بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :کشاورزی

رشته :علوم و مهندسی باغبانی

گرایش :ارشد ،درختان میوه

نام درس :فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی

تعداد واحد( 2 :نظری)

درس یا دروس پیش نیاز :ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف0311/02/22 :

تاریخ امتحان0311/02/06 :

روز ،ساعت و مکان کالس :سه شنبه 02:32 (:تا  ، ) 02کالس (:گروه آموزشی مربوطه )
گردش علمی و بازدید- :
هدف کلی درس :شناخت انواع تنش ها و تاثیرات و صدمات آنها بر گیاه و آشنایی با مکانیسم فیزیولوژیکی واکنش گیاهان در مقابل آنها

رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

0311/27/20

تعریف تنش و واکنش

دوم

0311/27/28

اهمیت تنش در کشاورزی و تقسیم بندی آنها

سوم

0311/27/01

تنش آبی (کم آبی یا تنش خشکی ،زیادی آب یا تنش غرق آبی)

چهارم

0311/27/22

مکانیسم اثرات تنش خشکی در گیاهان و واکنش گیاهان

پنجم

0311/27/21

اثرات تنش آنوکسیا و واکنش گیاهان

ششم

0311/28/26

تنش شوری ،مکانیسم و اثرات تنش شوری بر گیاهان و پدیده های جذب ،انتقال و آسیمیالسیون

هفتم

0311/28/03

راه کارهای مقابله و مقاومت گیاهان در برابر تنش شوری و روش های ارزیابی مقاومت گیاهان به تنش شوری

هشتم

0311/28/22

تنش های شیمیایی (فلزات سنگین ،گاز های سمی و باران های اسیدی)

نهم

0311/28/27

اثرات تنش های شیمیایی و نحوه مقاومت گیاهان

دهم

0311/21/24

شناخت برخی از تنش های زنده و اثرات آن در گیاهان

یازدهم

0311/21/00

تنش اکسیداتیو در گیاهان ،نحوه بروز ،نحوه تاثیر و واکنش گیاهان

دوازدهم

0311/21/08

تنش های دمایی (شامل دماهای پائین و دماهای باال)

سیزدهم

0311/21/21

مکانیسم اثرات تنش های دمایی پایین

چهاردهم

0311/02/22

تشکیل یخ درون بافت ها و سلول های گیاهی

پانزدهم

0311/02/21

مکانیسم اثرات تنش های دمایی باال در گیاهان

شانزدهم

0311/02/06

روش های مقاومت گیاهان در برابر تنش های دمای باال و پروتئن های شوک حرارتی

نحوه ارزشیابی 21 :نمره پایان ترم 4 ،نمره میان ترم 1 ،نمره فعالیت کالسی و  1نمره ارائه گزارش کار
منابع درسی :کتاب ها و جزوه های مرتبط
وسایل کمک آموزشی-:

تاریخ تنظیم0311/26/21 :

