )ذشك ٍطيب(

 ٗ حاقيديطي خاك  ؾيَي 2

ْتري  ب ٕاي ؾ٘ش ٗ غريَي، عيو ؾ٘شي خاك، باٍرات ٍحي٘ه، قابيي، ٕراي، اىنهصيني، طبقٔ خاك

ٕتاي غتريَي،    ٕاي ؾ٘ش ٗ غريَي، اچ، ا٘اصذ،  يصي،، ت٘ىيتر ٍحكت٘ه ذش ختاك    ٗ اقالح خاك

ٕاي اىنهتصُٗ، ذْٕترااُ اىنهتصُٗ، امػيراغتيُ٘ ٗ احيتا ذش ختاك، عترً         امػايؽ ٗ مإؽ، ايصّرٓ

 هاغيٌ، ميػتيٌ ٗ ٍْيتطيٌ، ات٘اصذ، عْاقتص       ّيهصات، كػفص،ٕاي غصقابي، ّيهصٗگُ، تزَو  ينْ٘اخهي، خاك

 ٕاي تيٍيِ ّياض م٘ذي ٌ ٍكصف، شٗؼم

 خاك ٗ حفاظ، كيطيل 3

اصٍاي خاك، إَي، ذٍاي خاك ٗ بصياُ اصٍا ذش خاك، ٍْبو اصٍاي ختاك ٗ ٍقتراش آُ، اّهقتاه    

اّصگي ٗ بيالُ تابؽ، ظصكي، اصٍايي،  دؿيراي، تغييتصات حتصاشت ختاك ٗ چگتّ٘گي مْهتصه آُ،      

ٕتا ذش ختاك، ٍقايػتٔ اّبػتا  ٗ اّقبتال ذش       ظتديدو خاك، تٖ٘ئ خاك، ذيْاٍيل خاك، شكهاش ش

 ٕا ٕاي شغي ٗ ؾْي، خك٘قيات ذيْاٍيني خاك خاك

 خاكٗ بي٘تکْ٘ى٘گي بي٘ى٘گي  4
چصخٔ عْاقص غسايي كػفص ٗ ا٘اصذ ٗ إِٓ ذش خاك، كػفص ٗ تناشيف ميي، ا٘اصذ ٗ تناشيف ميي، 

 ٍه٘قف ؾرُ ا٘اصذ، چگّ٘گي احياي غ٘ىفات، إِٓ، احياي بي٘ى٘گيل إِٓ

5 
ٗ  بْري خاك  يرايؽ ٗ شذٓ

 اشضيابي اشاضي

ٔ   اي، ذشُٗ ٍْطقٔ ٕاي ٍْطقٔ ٕا، خاك بْري خاك اق٘ه طبقٔ ً   اي ٗ بتصُٗ ٍْطقت اتساشي   اي، اقت٘ه ّتا

 ٕا ٕاي خاك ٗ خك٘قيات ٍصب٘  بٔ ٕص يل اض ايِ شذٓ بْري آٍصينايي، اّ٘اع شذٓ غيػهٌ برير طبقٔ

 ت اشضيابي اشاضي

 كصغايؽ ٗ حفاظ، خاك 6

بايي زشات خاك ت٘غط باذ، ع٘اٍو ٍثرص ذش كصغايؽ بتاذي، ارتصات    ؽ باذ ذش كصغايؽ باذي، بابّٔق

  ٓ ٕتاي مْهتصه كصغتايؽ     كصغايؽ باذي بص ضٍيِ ٗ خاك، شغ٘بات باذي ٗ تؿتنيالت حاقتو اض آُ، شا

 باذي، باذؾنِ ٗ اّ٘اع آُ

 5آزمون 



 

 

 

 

 

 

 
 (و منابع خاک يفناو ستيز ،يسیحاصلخ تيريمذمباحث مهنذسي كشاورزي )

 5و  4هاي  مجموع مباحث آزمون

 6آزمون 



 

 

 

 

  :عمومي و تخصصي زبان
   متاب َای مذرسان شزیف ) عمًمی ي تخصصی( ـ1

 سبان تخصصی يیضٌ داوشجًیان رشتٍ علًم خاكمتاب ـ 2

 :شيمي و حاصلخيسي خاك
 فمتاب مذرسان شزی ـ1

 مجللی  ، تزجمٍ حسام Bohne تاليف شيمی خاكمتاب ـ 2

 شداوشگاٌ تبزی -ايستانشاَيه شيمی خاك، دمتز جشيٌ ـ 3

 داوشگاٌ تُزان –جشيٌ شيمی خاك، دمتز تًفيقی ـ 4

 داوشگاٌ تُزان-جشيٌ حاصلخيشی، دمتز ميز سيذ حسيىی ـ5

 تبزیشداوشگاٌ -ریحاوی تبارجشيٌ حاصلخيشی، دمتز  ـ6

 داوشگاٌ تبزیش -گياٌ، دمتز وجفی تغذیٍ ـ7

 : فيسيك خاك
 متاب مذرسان شزیف ـ1

 عليشادٌاميه متاب فيشیل خاك، دمتز  ـ2

 مباوی فيشیل خاك، دمتز بزسگزـ متاب 3

 رفسىجانداوشگاٌ  -شيزاویجشيٌ فيشیل خاك، دمتز  -4

        جشيٌ فيشیل خاك، دمتز مُذی شزفا، داوشگاٌ تُزان ـ5

 :         بيولوشي خاك
 متاب مذرسان شزیف  ـ1

 جشيٌ  بيًلًصی خاك، دمتز عليخاوی، داوشگاٌ تُزان ـ 2

 جشيٌ بيًلًصی خاك، دمتز علی اصغزساد، داوشگاٌ تبزیش ـ3 

 :و ارزيابي اراضي  بنذي خاك پيذايش و رده

 مذرسان شزیف متاب ـ1

 بىذی، دمتز احمذ حيذری، داوشگاٌ تُزانجشيٌ پيذایش ي ردٌـ 2

 بىذی، دمتز خادمی، داوشگاٌ صىعتی اصفُان پيذایش ي ردٌـ جشيٌ 3

 ایًبی ي دمتز جالليان ـ متاب اریابی اراضی، دمتز4

 :فرسايش و حفاظت خاك

 متاب مذرسان شزیف ـ1

 فزسایش آبی، دمتز رفاَیمتاب ـ 2

 فزسایش بادی، دمتز رفاَیمتاب ـ 3

 جشيٌ فزسایش آبی ي بادی، دمتز اسذی،  داوشگاٌ گيالن ـ4

 تُزان،  داوشگاٌ گزجیجشيٌ فزسایش آبی ي بادی، دمتز ـ 5

 
 

 

 

 ن شريفهاي مدرسا منابع آزمون
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