
  دانشکده بهداشت

  شناخت و کنترل آلودگی هاي خاكطرح درس: 

  

  هدف کلی درس: 

در پایان این درس دانشجو باید بتواند با شناخت آالینده هاي خاك، منابع و طرق انتشار آنها و روشها مختلف 

در زمینه کنترل کیفی و پایش خاك را تهیه پاالیش خاك (فیزیکی، شیمیایی و زیستی) برنامه اجراي مدیریتی 

  در خصوص مسایل مرتبط با موضوع راهکارهاي مناسب ارائه نماید.نموده و 

  :جلسه ها اهداف کلی

  آشنایی با سرفصل درس، بیان طرح درس، مقدمه اي در مورد درس و کلیاتی در مورد منشاء خاك -1

  آشنایی با اجزاي خاك و خصوصیات آن  -2

  آشنایی با انواع خاك و طبقه بندي هاي خاك -3

  انواع آلودگی هاي خاك (آلودگی هاي معدنی و آلی در خاك)آشنایی با  -4

  آشنایی با پاالیش شیمیایی خاك-5

  آشنایی با پاالیش زیستی خاك-6

  آشنایی با میکروارگانیسم هاي خاك-7

  در فرایندهاي تجزیه زیستی آالینده ها در خاك agingآشنایی با نقش مواد آلی و -8

  آشنایی با تکنولوژي هاي مختلف زیست پاالیی (اصول زیست پاالیی، میکروبیولوژي، تغذیه و نیازمندیهاي زیست محیطی) -9

  شناخت و کنترل آلودگی هاي خاك عنوان درس:

  بهداشت محیطتخصصی  دکتري 2 دانشجویان ترم مخاطبان:

  شنبه ها یک 8-10 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:نظري                      2 تعداد واحد:

  1400-01تحصیلی سال  اولشنبه نیمسال  سهروزهاي  14-16ساعت  زمان ارائه درس:

  دکتري تخصصی بهداشت محیط - دکتر انور اسدي مدرس:

 ندارد دروس پیشنیاز:



  آشنایی با اصطالحات مهم زیست پاالیی -10

  (در سایت و خارج سایت) آشنایی با گزینه ها و استراتژیهاي زیست پاالیی -11

  زیست پاالیی آشنایی با میکروارگانیسم هاي مرتبط با -12

  و پایش سیستم هاي مختلف پاالیش خاك کنولوژي هاي مختلف گیاه پاالییتآشنایی با  -13

   آشنایی با آنزیم هاي میکروبی در زیست پاالیی -14

  پاالیش خاك هاي آلوده به فلزات سنگین و ترکیبات نفتیآشنایی با استراتژي هاي  -15

خاك هاي آلوده در مناطق مختلف جهان اجرا شده در ه هاي زیست پاالیی ارائه یک پروژه در مورد یکی از پروژ -16

  توسط دانشجویان 

آشنایی با سرفصل درس، بیان طرح درس، مقدمه اي در مورد درس و کلیاتی در هدف کلی جلسه اول: 

  مورد منشاء خاك

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  آنچه که باید در این درس یاد بگیرد را تشریح کند.کلیاتی از سرفصل درس و  -1

  اهمیت این درس در حفظ محیط زیست را بیان کند. -2

  توضیح دهد.جایگاه خاك را به عنوان یکی از کمپارتمنت هاي محیط زیست را  -3

  اهمیت پژوهش بر روي خاك به عنوان یکی از کمپارتمنت هاي مهم محیط زیست را تفسیر کند.  -4

مکانیکی) است و همچنین فاکتورهاي کنترل کننده تشکیل  -شیمیایی-شاء خاك که شامل هوازدگی هاي مختلف (فیزیکیمن -5

  خاك می باشد را بیان کند.

  مورفولوژي خاك را توضیح دهد. -6

  آن اتیخاك و خصوص يبا اجزا ییآشنا هدف کلی جلسه دوم:

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  فاز جامد معدنی خاك را توضیح دهد. -1



  کلیاتی در مورد ارگانیسم هاي خاك و مواد آلی مرده خاك را بیان کند. -2

  فاز مایع، گاز و آب جامد خاك را تشریح کند. -3

  ) خاك را بیان کند. ، تبادل یون، ظرفیت تبادل کاتیون و ...pHخصوصیات فیزیکی (رنگ، بافت، ساختار، اجزا...) و شیمیایی ( -4

  آشنایی با انواع خاك و طبقه بندي هاي خاكهدف کلی جلسه سوم: 

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

) را بیان FAO-UNESCO Soil Classificationو  soil Taxonomy Systemمعیارهاي طبقه بندي مختلف خاك ( -1

  کند.

  ن کند.کیفیت و تجزیه خاك را بیا -2

  تجزیه فیزیکی خاك را بیان کند. -3

  تجزیه شیمیایی خاك را بیان کند.  -4

  آشنایی با انواع آلودگی هاي خاك (آلودگی هاي معدنی و آلی در خاك)هدف کلی جلسه چهارم: 

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  آالینده هاي با منشاء کشاورزي خاك را بیان کند. -1

  آالینده هاي با منشاء شهري خاك را بیان کند. -2

  آالینده هاي با منشاء فعالیت هاي شیمیایی را بیان کند.  -3

  آالینده هاي بیولوژیکی خاك را بیان کند.  -4

  خاك را توضیح دهد.-مکانیسم آلودگی و تقابل آالینده -5

  آشنایی با پاالیش شیمیایی خاك هدف کلی جلسه پنجم:

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه ی: اهداف جزئ

 روشهاي مختلف پاالیش شیمیایی خاك را بیان کند. -1

 مزایاي روشهاي پاالیش شیمیایی خاك را بیان کند. -2

  معایب روشهاي پاالیش شیمیایی خاك را تشریح نماید. -3



  آشنایی با کلیات پاالیش زیستی خاك هدف کلی جلسه ششم:

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

 زیست پاالیی را به صورت کلی بیان نماید. -1

 گیاه پاالیی را به صورت کلی تشریح نماید. -2

 مزایاي زیست پاالیی را تشریح نماید. -3

 معایب زیست پاالیی را بیان نماید.  -4

  فاکتورهاي موثر بر زیست پاالیی را بیان کند. -5

  ا میکروارگانیسم هاي خاكآشنایی ب هدف کلی جلسه هفتم:

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

 باکتریهاي مهم خاك را نام برده و کنسرسیوم باکتریایی را تشریح کند. -1

 نقش کنسرسیوم میکروبی در تجزیه آالینده هاي خاك را بیان کند. -2

 ...) را تشریح نماید.ت و یفاکتورهاي مرتبط با سوبسترا (ساختار، حاللیت، قطبیت، سم -3

  فاکتورهاي محیطی مرتبط با میکروبهاي خاك را بیان کند. -4

در فرایندهاي تجزیه زیستی آالینده ها در  agingآشنایی با نقش مواد آلی و  هدف کلی جلسه هشتم:

  خاك

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

 نماید.  در فرایند تجزیه زیستی را توصیف agingنقش  -1

 نقش مواد آلی در خاك در فرایندهاي تجزیه زیستی آالینده ها در خاك را بیان کند.  -2

  .نقش کاتالیستی آنزیم ها در فرایندهاي تجزیه زیستی آالینده ها در خاك را تشریح نماید -3

  :نهمهدف کلی جلسه 

  میکروبیولوژي، تغذیه و نیازمندیهاي زیست محیطی)آشنایی با تکنولوژي هاي مختلف زیست پاالیی (اصول زیست پاالیی،  -9

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  را بیان کند. اصول زیست پاالیی 1-9

  زیست پاالیی را شرح دهد. میکروبیولوژيکلیات  2-9



  در زیست پاالیی را توضیح دهد.  تغذیه و نیازمندیهاي زیست محیطیکلیات  3-9

  ا و معایب زیست پاالیی را بیان کندمزای 4-9

  :دهمهدف کلی جلسه 

  آشنایی با اصطالحات مهم زیست پاالیی -10

  دانشجو باید بتواند در پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  تجزیه زیستی را بیان کند 1-10

  تحریک پذیري زیستی را بیان کند 2-10

  زیست افزایی را بیان کند 3-10

  بیان کندانتقال زیستی را  4-10

  در دسترس پذیري را بیان کند 5-10

  معدنی شدن را بیان کند 6-10

  :یازدهمهدف کلی جلسه 

  آشنایی با گزینه ها و استراتژیهاي زیست پاالیی (در سایت و خارج سایت) -11

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 

می باشد را  Bioventing ،Bioaugmentation ،Biospargingپاالیی موجود در سایت که شامل  تکنولوژیهاي زیست 1-11

   شرح دهد.

تکنولوژي هاي زیست پاالیی خارج سایت که شامل کشت در زمین، کمپوست کردن، بیوراکتورها و راکتورهاي دوغابی می  2-12

  باشد را شرح دهد.

  :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  میکروارگانیسم هاي مرتبط با زیست پاالییآشنایی با  -12

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 



  را توضیح دهد. میکروارگانیسم هاي مرتبط با اکسیداسیون متان 1-12

  را بیان کند  تجزیه هیدروکربن هاي نفتیمیکروارگانیسم هاي مرتبط در  2-12

   را توضیح دهد.  تجزیه هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه ايمیکروارگانیسم هاي مرتبط در  3-12

  :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  کنولوژي هاي مختلف گیاه پاالیی و پایش سیستم هاي مختلف پاالیش خاكتآشنایی با  -13

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  تثبیت گیاهی را بیان کند. 1-13

  گیاهی را بیان کند استخراج یا تجمع 2-13

  فیتوفیلتراسیون و ریزوفیلتراسیون را بیان کند. 3-13

  تغییر شکل گیاهی یا تجزیه گیاهی را بیان کند. 4-13

  فرار سازي گیاهی را بیان کند. 5-13

  :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  آشنایی با آنزیم هاي میکروبی در زیست پاالیی  -14

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  را نام برده و طرز فعالیت آنها را توضیح دهد.اکسید ـ احیا کننده  آنزیم هاي 1-14

  را نام برده و طرز فعالیت آنها را توضیح دهد.گروه انتقال دهنده ها  آنزیم هاي 2-14

  را نام برده و طرز فعالیت آنها را توضیح دهد.هیدرولیز کننده  آنزیم هاي 3-14

  را نام برده و طرز فعالیت آنها را توضیح دهد. لیازیز آنزیم هاي 4-14

  را نام برده و طرز فعالیت آنها را توضیح دهد. ایزومراز آنزیم هاي 5-14

  را نام برده و طرز فعالیت آنها را توضیح دهد.لیگاز آنزیم  6-14

  :پانزدهمهدف کلی جلسه 



  آلوده به فلزات سنگین و ترکیبات نفتیآشنایی با استراتژي هاي پاالیش خاك هاي  -15

  دانشجو باید بتوانددر پایان این جلسه اهداف جزئی: 

  قابلیت جذب زیستی فلزات در محیط زیست را بیان کند. 1-15

  ظرفیت تبادل کاتیون را بیان کند.2-15

  اثر سمیت فلز بر روي سلول میکروبی را شرح دهد. 3-15

  شرح دهد. مکانیسم هاي مقاومت فلزي را 4-15

  روشهاي جدید میکروبی حذف آالینده هاي فلزي رسوبات و خاك را توضیح دهد. 5-15

  تکنیک هاي زیست پاالیی براي نشت هاي نفتی را بیان کند.  6-15

  نام ببرد.ارگانیسم هاي کلیدي دخیل در تجزیه زیستی نشت هاي نفتی در خاك را  7-15

  فاکتورهاي زیست محیطی موثر بر زیست پاالیی نشت هاي نفتی را توضیح دهد.  8-15

  :شانزدهمهدف کلی جلسه 

خاك هاي آلوده در مناطق مختلف جهان انجام شده در ارائه یک پروژه در مورد یکی از پروژه هاي زیست پاالیی  -16

  توسط دانشجویان

  بتواند اهداف جزئی: در پایان این جلسه دانشجو باید 

برنامه اجراي مدیریتی در زمینه کنترل کیفی و پایش خاك را تهیه نموده و در خصوص مسایل مرتبط با  1-16

  موضوع راهکارهاي مناسب ارائه نماید.

  منابع:



  

  

   روش تدریس:

  سخنرانی

  پرسش و پاسخ 

  بحث گروهی 

  ، ویدیو پروژکتوروایت برد، ماژیک، پاورپوینت وسایل آموزشی:

  

  

  



  سنجش و ارزشیابی 

  روش  آزمون
سهم از نمره کل(بر 

  حسب درصد)
  ساعت  تاریخ

      ندارد    کوئیز

      20     آزمون میان ترم

    جلسه هجدهم  40  کتبی  آزمون پایان ترم

انجام و  حضور فعال در کالس

پروژه با موضوع اختصاصی تعیین 

  شده براي هر دانشجو

    طول ترم  40  -

  

  از دانشجو:مقررات کالس و انتظارات 

 حضور مرتب و به موقع در کالس  -1

 مشارکت در بحثهاي گروهی -2

 با موضوع اختصاصی براي هر دانشجوپروژه هاي تعیین شده انجام  -3

 

 

 

  رویا صفريدکتر دانشکده: EDOنام و امضاي مسئولعلی الماسی  دکتر ام و امضاي مدیر گروه: ن   اسديدکتر نام و امضاي مدرس: 

  تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                         18/6/1400تاریخ تحویل: 

  

  

  

  

  



  

  شناخت و کنترل آلودگی هاي خاك جدول زمانبندي درس:

  16:15الی  14:15عت ها سا سه شنبه روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1  23/6/1400  
درس، بیان طرح درس، مقدمه اي در مورد درس و آشنایی با سرفصل 

  کلیاتی در مورد منشاء خاك

 دکتر انور اسدي

 دکتر انور اسدي  آشنایی با اجزاي خاك و خصوصیات آن  30/6/1400  2

 دکتر انور اسدي  آشنایی با انواع خاك و طبقه بندي هاي خاك  6/7/1400  3

 دکتر انور اسدي  (آلودگی هاي معدنی و آلی در خاك)آشنایی با انواع آلودگی هاي خاك   20/7/1400  4

  آشنایی با پاالیش شیمیایی خاك 27/7/1400  5
 دکتر انور اسدي

  آشنایی با پاالیش زیستی خاك 4/8/1400  6
 دکتر انور اسدي

  آشنایی با میکروارگانیسم هاي خاك 11/8/1400  7
 دکتر انور اسدي

در فرایندهاي تجزیه زیستی آالینده ها  agingآشنایی با نقش مواد آلی و  18/8/1400  8

  در خاك

 دکتر انور اسدي

9 25/8/4001 
آشنایی با تکنولوژي هاي مختلف زیست پاالیی (اصول زیست پاالیی، 

 میکروبیولوژي، تغذیه و نیازمندیهاي زیست محیطی)
 انور اسديدکتر 

  اسديانور دکتر   آشنایی با اصطالحات مهم زیست پاالیی 9/9/1400  10

  انور اسديدکتر   آشنایی با گزینه ها و استراتژیهاي زیست پاالیی (در سایت و خارج سایت) 16/9/1400  11

  انور اسديدکتر   آشنایی با میکروارگانیسم هاي مرتبط با زیست پاالیی 23/9/1400  12

13  30/9/1400 
 آشنایی با تکنولوژي هاي مختلف گیاه پاالیی و پایش سیستم هاي مختلف

  پاالیش خاك
  انور اسديدکتر 

  انور اسديدکتر   آشنایی با آنزیم هاي میکروبی در زیست پاالیی 06/10/1400  14

15  13/10/1400 
آشنایی با استراتژي هاي پاالیش خاك هاي آلوده به فلزات سنگین و 

  ترکیبات نفتی
  انور اسديدکتر 

16  20/10/1400 
هاي زیست پاالیی خاك هاي آلوده ارائه یک پروژه در مورد یکی از پروژه 

  در مناطق مختلف جهان توسط دانشجویان
  انور اسديدکتر 

  دکتر انور اسدي  امتحان نهایی   روز امتحان  17

 
 

 


	1-10 تجزیه زیستی را بیان کند

