
  معرفي اجمالي رشته مهندسي علوم خاك

  مقدمه) الف

. باشـد  زيسـت مـي   کشـاورزي و محـيط  هاي بنيادي و مهم در مهندسي  مهندسي علوم خاک از جمله دانش

شـيمي عناصـر غـذايي در خـاک و     اين رشته با مطالعـه  . خاک سيستمي زنده بوده و بستري براي رشد و توليد است

توليـد محصـول، امنيـت    نقـش بسـيار مهمـي در     آندر خاک و تنوع زيستي نقش آنها در تغذيه گياهي، حرکت آب 

کود و توصيه هـاي  متعادل عالوه بر اين، طرح مباحث مصرف . کند يفا ميغذايي و مباحث مربوط به سالمتي جامعه ا

کود، شناسايي خاکهاي مختلف ايـران، رونـد حرکـت    کودي براي حداکثر توليد در کنار رعايت اثرات زيست محيطي 

اهميت تربيت نيـروي انسـاني مجـرب و آشـنا بـه شـرايط        امالح در خاک و حفاظت خاک در مقابل عوامل فرساينده

) کارشناسي ارشـد و دکتـري  (مهندسي علوم در مقطع تحصيالت تکميلي . کند محيطي و اقليمي ايران را مضاعف مي

  :داراي چهار گرايش به شرح زير مي باشد

 شيمي و حاصلخيزي خاک -۱

 فيزيک و حفاظت خاک -۲

 بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک -۳

 بندي و ارزيابي خاک پيدايش، رده -۴

 

  محقق اردبيلي تاريخچه رشته در دانشگاه) ب

علوم خاک دانشگاه محقق اردبيلي به منظور تربيت نيروي انساني متخصص در اين بخش بـا  مهندسي گروه آموزشي 

سـال   در. تاسيس گرديـد  کارشناسيدانشجو در مقطع  با پذيرش ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹سال  درهمکاري جمعي از همکاران ارجمند 

دو گـرايش شـيمي و   گـروه در  حاضـر   در حـال  .صـورت گرفـت  مقطع کارشناسـي ارشـد   پذيرش دانشجو در  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶

ت اعضـو هيـ   ۶۶۶۶ين گروه هـم اکنـون بـا    ا. کند اقدام به جذب دانشجو ميحاصلخيزي خاک و فيزيک و حفاظت خاک 

  .دباش دانشجو در مقاطع مختلف مي۱۱۱۱۳۳۳۳۰۰۰۰کارشناس آزمايشگاه در حال خدمت به بيش از     ۱۱۱۱علمي و 

  

  فضاي آزمايشگاهي موجود) ج

  : فضاي آزمايشگاهي و پژوهشي گروه عبارتند از

 شيمي و حاصلخيزي خاک،آزمايشگاه  -۱

 فيزيک و حفاظت خاکآزمايشگاه  -۲

 آزمايشگاه بيولوژي خاک -۳

 اتاقک رشد  -۴

 . هاي خاک سازي نمونه اتاق آماده -۵

   

  واحدهاي درسي) د

واحد در مقطع کارشناسـي ارشـد فـارغ التحصـيل مـي       ۳۲واحد در مقطع کارشناسي و  ۱۳۶دانشجويان با گذراندن 

شــــــوند کــــــه بــــــراي دريافــــــت چــــــارت ترمــــــي خــــــود مــــــي تواننــــــد بــــــه پرتــــــال گــــــروه  

http://www.uma.ac.ir//page.php?slct_pg_id=986&sid=30&slc_lang=fa  مراجعه فرمايند . 


