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داخل به  هاآبران و دیگر وبت در پسماندهای دفن شده، و همچنین نفوذ بادلیل وجود رطبه : درس خالصه

گیرد. لوبی قرار می، در سطح بسیار نامطهای کیفیتتولید شده که از نظر شاخصپسابی به نام شیرابه مدفن، 

توان گفت میکند، ولی به طور کلی ییر میکیفیت و کمیت این پساب تغ ،مدفن شرایطگذر زمان و گرچه با 

ج ناپذیر رنتخریبو ترکیبات آلی زیست ، نیتروژن،فلزات سنگین،  CODباالی از غلظت که این پساب 

 مهندسی جهت های مختلفطراحی شده، واین پساب پرداخته  در این درس به چگونگی مدیریت برد.می

 .گرددتصفیه آن تدریس می یا/ی وبازچرخان
 



 :)به ترتیب( درس در جلسات مباحث مطرح شده

 طراحی مدفن ات و مبانیمقدم -

 کیفیت شیرابه -

 نفوذپذیری و طوبترتخلخل،  -

 محیط متخلخلدر یرابه جریان ش مدلسازی -

 رخانی شیرابه )سطحی(بازچمبانی و طراحی سیستم  -

 (عمودیرخانی شیرابه )بازچمبانی و طراحی سیستم  -

 (افقیرخانی شیرابه )بازچمبانی و طراحی سیستم  -

 استخراج شیرابهجمع آوری و  -

 ارتفاع شیرابه بر الینرمحاسبه مدلسازی و  -

- Hydrologic Evaluation of Landfill Performance (HELP) 

 های تصفیه شیرابهروشای بر مقدمه -

 های طبیعی برای تصفیه شیرابهروش -

 های بیولوژیک برای تصفیه شیرابهروش -

 شیمیایی برای تصفیه شیرابه-های فیزیکیروش -

 های پیشرفته تصفیه شیرابهروش -

 نشت شیرابهو اندازه گیری پایش  -

 محیط زیست ربتاثیرات نشت شیرابه  گیریدازهو ان محاسبه -
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