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گردش علمی و بازدید-:
هدف کلی درس :آشنایی با اثرات زیست محیطی اکتشاف ،استخراج و فرآوری مواد معدنی و استفاده پایدار از مواد معدنی و منابع
انرژی است.
هفته

رئوس مطالب

مورخ

اول

تعریف منابع و ذخایر معدنی ،رده بندیهای رایج

دوم

منابع معدنی و رشد جمعیت

سوم

چرخه زیست زمین شیمیایی

چهارم

تاثیرات منابع معدنی بر روی محیط زیست (عناصر پرتوزا ،عناصر سمی ،کانیهایی که تجزیه آنها برای
محیط زیست مضر است).

پنجم

تاثیر استخراج منابع بر روی محیط زیست (حفاریهای استخراجی و مواد باطله بر جای مانده)

ششم

تاثیر فراوری مواد معدنی بر محیط زیست

هفتم

راه های موجود برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع معدنی موجود (بازیافت مواد موجود در
پسماندهای شهری و صنعتی)

هشتم

کلیاتی در مورد منابع انرژی ،واحد انرژی ،مقدار انرژی مصرفی دنیا...،

نهم

خالصهای در مورد زمین شناسی نفت و گاز و پراکندگی و ذخایر آن در سطح جهانی

دهم

تاثیر اکتشاف و استخراج سوختهای فسیلی بر محیط زیست

یازدهم

زمینشناسی و رده بندی زغال سنگها

دوازدهم

زمین شناسی و پراکندگی ذخایر شیلهای نفتی و ماسههای قیری

سیزدهم

ارزش گرمایی سوختهای فسیلی مختلف

چهاردهم

انرژی هستهای و نحوه استفاده از آن ،همجوشی و شکافت هستهای

پانزدهم

خالصهای در مورد زمین شناسی و پراکندگی عناصر پرتوزا

شانزدهم

منابع نوین انرژی شامل انرژی جزر و مد ،انرژی زمین گرمایی ،انرژی خورشیدی ،انرژی باد و انرژی
زیست توده ( )Biomassو تاثیر استفاده از این منابع بر محیط زیست.

نحوه ارزشیابی 4 :نمره نحوه ارائه مطالب در خواست شده توسط دانشجویان 44 ،نمره پایان ترم 2 ،نمره حضور در کالس.
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