
  
  

  )مديريت منابع خاكمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه :كميتي
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ـ آمار ـ آنــاليز  ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتممعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  تحليلي (كل فصل مطالعه شود).
 درك مطلب (كل فصل مطالعه شود).

  دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  شيمي و حاصلخيزي خاك  3

مروري بر اصول شيمي (واحدهاي شيميايي، نرماليته)، رشد و عوامل مــؤثر بــرآن، عوامــل ژنتيكــي، 
عوامل محيطي، عوامل ضروري، توصيف كمي رشد، رابطــه رشــد و فاكتورهــاي مــؤثر درآن، شــيمي 

رليخ، واحــد بــال، بندي، ساختار و خواص)، قانون حداقل ليبيگ، قــانون ميچــها (ردهتبلور سيليكات
 ،هاي جــذب، عملكــرد يــا محصــولعناصر غذايي (ضروري، مفيد، اتفاقي و ســمي)، جــذب و نظريــه

هاي مربــوط بــه محلــول خــاك، گيريهــاي خــاك و فــاز و جامــد، انــدازههــاي بــين محلولتعادل
هاي جــذبي در خــاك، هــاي يــوني، پديــدههــاي يــوني و زوجضرايب فعاليت يوني، كمپلكسفعاليت،

دوگانــه و  اليــه هاي سطحي، هم دماهاي جذب ســطحي، نظريــههاي عاملي سطحي، كمپلكسروهگ
  هاي آن، رسوب كردن در سطح، نيتروژن، فسفرمدل

  فيزيك و حفاظت خاك  4

 تشخيص، خاك يكيمكان هيتجز،   خاك بافت، دهنده خاك ليتشك ياجزا( بافت و ساختمان خاك
، خــاك ســاختمان، كلوئيــدها، ارائه تجزيه مكانيكي خــاك چگونگي، بافت خاك اهميت، بافت خاك

روابط وزني ) ها و نتايج حاصل از ارزيابي ساختمان خاكبيان خاكدانه طرز، ساختمان خاك ارزيابي
هاي آب خاك و پتانســيل) خــاك ژهيو سطح، متفاوت ذرات يهاشيآرا تخلخل( و حجمي خاك

  )  واحدهاي پتانسيل تبديل، بلزوجت آ اي يگرانرو، آب يمولكول اتيخصوص( آن
ي، آب شيمختلف فرسا يهاشكل( و انواع آن يآب شيفرسا، آشنايي با مفاهيم فرسايش خاك

نتايج حاصل ) داريناپا يهابيش تيتثب، ايكنار رودخانه شيفرسا كنترل، يخندق شيكنترل فرسا
، بر خاك يآب شيفرسا و اثرات يرسوبگذار،   آن نيتخم يهارواناب و روش ديتول( يآب شياز فرسا

  )بشر يبر آب و زندگ يآب شيفرسا اثرات

هاي خاك، سازي، فاكتورهاي خاكزي، مشخصات افقمفاهيم خاك، فرآيندهاي خاك  بندي و ارزيابي خاكرده  5
  هاي ژنتيكي، پسوندها و پيشوندهاي مورد استفاده.افق

 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

  پيشرفته خاك فيزيك و حفاظت  6

نقطه ـ  اي ـ وزن مخصوص آبكشش سطحي ـ صعود شعريهـ  ساختمان آب :فيزيك خاك پايه
ظرفيت ـ  (viscosity)جوش و نقطه انجماد ـ زاويه تماس آب با سطح جامد ـ گرانروي يا لزوجت

دهنده خاك ـ بافت خاك و سطح ويژه ـ روش پيپت حرارتي ـ روابط وزني و حجمي اجزاي تشكيل
 گيري رطوبت خاكهاي اندازهـ پتانسيل ـ روش

هاي كاربرد قانون قانون دارسي ـ محدوديتـ  قانون پوازي »:هاي اشباع حركت آب در خاك« 
هاي ـ نفوذپذيري مطلق ـ نفوذپذيري خاك (philip)دارسي ـ معادله هورتون ـ معادله فيليپ 

 1آزمون



 اكمطبق ـ جريان غير اشباع آب در خ

اي يا روان امالح ـ پخشيدگي انتقال توده »:انتقال امالح درخاك«
Diffusionof)امالح Solutes)  ـ انتشار آبي ـ معادلة كلّي حاكم بر انتقال امالح در خاك ـ جذب

Mobile)اي ساكن يا دو ناحيه –امالح توسّط ذرّات خاك ـ مدل روان  immobile Model)  ـ
  جائي اختالط ناپذيرـ جابه (Miscibledisplacments)پذيرطجايي اختالجابه

(Immiscibledisplacement)  منحني در رو يا رخنه ـ(Breakthrough curve)  ـ
Peclet)حجم منفذي ـ عدد پكله  Number)  ـ عدد كورانت(Courant Number)  ـ

  ادلة انتقال امالح ـ حل تحليلي معادله انتقال امالحشرايط اوليه و مرزي براي حل مع
معادله - انواع فرسايش آبي- عامل اقليمي - عوامل مؤثر بر فرسايش آبي- اي بر فرسايش خاكمقدمه

 -آب و حوزه آبخيزمطالعات روان -ي جهاني فرسايشكاربردهاي معادلهجهاني فرسايش خاك و 
  اي و سكوييتراسهاي آبراهه - تراز هاي نواري و خطوطحفاظت غير مكانيكي، كشت

 خاك بندي رده و پيدايش  7
  پيشرفته

  پايگاه مرجع جهاني منابع خاك( بندي و راهنماي تشريح خاكسيستم مرجع جهاني رده 
 هابندي خاكقواعد طبقه، ها، خصوصيات و مواد مشخصهافق، هاي مرجع خاككليد مجموعه گروه

بندي خاك گستره جغرافيايي صفات در سيستم جهاني طبقه، و تهيه نقشه خاك در سيستم جهاني
، سازيعوامل خاك، طالعات عمومي، ثبتي و موقعيت محلا، برداريدر ارتباط با مقياس نقشه ـ

تفسير ژنتيكي و ( خاك مورفولوژيكي خصوصيات تشريح  ) كاربري اراضي و پوشش گياهي
تقسيمات ، اعد استفاده از حروف پسوندقو، هاي انتقاليافق، بندي خاكقهسيستماتيك ـ طب

 ،خصوصيات مشخصه، هاي مشخصهافق( ها، خصوصيات و مواد مشخصهافق) هاانقطاع، عمودي
 ها)هاي آلي (هيستوسولهاي مرجع خاك و خاككليد گروه) مواد مشخصه، سنگ ممتد

  )هاي مواد آلي و معدنيتمايز خاك، صفات فرعي(

  ارزيابي تناسب اراضي  8

 شناسي خاك تاريخچه بر مروري»:آن تاريخچه و خاك تعريف«
بندي طبقه مختلف ـ سطوح Soil Taxonomyبندي رده سيستم»: بندي هاي ردهسيستم«

 بندي طبقه ـ سيستم  Contrasting PSCكجاست؟ ـ PSCكنترل  آمريكايي ـ بخش

UNESCO�FAOبندي جهاني رده ـ سيستم(WorldReferenciBase)WRB  
   ARCHITECTUREـ ساختار  WRBبندي رده اصول»: مشخصه مواد و خصوصيات ها،قاف«

 USDAو  WRBبندي رده در هاهيستوسول ـ تعريف هاها): هيستول(هيستوسول هاي آليخاك
هاي خاك ـ هوموس مختلف موادآلي ـ انواع تجزيه مختلف ـ درجات Ombrogenousـ پيت 

ـ  هاآنتروسول ـ خصوصيات هاآنتروسول آنتروپوژنيك ـ تشكيل هايانسان ـ افق دخالت از متأثر
 ـ افق هاكرايوسول خصوصيات دواني ـ خالصه ريشه محدوديت هاي دارايـ خاك هاتكنوسول

 خاك ـ ورتي در آب وضعيت از متاثر هاي معدنيخاك  صحرا در كراييك افق كراييك ـ شناسايي

 هاسول ـ فلووي هاشكاف در مالچ ريزش از اصلح ـ نتايج هاسول ورتي ـ تشكيل هاسول
Fluvisols (FL) هاي برنجزار ـ ـ خاك هاپيريت ـ سولنتز ـ سولونچاك تشكيل ـ مراحل

 هاپدزولها ـ آندوسول ـ خصوصيات Fe/Alشيمي  تاثير هاي تحتپنجم: خاك مجموعه

Podzols/نيتي ـ خصوصيات هاسول ـ نيتي هاپلينتوسول ـ خصوصيات هاپدزول ـ خصوصيات 

  هافرالسول ـ خصوصيات هاـ فرالسول هاسول
 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون



  
  

  )مباحث (مديريت منابع خاك  نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  مله و نكات تكميليج

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- هاي كمي از مباحث (مســافت و ســرعتحل مسئله و مقايسه كميتي:
ســواالت - مسائل متفرقــه- ساعت- هندسه اشكال فضايي- محيط و مساحت- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   ).هوش

- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:

  هاي مشابه به هم
 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
  دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  شيمي و حاصلخيزي خاك  3

ـــــدازههـــــاي تهـــــاي واكنشتبـــــادل كـــــاتيوني، ويژگي گيري آن، بـــــادل كـــــاتيوني و ان
هاي مكمل، اثرهــاي استوكيومتري، واكنش بر اساس سرعت ـ جرم و ظرفيت، كاتيونپذيري،برگشت

هــاي آنيــوني غيــر مشــخص، دفــع آنيــوني، جــذب واكنش كاتيوني و ...، ابقــاي آنيــوني و مولكــولي،
بندي و تعيين قدرت اســيدي هاي اسيدي، طبقههاي آنيوني مشخص، خاكالكترواستاتيكي، واكنش

هاي شور و ســديمي، علــل شــوري خــاك، خاك ،عناصر كم مصرف خاك، پتاسيم، كلسيم و منيزيم،
هــاي شــور و ســديمي، گــچ، بنــدي و اصــالح خاكجامدات محلول، قابليت هدايت الكتريكــي، طبقه

لكتــرون، هاي اهــاي ســديمي، اكســايش و كــاهش، گيرنــدهگوگرد، پيريت، توليد محصــول در خاك
هاي غرقابي، نيتروژن، تجمع دهندگان الكترون، اكسيداسيون و احيا در خاك، عدم يكنواختي، خاك

  هاي تأمين نياز كوديپتاسيم، كلسيم و منيزيم، گوگرد، عناصر كم مصرف، روش نيترات، فسفر،

  فيزيك و حفاظت خاك  4

 حركت، هاي غيراشباعكحركت آب در خا، هاي اشباعحركت آب در خاك(حركت آب در خاك
و  يانرژ انتقال، گرما در خاك انيخاك و جر يدما تياهم( گرماي خاكذ) نفو، بخار آب در خاك

تهويه و خصوصيات ) پخشيدگي، غيرماندگار در خاك جريان، آنتالپي، گرمايي ظرفيت، تابش النيب
 ديناميك، ر خاكميزان هواي موجود د گيرياندازه، خاك تهويه، خاك تخلخل( ديناميكي خاك

  )خاك
 موارد، مجاز شيفرسا، شيفرسا يدهنده معادله جهان ليتشك عوامل( شيفرسا يمعادله جهان

خاك و  شيفرسا يهامدل) شيفرسا يمعادله جهان يكاربردها،   شيفرسا ياستفاده از معادله جهان
 فاظت خاكح) ينديفرآ يهامدل، هااز مدل يتعداد يمعرف ،هامدل يطبقه بند( رسوب ديتول

نقش ( يباد شيفرسا) يكيمكان حفاظت، خاك يكيمكان ريحفاظت غ، يآب شيمؤثر در فرسا عوامل(
، يباد شيحاصل از فرسا جينتا، يباد شيمؤثر در فرسا عوامل، و انتقال ذرات يباد شيباد در فرسا

  ) يباد شيفرسا كنترل

  بندي و ارزيابي خاكرده  5

هــاي صه زير سطحي، خصوصيات مشخصــه خاكهاي مشخهاي مشخصه سطحي، افقافق
هاي حرارتــي ها، رژيمهاي رطوبتي خاكهاي آلي، رژيممعدني، خصوصيات مشخصه خاك

اي، اي و برون منطقــهاي، درون منطقههاي منطقهها، خاكبندي خاكها، اصول طبقهخاك
صوصــيات هاي خــاك و خبندي آمريكايي، انواع ردهگذاري سيستم جديد طبقهاصول نام

  ها.مربوط به هر يك از اين رده

 2آزمون



 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

  فيزيك و حفاظت خاك پيشرفته  6

منحني  »:هاي منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غيراشباعمنحني رطوبتي خاك، مدل«
كــوري ـ  –هاي منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غيراشباع ـ مدل بروكز ـ مدل رطوبتي خاك

گنوختن ـ مدل بوردين ـ مــدل وان –گنوختن اصالح شده ـ مدل معلم گنوختن ـ مدل وانمدل وان
  گنوختن اصالح شدهون –معلّم 

جريــان مانــدگار گرمــا ـ فرآينــدهاي  » :درجه حرارت خاك، جريان و حركت گرما در خــاك«
 Thermal)يي خــاك انتقال گرمــا ـ معادلــه حــاكم بــر انتقــال گرمــا در خــاك ـ هــدايت گرمــا

Conductivity)  
منحنــي رطــوبتي خــاك ـ مــدل  »:تخمين منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غيراشباع«

ROSETTA  

 خاك بندي رده و پيدايش  7
  پيشرفته

هاي متأثر از خاك) انواع مختلف هوموس، پيت توپوژنوس، پيت اومبروژنوس، هاهيستوسول(
، هاي پالژيكآنتروسول، هاآنتروسول( دوانيديت ريشههاي داراي محدودخالت انسان و خاك

، ورتيكهاي هآنتروسول، هاي هيدراگريكآنتروسول، هاي ايراگريكآنتروسول، هاي تريكآنتروسول
، هاسولورتي، خصوصيات سولونتزها، هاكرايوسول، هاخصوصيات آنتروسول، هاي پرتيكآنتروسول
گلي ، Fe/Alخاك هاي تحت تأثير شيمي ( Fe/Alمي خاك هاي تحت تأثير شي) هاسولونچاك

هاي حاوي هاي داراي تجمع مواد آلي در مواد معدني و خاكخاك) ارزهاي برنجخاك، هالسو
، هاكاستانوزم، هاچرنوزم، كال اراضي واقع در مناطق حاوي لساش( تجمع امالح كم محلول

االرض غني از هايي با تحتخاك) هاسولوريخصوصيات د، هاسولدوري، هااومبريسول، هافائوزم
خصوصيات ، هارتيسول(رس و خاك هاي در مراحل ابتدايي يا فاقد تكاملي پروفيلي 

  )هارگوسول، هافلويسول،هاآرنوسول،هاكمبيسول،هارتيسول

  ارزيابي تناسب اراضي  8

 استاگنيگ: پالنوسول رطوبت با هاييخاك
ـ  هاـ كاستانوزم هامرطوب: چرنوزم معتدله ناحيه و هاي خشكقليما بين استپ هاي مناطقخاك
  هافائوزم
ـ  هاسول جيپسي ـ خصوصيات(Gypsisols) هاي گچيمحلول: خاك كم امالح هاي حاويخاك

  هاسول شيميايي ـ كلسي خصوصيات
ـ  هاسول ـ ليكسي هاـ آكريسول هاخود: آليسول اعماق در رس از هاي غنيافق هاي دارايخاك
 ـ سيستم هاپروفيلي ـ آرنوسول تكامل بدون يا اندك پروفيلي تكامل با جوان هاي نسبتاً خاك

  WRBو  FAOبندي رده
  اراضي و خاك»: آن انواع و اراضي ارزيابي«
 اراضي ـ كاربري اراضي ـ كيفيت ارزيابي در هاي اصلياستفاده»: اراضي از برداري بهره و استفاده«

  اراضي بندي تناسباراضي ـ طبقه هاي ارزيابياراضي ـ روش
رشد ـ  ) ـ چرخهFAOروش  اراضي (به تناسب ارزيابي مطالعات كلي اصول»: خاك خواص«

هاي آن ـ محدوديت و خاك خاك ـ عمق و زمين محصوالت ـ خصوصيات توليد پتانسيل ارزيابي
 و بادي فرسايش به هاي مربوطآن ـ محدوديت رسوبات و فرسايش به هاي مربوطمحدوديت
  آن رسوبات

  هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون  
  


