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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

    مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 مهندسی بهداشت محیط (phD) دکتری تخصصی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

    نظری د:نوع واح       2 تعداد واحد: شناخت و کنترل آلودگی های خاک نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ

  مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:روز زمان برگزاری كالس:

    دکتر روشنک رضایی کالنتری مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 دکتر روشنک رضایی کالنتری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ها و ئد آلوده شهری، صنعتی و کشاورزی در خاک زمینه آلودگی منابع آب، گسترش بیماریدفع نادرست مواد زا

 ها بر انسان و محیطها، اثرات آنشناخت آالیندهنماید . از اینرو ها از طریق زنجیره غذایی را فراهم میانتقال آالینده

های آلوده با تاکید بر از خاکهای کنترل و زدایش آلودگی روش نحوه پخش و گسترش آن در خاک،زیست، 

 گیرد.در این درس مورد بحث و بررسی قرار می های کنترل و پایش خاکبرنامه، روشهای زیست پاالیی

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

های مختلف ها و روشدر پایان این درس دانشجو باید بتواند با شناخت آالینده های خاک، منابع و طرق انتشار آن

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

 نموده و در خصوص مسائل مرتبط با موضوع راهکارهای مناسب ارائه نماید.

 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 حیط زیستها بر انسان و مو اثرات آن هاشناخت آالینده 

 آشنایی با نحوه پخش و گسترش آالینده ها در خاک 

 های آلوده با تاکید بر روشهای زیست پاالییهای کنترل و زدایش آلودگی از خاکآشنایی با روش 

 های کنترل و پایش خاکآشنایی با برنامه 

 

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ    سخنرانی برنامه ریزی شده    سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)              (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)   گروهیبحث 

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  ارائه گزارش مروری(review) از یک روش اجرایی پاالیش آالینده در خاک 

 های علمی در کالسبحث شرکت فعال دانشجویان در 

 انجام تمرینات در طی ترم 

 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید       خته و گچت    وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 06 ان ترمآزمون پای         نمره درصد ------آزمون میان ترم   

 نمره درصد 16شرکت فعال در کالس            نمره درصد 06انجام تکالیف      

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی ایچندگزینه        پاسخ کوتاه         تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1) Metting F.B., AndersonD.R., Hincheeby R.E., " Applied Biotechnology for Site Remediation" , 

Lewis Publisher, Inc., last edition 

2) Hinchee R.E., Fredrickson J., Alleman B.C., " Bioagumentation for Site Remediation" , Battelle 

Pr, last edition 

3) Norris R.D, " Handbook of Bioremediation” , Lewis Publisher. Inc., last edition 

4) Hinchee R.E., Kittel J., Resiniger H.J., " Applied Bioremediation of Petroleum Hydrocarbons" , 

Battelle Pr, (September 1995) 

5) Gibson D. T.,  " Microbial Degradation of Organic Compounds" , Marcel Deker, Inc., last edition 

6) Rittmann B. t., Mccarty P. L., " Environmental Biotechnology: principles and applications", MC 

Graw Hill, last edition. 

7) Donald L. Wise, Remediation Engineering of Contaminated Soils (Environmental Science and 

Pollution Control), 2000- Marcel Dekker. 

8) Morel. Jean –Louis, Echevarria, Guillaume and Goncharova Nadezhda, Phytoremediation of Metal 

Contaminated Soils, 2006, Springer. 

9) Maier, Ranina,M., Pepper.Ian,L and Gebra, Chales.P., Environmental Microbiology, 2012, 

Academic Press. 

10) Jordening.Hans-Joachim and Winter.Josef, Environmental Biotechnology, Concepts and 

Application, 2005, Wiley-VCH. 
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11) Eweis, Juana, B., Ergas, Sarinana. J., Chang, Daniel. P.Y. and Schroeder, Edward.D., 

Bioremediation Principles, MCGraw.Hill. last edition. 

12) Evans. G.M. and Furlong. J.C., Environmental Biotechnology Theory and Application, John Wiley 

& Sons Ltd. Last edition. 

13) Environmental Bioremediation Technologies, Shree N. Singh, Dr. Rudra D. Tripathi, Springer, last 

edition 

14) Advances in Bioremediation of Wastewater and polluted Soil, Nadfumi Shiomi. In Tech, last 

edition. 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

تریدکتر روشنک رضایی کالن مقدمه: اکوسیستم خاک، اکولوژی میکروبی 1  

تریدکتر روشنک رضایی کالن بع آلودگی خاک )منابع طبیعی و مصنوعی(امن 2  

 دکتر روشنک رضایی کالنتری  طبقه بندی آالینده های آلی و معدنی خاک 3

4   خاکیمحیط 

 های سطحی، ناحیه اشباع و غیر اشباع، پروفیل خاک: خاک

  های زیرزمینیآبسفره های 

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

5  فاز جامد، ساختار خاک، محیط متخلخل 

(interaggregate and interarggregate pores) 

 فاز مایع خاک (Soil Liquid phase) 

  هوازی خاکفاز (Soil atmosphere phase) 

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

 دکتر روشنک رضایی کالنتری (Soil Remediation) پاالیش خاک 6

 پاالیش در مکان و خارج از مکان 7
(Ex situ and In situ Remediation) 

(Extensive and Intensive Remediation) 

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

 پاالیش فیزیکی )مزایا و معایب( 8

(Physical Remediation) 
 دکتر روشنک رضایی کالنتری

 پاالیش شیمیایی )مزایا و معایب( 9

(Chemical Remediation) 
 دکتر روشنک رضایی کالنتری

 :(Bioremediation)پاالیش زیستی 10

 توصیف پاالیش زیستی -

پاالیش زیستی خاک در مقایسه با سایر تکنولوژی های  مزایای -

 پاالیش

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

 اصول تجزیه زیستی: 11

 تعریف اصطالحات تجزیه زیستی: 

  (Biodegradation) تجزیه زیستی -

  (mineralization)معدنی سازی -

  (biotransformation) انتقال زیستی -

 (bioavailability) زیستی دسترسی -

  (detoxification) زداییسم -

   (activation) سازیفعال -

 و . . .

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

12  :فاکتورهای موثر بر پاالیش زیستی 

های مسیر  فاکتورهای میکروبی ) حضور میکروارگانیسم مناسب، -

  ، سازگاری جمعیت میکروبی، فاکتورهای اکولوژی(تجزیه

س، محتوای مواد آلی، فاکتورهای محیطی ) اکسیژن در دستر -

 (و . . .  یت آب، شوری، فعالpHدسترسی به مواد مغذی، دما، 

 دکتر روشنک رضایی کالنتری



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 5 

ساختار   فاکتورهای سوبسترا )سمیت، غلظت، حاللیت، فراریت، -

و  solid-phase partitioning ، شیمیایی، تجزیه زیستی، قطبیت

) . . . 

 زیستی: پاالیشهای اساسی تکنیک 13

 اهش طبیعیک(Natural Attenuation) 

 اصالح زیستی تقویت شده ( Enahanced Bioremediation) : 

 (Bioaugmentation)تجمع زیستی -

 (Biostimulation)تحریک زیستی -

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

  (Phytoremediation)گیاه پاالیی  14
- Phytovolatalization 

- Phytodegradatio 

- Phytostablization 

- Phytoextraction 

- rhizofiltration 

- Soil Vapor Extraction (SVE) 

- Bioventing 

- Biosparging 

- Permeable reactive barrier 

- Land farming 

- Compost piles 

- Biopile 

- Ex situ slurry techniques 

 دکتر روشنک رضایی کالنتری

 یدکتر روشنک رضایی کالنتر های مورد نیاز پاالیش در مکان بررسی 15

 دکتر روشنک رضایی کالنتری استراتژی های پاالیش فلزات سنگین 16

 دکتر روشنک رضایی کالنتری پاالیش زیستی تصفیه ترکیبات نفتیهای سیستم 17

 


