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  مدرس: بھنوش امین زاده
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۷۹-۸۹ دومسال و نیمسال تحصیلی:   

  فاضالب آب و تکنیکھای متعارف آلوده زدایی با  دانشجویان  آشنایی ھدف کلی درس:
 

: باشند درقا بایستی کالس متماا از پس ننشجویادا اھداف جزیی:  
، شیمیایی و بیولوژیکی)  و شاخصھای مربوطھ ،در ارزیابی و انتخاب منبع  با شناسایی اجزائ کیفیت آب (فیزیکی •

 آنھا را بھ کار گیرند.مورد نیاز تامین آب 
  مناسب تصفیھ آبتکنیکھای ودر نظر گرفتن استانداردھای مربوطھ ،  آب منابع  تامین با شناسایی آالینده ھای  •

 انتخاب نموده و طراحی نمایند. را مورد نیاز 
را الب فاض تصفیھ تکنیکھای  مناسب  ،با توجھ بھ  آشنایی با کیفیت و کمیت  فاضالب و استاندارد ھای موجود •

  شناسایی و طراحی نمایند. 
منابع:   

1- John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry J. Howe, George 
Tchobanoglous, MWH’s Water Treatment: Principles and Design, , Third Edition, 2012 

2- Qasim, S.R., Water Works engineering; Planning, design and operation, Prentice-Hall, 2002 
3- Metcalf &Eddy, Inc., Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, 5th ed., 

Mc Graw Hill, 2014   
4- Reynolds, T. P. and Richard, P.A., Unit Operations and Processes in Environmental 

Engineering, 2ed., PWS Publishing Co., Boston, MA, 1995. 
 شیوه ارزیابی:

%۱۰رکت در کالس شامل پاسخگویی بھ سواالت، شرکت در مباحث مطرح شده، حضور در کالس   مشا-۱   
 %۱۰تکالیف   -۲ 
 ۱۰ پروژه درسی  -۳ 
 %۳۰امتحان نیم ترم  -۴ 
 %۴۰آزمون پایان ترم    -۵ 

   
        شرح برنامھ درس                

 جلسھ  موضوع
، شیمیایی، میکربی اجزاء کیفیت آب (فیزیکی چرخھ آب در طبیعت،  ،مقدمھ  :آبتصفیھ متعارف تکنیکھای 

)ورادیولوژیکی  
 اول

 دوم شاخص ھای معدنی ، آلی و میکربی کیفیت آب
، اھداف و استانداردھای تصفیھ آبآالینده ھا و منابع آالینده آبھای (سطحی و زیرزمینی)  سوم 

دانھ گیری، ریز پاالینده)تکنیکھای فیزیکی تصفیھ آب (آشغالگیری،   چھارم 
) تھ نشینی، فیلتراسیون(تکنیکھای فیزیکی تصفیھ آب   پنجم 

 ششم ھوادھی
انعقاد و لختھ سازی)( تکنیکھای شیمیایی  تصفیھ آب   ھفتم 

 ھشتم   تکنیکھای شیمیایی  تصفیھ آب (اکسیداسیون شیمیایی، گندزدایی)
اھداف انواع فاضالب ، کمیت و کیفیت (فیزیکی، شیمیایی و زیستی ) ،مقدمھ  فاضالب:تصفیھ متعارف تکنیکھای 

هتصفیھ فاضالب و استانداردھای تخلیھ فاضالب  بھ منابع پذیرند  
 نھم

اولیھ ) تھ نشینی ، آشغالگیری و دانھ گیری (تکنیکھای فیزیکی تصفیھ فاضالب   دھم 
(رشد معلق و ثابت) تصفیھ فاضالب زیستیتکنیکھای   یازدھم 

 دوازدھم تکنیکھای زیستی تصفیھ فاضالب (ھوازی و بیھوازی)
 سیزدھم تکنیکھای شیمیایی تصفیھ فاضالب  

 چھاردھم    تھ نشینی ثانویھ
 پانزدھم گند زدایی فاضالب

 شانزدھم مدیریت  جامدات تولید شده

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=John+C.+Crittenden
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=R.+Rhodes+Trussell
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=David+W.+Hand
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Kerry+J.+Howe
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=George+Tchobanoglous
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=George+Tchobanoglous

