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رئوس مطالب
هفته اول

معرفی واژگان کلیدی و مهم در مباحث زیست محیطی ،انواع محیطزیست ،سیر تحوالت روابط انسان و محیطزیست

هفته دوم

تعریف اکوسیستم و علم اکولوژی ،معرفی ویژگیهای مهم هر اکوسیستم ،چرخههای بیوژئوشیمیایی ( چرخه آب ،کربن ،ازت و فسفر)

هفته سوم

اهمیت شناخت محیط طبیعی در طراحی محیطزیست (مطالعات فیزیکی (زمینشناسی ،هیدرولوژی ،اقلیم) ،مطالعات بیولوژیک (فلور و
فون) ،مطالعات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) ،علم آب شناسی و مطالعه منابع آبی کشور
مفهوم خاک و اهمیت آن در مباحث طراحی محیط ،پروفیل خاک ،تاثیر عوامل محیطی در تشکیل و تحول خاک ،هوازدگی و فرسایش

هفته چهارم

خاک ،روش انتخاب یک خاک مناسب مطابق با هدف (مثلث خاک) ،نقش پوشش گیاهی در حفاظت خاک و حفظ کیفیت محیط
زیست ،بطورکلی بررسی نقش اقلیم ،خاک و پوشش گیاهی در شکلگیری اکوسیستمهای مختلف خشکی

هفته پنجم

مطالعه بیوم های بزرگ دنیا با نگرشی بر خصوصیات اقلیمی ،گیاهی و جانوری (جنگلهای پر باران ،تایگاه ،جنگلهای پهن برگ ،توندرا،
بیابان و علفزار)

هفته ششم

اکوسیستمهای آبی (شیرین ،لب شور و شور) ،شناخت اکوسیستم دریاچه و خصوصیات آبی آن ،انواع رودخانهها

هفته هفتم

تعریف تاالب ،اهمیت ،عوامل تهدیدکننده و مدیریت آن

هفته هشتم

اکوسیستم اقیانوس( ،شروع ارائه دانشجویان تا جلسه )15

هفته نهم

اکوسیستمهای مهم ایران ،عوامل تهدیدکننده و مدیریت آنها – اکوسیستم دریای خلیج فارس ،بررسی منابع آلودهکننده خلیج فارس،
آثار و پیامدهای زیست محیطی آلودگی آبهای خلیج فارس و حفاظت آنها

هفته دهم

اکوسیستمهای مرجانی ،انواع مرجانها و عوامل از بین برنده آنها ،مرجانهای خلیج فارس و دریای عمان.

هفته یازدهم

بررسی اکوسیستم دریاچه ارومیه

هفته دوازدهم

تعریف مرتع ،عوامل نابود کننده مراتع و حفاظت آنها (با تاکید بر مراتع ایران)

هفته سیزدهم

تعریف جنگل ،عوامل نابود کننده جنگلها و حفاظت آنها (با تاکید بر جنگلهای ایران)

هفته چهاردهم
هفته پانزدهم و
شانزدهم
توجه:

تعریف بیایان ،کویر و صحرا ،اکوسیستم بیابان و ویژگیهای آن ،عوامل موثر بر بیابانزایی ،کنوانسیون بیابانزایی ،روشهای مقابله با
بیابانزایی
ارائه پروژههای دانشجویان و مروری بر مطالب تدریس شده

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.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
پرسش و پاسخ کالسی
منابع مطالعاتی:

 .1اکوسیستمهای طبیعی ،نوشته پرویز کردوانی ،1388 ،انتشارات دانشگاه تهران
 .2شناخت محیطزیست ،نوشته دانیل بوتکین ،ادواردکلر ،مترجم :عبدالحسین وهاب زاده ،1382 ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 .3انسان و محیطزیست ،نوشته باری کومونر ،مترجم :بهروز دهزاد ،1382 ،انتشارات موج سبز
 .4طراحی با طبیعت ،نوشته ایان مک هارگ ،ترجمه عبدالحسین وهابزاده ،1389 ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

