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اهداف درس:
در حقیقت هدف از ارائه این درس ،ایجاد نگرشی متفاوت برای دانشجویان از طریق شناخت و بررسی مفاهیم و رویکردهای مهم در محیط
زیست بوده تا آنها قادر به درک در فرآیند برنامه ریزی و طراحی ،مناسب ترین روش ها را جهت به حداقل رساندن آسیب های زیست
محیطی و ارتقاء کیفیات آن بوده و در نهایت گام هائی به سوی پایداری محیط زیست فراهم نمایند.

محتوای مطالب
هفته اول

تعاریف مهم در مباحث محیط زیست ،ساختمان محیط زیست و انواع آن

هفته دوم

تعریف سیستم و اکوسیستم ،تشریح و تحلیل اکوسیستم ها (مفهوم روابط و پیوندها) ،پایداری اکوسیستم

هفته سوم

زنجیره غذائی ،چرخه مواد و جریان انرژی ،فرآیند توالی در اکوسیستمها

هفته چهارم
هفته پنجم و
ششم

مطالعه بیومها ،تقسیمات آن ،بررسی بیوم های بزرگ دنیا (جنگلهای پر باران ،تایگاه ،جنگلهای پهن برگ ،توندرا ،بیابان ،کوهستان و
علفزار)
تعریف اقیانوس ،جنگل ،تاالب ،مرتع و بیایان ،اهمیت و عوامل تهدید کننده با تاکید بر اکوسیستم های مهم ایران

هفته هفتم

دانش اکولوژی و انواع تقسیمات آن

هفته هشتم

مفهوم چشم انداز ،روش های شناخت و تحلیل اکولوژی چشم اندازهای طبیعی

هفته نهم

اصول و مبانی حفاظت از محیط زیست ،مکتب های فلسفی و روشهای حفاظت از محیط زیست( -امتحان میان ترم)

هفته دهم

مبانی توسعه پایدار  ،مفاهیم ،ابعاد و معیارها

هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم و
شانزدهم

انرژی های پاک و انرژی های تجدید پذیر ،توسعه پایدار انرژی
جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی (ملی ،منطقه ای و شهری) ،ارزیابی و تحلیل قابلیت ها
جایگاه محیط زیست در طراحی محیط های شهری ،آلودگی هوا و آلودگی های صوتی ،فاضالب شهری ،ترافیک ،مدیریت زباله های
شهری ،فضای سبز  ،اصول و مبانی مدیریت محیط زیست و طراحی شهر پایدار
اصول و مبانی مدیریت محیط زیست
ارائه پروژههای دانشجویان و مروری بر مطالب تدریس شده

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 حضور فعال (مشارکت درمباحث کالس) و ارائه پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با موضوع درس تا %20 -آزمون میان ترم:

تا %30

 -آزمون آخر ترم

تا %50

 -جمع

 100%معادل  20نمره

منابع مورد استفاده:
منابع فارسی:

 شناخت محیطزیست ،نوشته دانیل بوتکین ،ادواردکلر ،ترجمه عبدالحسین وهاب زاده ،1382 ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. زیبائی شناسی محیط (نظریه ها ،سیاست ها و برنامه ریزی) ،نوشته جی داگالس پورتئوس ،ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، ،1389انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 محیط زیست ،مجموعه مباحث و روش های شهرسازی (جلد اول و دوم) ،نوشته کامبیز بهرام سلطانی ،1387 ،مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 طراحی با طبیعت ،نوشته ایان مک هارگ ،ترجمه عبدالحسین وهابزاده ،1389 ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.منابع التین:
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