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شدوا هده بده     های خدااااای االد م مد     مواهب و ثروت ی به مجموعه منابع طبيعي   

خلقددر ار  ی رايگدداد ار اخارددار برددر رددرار تر ادده ااددرو ااردداد اي رويتدداراد او ردده

 ،تراهاد، حردات وحد    ،  هراه و اي منابع آد اعم اي آبهای منابع البرع  ياات عرصه

ا دزاي  اد د اااد  بردری و ار      براه اادرو  به الرم مخالف ااافااه م  وووآبزياد و

هدا ار جتدر    راااای آد ا زاي  جمعرر ار هنار مرائل اراا  موجب شا تا او در 

نابع البرع  روی آورااو برااری اي م و ا زاي  ارآما مل  به بترهبررار اااراب  به منابع 

های اهو وژيك  صورت  برااری هه ار برراری موارع باود ار اظر ااشان جنبه اين بتره

 پ  اااشاه اارو های منابع البرع  ار ای جز تخريب عرصه اارجه ،تر اه اار
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 منابع طبيعي ايران در يك نگاه

بندای   هرور ار يك اگاه آماری بده صدورت ييدر البقده     ی مرلرود هكاار عرصه 461   

 شواا: م 

 تجايا شوااه به خوا اخاصاص اااه اار: ارصا آد را منابع البرع  2/38: ا ف   

 پوشااناو   % ا د ايراد را م  6/7مرلرود هكاار  1/42ها با مراحا  ار حاوا  جنگل -4

% مرداحر هردور را ت در     55مرلردود هكادار    09مراتع با مرداحا  ار حداوا     -2

 پوش  اارااو  

% مرداحر  7/29مرلردود هكادار    81باا  و هويری با اد    ار حداوا   اراض  برا -8

 ايراد را ار رلمرو خوا اارااو

واحددا اادددر،   ی صورت يك پركره ع البرع  تجايا شوااه هرددور بهاتر چه مناب   

هدای مدايريا  ار هردور، ار ادده بخد        برااری و اظام های بتره اما به   داظ اررام

و  مرتع، جنگل: عبارتندا اي  تررااو اين اه بخ  ب  ررار م مافاوت مورا توجه و ارييا

 مناطق بياباني

شامل اراض  ت ر هرر )يراعر ايم، يراعر آب ، باغدات   عرصه ی باررماااه :ب    

هددا و  راه ،و اراضد  تخصددرا يا ادده بدده منداال  مرددكوا  )شددتری و روادداائ (   ووو(و

  راناو % م 3/46ود هكاار به مرلر 6/27باشا هه با ا د  ها م  ها و مرااب ارياچه

 (Watershed) آبخيز ی حوزه اادا و  های آبخرز وارع شاه خوا ار برار حويه مراتع   

و ار موارع بارادات  آب تمدام    ای البرع  هه اارای يك يهك  اصل  باشا به م اواه

 ی ها به ارود اين يهك  )رواخااه يدا مردرل( وارا شداه و ار اتايدر اي اق ده      آبراهه

 او  ترا م  اال متراا،  نواد خروج  حويه تخلره م مرخص  ت ر ع

 

 :(Rangelands) راتعم

مرتع يمرن  اار اعم اي هوه، اامنه يا اراض  مر د هده ار  صدور رويد  تراهداد        

برااری مدورا   بتره ی ای خوارو بواه و با توجه به اابقه اارای پوشر  اي اباتات علو ه
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ای ارخااد جنگل  خوارو باشدا هده ار   ترراو ممكن اار مراتع اار چرای اام ررار م 

 شواو   صورت مرتع مرجر اامراه م  اين

مدورا   ی اراض  البرع  هه اارای پوش  تراه  خوارو بواه و باوااا علو ه ی به هلره   

مرن أار تدد شدواو مراتددع  تفادده مدد  ، مرتدع اماينددامرن أار  صددل چدرا تدد را هددا  ارداي اام 

بدرااری اي م صدو ت    ه  ، بتدر های آب ييريمرن افره ی ها، تغذيه ی ااما علو ه ارايهای

مرن أ رع  مرتع ، تصفره و تل رف هوا، جلوترری اي  رااي  خاك و بدروي ادرل، تد   

هددای تفرجگدداه  اهمرددر اارادداو هرددور ايددراد بددا  جنبدده  حرددات وحدد  و ارايهددای

تدرين   غند   اارایهردور   3يك  اي  ،های مرتع  مرلرود هكاار عرصه 09برخورااری اي 

بدرااری بترنده اي    ، اصد   و بتدره  ءاارو بنابراين حفاظر، احردا  لور تراه  ار جتاد 

پايداار ضدرورت اارا    ی و ار راااای تواعه هارآما مايريا  ص رد و را ب ار مراتع

 مررر اارو (Range Managementمرتعداری ) اي الري  علم و هنرتنتا  هه

 

 
 

 



 4 

 وضعيت مراتع ايران

بنای ا د مراتع اي  اتع هرور، البقهها و مر اايماد جنگل 4871بر اااس آمار  اار    

مرلرود هكاارمرتع  8/87ارصا(،  88/49مرلرود هكاار مرتع خوب ) 8/0اظر وضعرر 

 15/13مرلرود هكاار مرتع  قرر تا خرل   قرر ) 1/18ارصا( و  15/14ماواط تا  قرر )

مرلرود تن  7/49مرلرود هكاار، اارای تو رای برابر با  09ارصا( جمعاً به واعر 

رابل ااافااه  ی علو همرلرود تن  3/5برااری مجاي و يا  خرك رابل بتره ی علو ه

 باشاو م 
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 اهميت مرتع

ا ر  282اريش جتاا  يك هكاار مرتع ار اار،  ،اااس م ا عات ااجام شاه بر   

 3تا  1ييرر م ر   مراتع ار ايراد برن ی اهو وژيك  و ها برآورا شاه اارو اريش

 :ها عبارتنا اي ها اارو برخ  اي اين اريش تو رای آد ی برابر اريش علو ه

 ارصا( 79تا  69حفظ خاك و جلوترری اي  رااي  آد ) -4

 

 
 

 (های ا    آب ارصا رواد 75تنظرم تراش آب ار البرعر ) -2

 
 

 ای هرور( ارصا تنوع تواه 35تا  39حفظ ذخاير ژاارك  تراه  و جااوری ) -8

 ايجاا  ضای ابز و تل رف هوا -1
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ارصا علو ه مورا  19)حاوا  اراي احرام عرايری و رواااي  مورا  مرن علو هأت -5

 های هرور( اراي اام

 

 
 

ارصا توشر ررمز  84مرن بخر  اي پروتئرن مورا اراي هرور )با غ بر أت -6

 اا اه هرور( تو رای

 ها  ها و ريين  ت  اظرر تراهاد ااروي ، صمغتو را م صو -7

 اهوتوريرم  -3

 
 

 مرن غذا و مأمن وحوش و پرااتادأت -0

 ترارب هربن -49
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 :(Watershed Management) آبخيزداری

ااوامنا اي منابع البرع ، برااری هماهنگ، يكپارچه و ر آبخرزااری مايرير و بتره   

ی  همرروط بر آاكه ارماي ،اارآبخرز  یهراوريی، ااراا  و اراصاای يك حويه

 بنابراين: اصل  يعن  آب و خاك حفظ شواو

 و  ای ييريمرن  و ا زاي  تو را م صوره بآ ی افره ی زااری يعن  تغذيهبخرآ 

  های  يا ان راهتجربه ار  ااا  و ی تراراه ی ترری اي مجموعه بترهيعن  آبخرزااری

 وخربهای م ار بك و خاياروي  با  رااي  رو پررگرری و

  وآبخرزااری يعن  حفظ و احراء آبخرزهای ب راا 

 هدای هنگفدر مدا   ار مندابع      تدذاری  هامل اي ارمايه برااری آبخرزااری يعن  بتره

 واراصاای هرور

    يی بدرااری مناادب و ارادر اي مندابع البرعد  و هردداور      آبخردزااری يعند  بتدره

 وهای آبخرز حويه

 های ويرااگر های ارل تقوير پوش  تراه  و هاه  يياد  آبخرزااری يعن. 

  

بده   ،هدا و مراتدع ارادبز    برااری ص رد، جنگدل  های بتره ار اثر عام اال ع اي روش   

ر ع ارخااد و شخم اراض  مرتع ، شوااو بوته هن ،  های ب  آب و علف بار م  براباد

 راداي    تبايل خواهاهراو ها ها را به براباد اً مراتع و جنگلچرای مفرط ار مراتع اتايا

شواو  خاك هر اار شاياتر شاه و با هر باراات ، خاك با اريش اي ااارس خارج م 
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مجبدور بده تعلردف اام بدا اادافااه اي      و روااائراد با  قرر شاد پوش  تراه ، عراير 

 ده باعدس ادوء تغذيده،     شوااو همبوا علو های ااا  م  های ارخااد و علو ه ارشاخه

مرتعااراد  تراا و هاه  تو را توشر و شرر و هاه  ار آما ضعف و برماری اام م 

 اابار خواها ااشرو هرا ب
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 هنا:  اهااف يير را اابار م  آبخيزداری

 و آب يراع    تامرن آب شرب -4

 جلوترری اي بروي  رااي  و ارل -2

 هاه  مرزاد راوب  -8

 های آب ييريمرن   ا زاي  ا د افره -1

 جلوترری اي تخريب پوش  تراه  -5

 ها و مخايد ااها  اايی رواخااه نههنارر و بتر -6

 ها ايجاا شرايط منااب برای ياات  حرات وح  و تفرجگاه -7

 

 

 
 

 (:Desertification Combatingزدايي ) بيابان

به معن  تخريب اريمرن ار منداال  خردك، ارمده     (Desertification) زايي بيابان   

غرردرات آب و هدوا و   ارمه مرالوب ااش  اي عوامل مخالف اي جمله تخرك خرك و 

 باشاو های ااراا  م   عا رر
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شدوا هده    هاي  را شامل مد    عا رر (Desertification Combatingزدايي ) بيابان   

مرالوب   ارمه خرك خرك و جامع اريمرن ار مناال  خرك، ارمه ی بخر  اي تواعه

 ار برتر اه و هاف آد عبارت اار اي:را پاياار  ی ار راااای تواعه

 ری و يا هاه  تخريب اريمرن جلوتر -4

 های جزئاً تخريب شاه احراء يمرن -2

 های جزئاً براباا  شاه احراء يمرن -8

 

به معن  هاه  يا اي اادر ر دان تدواد     (Land Degradationتخريب سرزمين )   

يار ار منداال    تو را برو وژی يا اراصاای اراض  ايم، آب ، مرتع، چراتاه، جنگل و بوتده 

برااری اي اريمرن يدا اي يدك    ك و خرك ارمه مرالوب ااش  اي بترهخرك، ارمه خر

هدای اارداا  و     رآينا يا ترهربد  اي  رآينداها اي جملده  رآينداهای ااشد  اي  عا ردر      

 باشا: م  يريهای اكواا  ماانا موارا  شروه

 ( ااش  اي باا و يا آب Soil erosion رااي  خاك ) -4

 وژيك  و يا اراصاای خاك يوار خصوصرات  رزيك ، شرمراي  و برو  -2

 اابوای اراي مات پوش  تراه  البرع   -8
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 Dry( و خشك نيمه مرطوب )Semi arid(، نيمه خشك )Aridنواحي خشك )   

sub-humid) باشدا هده ار آد    جز مناال  ر ب  و ارمه ر بد  مد   ه به معن  مناالق  ب

 ار ااراوارصا رر 65تا  59 ی هاربر مرزاد باراات  به تبخرر با قوه ار م اوا

 

به معن  مناال  خردك يدا ارمده خردك و يدا       (Affected Areasمناطق مبتال به )   

اادا و يدا ار معدره تتايدا      ياي  آارب اياه باشا هه اي براباد خرك ارمه مرالوب م 

 هراناو 

متم مورا تأهرا ردرار تر اده اادر هده      ی به الور هل  ار تعريف براباازاي  اه اكاه   

 عبارتنا اي:

  عا راتای ااراا  -8  تغرررات ارلرم  -2  مرنتخريب اري -4
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 زايي: بيابان پيامدهایآثار و 

منداال  خردك و ارمده خردك تدا       ی ارصا اي اراض  هرور ار حويه 39ار حاوا    

ای اادرو   خرك ارمه مرالوب ررار اارا و اي اين اظر اارای شرايط اهو وژيك  شكنناه

بدرااری ار   هدای بتدره     شدروه های هم  و هرف به   اظ پاااررل هم تو را و م اواير

مناال  خرك، شات رواا براباازاي  ار اين مناال  ار مقايره بدا منداال  ارمده خردك     

همار اارو هم اهنود بررارين مرزاد تخريب و اابوای منابع البرع  تجايدا شدوااه ار   

 شواو های مناال  ارمه خرك تا خرك ارمه مرالوب مراهاه م  حويه

مرلرمادر اادر، عمد ً     299مرزاد بارادات  همادر اي    خرك هه عموماً  ار مناال   را   

تخريدب   ی های عمداه  الور البرع  علره امكاد هراوريی ايم وجوا ااارا؛ ار اارجه ب

شوا و مراتدع بده علدر پاااردرل هدم تو ردا        منابع آب و خاك ار اين بخ  اياه ام 

 علو ه، ت ر چرای مفرط ررار اااراداو بندابراين شداياترين ادوع تخريدب ار منداال       

 آد عبارتنا اي: ی اها هه ا يل عماه اراض  هراوريی رخ م  ی  راخرك، ار حويه

   ها آد ی خارج اي تواد تغذيه ی يمرن  به ابب ااافااههای يير هاه  ا د افره -

بدرااری اي منبدع    ها به ادبب رعايدر اكدراد اصدور بتدره      شور و رلراي  شاد خاك -

، به الوری هه عمد ً بخرد  اي بده    آبراری رويه اي منابع آب جتر ب  ی اراض ، ااافااه

هار ر ان منابع آب، ضمن ا ر مردزاد رااداماد آبرداری، منجدر بده ااتداام مندابع اردز         

 شواو م 

ايدن   باترين شرايط را مناال  ارمه خرك و خرك ارمه مرالوب ار هرور ااراا هده     

 مرلرمار هام ً آشكار اارو   599تا  299وضعرر ار مناالق  با ماواط باراات  برن 

 ها باريترين علل تخريب عبارتنا اي: ار اين حويه   

  رااي  آب  با شات ماواط تا خرل  يياا -4

  و هرف  پوش  تراه  به ابب  رار چرای اام، رعاير اكراد  صدل  تخريب همّ -2

 منااب چرا و بوته هن 
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هاي  با باراات  حاوا  به اراض  ايم به ويژه ار حويه   ها تخريب مراتع و تبايل آد -8

صورت اراضد  رهدا   ه ها هه عم ً اين اراض  را ب مرلرمار، توأم با وروع خركرا   899

 آوراو شاه ار م 
 

 زايي: مبارزه با بيابان

هدای   اراامات  هه ار چارچوب الدر   ی ياي  عبارت اار اي مجموعه مباريه با براباد   

تررا و  جامع تواعه ار مناال  خرك و ارمه خرك تا خرك ارمه مرالوب صورت م 

هدای   پاياار بواه و شامل اه تدروه  عا ردر   ی راامات بايا مبان  بر اصور تواعهاين ا

 باشا: يير م 

 احراي  -8 اص ح  -2 باياارااه -4
 

 هاي بازدارنده فعاليت -1

 های يير اار: های  عا رر باياارااه، شامل اه تروه براامه ترين يمرنه عماه   

 ا ف( آتاه  اهناه و ترويج 

 ب( ترويق 

 ج( تنبرت  
                

 هاي اصالحي: روش -2

 های شخم اص   روش -

 های آبراری اص   روش -

 های تناوب يراع  و آي  اص   روش -

 اه های هوا اص   روش -
 

 هاي احيايي: روش -3

تررا هه به الدور جدای اچدار     ها معمو ً ار مناالق  مورا ااافااه ررار م  اين روش   

بده حا در      هدا  به حای اار هه رهاادايی آد های وارا شاه  ااا و آارب تخريب شاه

 هناو هفاير ام    ها البرع  و به تنتاي  برای احرای شرايط اهو وژيك  آد
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هدای   ای اي پروژه باياايی و احرای اراض  مرالزم اجرای پاره ی ار اين صورت مرحله

 : ن  اظرر

 (Wind Break) احااث بااشكن -ا
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 ما چ پاش  -2

 

 
 

 هاری اتار -8

 

 
 

 اارواااقار آب  -6  و هاریبذر -5  پاش بذر -1
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طبيعي )مراتع،  منابع ازبرداري بهينه  و بهرهبنابراين لزوم حفاظت    

استفاده از فارغ التحصيالن  ي تنها در سايه هاي آبخيز( ها و حوزه بيابان

پذير است كه  امكان مرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي ي رشته

ها و مراكز  دانشگاه ي هدهرسالت تربيت نيروي انساني در اين بخش بر ع

 آموزش عالي است.

 
ار  يا اا م ااارگاه آياا و يا های او ا   ااارگاهواحاهای برخ   ما هرورار     

 :اماينا و يا ار حار حاضر اراام به پذيرش ااارجو م  بواه اارای اين رشاهتذشاه 
 

 در مقطع كارداني -الف

 های دولتي اهدانشگ: 

 دانشگاه شهركرد  .1

 ی )دانشكده گرگان علوم كشاورزی و منابع طبيعيدانشگاه  .2

 كشاورزی گنبد كاووس(

 قصر شيرين( ی )دانشكده دانشگاه رازی كرمانشاه .3

 داراب( ی )دانشكده دانشگاه شيراز .4

 مركز مالير  -دانشگاه بوعلي سينا همدان .5

 دانشگاه ايالم .6

 اه بيرجنددانشگ .7

 كشاورزی شيروان ی آموزشكده -دانشگاه فردوسي مشهد .8

 مركز اردبيل -محقق اردبيليدانشگاه  .9

 ی مشگين شهر( )دانشكده محقق اردبيليدانشگاه   .11

 

 :دانشگاه آزاد اسالمي 

            واحد اراك در استان مركزی .1
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        ویواحد نيشابور در استان خراسان رض .2

 -)علمي كاربردی منابع طبيعي واحد سوادكوه در استان مازندران  .3

 مرتع(

        واحد بافت در استان كرمان .4

 در استان لرستان واحد بروجرد .5

 در استان اردبيل واحد خلخال .6

 در استان اصفهان واحد اردستان .7

 در استان كردستان واحد سنندج .8

 تان مازندرانسدر اواحد قائم شهر  .9

 در استان گلستانگرگان واحد  .11

 

 در مقطع كارشناسي -ب

 های دولتي اهدانشگ: 

 منابع طبيعي كرج( ی )دانشكده دانشگاه تهران .1

 گرگانعلوم كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه  .2

 منابع طبيعي ساری لوم كشاورزی وعدانشگاه  .3

 دانشگاه صنعتي اصفهان .4

 دانشگاه يزد .5

 زابل و منابع طبيعي  علوم كشاورزیدانشگاه  .6

 منابع طبيعي بهبهان( ی )دانشكده دانشگاه شهيد چمران اهواز .7

 دانشگاه كردستان  .8

 دانشگاه شيراز .9

 دانشگاه اروميه  .11

 محقق اردبيلينشگاه دا .11
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 :دانشگاه آزاد اسالمي 

          واحد ميبد در استان يزد .1

 در استان فارس  واحد ارسنجان .2

   واحد نور در استان مازندران .3

        واحد بافت در استان كرمان .4

 واحد تربت جام در استان خراسان رضوی  .5

 احد بندرعباس در استان هرمزگانو .6

 واحد فيروزآباد در استان فارس .7

 اردبيل در استان اردبيلواحد  .8

 

 )كارشناسي ناپيوسته( در مقطع كارداني به كارشناسي -ج

 های دولتي اهشگدان: 

 ی )دانشكده گرگان علوم كشاورزی و منابع طبيعيدانشگاه  .1

 كشاورزی گنبد كاووس(

 اردكان يزد( ی )شاخه دانشگاه يزد .2

 داراب( ی )دانشكده دانشگاه شيراز .3

 (شاورزی و منابع طبيعي مغانكی  )دانشكده محقق اردبيليدانشگاه  .4

 

 :دانشگاه آزاد اسالمي 

   واحد نور در استان مازندران .1

 واحد بندرعباس در استان هرمزگان .2
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 طع كارشناسي ارشد مرتعداری و آبخيزداریادر مق -د 

 های دولتي اهدانشگ: 

های  گرايش –منابع طبيعي كرج( ی )دانشكده دانشگاه تهران .1

 داييز بيابانمرتعداری، آبخيزداری و 

های  گرايش –گرگانعلوم كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه  .2

 مرتعداری، آبخيزداری و مديريت مناطق بياباني

های  گرايش –منابع طبيعي ساری لوم كشاورزی وعدانشگاه  .3

 مرتعداری و آبخيزداری

 زدايي های مرتعداری و بيابان گرايش –دانشگاه صنعتي اصفهان .4

 های مرتعداری و آبخيزداری گرايش –محقق اردبيليدانشگاه  .5

 های مرتعداری و آبخيزداری گرايش –روميهادانشگاه  .6

 مديريت مناطق بياباني  گرايش –دانشگاه شيراز .7

 های مرتعداری و آبخيزداری گرايش –زابلدانشگاه  .8

 

 :دانشگاه آزاد اسالمي 

 ر تهرانواحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي د .1

 

 مقطع دكتری در -ـه

 های دولتي اهدانشگ: 

های علوم  گرايش – منابع طبيعي كرج( ی دانشكده) دانشگاه تهران .1

 آبخيزداریعلوم و مهندسي مرتع و 

 علوم مرتع  گرايش –گرگانعلوم كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه  .2

 وعلوم   گرايش –اریسعلوم كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه  .3

 مهندسي آبخيزداری
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 مهندسي آبخيزداری وعلوم   گرايش –هرمزگاندانشگاه  .4

 رتعمعلوم   گرايش –محقق اردبيليدانشگاه  .5

   مهندسي آبخيزداری وعلوم   گرايش –يزددانشگاه  .6

 

 :دانشگاه آزاد اسالمي 

 ت دانشگاه آزاد اسالمي در تهرانواحد علوم و تحقيقا .1

 

  ناپيوستهآبخيزداری در مقطع كارشناسي  مرتع و ی های رشته گرايش

              آبخرزااریو  مرتعااری -متناا  منابع البرع  و4

 ال  براباا منابرااری اي  احراء و بتره و2

 

     ي ناپيوستههای كارشناس دروس امتحاني رشته

              آبخيزداریو  مرتعداری -مهندسي منابع طبيعي - 1

 ضريب امتحاني نام دروس

 2 رياضرات

 2 خاكآب و حفاظر 

 2 يمرن شناا 

 8 مرتعااری

 8 ور آبخرزااری ار مناال  ارمه خركاص

 2 معارف اا م 

 2 ا اابرات  ار

 2 يباد عموم 
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 مناطق بيابانيبرداری از  احياء و بهره -2
 ضريب امتحاني نام دروس

 8 روش احراء پوش  تراه 

 2 ياي  و هنارر آد براباد

 2 برااری اي منابع آب ار براباد بتره

 2 براباا  ی های احراء شاه فاظر عرصهبرااری و ح بتره

 2 های مناال  خرك و  براباا  برااری اي خاك بتره

 2 معارف اا م 

 2 اابرات  ارا 

 2 يباد عموم 

 

 مرتع و آبخيزداری در مقطع كارشناسي ارشد  ی های رشته گرايش

باشنا و  م مرتع و آبخرزااری  ی رشاه های اور تا اوم اخاصاص  تراي : )توضرد

  پذيراا( های ايگر ارز ااارجو م  اي رشاهها  ير تراي اا

          مرتعااری و4

              آبخرزااری و2

              يااي  براباد و8

    مايرير مناال  براباا  و1

              هواشناا  هراوريی و5

                متناا  اوااد البرع  و6

 GISو  انج  اي اور و7
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    ارشد  های كارشناسي دروس امتحاني رشته

 مرتعداری  - 1
 ضريب امتحاني نام دروس

 2 يباد عموم  و تخصص 

 2 آبخرزااری حفاظر خاك و

 8 مرتعااری

 2 مراتع ی اص   و تواعه

 8 مرتع ترری ريياب  و اااايها

 2 2و  4شناااي  تراهاد مرتع  

                                                                       

 آبخيزداری  -2
 ضريب امتحاني نام دروس

 2 يباد عموم  و تخصص 

 8 آبخرزااری حفاظر خاك و

 2 مرتعااری

 2 هاربرای هرارو وژی

 8 ژئومور و وژی و يمرن شناا 

 2 رواااي  جامعه شناا 

                    

 دايي ز بيابان -3
 ضريب امتحاني نام دروس

 2 يباد عموم  و تخصص 

 8 حفاظر خاك

 2 مرتعااری

 2 هرارو وژی

 8 ر و وژیژئوم

 2 خرك های مناال  خرك و ارمه خاك 
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 مديريت مناطق بياباني  -4
 ضريب امتحاني نام دروس

 2 يباد عموم  و تخصص 

 2 آبخرزااری و حفاظر خاك

 2 هراوريی الر  آيمايرات

 8 اهو وژی عموم 

 2 ر و وژیژئوم

 8 تراه وآب و خاك  ی راب ه

 

 هواشناسي كشاورزی -5
 ضريب امتحاني نام دروس

 2 يباد عموم  و تخصص 

 8 رياضرات

 8 آمار

 2 هرارو وژی

 8 هواشنا ا 

 2  (تراهپزشك و خاهرناا ، آبراری باغباا ، )يراعر، اروس هراوريی

 

 مهندسي سوانح طبيعي  -5
 ضريب امتحاني نام دروس

 4  يباد عموم  و تخصص 

 4 متناا  اضراتري

 4 مقاومر مصا د

 4 هرارو رك

 4 اراصاا متناا 

 4 هرارو وژی
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 GISسنجش از دور و  -6
 ضريب امتحاني نام دروس

 2 يباد عموم  و تخصص 

 8 آمار و رياضرات

 2 هواي  های اصور تفررر عكس

 2 ييرا  ژئومور و وژی و جغرا رای

 2 رواااي  جغرا رای شتری و

 2 روارلرمهرا

 

 ی تواانا به ا ارچه های ايگر م  ت صرل ار رشاه ی منا به ااامه ماقاضراد ع ره :توجه

 شوا، مراجعه  رمايناو صر ت تكمرل  هه هر اار منارر م راهنمای آيمود وروای ت 

 

 

 يعيهای مختلف علم منابع طب آرزوی موفقيت روزافزون شما در عرصهبا 
                   

 


