بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانطکده:

رضته :ػلوم تاغثانی

کشاورسی و هناتغ طثیؼی

گرایص :فیشیولوصی و اصالح سثشیها

هقطع :کارشناسی ارشذ

نام درس :تغذیه و هتاتولیسن هحصوالت تاغثانی تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عولی 1 :عنواى درس پیطنیاز… :
نام هدرس :دکتز راهله اتزاهیوی

توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی تا نحوه جذب ،انتقال آب و هواد هؼذنی و نقش آى ها در هتاتولیسن گیاهی
رئوس هطالب
هفته اول

هکانیسن جذب و تؼزیف آى و آشنایی تا گیاهاى هذل تزای هطالؼات تغذیه ای

هفته دوم

هکانیسن های ػاهل در جذب

هفته سوم

سینتیک جذب و تقسین تنذی واحذی و آنالیش آى

هفته چهارم

اثز غلظت در جذب گیاهاى تاغثانی

هفته پنجن

جذب تا غلظت کن ،شیة پتانسیل الکتزوشیویایی

هفته ضطن

جذب سطحی در تغذیه گیاهاى

هفته هفتن

تثادل کاتیونی

هفته هطتن

آسهوى هیاى تزم

هفته نهن

انتقال فؼال یوى ها

هفته دهن

ػواهل انتقال فؼال
انتقال در انذاهک های سلولی و نقش آى ها در جذب

هفته یازدهن
هفته دوازدهن

تغذیه هؼذنی و نقش آب در کشاورسی و تاغثانی

هفته سیسدهن

تاغثانی هذرى و کشت تذوى خاک

هفته چهاردهن آتکشت و شناسایی کاهل تا هحلول های غذایی هورد استفاده در تاغثانی
هفته پانسدهن

اثز ػواهل هختلف تز تزکیة هؼذنی گیاهاى

هفته ضانسدهن

نقش ػناصز در هتاتولیسن

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
فؼالیت های کالسی
هنابع هطالعاتی:
R

هنابع

1
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