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 دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت محیط :مخاطبان              کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط عنوان درس:

 زمان پاسخگویی به فراگیر: بدون محدویت                                                                         1 :تعدادواحد

 هوشیار حسینیدکتر  مدرس:              97-98شنبه ها نیمسال دوم تحصیلی د 10تا  8زمان ارائه درس:  

 شیمی محیط، میکروبیولوژی محیط: درس و پیش نیاز

 آشنایی دانشجویان با اصول بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کنترل آلودگی های زیست محیطی هدف کلی درس :

 اهداف کلی جلسات )هر هدف برای یک جلسه(:

 با مفاهیم و اصالحات بیوتکنولوژی محیط زیست و کاربردهای بیوتکنولوژی محیطیآشنایی 
 (Biodeterioration( و تخریب بیولوژیکی مواد )Biodegradationآشنایی با مفاهیم تجزیه بیولوژیکی مواد )

اصول  -پاکسازی محیط زیست و تصفیه مواد زائدآشنایی با کاربرد و نقش گسترده میکروارگانیسم ها )باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها....( در 

 تصفیه مواد زاید به وسیله میکروارگانیسم ها
 آشنایی با جداسازی میکروارگانیسم ها برای تجزیه پذیری ضعیف از طریق غنی سازی تلقیح و محیط کشت شرایط رشد و...

ر محیط، آالینده های تجزیه ناپذیر مهم( و همچنین تجزیه آشنایی با مواد تجزیه ناپذیر )علل تجزیه ناپذیری مواد، مشکالت آنها د -1

 میکروبی مواد سمی

 آشنایی با تولید انرژی از ضایعات بر اساس اصول بیوتکنولوژی و همچنین کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل آلودگی محیطی
 بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در حذف آلودگی های ناشی از گستره های نفتی 

با حذف فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی و همچنی کاربرد بیوسنسور ها برای کنترل آلودگی های  آشنایی

 زیست محیطی

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 بیوتکنولوژی محیطیآشنایی با مفاهیم و اصالحات بیوتکنولوژی محیط زیست و کاربردهای  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:
 اصطالح بیوتکنولوژی را شرح دهد.

 کاربرد بیوتکنولوژی در علوم مختلف مانند نفت، پتروشیمی و صنایع غذایی و کشاورزی و غیره را توضیح دهد. 
 کاربرد بیوتکنولوزی در محیط زیست را توضیح دهد. 

 ی را توضیح بدهد.روشهای قدیم و جدید بیوتکنولوژ

مواد  یکیولوژیب بی( و تخرBiodegradationمواد ) یکیولوژیب هیتجز میبا مفاه ییآشنا هدف کلی جلسه دوم: 

(Biodeterioration) 

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:
 اصطالحات بیورمیدیاسیون را توضیح بدهد و انواع آن را شرح دهد.

 کند.چگونگی تخریب بیولوژیکی را بیان 
 تجزیه و معدنی شدن را توضیح دهد. -1



و  ستیز طیمح یها، جلبک ها، قارچ ها....( در پاکساز یها )باکتر سمیکروارگانیبا کاربرد و نقش گسترده م ییآشنا هدف کلی جلسه سوم:

 ها سمیکروارگانیم لهیبه وس دیمواد زا هیاصول تصف -مواد زائد هیتصف

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:
 نقش باکتری ها در تجزیه آالینده های آلی و حذف آالینده های معدنی را توضیح بدهد.

 نقش قارچها در پاکسازی آالینده ها را بیان کند. 
 نقش جلبک ها و دیگر میکروارگانیسم ها در فرایند پاکسازی محیط زیست را بیان کند. 

 ای میکروارگانیسم ها را بیان کند. اصول زیست تجزیه پذیری و در دسترس بودن مواد آالینده بر

آشنایی با جداسازی میکروارگانیسم ها برای تجزیه پذیری ضعیف از طریق غنی سازی تلقیح و محیط کشت شرایط  هدف کلی جلسه چهارم:

 رشد و...

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:
 محلهای جداسازی میکروارگانیسم ها برای اهداف خاص را توضیح بدهد. 

 حیط کشت الزم برای جداسازی میکروارگانیسم ها را توضیح بدهد. م
 شرایط جداسازی میکروارگانیسم ها را از خاک یا فاضالب برای تجزیه مواد آلی با تجزیه پذیری کم توضیح بدهد. 

 نحوه نگهداری این میکروارگانیسم ها را شرح بدهد.
 امتحان میان ترم

مهم( و  ریناپذ هیتجز یها ندهیآال ط،یمواد، مشکالت آنها در مح یریناپذ هی)علل تجز ریناپذ هید تجزبا موا ییآشنا هدف کلی جلسه پنجم:

 ی مواد سم یکروبیم هیتجز نیهمچن

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:
 را شرح بدهد. pHعلل محیطی تجزیه پذیری کم مواد مانند رطوبت، دما و 

 علل بیولوژیکی تجزیه ناپذیری کم مواد مانند نوع میکروارگانیسم ها را توضیح دهد. 
 خصوصیت مواد برای تجزیه پذیری بیولوژیکی را توضیح دهد.

آشنایی با تولید انرژی از ضایعات بر اساس اصول بیوتکنولوژی و همچنین کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل آلودگی  هدف کلی جلسه ششم:

 محیطی

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:
 مراحل تولید گاز متان از از لجن فاضالب و زباله را شرح بدهد.

 مقدار متان تولیدی از مواد زائد را برآورد نماید.
 نحوه تولید اتانول از مواد زاید را شرح دهد.

 بیودیزل و کاربرد آن را شرح بدهد.
 معایب و مزایای بیودیزل را شرح دهد.

 اولیه برای تولید سوخت بیولوژیکی را شرح دهد.مواد  -1

 موارد کاربرد مهندسی ژنتیک در محیط زیست را بیان کند.
 و مزایا و معایب آنها را شرح دهد. GEMمیکروارگانیسم های  -2

 روش جداسازی یک ژن خاص از میکروارگانیسم ها را شرح دهد.
 مراحل کلونینگ و انتقال یک ژن را توضیح دهد. -3

 یک قطعه خاص از ژن و انتقال آن و آنزیم های مورد نظر را شرح دهد.جداسازی 

 بررسی کاربرد میکروارگانیسم ها در حذف آلودگی های ناشی از گستره های نفتی هدف کلی جلسه هفتم:

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:

 میکروارگانیسم های تولید کننده بیوسورفاکتانت را شرح دهد.  -1



 ز میکروارگانیسم ها را برای حذف لکه های نفتی از آبهای سطحی مانند دریا را توضیح بدهد.روش استفاده ا -2

 راهکارهای مقابله با لکه های نفتی را شرح بدهد. -3

 روشهای بیولوژک پاکسازی خاکها و آبهای زیرزمینی آلوده به ترکیبات نفتی را شرح دهد. -4

 و لندفارمینگ را توضیح بدهد. Heapروشهای  -5

آشنایی با حذف فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی و همچنی کاربرد بیوسنسور ها  کلی جلسه هشتم:هدف 

 )بصورت مجازی( برای کنترل آلودگی های زیست محیطی

 اهداف ویژه: دانشجو باید بتواند:

 یند را شرح بدهد.تجزیه کومتابولیکی و انواع میکروارگانیسم های دخیل در این فرا .1

 هالوژن زدایی و انواع آن را شرح بدهد. .2

 روشهای مقابله میکروارگانیسم ها با فلزات سنگین را توضیح بدهد. .3

 شستشوی بیولوژیک یا بیولیچینگ را توضیح بدهد. .4

 جذب بیولوژیک را شرح بدهد. .5

 بیوسنسور را تعریف کند. .6

 کاربرد بیوسنسورها را توضیح بدهد. .7

 بیوسنسورها و کاربرد آنها را شرح بدهد.انواع  .8

 و متان را شرح بدهد. BODبیوسنسورهای  .9
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