بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست

رشته :محیطزیست

نام درس :رابطه متقابل انسان و اکوسیستمها
نام مدرس :دکتر برهان ریاضی اصفهانی

تعداد واحد نظری3 :

گرایش- :
تعداد واحد عملی0 :

تمام وقت نیمه وقت■ مدعو

مقطع :دکترا
عنوان درس پیشنیاز…………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول تا
چهارم

ویژگیهای عمومی اکوسیستمهای خشک و نیمه خشک -مفاهیم بیابان ،کویر ،خشکسالی ،بیابانزایی ،بیابانزدایی و تخریب سرزمین-
تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون بیابانزدایی -حساسیت و آسیب پذیری ویژه اکوسیستمهای خشک در برابر دخالتهای انسانی-
جنسهای مهم گیاهان مناطق خشک ایران -پیشینه رویشگاههای فالت مرکزی ایران و آثار فعالیتهای انسان بر این اکوسیستمها

هفته پنجم تا

انواع اکوسیستمهای علفزار با تاکید بر ویژگیهای استپ -آثار تخریبی چرای بیضابطه دام اهلی بر علفزارها و سایر اکوسیستمهای

ششم

طبیعی

هفته هفتم

آثار دیم کاری غالت بویژه در اراضی شیبدار

هفته هشتم و
نهم

اکوسیستمهای آبی (تاالبی و رودخانه ای) و رابطه متقابل انسان با آنها

هفته دهم
هفته یازدهم و
دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
و پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

اکوسیستمهای جنگلی معتدله (خزان کننده) و آثار انسان بر آنها با تاکید بر جنگلهای شمال ایران (هیرکانی) و بلوط غرب (زاگرسی)

اکوسیستمها و چشم اندازهای طبیعی حفاظت شده و نقش انسان
آثار ناشی از معرفی گونههای جدید در اکوسیستمها
اکوسیستمهای توندرا ،تایگا ،جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری
سیاستگزاریها و ضوابط قانونی برای کنترل دخالتهای انسانی در اکوسیستمها

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
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