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 موضوعات پژوهشنگاه کلی و 
می پردازد. وجود مهارت هاي بین ش البراتوار دیپ با هدف بهبود مسایل زیست محیطی در محیط هاي شهري و صنعتی، در محدوده ي گسترده اي از دانشهاي مهندسی به تحقیق و پژوه

بازگرداندن به حالت اولیه یل مرتبط به آن می گردد. مثال، محافظت یا رشته اي در این البراتوار منجر به تولید دانش، روشهاي علمی و ابزارهاي مختلفی براي حفاظت از محیط زیست و مسا
متعادل سازي سیستمهاي مرتبط باهم و در نظر گرفتن ه ي این روشهاي علمی می گنجد. این روشها به طور کلی بر اساس محیط خاصی با به کارگیري روشهاي پیشگیرانه یا اصالحی در زمر

 ي زمانی و مکانی مختلف تنظیم می شوند.ها قالبآنها و همچنین نحوه ي ارتباط این سیستم ها با هم در حاکم برپروسه هاي 
 می باشد:فعالیت ي کلی مشغول به رداین البراتوار در دو زمینه ي کارب

 غیرشهري و شهري آبی هاي سیستم -1
 آلوده هاي خاك و رسوبات جامد، پسماند -2

 است.تعریف شده ترکیب آزمایشات و مشاهدات با مدل سازي هاي عددي و آزمایشگاهی در سطوح مختلف با  کلی وبر این اساس، سه محور تحقیق و پژوهش با در نظر گرفتن این زمینه هاي 
 انتشار و پخش آالینده ها -الف

تبدیل حاالت تشخیص و بررسی نحوه ي انتشار و پخش آالینده ها و در صورت لزوم، مطالعه ي نحوه ي ، آالینده و خصوصیات آن، آلودگی، شناخت منبع محورهدف از انجام تحقیقات در این 
ساخته شده است. این مدل ها به ساخت در آزمایشگاه فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی آالینده ها در سیستمهاي شهري و صنعتی می باشد. در بسیاري موارد، ابزارهاي مدل سازي براي این منظور 

 را به موارد زیر تفکیک کرد:از تحقیقات می توان این محور  برنامه هاي کامپیوتري براي مدل سازي پیشرفته ي انتقال آالینده ها انجامیده است.
 خصوصیات آالیندگی، منابع، غلظت و میزان آالینده هاي محلول و معلق در سیستم هاي آبی و باالخص در فاضالب و روان آب حاصل از بارندگی •
مایع و مشکالت بوهاي بد -حاالت بین فازي گازيدرون سیستم هاي آبی شهري از قبیل حمل رسوبات و جامدات، انتقال آلودگی،  فعالیت ها و پروسه هاي شیمیایی، فیزیکی •

 فاضالب
 بررسی خصوصیات ضایعات جامد، رسوبات و خاکهاي آلوده •
 زیست گاز •

 پسماند هاي شهري و صنعتیتصفیه و مصرف دوباره  فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تحقیقات درباره ي روشهاي -ب
ضایعات و پسماندهاي شهري و صنعتی در مقیاس هاي آزمایشگاهی و توسعه و بهبود روشهاي صنعتی وتکنولوژیکی براي تصفیه و مصرف دوباره  ،هدف از انجام تحقیقات در این محور، شناخت

 :کرد تفکیک زیر موارد به را تحقیقات از محور این توان صنعتی می باشد. می
 ودبرگ، تولید متان و غیرهتصفیه، بازآوري و مصرف دوباره پسماندهاي زیستی از قبیل بازیافت مواد و انرژي از طریق بهینه سازي مراحل مختلف تصفیه، تولید بهینه ک •
 تصفیه ي زیست گاز حاصل از تجزیه ي مواد آلی و روش هاي ذخیره ي آن •
 و مصرف دوباره ي پسماندهاي معدنیتصفیه  •
 تصفیه و مصرف دوباره ي روان آب هاي حاصل از بارندگی (سقف هاي سبز، تکنیک هاي مدیریت دبی در بارش و ...) •

 تحقیقات درباره ي روشهاي اندازه گیري محیط زیستی و ارزیابی عملکرد  -پ
. بدین منظور، این محصوالت یا روشهاي مدیریتی جدید و ارزیابی عملکرد هریک از اینهاستهدف از انجام تحقیقات در این محور، توسعه و انطباق روشهاي اندازه گیري اثرات زیست محیطی 

 در موارد زیر در البراتوار دیپ مورد مطالعه قرار می گیرند: عیارهروشهاي علمی و آنالیزهاي چندم
 مدیریت دارایی و بهره برداري از شبکه هاي شهري •
 مدیریت دبی در بارشآنالیز چندمعیاره عملکرد زیرساخت هاي  •
 ارزیابی نحوه ي مدیریت منابع پسماند هاي جامد، خاك و رسوبات آلوده •

 
که دوره ي  Altereo، مسئول دپارتمان تحقیق و توسعه ي شرکت 1394ترجمه توسط مهدي احمدي، به تاریخ دي ماه سال 

 در این البراتوار گذرانده است. 2014تا  2011دکتراي خود را بین سالهاي 

 خالصه:
 البراتوار دیپ، از مجموعه البراتوارهاي انستیتوي ملی دانشهاي کاربردي شهر لیون فرانسه،

پژوهشی می باشد. این -در زمینه ي مهندسی محیط زیست مشغول به فعالیت تحقیقاتی
در محیط هاي  کاربرديتحقیقات از مرحله ي تحقیقات آزمایشگاهی تا مرحله ي کامال 

متدها، مدلها، روشهاي علمی و به طور کلی دانش حاصل از این  شهري و صنعتی می باشد.
 ی در دو زمینه ي کاربردي ذیل می گردد:فعالیتهاي خاصمنجر به  پژوهش ها

 سیستم هاي آبی شهري و غیرشهري -1
 پسماند جامد، رسوبات و خاك هاي آلوده -2


