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::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

 شهري هاي زباله از عظیم حجمی انباشت سبب توسعه، حال در کشورهاي در ویژه به شدن صنعتی و شهرنشینی گسترش

  زه بررسی با فاضالب شیرابه عبور در رسی ذره نانو حاوي خاك پاالیندگی تأثیر پژوهش، این انجام از هدف .است گردیده
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    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

  زه بررسی با فاضالب شیرابه عبور در رسی ذره نانو حاوي خاك پاالیندگی تأثیر پژوهش، این انجام از هدف .است گردیده

  فاضالب شیرابه شیمیایی کیفیت تغییر بررسی و ذرات نانو مختلف تیمارهاي در خاك شیمیایی کیفیت تغییرات خروجی، آب

  هاي منحنی ترسیم مختلف، زمانهاي در شیرابه مختلف درصدهاي و نانورس مختلف تیمارهاي اعمال .بود زمان گذشت با

 آلودگی بررسی مورد پارامترهاي  کاهنده موثري بطور میتواند نانورس داد نشان شیرابه مختلف پارامترهاي منحنی و رخنه

  نشان خروجی زهاب در موجود عناصر حجم و زمانی تغییرات بررسی .باشد آن دهنده تشکیل پارامترهاي و کل شوري مانند

  رسم نتایج .کرد عمل خروجی زهاب در کلر و منیزیم کاهنده و چشمگیر بطور کلسیم کاهنده عنوان به رس نانو که داد

 .شد کمتر خاك شوري مقدار رس نانو افزایش و عمق افزایش با که داد نشان شیرابه یکسان هاي غلظت در خاك پروفیل

  .داشت کمتري شیب شیرابه رقیقتر تیمارهاي در کاهش این

 خاك هاي الیه به فاضالب هاي شیرابه جریان سبب که شهري هاي زباله دفن محل زمینهاي در نانورس اعمال بدینسان

.گردد بررسی آن کاربرد سنجی امکان و گیرد قرار بیشتر پژوهش مورد و پیشنهاد میتواند میگردد، زیرین


