
 1393، زمستان 1، شمارة 1دورة  دانشگاه تهران، بازیافت آب،نشریه 

 های فنی دانشگاه تهران صاحب امتياز: پردیس دانشکده

 دانشگاه تهران ناشر:

 های فنی پردیس دانشکدهرئيس  ،دانشگاه تهرانتهران،  ای : محمود کمرهمدیر مسئول

 کده مهندسی شيمیدانش ،دانشگاه تهرانتهران،  : محمدرضا مهرنياسردبير

 هيات تحریریه

 دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهان،  محمدمهدی امين

 دانشکده مهندسی شيمی ،دانشگاه صنعتی اميرکبيرتهران،  بابک بنکدارپور

 دانشکده محيط زیست ،دانشگاه تهرانتهران،  علی ترابيان

 معدندانشکده مهندسی  ،راندانشگاه تهتهران،  فرامرز دولتی ارده جانی

 دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهرانتهران،  ناصر رازقی

 دانشکده مهندسی شيمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفتهران،  سيد جالل الدین شایگان

 دانشکده مهندسی شيمی ،دانشگاه تهرانتهران،  محمدحسين صراف زاده

 دانشکده مهندسی عمران ،فهاندانشگاه صنعتی اصاصفهان،  حميدرضا صفوی

 دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهدمشهد،  امين عليزاده

 پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهرانتهران،  عبدالمجيد لياقت

 دانشکده محيط زیست ،دانشگاه تهرانتهران،  ناصر مهردادی

 دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران،  سيمين ناصری

 دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهرانتهران،  سارا نظيف

  

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

 مؤسسة فنی چکادآرایی:  ویراستاری و صفحه

 شود: اری میزاند، سپاسگ هده داشتهت این نشریه را به عن و اساتيد زیر که با قبول زحمت، داوری مقاالامحقق تمامیاز  تشکر و قدردانی:

صادق صالحی، جواد سرگلزایی، ناصر رازقی، پریسا خدیوپارسی، ، خاشعی سيوکیحسين حضرتی، عباس ، بابک بنکدارپور، مهدی امين محمد

محمدرضا مهرنيا، شهره مشایخان، ، روجیکشاورز محميدرضا صفوی، فریبرز عباسی، امين عليزاده، تکتم فرمانفرمایی، وحيد قاسمی، مصطفی 

 علی یوسفی

 30واحد  ،5طبقه  ،23پالک  ،کوچه اسکو ،جنب خيابان قدس ،انقالب خيابان ،تهران آدرس:

 wrj@ut.ac.ir: رایانامه http://wrj.ut.ac.irوبگاه:  021 – 66954041تلفن و فکس:  14178 – 33317 پستی: کد
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 فهرست

 

 

 1 ........................................................................................................................ ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

 شکیبا مهدیان علی یوسفی،
 

 9 .................................................................................................. بحرانی آب زیربحرانی و فوق فناوریهای دارویی با استفاده از  تصفیة پساب

 شیرین فالمرزیان، امید توکلی، رضا ضرغامی
 

 17 ............................................................................................................ شده بر برخی خصوصیات خاک  ارزیابی آثار آبیاری با فاضالب تصفیه

 گردفرامرزی والحسنی زرجوع، غالمرضا زهتابیان، ناصر مشهدی، حسن خسروی، مهدی سلطانیاعظم اب
 

 25 ............................................................................. ها )در بخش کشاورزی( در کشور های آموزش استفادة مجدد از پساب شناخت ضرورت

 نژاد محسن مسعودیان، مصطفی داوودی
 

 37 ......................................... فاضالب خام کارخانة خمیرمایه()مطالعة موردی:  نشده در آبیاری کلزا آثار استفاده از فاضالب صنعتی تصفیه

  سونیا عادلی ،فروشان داود کاه
 

 47 .................. مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف

 یوسف رحیمی، علی ترابیان، ناصر مهردادی، حسین نایب
 

 57 .................... با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی UASBراکتور یک در  یشااهیپساب پاال ةیند تصفیافر تحلیل هیدرودینامیکی

 رضا حیدری، سید محمد موسوی، آرزو جعفری، سید امید رستگار
 

 67 ................................................................................................................... فرهنای استفاده از آب بازیافتی -تحلیل کیفی موانع اجتماعی

 سرایی صادق صالحی، مهشید طالبی صومعه
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