ثعوِ تعبلی

جدول بروامه های سال جهاوی خاک
اوجمه علوم خاک ایران

سال جهانی خاک را گرامی میداریم

تبریخ

هٌبظجت

ثرًبهِ

هجری

ردیف
1

 11دی 1191
 1شاًَیِ 5112

ؼرٍع ظبل جْبًی خبک

اًتؽبر ثیبًیِ اًجوي علَم
خبک ایراى

اًجوي

5

 55دی
 15شاًَیِ

رٍز ؼَرای عبلی اًقالة فرٌّگی

ترٍیج خبک در ؼَرای عبلی

اًجوي -ؼَرای عبلی

1

 11ثْوي

-

ظویٌبر اّویت ٍ جبیگبُ
خبک

فرٌّگعتبى علَم جوَْری اظالهی

4

 11ثْوي

-

کٌفراًط آثخیسداری

اًجوي آثخیسداری

2

 14اظفٌذ
 2هبرض

-

ّوبیػ هلی خبک ایراى-
داًؽگبُ تْراى

اًجوي – گرٍُ علَم خبک داًؽگبُ
تْراى

6

 12اظفٌذ 1191
 6هبرض 5112

رٍز درخت کبری

خبک ثعتر رؼذ درخت ٍ
فضبی ظجس

اًجوي -ظبزهبى جٌگل ّب

7

 1تب  12فرٍردیي 94
51هبرض تب  4آٍریل

تعطیالت ًَرٍزی

تجلیغبت تلَیسیًَی

رٍاثط عوَهی ٍزارت کؽبٍرزی

8

 18فرٍردیي
 7آٍریل

رٍز جْبًی ثْذاؼت

پیبم خبک ظبلن ،زًذگی ظبلن

اًجوي – رٍاثط عوَهی

9

 1خرداد
 55هِ

رٍز ثْرٍُری ٍ ثْیٌِ ظبزی
هصرف

هذیریت خبک ،ثْرُ ٍری آة
در کؽبٍرزی

اًجوي – رٍاثط عوَهی

11

 52خرداد
 12شٍئي

جؽٌَارُ فٌبٍریّبی آة ،خبک،
هحیط زیعت

هراظن ثسرگذاؼت ظبل
جْبًی خبک

اًجوي -ظتبد آة ٍ خبک

11

 57خرداد
 17شٍئي

رٍز جْبد کؽبٍرزی

هذیریت خبک ،پبیِ ٍ اظبض
کؽبٍرزی پبیذار

اًجوي – رٍاثط عوَهی

15

هرداد
آگَظت

-

ّوبیػ هجبزی فرظبیػ ٍ
حفبظت خبک

پصٍّؽکذُ حفبظت خبک ٍ
آثخیسداری

11

 18ؼْریَر
 9ظپتبهجر

کٌگرُ  14علَم خبک

ثسرگذاؼت ظبل جْبًی خبک

اًجوي -کٌگرُ

14

 57ؼْریَر
 18ظپتبهجر

رٍز ؼعر ٍ ادثیبت فبرظی

ؼت ؼعر ثسرگذاؼت خبک

اًجوي

12

 14هْر
 6اکتجر

رٍز داهپسؼکی

ظالهت خبک ،ظالهت دام،
ظالهت اًعبى

اًجوي -داهپسؼکی

ردیف

تبریخ

هٌبظجت

ثرًبهِ

هجری

16

 51هْر
 15اکتجر

رٍز ایوٌی در ثراثر ثالیبی طجیعی

ًقػ هذیریت ٍ حفبظت
خبک در کبّػ حَادث
غیرهترقجِ

اًجوي

17

آثبى
اکتجر

-

رًٍوبیی کتبة ٍ گسارؼبت
فٌی فرظبیػ ٍحفبظت خبک

پصٍّؽکذُ حفبظت خبک ٍ
آثخیسداری

18

 8آثبى
 11اکتجر

رٍز پذافٌذ غیرعبهل
رٍزثعیج داًػ آهَزی

ترٍیج اّویت خبک در
هذارض

اًجوي -ثعیج هٌْذظیي کؽبٍرزی

19

 14آثبى
ًَ 2اهجر

رٍز فرٌّگ عوَهی

ثرًبهِ تلَیسیًَی در هَرد
فرٌّگ صحیح ثْرُ ثرداری
از خبک

اًجوي -رٍاثط عوَهی -صذاٍ ظیوب

51

 18آثبى
ًَ 9اهجر

رٍز هلی کیفیت

حفظ کیفیت خبک ،حفظ
ظالهت ٍ کیفیت زًذگی

اًجوي -رٍاثط عوَهی

51

 54آثبى
ًَ 12اهجر

تَزیع کتبة ٍ جسٍُ رایگبى
در هَرد خبک

اًجوي

55

 2آرر
ًَ 56اهجر

رٍز ثعیج هعتضعفیي

اّویت خبک در جبهعِ

اًجوي -ثعیج هٌْذظیي کؽبٍرزی

51

 14آرر
 2دظبهجر

ّفتِ جْبًی خبک
در ظبل جْبًی خبک

ثرگساری ّفتِ ثسرگذاؼت
خبک

اًجوي -رٍاثط عوَهی -داًؽگبُ ّب

54

 16آرر
 7دظبهجر

رٍز داًؽجَ

ثرًبهِ ّبی داًؽگبّی

اًجوي -داًؽگبُ ّب

52

 52آرر
 16دظبهجر

رٍز پصٍّػ

پصٍّػ خبک

اًجوي -هَظعبت تحقیقبتی

56

ظبیر ایبم ظبل

ثرًبهِّبیهختلف تلَیسیًَی ٍ ...

تجییي اّویت ٍ جبیگبُ خبک

اًجوي-رٍاثط عوَهی -صذا ٍ ظیوب

رٍز کتبثخَاًی ٍ کتبةداری

ظبیر ثرًبهِ ّبی اًجوي علَم خبک ایراى:
 ثرًبهِّبی ؼجکِ ّبی تلَیسیًَی اظتبىّب
 هصبحجِّبی هختلف ثب خجرگساریّب
 چبح هقبالت هختلف در رٍزًبهِّب ٍ ًؽریبت
 تْیِ پیَظت فرٌّگی ٍ ثرگساری هعبثقبت ؼعر ،هقبلِ ًَیعی ،عکبظی ،کبریکبتَرً ،وبٌّگ........ ٍ ،
 اًتؽبر ثرٍؼَرّبی تجلیغبتی خبکً ٍ ،ؽر هطبلت در ؼجکِ ّبی اجتوبعی
 ث رگساری کبرگبُ ّبی هلی از جولِ در جؽٌَارُ فٌبٍری ّبی آة ،خبک ٍ ،هحیط زیعت
 رًٍوبیی از توجر ظبل جْبًی خبک ،رًٍوبیی کتبة.... ٍ ،
 اجرای ثرًبهِ تَظط علوب ٍ ؼخصیتّبی ثرجعتِ ٍ ظرؼٌبض از قجیل حجِ االظالم قرائتی ،ائوِ جوعِ..... ٍ ،
 هکبتجِ ثب هعئَلیي :رٍظبی داًؽگبُ ّب ،هحیط زیعتٍ ،زارت کؽبٍرزی ،ظبزهبى جٌگل ّبً ،یرٍ ،صذا ٍ ظیوب،
آهَزغ ٍ پرٍرغ ،ثْذاؼت ٍ درهبى ،ظتبد ًوبز جوعِ....... ٍ ،
 ثبزدیذ داًػ آهَزاى از هَظعبت ٍ گرٍُ ّبی خبک
 ظبیر ثرًبهِّبی پیؽٌْبدی

