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 های فنی دانشگاه تهران صاحب امتياز: پردیس دانشکده

 دانشگاه تهران ناشر:

 

 های فنی پردیس دانشکدهرئيس  ،دانشگاه تهرانتهران،  ای : دکتر محمود کمرهمدير مسئول
 دانشکده مهندسی شيمی ،دانشگاه تهرانتهران،  : دکتر محمدرضا مهرنياسردبير

  

 هيات تحريريه
 دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهان،  دکتر محمدمهدی امين

 دانشکده مهندسی شيمی ،دانشگاه صنعتی اميرکبيرتهران،  دکتر بابک بنکدارپور
 دانشکده محيط زیست ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر علی ترابيان

 معدندانشکده مهندسی  ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر فرامرز دولتی ارده جانی
 محيط زیست دانشکده ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر ناصر رازقی

 دانشکده مهندسی شيمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفتهران،  دکتر سيد جالل الدین شایگان
 دانشکده مهندسی شيمی ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر محمدحسين صراف زاده

 دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان،  دکتر حميدرضا صفوی
 دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهدمشهد،  دکتر امين عليزاده

 پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر عبدالمجيد لياقت
 دانشکده محيط زیست ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر ناصر مهردادی
 دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران،  دکتر سيمين ناصری

 دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهرانتهران،  دکتر سارا نظيف
  

 ، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مهندسی شيمی مهندس ميترا بيات مدير داخلی:
 

اری اند، سپاسگز هده داشتهاز کليه محققين و اساتيد زیر که با قبول زحمت، داوری مقاالت این نشریه را به ع تشکر و قدردانی:

 شود: می

عباس دکتر منوچهر حيدرپور،  دکتر علی ترابيان،، دکتر مهدی امين محمد جواد اميری، دکتر محمددکتر سعيد افشارزاده، دکتر 

مسعود دکتر انسيه طاهری، دکتر  علی شهيدی، دکترعباس روزبهانی،  دکترناصر رازقی،  ردکت، محمد دلنوازدکتر خاشعی سيوکی، 

دکتر  سيدمحمد موسوی،، دکتر دوست گنجیدکتر حسين  علی فاتحی زاده، دکترمحمد باقر عليزاده اقدم،  دکترطاهریون، 

 سارا نظيف محمدرضا مهرنيا، دکتر

 

 33واحد  – 5طبقه  – 23پالک  –کوچه اسکو  –جنب خيابان قدس  –انقالب  خيابان -تهران  آدرس:

  329 – 44154349تلفن و فکس:               94931 – 33393 پستی:کد

 wrj@ut.ac.irپست الکترونيک: آدرس         http://wrj.ut.ac.irآدرس وبگاه: 

  



 

 4931تابستان  ،2 شمارة ،2 دورة آب، بازيافت نشرية

 فهرست

 

 39 .................................................................... شده در کشاورزی و اهميت مديريت صحيح آن در کشور کاربرد فاضالب تصفيهدامنة 
 جالل شایگان، حسين حضرتی

 

 409 ........................................................................................... ارائة الگوريتم مبتنی بر ريسک برای انتخاب گزينة برتر بازيافت پساب

 حسين شاکری، سارا نظيف

 

 443 ..................................................................... نفتیسرهم در تصفية فاضالب  مطالعة قابليت سامانة راکتور ايرليفت ناپيوستة پشت
 پور، بيتا آیتی تقی شبنم

 

 423.................................................................. های بازيافتی براساس منطق فازی تحليل پيامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب
 و، وحيد قاسمی، سيدعلی هاشميانفرفتانه حاجيل

 

 414 .................................................. های غيرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی بررسی خصوصيات خاک تحت تأثير آبياری با آب
 فری، حسن خسرویزهتابيان، محمد جعمينا ارست، غالمرضا 

 

 454 ..................................................... شده با پساب در مقياس آزمايشگاهی و پايلوت توليد بيوانرژی از گياه سورگوم شيرين آبياری

 عباس المدرس

 

 453 ................................... سازی فرايند تصفية فاضالب صنعتی مجتمع فوالد مبارکه به روش سطح پاسخ سازی آماری و بهينه مدل

 پور، علی ترابيان عليرضا معماری مسعود طاهریون،

 

 479 .......................................................................... بررسی اثر پارامترهای عملياتی بر تصفية فاضالب توسط راکتور ناپيوستة متوالی

 ، جواد سرگلزایی، ابوالفضل درودیسيد محمدعلی مسعودی

 

های عصبی  های فاضالب صنعتی با استفاده از شبکه خانه سازی تصفيه های آماری برای افزايش دقت مدل کارگيری روش به

 487 ................................................................................................................................................................................................. مصنوعی
 ين نایبميرحسن سيدسراجی، حامد حسنلو، مریم پازوکی، حس

 


