
  بسمه تعالي

  

  

 

   : هدف كلي

آن به ويژه آب، فاضالب و هوا.  آشنايي با مفاهيم شيمي محيط و درك اصول و قوانين حاكم بر شيمي محيط و اجزاء

دانشجو پس از گذراندن اين درس با انواع واكنشهاي شيميايي در محيط زيست آشنا شده و آزمايشهاي مختلف شيميايي را 

  براي آب و فاضالب هاي خام و فاضالبهاي تصفيه شده وارده به محيط انجام داده و نتايج آن را تفسير مي نمايد.

 
 

  اهداف اختصاصي:               

  از فراگيران انتظار مي رود، در پايان دوره درسي قادر باشند: 

  دانشجويان بايد بتوانند:

دانشجويان با مفاهيم شيمي تعادلي ( مسائل تعادلي اسيدها و بازها، تيتراسيون اسـيدها و بازهـا، نقطـه اكـي واالن  - 

از اينها در مباحث بهداشت محيط نظير حذف فلزات اسيديته و قليائيت و سيستمهاي تشكيل كمپلكس آشنا شده و 

  سنگين آشنا شده و استفاده كند.

   شيمي محيط  نام درس:

     كارشناسي مقطع:

واحد  1واحد نظري و 1واحد ( 2   تعداد و نوع واحد:

  عملي)

    پيش نياز:

  عسگريدكتر  مدير گروه : 

دكتر شيخ محمدي نام مدرس:  

 



دانشجويان با مفاهيم شيمي فيزيك، ترموديناميك، كار و آنتالپي، آنتروپـي و انـرژي واكنشـهاي شـيميايي الكتـرو  -

ديك آشنا شده و از آنها شيمي، قابليت هدايت الكتريكي محلولها، انواع الكترودها، پل هاي شيميايي و حفاظت كات

 در حوزه بهداشت محيط و كنترل تاسيسات آب و فاضالب و حذف آاليندهاي محيطي استفاده كند. 

خنثي سازي محلولها، شيمي رسوب و معادالت تعادل  و كاربرد هاي آنها را شناخته و در حيطه هاي تصفيه آب و  - 

 فاضالب از آنها استفاده كند.  

، بر هم كنش آالينده هاي مختلف و احتمال تشكيل آالينده هـاي مختلف اتمسفر را شناخته و اجزاءشيمي اتمسفر   - 

  ثانويه مختلف را در اتمسفر پيش بيني و در ارائه راهكارهاي مختلف بهداشتي از آنها استفاده كند.

كاليبراسيون آشنا شده و  با مفاهيم داده هاي كمي در شيمي آشنا شده، مفايه صحت و دقت ، انواع خطاها و منحني -

از آنها در تعيين صحت و دقت آزمايشهاي آب و فاضالب استفاده كرده و در ارائه تصميمهاي درست در اسـتفاده 

 از منابع آب يا كنترل آالينده ها استفاده كند. 

ت نمونـه روش هاي مختلف نمونه برداري از منابع مختلف آب و فاضالب را ياد گرفته ، با روشهاي مختلف خفاظ -

هاي آب و فاضالب آشنا شده و از آنها در نمونه برداري از منابع مختلف آب و فاضالب جهت انجام آزمايشـهاي 

 مختلف شيميايي و ميكروبي استفاده كند.
انواع روشهاي مختلف آزمايش آب و فاضالب نظير روشهاي وزن سنجي، حجمـي و روشـهاي دسـتگاهي را يـاد  - 

  و  آناليز نمونه هاي آب و فاضالب استفاده كند. گرفته و از آنها درآزمايش

، و سختي آب آشنا شده و از آنها در حيطه هاي مختلف بهداشت محـيط BOD ،COD  ،TSS ، TDSبا مفاهيم  -

 با تاكيد بر كيفيت آب و فاضالب استفاده كند.

شده و از تاثيرات آنهـا را بـر با چرخه ازت و فسفر، انواع تركيبات مختلف آنها در محيط و بر هم كنش آنها آشنا  -

 محيط زيست و منابع آب پيش بيني كرده و در ارائه راهكارهاي فني براي حفاظت از منابع آب استفاده كنند.  

 

 ب: اهداف اختصاصي بخش عملي: 

 دانشجويان بايد بتوانند:

آشنا شده و از آنها در انجام آزمايشهاي آب و فاضـالب اسـتفاده و در ارائـه  pHبا آزمايش رنگ، رابطه رنگ با  - 

 تصميم در خصوص كيفيت آب و فاضالب استفاده كنند. 

با روشهاي آزمايش جامدات مختلف( كل، قابل ته نشين، غير قابل ته نشين، قابل فيلتر شدن، غير قابل فيلتر شـدن،  - 

 عيين كيفيت آب و فاضالب استفاده كنند. ثابت و فرار) آشنا شده و از آنها در ت

 eّا انجام آزمايش كدورت، بو و طعم آشنا شده و از آنها در تعيين كيفيت آب و فاضالب استفاده كنند.  - 

را انجام و از آنها در تعيين كيفيت آب و فاضالب و تـاثير آنهـا بـر  pHآزمايش هاي مختلف هدايت الكتريكي و  - 

 كنند. كيفيت آب و فاضالب استفاده 

 با روشهاي تعيين سختي آب آشنا شده و از نتايج آنها در تعيين كيفيت شيميايي آب استفاده كنند.  - 



را انجام داده و از آنها در تشخيص كيفيت ،فاضالبها و تعيين قدرت آلـودگي   CODو BODآزمايشهاي مختلف  -

يترات و فسفات را انجام داده و از آنها در تعيـين آنها استفاده كنند. آزمايش انواع آنيونها به ويژه كلرور، سولفات، ن

 كيفيت شيميايي آب و پيش بيني پتانسيل خوردگي و رسوبگذاري در تاسيسات آب استفاده كنند. 

آزمايشهاي تعيين ميزان سديم، پتاسيم، فلوئور، آهن و منگنز، نيتريت و نيترات را ياد گرفته و در تعيين كيفيـت آب  -

 د.  از آنها استفاده كنن

  روش انجام آزمايش جار را يادگرفته و از آن در تصفيه آب و فاضالب و كاربرد منعقد كنده ها استفاده كنند.

   

  

 

  :راهبردهاي تدريس

    

 سخنراني، ارائه تكليف  و حل مساله، انجام آزمايشهاي مختلف شيميايي 

پاسخ به تكاليف تعيين شده در هر جلسه و ارائه آن دانشجويان : تكاليف  

 

 
 
 
 
 

  جدول زمان بندي:

 



 

 
  

  شيمي محيط جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس
 نوبت جلسه كالس ساعت عنوان مدرس

رد

 يف

 در كالس موقعبهحضور 
شيخ دكتر 

 محمدي

ترم و روش هاي طولسرفصل و برنامه معرفي اهداف درس و منابع،

استفاده از كتاب مرجع استاندارد متد، كاربردهاي مطالب ارائه شده و 

 سرفصلها در محيط هاي مختلف از نظر كاربردي

 1 جلسه اول 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

 و انجام تكاليف

شيخ دكتر 

 محمدي

روش تهيه آنها  شيمي تعادل ، اكي واالن، محلولهاي موالر ، نرمال و

 ، اسيدها و بازها و رفتار آنها
 2 جلسه دوم 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

 و انجام تكاليف

شيخ دكتر 

 محمدي

هدايت الكتريكي ، قدرت يوني ، عوامل موثر بر قدرت يوني، الكترو 

 شيمي و انواع پل هاي الكتريكي
 3 جلسه سوم 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

 تكاليفو انجام 

شيخ دكتر 

 محمدي

شيمي اتمسفر، بر هم كنش اجزاء اتمسفر، تشكيل آاليندهدهاي 

ثانويه ، شيمي تخريب اليه ازن ، شيمي گازهاي گلخانه اي، تشكيل 

 دي و اثرات زيست محيطي و بهداشتي آنهايبارانهاي اس

 4 جلسه چهارم 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

 و انجام تكاليف

شيخ دكتر 

 محمدي

نمونه برداري از منابع آب و فاضالب، حفاظت و ذخيره سازي نمونه 

  هاي، برنامه ريزي براي نمونه برداري،
 5 جلسه پنجم 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

 و انجام تكاليف

شيخ  دكتر 

 محمدي

صحت و دقت داده ها، كاربرد آمار در شيمي محيط، برآورد  و 

 آزمايشگاهيمحاسبه صحت و دقت داده هاي 
 6 جلسه ششم 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

 و انجام تكاليف

شيخ دكتر 

 محمدي

روشهاي حجم سنجي و وزن سنجي در آزمايشهاي مختلف آب و 

 فاضالب، انواع جامدات در آب و فاضالب
 7 جلسه هفتم 2-4

مطالعه مطالب جلسات قبل 

و انجام تكاليف و آزمون 

 نيم ترم

شيخ دكتر 

 محمدي
BOD ،COD  و ارتباط آنها ، واكنشهاي مربوطه، چرخه شيمي

  ازت و فسفر و تاثيرات آنها بر منابع آب و فاضالب
 8 جلسه هشتم 2-4

و تهيه مطالعه مطالب 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي

اصول كار در آزمايشگاه شيمي و اصول ايمني كار ، آشنايي با 

  دستگاههاي مختلف
 

بخش عملي 

 جلسه نهم
9 

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي
  آب pHآزمايش انواع جامدات، 

12-8 
 10 جلسه دهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي
  pHآزمايش جار در تعيين مقدار دوز بهينه منعقد كننده و نقطه بهينه 

12-8 
 11  جلسه يازدهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي

 8-12  آزمايش سختي و قليائيت
 12 جلسه دوازدهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي

 BODآزمايش اكسيژن محلول با تاكيد بر كاربرد آن در تعيين مقدار 

  فاضالبها

12-8 
 13 جلسه سيزدهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي
  و محاسبه بار آةودگي فاضالب بر اساس آن CODآزمايش 

12-8 
 14 جلسه چهادرهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي
 آزمايش كلرور، سولفات،

12-8 
 15 جلسه پانزدهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

 محمدي
 آزمايش نيترات، نيتريت

12-8 
 16 جلسه شانزدهم



  

  

   :نحوه ارزشيابي

  

  پرسش و پاسخ هر جلسه، انجام تكاليف تعيين شده در هر جلسهنحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي : ٭

  ...) :ترمانيمدر طول دوره(كوئيز، تكاليف،امتحان  

نمره ارزش دارد. عدم حضور دانشجو يا عدم ارائه پاسخ نامه باعث كمسر نمره با اين  25/0تكاليف تعيين شده هر جلسه  -1

  ارزش مي گردد.( مجموعا دو نمره) 

  دو نمره به فعاليتهاي كالسي و ارائه پاسخ نامه هاي تكاليف تعيين شده -2

  نمره  4تهيه گزارش كار  -3

  ويژه كالس هاي عملي حضور مرتب در كالس به  – 4

  نمره  14امتحان نهايي و پايان ترم  -5

  

  

  دانشجو در كالس درس: ريتأخدوره در مورد برخورد با غيبت و  مسئولسياست ٭

  .استطبق قوانين آموزشي 

  طبق برنامه آموزش: ترمانيپااريخ امتحان ت ٭

  مهم براي دانشجويان: يتذكرهاساير ٭

ي هاپاسخمطالب و مباحث جلسه قبل، طرح پرسش و  بامطالعهو فعال و پويا در كالس همراه  موقعبهنداشتن غيبت، حضور 

اينجانب جزء امتيازات مثبت  ازنظردر كالس حين درس،  شدهمطرح سؤاالتمرتبط با درس و همكاري دانشجو در مباحث و 

  خواهد بود. رگذاريتأثارزشيابي نهائي دانشجو به نحو موثردربراي دانشجو منظور شده و 
 

                                   

تهيه مطالعه مطالب و 

 گزارش كار

شيخ دكتر 

  محمدي
  آزمايش آهن كل در آب و تفسير نتايج

12-8 
   جلسه هفدهم

مطالعه مطالب و تهيه 

 گزارش كار

شيخ  دكتر 

 محمدي

آزمايش فلورايد و تفسير تاثيزات بهداشتي مقادير مختلف فلورايد در 

 آب

12-8 
 17 جلسه هيجدهم

    
       



   

  :فهرست منابع

1- Chemistry for environmental engineering and sciences, McCarty et al, 2003, McGraw-Hill. 

 :كمكي منابع

 دانشگاهي نشر مركز ، 1384 برد، كالين زيست، محيط شيمي 1-

 )نص انتشارات ، 1388 ،(مترجمن همكارا و زاده جعفر زيست، محيط شيمي 2-


