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معرفی کتاب

بیوچار پایدار براي تصفیه آب و فاضالبعنوان: 

 Elsevierناشر: 

 2022زمان انتشار:  سال 

نه و مقرون حلي خالقابيوچار پايدار براي تصفيه آب و فاضالب، با ارائه راه

 پردازد.تنش آبي در سراسر جهان ميصرفه، به مشكل آلودگي آب و به

ن صورت مستقيم به هدف اصلي توسعه پايدار يعني اطمينااين كتاب به

ه دارد. بودن و مديريت پايدار آب و فاضالب براي همه، اشاراز در دسترس

هاي انجام شده و هر فصل از اين كتاب شامل مطالعات موردي، مثال

زمينه آب و فاضالب نوشته  ها بوده و توسط يك كارشناس درتمرين

زه نظير براي اين حواي بيهمين دليل اين كتاب، مقدمهشده است. به

گيري، توان از آن براي فرآيندهاي آموزش، يادجهت كه ميبوده و از آن

پژوهش و حتي شرايط واقعي )در عمل( استفاده كرد، داراي اهداف 

دانشجويان مقطع بهايي براي چندگانه است. اين كتاب منبع گران

هاي علم آب، علوم كارشناسي و مقاطع باالتر از آن در رشته

زيستي، علم خاك، علوم و مهندسي مواد، علوم و مهندسي شيمي محيط

 و علوم بيولوژيكي است.

هاي کلیدي:ویژگی

 ازي كنند.سدر كار خود پيادههايي را خواهند نمونهارائه مطالعات موردي در هر فصل. اين براي كساني مناسب است كه مي

  .كه بتوان  شوداين سبب ميهر فصل شامل يك سري نمونه محاسبات بوده و در پايان فصل نيز يك تمرين درنظر گرفته شده است

عنوان يك ابزار آموزش استفاده كرد. از آن به

 آزمايشگاهي، عالي است.عنوان راهنماي بوده و لذا براي استفاده به شامل صفحات گسترده اكسل

 فهرست مطالب این کتاب:

( تصفيه آب 3 ؛توده يا بيومسشده از زيست( خصوصيات فيزيكوشيميايي بيوچار مشتق2 ؛خصوصيات بيوچار براي تصفيه آب و فاضالب( 1

( نگاهي بر فعل و 6 ؛تصفيه فاضالب اقتصادي بيوچار در –( تحليل فني 5 ؛هاي كربنيزاسيون بيومس( فناوري4 ؛باران با استفاده از بيوچار

شده مبتني ( تاالب ساخته8 ؛هاي آبخانه( تحليل چرخه حيات استفاده از بيوچار در تصفيه7 ؛هاي آبي و بيوچارانفعاالت جذبي بين آالينده

عنوان يك ( بيوچار به10 ؛وچارها( حذف رنگ با استفاده از بي9 ؛ها از فاضالب حاوي كودهاي حيواني كشاورزيبر بيوچار براي حذف آالينده

روي  1هاآنيون( حفظ اكسي12 ؛( خصوصيات فيزيكوشيميايي بيومس براي توليد بيوچار11 ؛هاي ميكروبي آبعامل بالقوه براي حذف آلودگي

هاي مبتني بر بيوچار ( جاذب15 ؛هاي جذب( طراحي سامانه14 ؛( حذف مواد دارويي از آب با استفاده از بيوچارهاي پايدار13 ؛سطح بيوچار

هاي اخير در حذف ( پيشرفت17 ؛(PFCهاي بيوچار براي جذب نفت و تركيب پلي / پرفلوئورو )( كامپوزيت16 ؛هاي نفتيبراي حذف نشتي

منظور كاربرد بيوچار به (19 ؛هاها و ميكروارگانيسم( تاثير بيوچار روي بيوفيلم18  ؛هاي بيوچارآرسنيك با استفاده از بيوچار و كامپوزيت

سازي ساده ( رويكردهاي مدل21 ؛پوشش كربنها از آب و فاضالب توسط مواد تحت( حذف ميكروپالستيك20 ؛حذف آكتينيدها و النتانيدها

( بيوچار 23 و سازي جذب بيوچار نسبت به كربن فعال در تصفيه آب( بهينه22 ؛هاي آلي توسط بيوچاربيني جذب آاليندهبراي پايش و پيش

.هاي آبيحاوي آهن صفر ظرفيتي در مقياس نانو براي حذف آالينده

 اطالعات بيشتري از اين كتاب در لينك زير موجود است:
https://www.elsevier.com/books/sustainable-biochar-for-water-and-wastewater-treatment/mohan/978-0-12-822225-6

1 Oxyanions 

https://www.elsevier.com/books/sustainable-biochar-for-water-and-wastewater-treatment/mohan/978-0-12-822225-6
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ویرایش دوم –بودن خدمات فاضالب : مقرون به صرفهعنوان

 (WEF) زیست آبفدراسیون محیطناشر: 

 2022زمان انتشار:  سال 

صرفه بودن قبوض این کتاب مروری بر مسئله ارزان و مقرون به

فاضالب داشته و مالحظات خاصی را ارائه  رسانهای خدماتشرکت

نماید که مقامات منتخب، مدیران شرکت و کارکنان مجموعه، ممکن می

های خودشان درنظر است هنگام پرداختن به این مسائل در شرکت

بودن، صرفه گیری مقرون بهبگیرند. این شامل تعریف و اندازه

که توانایی مالی  های برنامه کمکی به افرادیکردن ویژگیبرجسته

پرداختن برای سطوح اولیه خدمات را ندارند، شناسایی اهداف اولیه برای 

کردن اقدامات عملکردی ها، لیستیک برنامه کمکی و تعیین صالحیت

ممکن برای ارائه این کمک و ارائه برخی مطالعات موردی از جوامعی که 

های اند، است. نگرانیرو بودهتالش برای مقابله با این مسائل، پیش ازنظر

های ، بر روی مشترکین، شرکتصرفه بودنبهمربوط به مقرون 

دلیل افزایش نسبتاً سریع است. به اثرگذارو کل جامعه  رسانخدمات

های موجود برای رسیدگی به های فاضالب و نرخهای زیرساختهزینه

ه نیز تر از همیشه بوده و در آیندهای قدیمی، این موضوع مهمزیرساخت

 خواهد بود.

:های کلیدیویژگی

  ؛در بخش آب صرفه بودنبهدر خصوص تحول مسائل مربوط به مقرون  روز شدهبهپوشش

  ؛بودن برای مشتری در بخش آب صرفهبهمقرونآخرین مجموعه از اقدامات

  از راهنماهای  روز شدهبهخالصهEPA  ،؛توسعه برنامه اجرایی منظوربهدر رابطه با موضوع ارزیابی ظرفیت مالی

 در بخش آب  رسانخدماتهای کارهای تأمین مالی که توسط شرکت و های مختلف کمک به مشتری و سازتدوین و گردآوری برنامه

؛شوداستفاده می

 بودن صرفهبهمقرونهای مختلف دهنده کاربردهای عملی برنامهمطالعات موردی نشان.

 فهرست مطالب:

( 4 ؛بودن صرفهبهمقرونرویکردهایی برای رسیدگی و پرداختن به  (3 ؛بودن برای مشترکین صرفهبهمقرونگیری درک و اندازه( 2 ؛( مقدمه1

( 7 ؛( اجرای برنامه کمک به مشتری6 ؛رسانخدماتروی شرکت بر   صرفه بودنبه( اثرات برنامه مقرون 5 ؛های تأمین مالیگزینه

 .( مالحظات آینده9 و ( مطالعات موردی8 ؛های عملکردیگیریاندازه

اطالعات بیشتری از این کتاب، از لینک زیر قابل دریافت است:

https://www.wef.org/resources/publications/books/affordability/?utm_campaign=Affordability+Email&utm_source=email

&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&cpn_id=62684b83f0d74f5255b8e115&e_id=6267f583f05bb113bfc69

352

https://www.wef.org/resources/publications/books/affordability/?utm_campaign=Affordability+Email&utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&cpn_id=62684b83f0d74f5255b8e115&e_id=6267f583f05bb113bfc69352
https://www.wef.org/resources/publications/books/affordability/?utm_campaign=Affordability+Email&utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&cpn_id=62684b83f0d74f5255b8e115&e_id=6267f583f05bb113bfc69352
https://www.wef.org/resources/publications/books/affordability/?utm_campaign=Affordability+Email&utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&cpn_id=62684b83f0d74f5255b8e115&e_id=6267f583f05bb113bfc69352



