
 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

پیوسته مهندسی بهداشت ارشد ناکارشناسی  اول دانشجویان ترم مخاطبان:  سم شناسی محیط عنوان درس:

 محیط

 10-12 هاشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                              نظری  2: تعدادواحد

سال  اولیمسال ن هرهفته)دکتر پیرصاحب(  هاشنبهدوروزهای  14 یتغال 16ساعت زمان ارائه درس: 

  1399 -1400تحصیلی 

 و دکتر مجتبی لیمویی واحد( 5/1) دکتر مقداد پیرصاحب دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مدرس:

 واحد( 5/0) و مبارزه با ناقلین شناسی پزشکیحشره دکترای تخصصی

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 درس : لیک هدف
های ها و روشحلآشنایی دانشجویان با خطرات و اثرات سموم بر انسان و سایر موجودات زنده و ارایه راه

 .پیشگیری

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 شناسی محیطسمکلیات  -1

 های شیمیایی محیطبندی آالیندهتقسیم -2

 منشاء و منابع آلوده کننده -3

 ا بر روی انسان، گیاه و حیواناتهآنگازهای سمی و اثرات  -4

 هاتوکسیکوکنیتیک، توکسیکودینامیک زینوبیوتیک -5

های انتقال سموم از سموم در محیط، راه Sinkچرخه سموم در محیط زیست، سرنوشت سموم در محیط،  -6

 محیط به داخل بدن موجودات زنده، تجمع زیستی و تغلیظ سموم در طول زنجیره غذایی

 زازا، ناهنجاریزا، جهشرطانس ایهبررسی آالینده -7

ها در محیط و مواد غذایی، خطرات و کشها، انواع و موارد مصرف، پایداری و چرخه آفتکشبررسی آفت -8

 ها در محیط زیستکشاثرات آفت

 ایبندی ترکیبات سمی چند حلقهطبقه -9

 ، گیاهان(یییاها بر روی موجودات محیط زیست )حیوانات، حیوانات درفلزات سمی و آثار آن -10

 ها بر روی محیط زیستمواد افزودنی خوراکی و آثار سمی آن -11

 ها در محیط زیستهای صنعتی سمی و خطرات آنزباله -12

 ل و ایمنی سموم در محیطمدیریت کنتر -13

 In Vivo, In Vitroمطالعات  -14

 حیطم ورآها در شناسایی عوامل زیانگیری از آنهای بهرهآشنایی با حیوانات آزمایشگاهی و روش -15

 های بیولوژیکی ادرار، مدفوع و خونگیریهای تهیه نمونهمثید کردن حیوان، آموزش روش -16

 ها در حیوان آزمایشگاهیبیهوش کردن و تشریح اندام -17

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:



 هدف کلی جلسه اول:
 ارایه هدف کلی درس و طرح درس -1

 شناسی محیطسم یاتکل  -2

 ولا اهداف ویژه جلسه

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 توضیح دهد.را هدف کلی درس  -1

 نام ببرد.را  اجزای طرح درس سم شناسی محیط  -2

 شناسی را از زوایای مختلف تعریف نماید.اصطالح سم -3

 شناسی را نام ببرد.های مختلف سمشاخه -4

 شناسی محیطی را تعریف نماید.اصطالح سم -5

 را توضیح دهد. ژیلوویشناسی محیطی با اکوتوکستمایز سم -6

 شناسی با تاکید بر سم شناسی محیطی را توضیح دهد.تاریخچه سم -7

 محیطی را بیان نماید. شناسیکاربردهای سم -8

 :دوم هدف کلی جلسه
 ها در محیط کشها، انواع و موارد مصرف، پایداری و چرخه آفتکشبررسی آفت

  دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کش را در خاک توضیح دهد.فتآسموم ر تارف -1

 پذیری آنها را در محیط توضیح دهد.کش و تجزیهفتآپایداری سموم  -2

 ها ر ا در خاک بر اساس خصوصیات ساختمانی خاک توضیح دهد.کشفتآحرکت ترکیبات شیمیایی  -3

 ها را بر اساس فون و فلور خاک توضیح دهد.کشفتآپذیری ترکیبات شیمیایی تجزیه -4

 ها توضیح دهد.کشفتآپذیری خاک را بر تجزیه  pHو عوامل دما، رطوبت  نسبی یراثت -5

 :سوم هدف کلی جلسه
 های شیمیایی محیطبندی آالیندهتقسیم -1

 منشاء و منابع آلوده کننده -2

 سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نام برده و توضیح دهد.  راهای تماسشان با انسان مواد سمی از لحاظ راهبندی تقسیم -1

 ها را  نام برده و توضیح دهد.مسمومیتبندی تقسیم -2

 تشریح نماید. Harmisonرا از دیدگاه  های شیمیایی محیطبندی آالیندهتقسیم -3

 منابع ترکیبات سمی را نام ببرد. -4

 بندی مواد سمی بر حسب مصارف آنها را توضیح دهد.طبقه -5

 تواند اثرات سمی بجا بگذارد را تحلیل نماید.محیطی که میه ندبا ذکر مثال یکی از منابع آالی -6

 :چهارم هدف کلی جلسه



شناسی محیطی در خصوص آلودگی آب ، هوا و خاک، آلودگی مواد غذایی و آرآیشی به بقایای های سمدغدغه

 آورکش بعنوان مواد شیمیایی زیانفتآکش ، تخلیه سموم فتآسموم 

 چهارماهداف ویژه جلسه 

  :یان دانشجو قادر باشدپار د

   را توضیح دهد.کش فتآمنابع و  نحوه آلودگی هوای اماکن مسقف و فضای آزاد را به بقایای سموم  -1

 کش را با ذکر مثال توضیح دهد.فتآهای ناشی از هوای آلوده به بقایای سموم بیماری -2

 هد.د یحکش توضفتآهای سطحی را به بقایای سموم منابع و  نحوه آلودگی آب -3

 کش توضیح دهد.فتآهای زیرزمینی را به بقایای سموم منابع و  نحوه آلودگی آب -4

 کش توضیح دهد.فتآمنابع و  نحوه آلودگی خاک را به بقایای سموم  -5

کش و خصوصیات فتآکش را در خاک بر اساس خصوصیات شمیایی ترکیب فتآجابجایی بقایای سموم  -6

 خاک توضیح دهد.

را توضیح  کش به محصوالت زراعی و باغی از منبع آب و خاک آلوده به سمومفتآم موس نحوه ورود بقایای -7

 .دهد

 .را توضیح دهد کش در محیط زیستفتآمانده سموم های  ناشی از تخلیه نامناسب باقیزیان -8

 .را توضیح دهد کش پس از استعمال در  فیلدفتآمانده سموم نحوه صحیح دفع باقی -9

 :پنجم هدف کلی جلسه
 ها بر روی انسان، گیاه و حیواناتزهای سمی و اثرات آناگ

 پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را توضیح دهد.آلودگی هوا در دنیا تاریخچه آلودگی هوا با تاکید بر فجایع  -1

 منابع آالینده آلودگی هوا با تاکید بر گازهای سمی را نام برده و توضیح دهد. -2

 را توضیح دهد. انسان، گیاه و حیواناتمی و ذرات ریز بر س ایاثرات گازه -3

 های سمی در ریزگردهای ورودی به کشور  را نام ببرد.مهمترین آالینده -4

 :ششم جلسههدف کلی 

ای، کش از منبع غیر نقطهفتآای ، آلودگی محیط به سموم کش از منبع نقطهفتآآلودگی محیط به سموم 

 ها بر خاککشفتآکش ، تاثیرات محیطی فتآبه سموم ی یطمناطق حساس به آلودگی مح

 ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 ای توضیح دهد.ها از منبع نقطهکشآلودگی محیط زیست را به آفت -1

 ای را توضیح دهد.های رایج در خصوص آلودگی محیطی  با منبع نقطهمثال -2

 ای توضیح دهد.  منبع غیر نقطه ازا هکشآلودگی محیط زیست را به آفت -3

 ای را توضیح دهد.های رایج در خصوص آلودگی محیطی  با منبع غیر نقطهمثال -4

 کش را تعریف کند.مناطق حساس به آلودگی محیطی به سموم آفت -5

 کش توضیح دهد.های زیر زمینی را در آلودگی محیطی به سموم آفتاهمیت باال بودن سطح آب -6

کش ها را در آلودگی محیطی به سموم آفتها و دریاجههای سطحی نظیر رودخانهر آبوامجاهمیت مناطق ه -7

 توضیح دهد.

 کش توضیح دهد.ها را به آلودگی  محیطی به سموم آفتاهمیت مناطق پر جمعیت نظیر مدارس و بیمارستان -8



 کش توضیح دهد.فتهای زینتی را به آلودگی  محیطی به سموم آاهمیت مناطق پرورش زنبور عسل و گل -9

 کش در خاک را توضیح دهد.تاثیر فرسایش و شسته شدن  بر حرکت و جابجایی ترکیبات شیمیایی آفت -10

تاثیر حاللیت ترکیب شیمیایی در آب و قدرت پیوند مولکول های آفت کش به ذرات خاک را بر حرکت  -11

 ها  در خاک را توضیح دهد.کشو جابجایی  آفت

 کش در خاک را توضیح دهد.پذیری سموم آفتیکربی خاک  بر تجزیهم ورتاثیر نور خورشید و  فل -12

 کش در خاک را توضیح دهد.پذیری سموم آفتتاثیر شرایط آب و هوایی بر تجزیه -13

 کش در خاک را توضیح دهد.پذیری سموم آفتتاثیر فاصله آب زیرزمینی تا خاک سطحی  بر تجزیه -14

 :هفتم هدف کلی جلسه
های انتقال سموم از محیط به داخل بدن موجودات ، سرنوشت سموم در محیط، راهستزیچرخه سموم در محیط 

 زنده، تجمع زیستی و تغلیظ سموم در طول زنجیره غذایی

 هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 )آب، خاک، موادغذایی، موجودات زنده و انسان( را توضیح دهد. چرخه سموم در محیط زیست  -1

  نماید.مدل را سموم  محیطیزیست شتنوسر -2

 سموم را توضیح دهد. فرآیندهای انتقال -3

 سموم را بیان نماید. های تغییر شکلفرم  -4

 را نام برده و توضیح دهد. های انتقال سموم از محیط به داخل بدن موجودات زندهراه -5

 را توضیح دهد. تغلیظ سموم در طول زنجیره غذاییو تجمع زیستی مفهوم  -6

 هایی تحلیل نماید.با  ذکر مثال تغلیظ سموم در طول زنجیره غذاییو ستی زیع تجم -7

 :هشتم هدف کلی جلسه

 های سطحیها بر آبکشهای زیرزمینی. تاثیرات محیطی آفتها بر آبکشتاثیرات محیطی آفت 

 هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 توضیح دهد.را در کشورهای مختلف  ربش های زیرزمینی در تامین آباهمیت آب -1

 کش را بر سالمت انسان توضیح دهد.ور آلودگی آب زیرزمینی به بقایای سموم آفتآتاثیر زیان -2

 های زیرزمینی توضیح دهد.نها را بعنوان آالینده آبکش و میزان آیایی آفتتنوع ترکیبات شیم -3

 وضیح دهد.ت نیهای زیرزمیکش را به آبمنابع ورود بقایای سموم آفت -4

 های زیرزمینی توضیح دهد.ها را در آلودگی آبکشنقش علف -5

 های زیرزمینی یافت شده را نام ببرد.هایی را که بقایای آنها در آبکشترین علفرایج -6

 های گروه کاربامات توضیح دهد.کشهای زیرزمینی را به آفتمنابع و میزان آلودگی آب -7

 ها را توضیح دهد.کشزمینی به بقایای آفترزیهای عوامل موثر بر آلودگی آب -8

 های سطحی را نام ببرد.انواع آب -9

 های سطحی را در تامین آب شرب توضیح دهد.اهمیت آب -10

 :نهم هدف کلی جلسه

 زا زا، ناهنجاریزا، جهشهای سرطانبررسی آالینده

 نهماهداف ویژه جلسه 



 :در پایان دانشجو قادر باشد
 بندی نماید.را دسته زازا، ناهنجاریهشا، جزهای سرطانآالینده -1

 را توضیح دهد کلی سرطانمفهوم  -2

 نمای کلی سرطان را ترسیم نماید. -3

 را توضیح دهد. علل بروز سرطان در انسان -4

 را نام ببرد.شناخته شده در انسان  زازا، ناهنجاریجهش، عوامل سرطانزا -5

 را بیان نماید. بندی عوامل سرطانزا در انسانطبقه -6

 را نام ببرد.های عامل مرتبط با سرطانزایی گروه  -7

 :دهم هدف کلی جلسه
 سنجیها بر هوا ، آزمایشات زیستکشتاثیرات محیطی آفت 

 دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 توضیح دهد.را کش ددت و سایر ترکیبات ارگانوکلره پیشینه استفاده از آفت -1

 وکلره را در محیط توضیح دهد.پایداری ترکیبات ارگان -2

 های ارگانوکلره به هوا را توضیح دهد.کشنحوه ورود آفت -3

 نقش باد در جابجایی ترکیبات ارگانوکلره  را توضیح دهد. -4

 های ارگانو فسفره را شرح دهد.کشپیشینه استفاده از آفت -5

 با همدیگر مقایسه کند.ها را کشمیزان آلودگی هوا به ترکیبات ارگانوکلره ، ارگانوفسفره و علف -6

 سنجی را تعریف کند.آزمایشات زیستی -7

 شناسی محیطی توضیح دهد.سنجی را در سمکاربرد آزمایشات زیست -8

 پاسخ را شرح دهد. -منحنی دز -9

 خط رگرسیون پروبیت را توضیح دهد. -10

 :یازدهم هدف کلی جلسه
 نات دریایی، گیاهان(ها بر روی موجودات محیط زیست )حیوانات، حیوافلزات سمی و آثار آن

 یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. سمیفلزات مفهوم  -1

 سمی را بیان نماید. منابع مواجهه با فلزات -2

 مهمترین فلزات سمی را نام ببرد. -3

 اثرات فلزات سمی بر محیط زیست و انسان را توضیح دهد. -4

 :دوازدهم هدف کلی جلسه
 (PAHs)ایرکیبات سمی چند حلقهبندی تطبقه

 دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد.(PAHs) ایبندی ترکیبات سمی چند حلقهطبقه -1

 را توضیح دهد. PAHsمنشأ و خواص شیمیایی  -2



 را توضیح دهد. PAHsمتابولیسم  -3

 را توضیح دهد. PAHsسرنوشت زیست محیطی   -4

 ح دهد.را توضی PAHsسمیت  -5

 را توضیح دهد. PAHsاثرات محیطی   -6

 :سیزدهم هدف کلی جلسه
 ها بر روی محیط زیستمواد افزودنی خوراکی و آثار سمی آن 

 سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. افزودنی خوراکیمفهوم  -1

 را نام ببرد. خوراکی هایافزودنی بندیدسته -2

 توضیح دهد. با ذکر مثالرا ی غذایی هامکملمفهوم   -3

 توضیح دهد. با ذکر مثال را های تزئینیافزودنی مفهوم -4

 توضیح دهد.با ذکر مثال را ها دارندهنگه مفهوم  -5

 را توضیح دهد.ها و انواع آنها آورندهعمل مفهوم -6

 توضیح دهد. ها را با ذکر مثال نام برده وهای غذایی بر حسب سالمت آنافزودنی -7

 .توضیح دهدرا  ها بر سالمت انسانر رنگاث  -8

 :چهاردهم ی هدف کلی جلسه
 ها در محیط زیستهای صنعتی سمی و خطرات آنزباله 

 چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 را توضیح دهد. پسماندهای صنعتیمفهوم  -1

 را توضیح دهد.سمی  پسماندهای صنعتی قوانین و مقررات -2

 را توضیح دهد. صنایع آبکاری و اثرات آن بر محیط زیست ندپسما -3

 و اثرات آن بر محیط زیست را توضیح دهد.صنعت الستیک سنتزی  پسماند -4

 و اثرات آن بر محیط زیست را توضیح دهد.صنعت تولید نوشابه  پسماند -5

 و اثرات آن بر محیط زیست را توضیح دهد.تولید و فرآوری گوشت قرمز  پسماند -6

 توضیح دهد.را  و اثرات آن بر محیط زیست های اسیدی سربیتولید باتری پسماند -9

 :پانزدهمی  هدف کلی جلسه
 ل و ایمنی سموم در محیطمدیریت کنتر 

 پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 را توضیح دهد.مدیریت خطر مفهوم  -1

 را توضیح دهد.پاک  سنگابزارهای تکنیکی کنترل برای تکنولوژی زغال -2

 را توضیح دهد. ابزارهای تکنیکی کنترل انتشار از منبع متحرک -3

 را توضیح دهد. ابزارهای تکنیکی کنترل تصفیه فاضالب -4



 را توضیح دهد. ابزارهای تکنیکی کنترل دفع و بازیافت پسماند -5

 :ی شانزدهم هدف کلی جلسه

 دانشجوسه توسط مرتبط با درس ارایه مقاالت مروری سیستماتیک 

 شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 مروری سیستماتیک تهیه شده توسط خود را به نحو مطلوب ارایه نماید.ه دقیقه مقال 15هر دانشجو به مدت  -1

  تحلیل گردد.ارایه شده هر مقاله نقاط ضعف و قوت  دقیقه 15در مدت  -2

 :ی هفدهم هدف کلی جلسه

 مروری سیستماتیک مرتبط با درس توسط سه دانشجو بعدیارایه مقاالت 

 هفدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 دقیقه مقاله مروری سیستماتیک تهیه شده توسط خود را به نحو مطلوب ارایه نماید. 15هر دانشجو به مدت  -1

 دد. نقاط ضعف و قوت هر مقاله ارایه شده تحلیل گر دقیقه 15در مدت  -2

 :ی هجدهم هدف کلی جلسه

 گیری کلی درس و پاسخگویی به سواالت دانشجویان در ارتباط با درسبندی و نتیجهجمع

 هجدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 گیری کلی درس را توضیح دهد.بندی و نتیجهجمع -1

 شد.سواالت مرتبط با درس را مطرح و خود قادر بر جوابگویی با -2
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3- Basics of Environmental Toxicology, Emest Hodgeson, Gerald A. Leblance. , Last edition. 

4- Introduction to Environmental Toxicology: molecular substructures to ecological land 

5- Environmental Chemistry., Gray W. Vanloon, Stephen  J. Duffy, Oxford University Press,2000. 
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7- Environmental  Soil And Water Chemistry., V . P. Evangelou, John Wiley & Sons, 1998. 

8- Environmental Engineering / Joseph A. Salvato, Nelson L. Nemerow , Wiley , 2003.    

9- Fundamental  Toxicology., John H Duffus and Howard GJ Worth, PSCP Publishing, 2006. 

10- Environmental toxicants, human exposures and their effects, Lippmann, 2000 
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   سم شناسی محیط :جدول زمانبندی درس

  شنبهدوروزهای  16لغایت  14ساعت  روز و ساعت جلسه:

جل

 هس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

 بدکتر پیرصاح ارایه طرح درس و کلیات درس 17/6/99 1

2 
24/6/99 

 

ها کشها، انواع و موارد مصرف، پایداری و چرخه آفتکشبررسی آفت

 در محیط
 لیموییدکتر 

3 
31/6/99 

 

 های شیمیایی محیطبندی آالیندهتقسیم-1

 منشاء و منابع آلوده کننده-2
 دکتر پیرصاحب

4 7/7/99 

شناسی محیطی در خصوص آلودگی آب ، هوا و خاک، های سمدغدغه

کش ، تخلیه سموم فتآمواد غذایی و آرآیشی به بقایای سموم آلودگی 

 آورکش بعنوان مواد شیمیایی زیانفتآ

 دکتر لیمویی

5 
14/7/99 

 
 دکتر پیرصاحب ها بر روی انسان، گیاه و حیواناتگازهای سمی و اثرات آن

6 21/7/99 

ای ، آلودگی محیط به کش از منبع نقطهفتآآلودگی محیط به سموم 

ای، مناطق حساس به آلودگی محیطی کش از منبع غیر نقطهفتآم سمو

 ها بر خاککشفتآکش ، تاثیرات محیطی فتآبه سموم 

 

 دکتر لیمویی

 دکتر پیرصاحبانتقال  هایچرخه سموم در محیط زیست، سرنوشت سموم در محیط، راه 28/7/99 7



سموم از محیط به داخل بدن موجودات زنده، تجمع زیستی و تغلیظ 

 ول زنجیره غذاییسموم در ط

 

8 5/8/99 
-های زیرزمینی. تاثیرات محیطی آفتها بر آبکشتاثیرات محیطی آفت

 های سطحیها بر آبکش
 دکتر لیمویی

9 12/8/99 
 زاناهنجاریزا، زا، جهشهای سرطانبررسی آالینده

 
 دکتر پیرصاحب

 دکتر لیمویی سنجیایشات زیستها بر هوا ، آزمکشتاثیرات محیطی آفت 19/8/99 10

11 26/8/99 

ها بر روی موجودات محیط زیست )حیوانات، فلزات سمی و آثار آن

 حیوانات دریایی، گیاهان(

 

 رصاحبیدکتر پ

12 3/9/99 
 (PAHs)ایبندی ترکیبات سمی چند حلقهطبقه

 
 رصاحبیدکتر پ

 رصاحبیدکتر پ محیط زیست ها بر رویمواد افزودنی خوراکی و آثار سمی آن 10/9/99 13

 رصاحبیدکتر پ ها در محیط زیستهای صنعتی سمی و خطرات آنزباله 17/9/99 14

 رصاحبیدکتر پ ل و ایمنی سموم در محیطمدیریت کنتر 25/9/99 15

 رصاحبیدکتر پ وری سیستماتیک مرتبط با درس توسط سه دانشجوارایه مقاالت مر 1/10/99 16

17 8/10/99 
قاالت مروری سیستماتیک مرتبط با درس توسط سه دانشجو ارایه م

 بعدی
 رصاحبیدکتر پ

18 15/10/99 
گیری کلی درس و پاسخگویی به سواالت دانشجویان بندی و نتیجهجمع

 در ارتباط با درس
 رصاحبیدکتر پ

  
  


