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 مقدمه:
به معنای بوم، خانه، بستر زیست  Oikos اکولوژی از دو لغت یونانی واژه ی

  به معنی شناخت، علم یا دانش تشکیل شده Logos یا محل زندگی و کلمه لوگوس

دهنده، اکولوژی به معنی  لغوی کلمات تشکیل است. بنابراین، از نظر ریشه ی

"اثرات محیط بر موجودات   بررسی محل زندگی جانداران است ولی اصطالحًا به

زنده، اثرات موجود زنده بر محیط و روابط متقابل بین موجودات زنده اطالق 

 اکولوژی، کلیات با دانشجویان درس این دربر مبنای این تعریف،   ".ردگ می

 و در طبیعت مهم عناصر سیکل و اکولوژیک هرمهای آب غذایی زنجیره اکوسیستم،
 آشنا می شوند.محیط  اکولوژی مهم مباحث به تطابق انواع و زنده موجودات روابط

 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 تعريف اکولوژی، کلیات نظام اکولوژيک، انواع اکولوژی 

 اليه های اتمسفر و مهمترين ويژگی های مربوط به آن 

  اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم، طبقه بندی اکوسیستم و توالی آنها و نظريه

 گايا

  ( انتقال ماده در اکوسیستم ها، چرخه های بیوژئوشیمیايی و انواع آن

 گازی و رسوبی(چرخه آب، چرخه های 

 سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن، گوگرد، فسفر و ازت 

 کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                    بهداشت اوزدانشکده :    

 2 :  تعداد واحد اکولوژی محیط :  نام درس

 نظری نوع واحد :

میکروب  -شیمی عمومی -فیزیک عمومی پیش نیاز:

 شناسی عمومی

 01-8چهارشنبه، روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

 نظام الدین منگلی زاده  مسئول برنامه :  

 نظام الدین منگلی زاده  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 نظام الدین منگلی زاده تهیه و تنظیم : 

 10/00/08 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 انتقال انرژی و نحوه تولید در اکوسیستم، انواع کارايی های اکولوژی 

 روابط بیولوژيکی و اکولوژی بین موجودات زنده در طبیعت 

 دهد حیگوناگون را توض یها ومیسازش و انواع آن و ب 

  کاربردهای اکولوژی محیط 

 شرح را سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی های محیط با انسان روابط و انسانی یاکولوژ 
 دهد

  تاثیر انسان بر محیط زيست ) انسان و تامین انرژی، انسان و منابع طبیعی

 و ...(

 شاخص های مرتبط با بهداشت و سالمت با لزوم ذکر شاخص های بهداشت محیط 

  ارتباط محیط و سالمت و عوامل محیطی موثر بر وضع سالمت 

 توسعه پايدار و ارتباط آن با اکوژی محیط 

  رابطه تكنولوژي و اكولوژي و اثرات تكنولوژي بر محیط زيست و دو ديدگاه

  جهاني

  بازديد علمی از يک اکوسیستم طبیعی 

 
 

 هدف كلي 
 

 اکولوژیتعريف اکولوژی، کلیات نظام اکولوژيک، انواع 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عریف اکولوژی را بداندت 

  تعریف دانش اکولوژی با مطالعه موجود زنده و محیط، روابط متقابل بین آنها، مطالعه ساختمان و کیفیت های وقوع

 پدیده های زیستی تشریح نمایید

 ز نظر دیدگاه های مختلفی علمی تقیسمات اکولوژی را نام ببردتفاوت بین اکولوژی و فیزیولوژی را دانسته و ا 

 

 هدف كلي 
 اليه های اتمسفر و مهمترين ويژگی های مربوط به آن

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع الیه های اتمسفر را نام ببرد 

  و...( را تشریح نماییدویژگی های هر یک از الیه های اتمسفر )استراتوسفر، بیوسفر 

 

 هدف كلي 
اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم، طبقه بندی اکوسیستم و توالی آنها و 

 نظريه گايا

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  برحسب محیط های زنده و غیرزنده، موجودات تولید کننده و مصرف کننده توضیح دهد.اجزا اکوسیستم 

  تولید و تجزیه در اکوسیستم را شرح دهد.مکانیسم های 

 تعریف تحول اکوسیستم را بداند 

 .نظریه گایا در مورد اکولوژی دانسته و تشریح نماید 

 

 هدف كلي 
انتقال ماده در اکوسیستم ها، چرخه های بیوژئوشیمیايی و انواع آن ) 

 چرخه آب، چرخه های گازی و رسوبی(

  اهداف اختصاصي 



 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 سیر انرژی در اکوسیستم را بداند 

 چرخه های آب، گازی و رسوبی را تشریح نماید 

 
 هدف كلي 

 سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن، گوگرد، فسفر و ازت

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن و گوگرد با ذکر مثال توضیح دهد 

 سیکل فسفر و ازت با ذکر مثال توضیح دهد 

 

 هدف كلي 
 انتقال انرژی و نحوه تولید در اکوسیستم، انواع کارايی های اکولوژی

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سیر انرژی در اکوسیستم را بداند 

  دهد.بدست آوردن را شرح کارایی اکولوژی و انواع آن را دانسته و معادالت 

 
 هدف كلي 

 روابط بیولوژيکی و اکولوژی بین موجودات زنده در طبیعت

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تعاریف بین زندگی مستقل یا بی تاثیری، همکاری متقابل، همسفرگی و زندگی اشتراکی را بداند 

 یادی و رقابت بین گونه ای با ذکر مثال توضیح دهداصطالحات بازدارندگی یکطرفه، زندگی انگلی، زندگی صید و ص 

 
 هدف كلي 

 دهد حیگوناگون را توض یها ومیسازش و انواع آن و ب

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تقسیم بندی های اکوسیستم های خشکی را بداند 

  ریز، علفزار و ...( را شرح دهدویژگی های هر یک از بیوم ها ) توندار، تایگا، جنگل های برگ 

 هدف كلي 
 کاربردهای اکولوژی محیط 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع کاربردهای اکولوژی برپایه تقسیم بندی جزیی تشریح نماید 

 .کاربرد کلی اکولوژی محیطی را توضیح دهد 

 
 هدف كلي 

 را سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی های محیط با انسان روابط و انسانی اکولوژی

 دهد شرح

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 مفاهیم اولیه اکولوژی انسانی را تعریف نماید 

 محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مفهوم و ارزش نمودارهای نفوس و ... را تشریح نمایید 

 اکم، پراکندی، زاد و ولد، و ...( را بداندجمعیت و مهمترین اختصاصات مربوط به آن ) تر 

 
 هدف كلي 

تاثیر انسان بر محیط زيست ) انسان و تامین انرژی، انسان و منابع 

 طبیعی و ...(

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  آلودگی ها و بیماریها تشریح انسان و کشاورزی، انسان و منابع طبیعی، انسان و تاثیر انسان بر محیط زیست برپایه

 نمایید

 
 هدف كلي 

 شاخص های مرتبط با بهداشت و سالمت با لزوم ذکر شاخص های بهداشت محیط

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را نام ببردشاخص های مرتبط با بهداشت محیط و سالمت 

 شاخص های بهداشت محیط را تشریح نماید 

 

 هدف كلي 
 ارتباط محیط و سالمت و عوامل محیطی موثر بر وضع سالمت 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ارنباط محیط و سالمت و عوامل موثر بر وضع سالمت را تشریح نماید 

 

 
 هدف كلي 

 توسعه پايدار و ارتباط آن با اکوژی محیط

  اهداف اختصاصي 

 تواند:دانشجو  در پایان دوره باید ب

 توسعه پایدار را تعریف نماید 

 اثرات توسعه پایدار روی اکولوژی محیط را تشریح نماید 

 
 هدف كلي 

رابطه تكنولوژي و اكولوژي و اثرات تكنولوژي بر محیط زيست و دو 

  جهاني ديدگاه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نمایدرابطه تکنولوژی و اکولوژی را تشریح 

  تکنولوژی و صنعتی شدن را روی محیط زیست شرح نماید.اثرات 

 

 هدف کلی 

 بازديد علمی از يک اکوسیستم طبیعی 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ارتباط مباحت نظری و مشاهده خود در اکوسیستم طبیعی مورد بازدید را در غالب یک گزارش تشریح نماید 

 

  آموزشروش 
 

 ها روش سایر ، پروژه ، علمی پژوهش ، گروهی بحث ، کنفرانس پاسخ و پرسش ، سخنرانی.... 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

   :نظام الدین منگلی زاده، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیطاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 انتشارات دانشگاه تهران ،یدکتر محمدرضا اردکان ،یاکولوژ 

 قومس نشر کردوانی، پرویز دکتر طبیعی، های اکوسیستم 

 ع(حسین امام دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه روشن، علی عمومی، اکولوژی( 

 اصفهانصنعتی  دانشگاه دانشگاهی جهاد پناه، امید پرویز زیست، محیط علم اکولوژی 

 اکولوژی عمومی و شناخت محیط زیست، سید محمد رضا سیفی، ناشر: کلک سیمین 

 

 

  ارزشیابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 فعالیت در کالس و حضور منظم در آن 

 امتحان کتبی میان نمیسال 

 امتحان کتبی پایان نیمسال 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 %01   فعالیت در کالس و حضور منظم در آن .0



 % 01 امتحان کتبی میان نمیسال .2

 %01 امتحان کتبی پایان نیمسال .0

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولی 

 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 اکولوژي محیط درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

61/66/89 9-61 
تعریف اکولوژی، 

کلیات نظام 

اکولوژیک، انواع 

 اکولوژی

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی( 

32/66/89 9-61 
الیه های اتمسفر و 

مهمترین ویژگی 

 های مربوط به آن
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

21/66/89 9-61 
اجزاء تشکیل 

دهنده اکوسیستم، 

طبقه بندی 

اکوسیستم و توالی 

نظریه گایاآنها و   

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی(

7/63/89 9-61 

انتقال ماده در 

اکوسیستم ها، 

چرخه های 

بیوژئوشیمیایی و 

انواع آن ) چرخه 

آب، چرخه های 

رسوبی(گازی و   

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

مجازی صورت 

)محتوای 

 الکترونیکی(

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی(

61/63/89 9-61 
سیکل عناصر نظیر 

کربن، اکسیژن، 

گوگرد، فسفر و 

 ازت

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی(

36/63/89 9-61 
انتقال انرژی و 

نحوه تولید در 

اکوسیستم، انواع 

کارایی های 

 اکولوژی

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

39/63/89 9-61 
روابط بیولوژیکی و 

اکولوژی بین 

موجودات زنده در 

 طبیعت

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )مجازی

31/16/88 9-61 
سازش و انواع آن 

 یها ومیو ب

 حیگوناگون را توض

 دهد

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )مجازی(

37/16/88 9-61 
کاربردهای 

 اکولوژی محیط 
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیسفتخته 

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

امتحان میان 

 ترم 



12/13/88 9-61 

 و انسانی اکولوژی

 با انسان روابط

 های محیط

 ، اجتماعی

 سیاسی و اقتصادی

 دهد شرح را

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی

61/13/88 9-61 
تاثیر انسان بر 

محیط زیست ) 

انسان و تامین 

انرژی، انسان و 

 منابع طبیعی و ...(

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

67/13/88 9-61 
شاخص های 

مرتبط با بهداشت 

و سالمت با لزوم 

ذکر شاخص های 

 بهداشت محیط

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی

31/13/88 9-61 
ارتباط محیط و 

سالمت و عوامل 

محیطی موثر بر 

 وضع سالمت 

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

26/13/88 9-61 
توسعه پایدار و 

ارتباط آن با 

 اکوژی محیط
دکتر نظام الدین 

زادهمنگلی   

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردی

17/12/88 9-61 
رابطه تکنولوژی و 

اکولوژی و اثرات 

تکنولوژی بر 

محیط زیست و دو 

  دیدگاه جهانی

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

بازدید علمی از  9-61 61/12/88

یک اکوسیستم 

 طبیعی 

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
-)  بازدید - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


