بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانطکده :کشاورسی و هناتع طثیعی رضته :علوم تاغثانی
نام درس:

سثشیکاری تکویلی

نام هدرس :دکتز راهله اتزاهیوی

گرایص :فیشیولوصی و اصالح سثشیها

تعداد واحد نظری:
توام وقت 

2

هقطع :کارشناسی ارشذ

تعداد واحد عولی:

نیوه وقت هدعو

 1عنواى درس پیطنیاز:

……

هحل برگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس  :آهوسش روش های پزورش ،تولیذ و تثذیل هحصول سثشی های هختلف
رئوس هطالب
هفته اول

اهویت اقتصادی ،نواحی عوذه تولیذ در جهاى و ایزاى و ارسش غذایی و دارویی خانواده کذوئیاى

هفته دوم

هشخصات گیاهشناسی و طثقه تنذی گیاهاى جالیشی

هفته سوم

فیشیولوصی رشذ ،گل انگیشی و تشکیل هیوه در گیاهاى جالیشی

هفته چهارم

شزایط هحیطی ،روشهای کاشت ،پزورش و تزداشت و آشنایی تا تیواریها و آفات ههن گیاهاى جالیشی و راه های
پیشگیزی و هثارسه تا آى ها

هفته پنجن

تاریخچه ،ارسش غذایی ،دارویی و اقتصادی سیة سهینی و پیاسی ها و سطح سیزکشت و تولیذ آى ها در ایزاى و جهاى

هفته ضطن

شناخت ویضگی های گیاهشناسی ،فیشیولوصی ،طثقه تنذی و اکولوصی سیة سهینی و پیاسی ها

هفته هفتن
هفته هطتن

تزرسی عواهل هحیطی و انتخاب هناطق هناسة تولیذ ،شناسایی و هعزفی واریته ها و ارقام داخلی و خارجی هوجود در سیة سهینی و
پیاسی ها
آسهوى هیاى تزم

هفته نهن

تزرسی روش های تولیذ سیة سهینی تذری و تذر سثشی های پیاسی و آهاده ساسی سیة سهینی تذری تزای کاشت

هفته دهن

روش های تولیذ سیة سهینی و پیاس تزای هصارف تاسه و صنایع تثذیلی

هفته یازدهن

هسائل داشت و تزداشت و نگهذاری سیة سهینی و سثشی های پیاسی ههن در انثار

هفته دوازدهن

تاریخچه ،ارسش غذایی ،دارویی و اقتصادی تزخی سثشی های دائوی (هارچوته ،ریواط ،آرتیشو و کنگزفزنگی)

هفته سیسدهن

هشخصات گیاهشناسی و فیشیولوصی رشذ تزخی سثشی های دائوی

هفته چهاردهن

تزرسی روش های اسدیاد جنسی و غیزجنسی تزخی سثشی های دائوی

هفته پانسدهن

پزورش نشاء و روش های کاشت ،داشت و تزداشت تزخی سثشی های دائوی

هفته ضانسدهن

ارائه سوینار توسط دانشجویاى

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :تزگشاری آسهوى هیاى تزم ،کوییش ،تزجوه هقاالت هزتثط و ارائه سوینار ،حضور و غیاب و فعالیت های
کالسی
هنابع هطالعاتی:
R
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