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 1399سال انتشار:  

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورناشر: 

سبز، منابع  ،یمهندس ،یاضیر ،یاقتصاد خرد، کالن، بخش عموم هایاز مولفه ایگسترده فی( با طزیمصرف و دورر د،ی)تول یاقتصاد خط علم

 کار،ی روین ،یعی)منابع طب یدیتول هایعامل هایتیدر مقابل محدود یجوامع بشر ینامتناه یازهانی و هاخواسته نیو...( در تام یعیطب

شود، یمحسوب م یهدف آرمان ،یریگمیگوناگون تصم یهانهیدر زم یابینهیبه ،یچند در اقتصاد خطهردارد.  فراوانو...( استفاده  یآورفن

 ۀ منفیجنب نیا . قرار ندارد تیدر اولو ستیزطیمح بیحاصل از مصرف و ممانعت از تخر هایزباله یابیباز د،یتول عاتیاما در آن استفاده از ضا

کره  شیگرما دهیپد رینظ ستیزطیبر مح یمتعدد یجد هایبیآس 1940از کشورها، پس از دهه  یبرخ اقتصادی  در توسعه یاقتصاد خط

.نهاده است یجاو... به یو جانور یاهیگ هایاز گونه یبرخ ینابود ،ییمحسوس آب و هوا راتییتغ ن،زمی

و  یعلم هایتیو کسب و کار، فعال یموسسات مطالعات یاروپا و برخ هیآلمان و اتحاد ن،یچ کشورهای 1970 دهه نینخست هایسال در

 دیتول عاتضای از مجدد استفاده ست،یزطیمح بیو تخر یکاهش آلودگ نیعدر یاقتصاد هایتیراستا ساختن فعالرا در هم ایارزنده یاتیعمل

منابع،  نیتام ،یزریبرنامه ،یاقتصاد چرخش در .شد یاقتصاد چرخش دیجد علمیشاخه  یرگیشکل موجب جتدریبه که دادند انجام هاو زباله

انگاشته  یو رفاه بشر ستمیبه حداکثر رساندن ثبات و کارکرد اکوس یبرا ندیفرا کی یعنوان اجزاهمه به یو طراح یبازفرآور د،یتول ه،یته

در  ژهیوو به نهیزم نیدر ا یاپراکنده و محدود منابع مطالعات، و است اندکنوپا با سابقه  یدانش یدر سطح جهان یچرخش اقتصاد .شودیم

ت.صنعت آب و فاضالب چه در خارج و داخل کشور انجام شده اس

کاربرد آن در صنعت آب و فاضالب  کردیبا رو یاقتصاد چرخش موناریپ یو خارج یداخل یدستاوردها نیکتاب تالش شده تا آخر نیا در

با صنعت آب و فاضالب از  یو ارتباط اقتصاد چرخش ینظر یها، مبانیمرتبط با تئور هایکتاب، ابتدا موضوع نیا در شود. نیو تدو یگردآور

  هادر صنعت آب و فاضالب آن یاقتصاد کردیرو نیا یریکارگو آثار به جیکشورها و نتا هایشود و در ادامه، تجربهیم یجوانب گوناگون بررس

.است شده ارائه
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  2021سال انتشار: 

IWA Publishingناشر: 

خود به  ستمیتوان در بهبود سیچگونه میا کرد و  تیریرا مد یآبرسان یهااز شبکه یتوان تلفات ناشیچگونه م موضوع که نیدانستن ا

 یهااوقات شرکت ی. گاهوجود دارددر سراسر جهان  و فاضالب آب یهادر اکثر شرکتاغلب است و  یاساس مسئله کی، دیرس یسطح باالتر

. به خواسته خود برسندتوانند ینم یواقعریاهداف غ نییتع لیدلکنند و بهیم نییتع اندازه باالاز  شیخود را ب کاهش تلفات اندازآب چشم

 شدهبینیمقادیر عملی باشد. بدین ترتیب محقق نشدن اهداف پیشاز  شیب حقیقتا افتد که انتظارات و اهداف،مسئله زمانی اتفاق می نیالبته ا

 شود. یم یشکست تلق کیعنوان کشور به ایدر داخل شرکت 

 water) "نردبان اتالف آب"های آب و فاضالب برای شناسایی محل قرارگیری در کمک به شرکت "های آبرسانیبهبود شبکه"هدف کتاب 

loss ladder)  های آب و فاضالب برای چه شرکتمورد نیاز است. این کتاب درک درستی از آن سطوح باالترو مواردی است که برای انتقال به

اطالعات مفید و کاربردی در مورد مسائل مربوط به آب  چنین این کتابهم دهد.یابی به کاهش تلفات آب به آن نیاز دارند را ارائه میدست

کند.حل های عملی همراه با ارائه مطالعات موردی ارائه میراه ( وNRWبدون درآمد )




