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::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

 از عمده بخشی آن، متنوع مشتقات فرآوري و نفت پاالیش و ترابري استخراج، اکتشاف، عملیات ایران، نفت خیز کشور در
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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

 از عمده بخشی آن، متنوع مشتقات فرآوري و نفت پاالیش و ترابري استخراج، اکتشاف، عملیات ایران، نفت خیز کشور در

  استحصال مناطق از اعم مختلف هايبخش در نفتی آلودگی هاي گسترش دیگر سوي از .بر می  گیرد در را صنعتی فعالیت

  آنجاییکه از.است ناپذیر اجتناب امري، سوانح بروز و وابسته فرایندهاي ناکارآمدي نقل، و حمل خطوط پاالیشگاهها، نفت،

  نواحی بر تاثیر چگونگی زمان، مدت درجا، پایش امکان بررسی پاکسازي، میزان به نیاز تابع پاکسازي شیوه مناسبترین

  براي توصیه این  است، اقتصادي صرفه و عملیات بازدهی سازي بهینه براي پایش روشهاي ترکیبی بکارگیري امکان مجاور،

 13 شده تقویت درمانی زیست روش در .گردید سنجی امکان نیز اقتصادي صرفه نظر از باشد اجرا قابل صنعتی بعد در اینکه

  مناسبترین و گردید اعمال و گرفته نظر در نفت کننده تجزیه بومی ریزاندامهاي فعالیت تشدید و تحریک براي مختلف تیمار

.شد معلوم آلودگی کاهش درصد تعیین و هیدروکربنی تجزیه نرخ بررسی کارایی، بررسی اعمال، از پس کننده تقویت تیمار

  محیط حفاظت جهانی سازمان برآوردهاي با که رفته بکار شده تقویت درمانی زیست اصالح روشهاي داد نشان نتایج 

 اصول رعایت با برمیگیرد، در را وسیعی حجم که تهران پاالیشگاه جنوب منطقه براي میتواند و داشت همسویی زیست

 همراه شده استخراج باکتریهاي سیستم به پتاسیم و فسفر نیتروژن کننده تقویت اره، خاك افزودن .رود بکار محیطی زیست

.گردد عرضه و ارایه صنعتی بصورت میتواند اثر بی حامل بصورت اولیه بستر


