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 معزفی درس:مقذمٍ ي 

سیاست گذاری ي تزوامٍ ریشی جُت حفظ کیفیت مىاتع آب تٍ مىظًر استفادٌ اس آب تزای مصارف مختلف  

تیه استفادٌ َای مىفعتی اس آب ي حفاظت اس  ، ویاسمىذ یک مذیزیت مىاسة می تاشذ. مذیزیت کیفیت

تزقزار می ومایذ. مىاتع آب درتزاتز تغییزات کیفی کٍ تاعث آلًدگی ي افت کیفیت آب خًاَذ شذ تعادل 

لذا مذیزیت کیفیت آب ویاسمىذ داوش در راتطٍ تا مًاردی َمچًن  عًامل ایجاد تغییزات کیفی در مىاتع 

آب در اثز مصارف صىعتی، جلًگیزی اس آلًدگی مىاتع آب اس طزیق مقزر ومًدن استاوذاردَا ي قًاویه 

 است.آب جُت مصارف مختلف، تاسگزدش آتُای مصزف شذٌ تٍ چزخٍ مصزف 

 

 
 

 

 

 99محیط تُذاشت  -کارشىاسی تحصیلی:داوشکذٌ :  تُذاشت ايس        گزيٌ آمًسشی: تُذاشت عمًمی         مقطع ي رشتٍ 

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد ٍاحذ  هذیریت کیفیت آة) ػلل، اثرات ٍ کٌترل(:  ًبم درس

 ًَع ٍاحذ : ًظری

یب ّوسهبى: ّیذرٍلَشی، اکَلَشی هحیط، فرایٌذّب  پیص ًیبز

 ٍ ػولیبت در ثْذاضت هحیط

 8-10ضٌجِ، سِ رٍز ٍ سبػت ثرگساری کالس:  

  222کالس -داًطکذُ ثْذاضت اٍزهکبى ثرگساری: 

 هسئَل ثرًبهِ :    هٌْذس ثریسی                                      

 Z.berizi@yahoo.com آدرس پست الکترًٍیکی:                               52511223ضوبرُ توبس داًطکذُ:  

 هٌْذس ثریسی                   هذرسیي) ثِ ترتیت حرٍف الفجب(:  

 Z.berizi@yahoo.com آدرس پست الکترًٍیکی:                            52511223ضوبرُ توبس داًطکذُ:       

 1401ًیوسبل دٍم تْیِ ٍ تٌظین : 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ ثرًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 عىايیه کلی ایه درس شامل مًارد سیز می تاشذ :
 

 مىابع آب ي چزخٍ َیذريلًصي  -1

 يضعیت مىابع آبی جُان ي ایزان -2

 بزرسی کیفیت آب جُت مصارف آضامیذن، مصارف کطايرسي ي صىعتی -3

 آالیىذٌ َاي مختلف آب ي مىابع يريد آوُا بٍ مىابع آبی -4

 کطايرسي، صىعتی ي دفع فاضالب بٍ ريش چاٌ جذبی در آلًدگی آبوقص فاضالبُاي ضُزي،  -5

 آلًدگی آبُاي سیزسمیىی در اثز فاضالبُاي کطايرسي ي دفع مًاد سائذ جامذ -6

 مطالعٍ مًاد آلی سىتتیک با تًجٍ بٍ ضاخص سمیت ي تجمع پذیزي بیًلًصیکی -7

 ي بیًلًصیکیمطالعٍ مًاد آلی سىتتیک با تًجٍ بٍ ضاخص سمیت ي تجمع پذیز -8

 قًاویه مزتبط با آلًدگی آب در ایزان ي جُان -9

 بزرسی مزاحل مختلف مطالعٍ مىابع آب -01

 ريضُاي مذیزیت مىابع آب -00

 حاصلخیشي دریاچٍ ي تقسیم بىذي دریاچٍ َا -03

 خًدپاالیی آبُاي جاري -04

 

 

 ف کلیاَذا 

 

 فزمًل کلی تیالنچزخٍ آب در طثیعت ي عًامل مًثز در حزکت آب تا  ییآشىا

  اَذاف اختصاصی 

 

 .ًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذدا

 سا ًام تثشد.  ػَاهل هَثش دس حشکت آب -

 فشهَل کلی تیالى سا تیاى کٌذ. -

 .اّویت ٍ خَاظ آب سا تیاى کٌذ -

 

 َذف کلی 

 يضعیت کلی مىاتع آب جُاوی ي ایزانآشىایی تا 

 اَذاف اختصاصی  

 

 ثتَاًذ: داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ

 هقایسِ هٌاتغ آب دس ایشاى ٍ هٌاتغ اب جْاًی -

 اطالػات هَسد ًیاص تشای تَسؼِ تشًاهِ سالهت -

 ٍضؼیت هٌاتغ آب ّای ضیشیي سا تشآٍسد کٌذ -

 

 

 

 
 



 

 َذف کلی 

 بزرسی کیفیت آب جُت مصارف آضامیذن، مصارف کطايرسي ي صىعتی

 

 

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 

 ( سا تیاى کٌٌذ.WHO( ٍ )FAOسٌّوَدّای ساصهاى جْاًی تْذاضت ) -

 : ضشب، تفشیحی، کطاٍسصی، غٌؼتی ٍ... تیاى کٌذ.استاًذاسدّای ایشاى تشای هػاسف هختلف آب  -
 اّویت ٍ لضٍم پیص تػفیِ فاضالب غٌؼتی سا تیاى کٌذ.    -       

 ٍی کیفیت آب سٍدخاًِ ّا سا تیاى کٌذتاثیش دفغ پساب خاًگی، کطاٍسصی ٍ غٌؼتی  تش س    -     
 

 َذف کلی 

 آالیىذٌ َاي مختلف آب ي مىابع يريد آوُا بٍ مىابع آبیآضىایی کلی با 

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 آالیٌذُ ّا سا اص ًظش هاّیت ، ظاّشی هحیط پزیشًذُ ٍ هٌطاء تَلیذ طثقِ تٌذی کٌذ. -

 آالیٌذُ ّا تَضیحات کاهلی اسائِ دّذ. دس هَسد ّش کذام اص -

 آلَدگی آب سا تؼشیف کٌذ.   -      

 ضاخع هیکشٍتی آب سا تیاى کٌذ.   -      

 ػَاهل آالیٌذُ کِ هَجة آلَدگی آب ّا هیطَد سا تیاى کٌذ.    -     

 اى کٌذ.تاثیش ػَاهل آالیٌذُ ّای فیضیکی، ضیویایی ٍ تیَلَطیکی تش سٍی کیفیت آتْا سا تی   -   

 حذاکثش دٍص هجاص آالیٌذُ ّای ضیویایی دس آتْا سٍ تیاى کٌذ.  -   

 . 

 َذف کلی 

 در آلًدگی آبي وقص آوُا فاضالبُاي ضُزي، کطايرسي، صىعتی ي دفع فاضالب بٍ ريش چاٌ جذبی آضىایی با  

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .تشای هػاسف هختلف تیاى کٌذاستاًذاسدّای تخلیِ پساب   -

 ٍضغ قَاًیي تشای استاًذاسدّای خشٍجی تخلیِ آب پزیشًذُ  -
 استشاتظ ی ّای هختلف جْت جلَگیشی اص آلَدگی آتْادّذ. -

 ًقص فاضالب ّای خاًگی سا دس آلَدگی آتْا تیاى کٌذ.  -   

 هیضاى اکسیظى خَاّی فاضالب خاًگی سا تذاًذ.  -   

 دفغ هَاد صائذ جاهذ دس صهیي ٍ آلَدگی هٌاتغ آب ّای صیش صهیٌی ٍ سٍضْای کٌتشل ضیشاتِ سا تَضیح دّذ.  -   

 دفغ هَاد صائذ هایغ دس صهیي ٍ آلَدگی هٌاتغ آب ّای صیش صهیٌی) دفغ دس  چاّْای جزتی(  ٍ سٍضْای کٌتشل ضیشاتِ سا تَضیح دّذ  -  

 
 



 َذف کلی 

 سىتتیک با تًجٍ بٍ ضاخص سمیت ي تجمع پذیزي بیًلًصیکیمًاد آلی آضىایی با    

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 

 هَاد آلی سٌتضی سا ًام تثشد. -

 ػَاهل تیواسیضا ٍ ًقص آًْا دس آلَدگی آب سا تیاى کٌذ. -

 ًقص فاضالب ّای غٌؼتی دس ایجاد آلَدگی آب ٍ اثشات آًْا سا تیاى کٌذ. -

 تخیلِ فاضالب ّا ی کطاٍسصی تش هٌاتغ آلَدگی َّا ًام تثشد.اثشات  -

 

 

 

 َذف کلی 

 قًاویه مزتبط با آلًدگی آب در ایزان ي جُان آضىایی با
 

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 سٍضی سا اتخار کٌذ کِ تِ داٍطلثاًِ تِ کٌتشل آلَدگی ختن ضَد. -

 غٌایغ سا تیاى کٌذ.استاًذاسدّای تخلیِ پساب  -

 سا تیاى کٌذ. WHOاستاًذاسدّای  تؼییي ضذُ تَسط  -

 

 َذف کلی 

 حاصلخیشي دریاچٍ ي تقسیم بىذي دریاچٍ َا آضىایی با
 

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 هحاسثِ تاس آلَدگی ٍسٍدی تِ دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا تیاى ًوایذ. ساّکاسّای هذیشیتی ، -

 ًَاحی تیَلَطیکی دسیاچِ ّا سٍ تطخیع دّذ. -

 دسیاچِ ّای الیگَتشٍفیک ٍ اٍتشٍفیک ٍ هضٍتشٍفیک سا اص یکذیگش تطخیع دّذ. -

 دسیاچِ ّا سٍ تشاساع دسجِ حاغلخیضیی تقسین کٌذ. -

 

 

 

 

 

 
 



 َذف کلی 

 خًدپاالیی آبُاي جاري آضىایی با

  اَذاف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 هفَْم اکسیظى خَاّی ٍ اکسیظى پزیشی سا دس سٍدخاًِ ّا تیاى کٌذ -

 تاثیش تالطن سا تش اکسیظى گیشی سٍدخاًِ ّا تیاى کٌذ. -

 سٍش اًذاصُ گیشی فتَسٌتض سا دس سٍدخاًِ ّا تیاى کٌذ. -

 ػَاهل هَثش تش خَد پاالیی سٍ تیاى کٌذ. -

 خَدپاالیی اسصیاتی کٌذ.تَاًایی فیضیکی، ضیویایی ٍ تیَلَصیکی سٍدخاًِ سا دس  -

.   

 

 

 

 

 

 

 :حضًری      ريش آمًسش 

 شزایط اجزاء

 

 امکاوات آمًسشی:  
 کامپیًتز، يایت تزد، ماصیک، پايرپًیىت، ایىتزوت

  مىاتع درسی:  

 خیر   ثلی  در ًظر داریذ؟ درسی خبصی ثرای هؼرفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

  صیش سا تکویل کٌیذ:دس غَست ٍجَد جذٍل 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هترجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِضذُ ثرای 

، اًتطاسات آثاس سثحاى، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى هذیشیت کیفیت آب،

 اخشیي چاج

  

 توام فػَل

ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش  هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا

 اخشیي چاج هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات ًع،

 توام فػَل

 



 )آسمًن َای تکًیىی )کًییش/ میان تزم 

 خیش   تلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا تشای دسع خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس غَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى 

 زهبى آزهَى ًَع آزهَى ػٌَاى آزهَى ضوبرُ

1 

 
 اسدیثْطت هاُ چْاس گضیٌِ ای آصهَى هیاى تشم

 

 ٌَای داوشجًیان تکالیف ي پزيص 

 طَل ترم فیتکبل 

 

 ارسشیاتی داوشجًیان 

 تارم ومزٌ مًارد ارسشیاتی

 10 آزهَى هیبى ترم

 7 آزهَى پبیبى ترم

 1 ضرکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 2 تکبلیف ٍ سبیر فؼبلیت ّب

 

 مقزرات

     01حذاقل ومزٌ قبًلي                                    

 مطابق قًاويه آمًسضي          تعذاددفعات مجاس غيبت در كالس    

 ضوبرُ
تکلیف ، ػٌَاى 

 پرسص ٍ پبسخ
تکلیف ، پرسص ٍ پبسخضرح   

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس

ّذف از ارائِ 

تکلیف ، پرسص 

 ٍ پبسخ

1 
 ، پشسص ٍ پاسخ تکلیف

 اٍل کالسی
 استاًذاسد ّای تخلیِ پساب غٌایغ سا رکش کٌیذ.

 

تا  31/1/1402

7/2/1402  
25/1/1402  

هشٍس فػل 

هشتَطِ اص هٌثغ 

دسسی ٍ دسک 

 هفاّین هشتَطِ

2 

.ًقص هَاد هغزی گیاّی دس آلَدگی آب چیست؟ تکلیف  

21/2/1402  15/2/1402  
هشٍس فػل 

هشتَطِ اص هٌثغ 

دسسی ٍ دسک 

 هفاّین هشتَطِ



                     

  مدیریت کیفیت آب درس زمانبندي جدول

 تبریخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 هَضَع جلسِ
 رٍش ارزضیبثی اهکبًبت هَرد ًیبز ًحَُ ارائِ هذرس

مىابع آب ي چزخٍ  10-8 19/11/1401

هٌْذع  َيذريلًصي

 تشیضی
 حضَسی

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

تشد، کاهپیَتش، ٍایت 

 هاطیک

 

تکلیف ، پشسص ٍ 

 پاسخ

 پایاًی آصهَى

يضعيت مىابع آبي  10-8 3/12/1401

هٌْذع  جُان ي ایزان

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 

تکلیف ، پشسص ٍ 

 پاسخ

 پایاًی آصهَى

17/12/1401 10-8 
زرسي كيفيت آب ب

جُت مصارف 

مصارف آضاميذن، 

 كطايرسي ي صىعتي

هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 

تکلیف ، پشسص ٍ 

 پاسخ

 پایاًی آصهَى

آالیىذٌ َاي مختلف  10-8 24/12/1402

آب ي مىابع يريد آوُا 

 بٍ مىابع آبي

هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 

تکلیف ، پشسص ٍ 

 پاسخ

 پایاًی آصهَى

16/1/1402 10-8 

وقص فاضالبُاي 

ضُزي، كطايرسي، 

صىعتي ي دفع فاضالب 

بٍ ريش چاٌ جذبي در 

 آلًدگي آب

هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 

تکلیف ، پشسص ٍ 

 پاسخ

 پایاًی آصهَى

 اهتحاى هیاى تشم

23/1/1402 10-8 
آلًدگي آبُاي 

سیزسميىي در اثز 

فاضالبُاي كطايرسي ي 

 دفع مًاد سائذ جامذ

هٌْذع 

 تشیضی

 حضَری
، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

تکلیف ، پشسص ٍ 

 پاسخ

30/1/1402 10-8 
مطالعٍ مًاد آلي 

سىتتيک با تًجٍ بٍ 

ضاخص سميت ي تجمع 

 پذیزي بيًلًصیکي

هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک
 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

آلًدگي مىابع آب بٍ  10-8 6/2/1402

مختلف، مًاد  آالیىذٌ 

 وفتي ي مًاد رادیًاكتيً

هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

قًاويه مزتبط با  10-8 13/2/1402

آلًدگي آب در ایزان ي 

 جُان

هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

بزرسي مزاحل مختلف  10-8 20/21/1402

 مطالعٍ مىابع آب
هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

ٍایت تشد، کاهپیَتش، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون



ريضُاي مذیزیت مىابع  10-8 27/2/1402

 آب
هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

ريضُاي مذیزیت مىابع  10-8 3/3/1402

 آب
هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، ایٌتشًتپاٍسپَیٌت، 

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

ايتزیفيکاسيًن ي  10-8 10/3/1402

 ريضُاي كىتزل آن
هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

حاصلخيشي دریاچٍ ي  10-8 17/3/1402

 بىذي دریاچٍ َاتقسيم 
هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

 خًدپاالیي آبُاي جاري 10-8 24/3/1402
هٌْذع 

 تشیضی
 حضَری

، پاٍسپَیٌت، ایٌتشًت

کاهپیَتش، ٍایت تشد، 

 هاطیک

 تکلیف ، پرسش و پاسخ

 پایانی آزمون

 ; آصهَى پایاى تشم  جذّنّجلسِ  

 


