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Julian Thornton, Reinhard Sturm and George Kundel: گانپدیدآورند

یعادل عالف صالحمترجم: 

نشر عطرانناشر: 

 2008 سال اولین چاپ:

شده  حیاست. هدف و ساختار کتاب، در فصل اول تشر McGraw-Hillمنتشره توسط انتشارات  یهاکتاب نیتراز پرفروش یکی کتاباین 

این است. دهش نییفصل مستقل تب 22 رمقابله با آن د یهاتلفات آب و روش هایو شناساندن مؤلفه یگفت معرف توانیطور خالصه مبه یول

:کندیم ریخواننده را قادر به انجام موارد ز کتاب

 ؛افتدیاتفاق م عیتوز هایستمیو وسعت تلفات آب که در س عتیدرک طب -

 ؛لیتحل هایابزارها و روش نیبا آخر ییآشنا -

؛یتلفات واقع یاجزا لیو تحل یاستانداردشده بازرس هایبا استفاده از روش عیتوز ستمیهر نوع س یبرآورد مقدار تلفات برا -

 ؛( تلفات آبیسازنهی)به یبرنامه موفق کنترل برا کیهمه مراحل  لیتکم -

 .آب یکنترل تلفات واقع ی( برایی)صحرا یاقدامات عمل -

کاهش  برای یدیتلفات بوده و اقدامات مف تماهی درک به مندباشد که عالقه یرانیمد یبرا یابزار عمل کیعنوان به تواندیمجموعه م نیا

اجرا کنند که  طوری را هاقرار خواهد داد تا طرح یآبرسان هایستمیبرداران سبهره اریدر اخت یکتاب نقشه راه ی. محتوادهندیآن انجام م

 باشد. یآبرسان یمجزا ستمیهر س یازهاین یاسخگوپ

، به مدیریت تلفات آب در 3تا  1 هایتلفات در فصل در این کتاب، پس از بیان مقدمه و میزان تلفات و نیاز به کنترل تلفات و درک انواع

های شود. فصلبه تفصیل، مراحل و اجزای یک برنامه برای کنترل تلفات آب مطرح می 5پردازد. در فصل می 4ایاالت متحده و جهان در فصل 

 9، در فصل 8های مورد نیاز در فصل مدیریت دادهپردازد و پس از بیان نحوه به ارزیابی دقت کنتور مرجع و ارزیابی تلفات آب می 7و  6

کنترل  15تا  11های ارائه شده و در فصل 10سازی تلفات آب در فصل شود. مدلاقدامات اقتصادی برای مقابله با تلفات آب شناسایی می

نیز کنترل تلفات  19تا  16ای هشود. در فصلحساب، مصارف غیرمجاز و غیره( مطرح میتلفات ظاهری )شامل خطای کنتور، خطای صورت

های اثربخشی آب، طراحی اسناد مناقصه و مفاهیم واقعی ارائه شده است. سه فصل انتهایی کتاب نیز به آشنایی با مسائل مهمی مثل برنامه

مقدماتی هیدرولیکی مربوطه اختصاص یافته است.
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 1397 سال اولین چاپ:

ماس فاضالب، نحوه ت یکیزیموجود در فاضالب، مشخصات ف یهافرمیتعداد کال رینظ ،کردن یضدعفون یهاستمیس یبه طراح کتاباین 

، که از مراحل مهم در تصفیه لوژیکیتصفیه بیو اگرچه فرایندشود که در این کتاب بیان می .پردازدیبا فاضالب م هانیو زمان تماس کلر

ها، دلیل جلوگیری از انتقال بیماریولی پس از تکمیل فرایند تصفیه به ،رسدنظر میها غیرممکن بهفاضالب است بدون وجود میکرو ارگانیسم

لذا شناسایی و حذف . دشوشده و محیط پذیرنده، تعیین میاین ضرورت بسته به مصارف آب تصفیه .ها ضروری استحذف میکروارگانیسم

حذف  برایضدعفونی شود، ضدعفونی کردن است. آن پرداخته میت. از دیگر مواردی که در این کتاب بهناپذیر اسعوامل پاتوژن از آب اجتناب

های سمی گانیسمفاضالب از تجمع میکرواورکردن ضدعفونی است. ترین مراحل در تصفیه فاضالب مهم ها ازسازی میکروارگانیسمیا غیرفعال

چه بخواهیم چنان. زیست و بر سالمت بشر تاثیرگذار استهای طبیعی محیطکه این امر به چرخه ،کندها و دیگر آبزیان جلوگیری میدر ماهی

است. ( زابیماری) پاتوژن هایاورگانیسم سازیغیرفعال تخریب و برایمکانیزمی  ،تعریف جامعی برای ضدعفونی ارائه دهیم، ضدعفونی کردن

زای فاضالب، های بیماریهای خاص یک منطقه، الزم است باکتریلحاظ باکتریبه آب کیفیت استانداردهای رعایت برای گفت توانمی

.نامندمی کردنها را ضدعفونی زا و یا نابود ساختن آنهای بیماریسازی باکتریفرآیند موردنظر برای غیرفعال. غیرفعال یا نابود شوند

های آن، عملکرد سیستم های ضدعفونی، انواع ضدعفونی و روشای در این رابطه، به کلیات شامل مکانیزماین کتاب پس بیان مقدمهدر 

شود و در فصل سوم به های ریاضی مختلفی برای ضدعفونی مطرح میشود. در فصل دوم، مدلضدعفونی کننده در فصل یک پرداخته می

ها ها بر روی نتایج مدلشود. در فصل چهارم، پارامترهای موثر بیان و اثر آنمعادالت حاکم و روش حل پرداخته میها، نحوه کار این مدل

گیری در این موضوع اختصاص یافته است.شود. درنهایت فصل پنجم به نتیجهبررسی می

https://atranbook.ir/%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%81/



