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 2016سال انتشار: 

CRC Press, Taylor & Francis Groupناشر: 

از جمله این  گذارد.یاز آب م یدر حذف فلزات سم (Membrane Technology)یی غشا یورابر استفاده از فن تمرکز خود رااین کتاب   

دو تا پنج هزار  نیدر سطوح ب نزمی پوسته درطور متوسط به باتیترک نی. ااشاره کرد دیو فلورا ومی، اورانکیآرسنتوان به فلزات سمی می

، غذا و آب در هوا قیها که در درجه اول از طرانسان یرا برا باتیترک نیتوان ای( وجود دارند و مونیلی)قطعات در م لوگرمیدر ک کروگرمیم

های تصفیهبهبود  یبرا یادیها، مطالعات زندهیآال دیمنظور انطباق با حداکثر سطح جد. بهنظر گرفتدر یسم اریها قرار دارند، بسمعرض آن

  آلوده انجام شده است. ینیرزمیو ز یسطحهای آباز  یحذف فلزات سم یبرا دیجد پاالیش یهایوراتوسعه فن ایانجام شده 

فلزات  نیحذف چن یکننده برا دواریام یفناور کیعنوان به ییغشا ی، فناورآب هیتصف یموجود قابل استفاده برا یهایورافن انیدر م  

و هم  ونیلتراسی، اسمز معکوس، اولترافونیلتراسی، نانوفیسنت یندهایفرآ، مانند یکتاب هم فشار محور نیاز آب شناخته شده است. ا یسم

ن اثرگذاری همراه شرایط کاربرد و میزابهرا  ییغشا یستیز یو راکتورها غشا ریتر مانند اسمز رو به جلو، تقطشرفتهیپ ییغشا یندهایفرآ

کار به ینوع فناوربسته به ،جیو هم در مورد نتا ءغشا یورااصول فن نهیکتاب ارائه اطالعات هم در زم نیا ی. جنبه اصلکندهرکدام، توصیف می

است. رفته
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 شیمربوط به افزا یبا مباحث مقدمات کتاب در ابتدا دهد. یدر آب و فاضالب را پوشش م هاکیکروپالستیم موضوعات مربوط بهکتاب  نیا

توانند با آب تعامل داشته یها مکیکروپالستیکه م یشود و به مکانیو چرخه آب انسان شروع م کیکروپالستیدر مورد م یعالقه جامعه علم

 ییایمیمواد ش چنینهم ها واچهیها و در، مانند رودخانهنیریش هایدر آب کیکروپالستیشواهد وجود م یبعد یهادر فصل باشند اشاره دارد.

 شود.یم یبررس ییهاستمیس نیدر چن کیکروپالستیمخطرناک مرتبط با 

 :از که عبارتند کندیدر فاضالب بحث م کیکروپالستیها در مورد وجود ماز فصل گرید یامجموعه

مورد  یکیپالست یایومدیب، در پساب در سراسر جهان کیکروپالستیغلظت م ،خانه فاضالبهیتصف قیها از طرانتقال آن، هامنابع آن 

 یهادر مورد روش نیچنها همفصل نیفاضالب پساب. در ا یهااطراف لوله طیآن بر مح ریفاضالب و تأث یهاخانههیاستفاده در تصف

. در فاضالب استفاده شده، بحث شده است هاکیکروپالستیم یکه تاکنون برا یانمونه لیو تحل هیو تجز یبردارنمونه یها، روشیریگنمونه

در  ستیزطیحفاظت از مح یبرا یدستورالعمل جهان کیخالصه تمام مقررات و ابتکارات مربوطه است که به ضرورت  لفص کیسرانجام، 

 اشاره دارد. هاکیکروپالستیو م یکیپالست یهایبرابر آلودگ

کتاب دارد.  یشتریبه توجه ب ازیمورد مطالعه قرار گرفته است و ن ندرتو در فاضالب به نیریآب ش یهاستمیدر س کیکروپالستیمبحث م

 فاضالبو  نیریآب ش یهاستمیس رانیبرداران و مدبه بهره ژهیوتر و بهبه مخاطبان گسترده هیاول یهاافتهی نیبا هدف جلب توجه امذکور 

 یهاستمیها، سانوسیدر اق میکروپالستیک، درک منابع مطلع هستند ییایدر یهاکه از مشکل زباله یافراد یبرا نیچن. هماستتالیف شده

 خواهد بود. دیفاضالب مف یهاخانههیو تصف نیریآب ش

پسماند و  تیری، مدیشهر یزیرعمران، برنامه ی، مهندسطیمح یمیش نهیدر زم استگذارانیمحققان و س یکتاب برا نیا طور کلیبه

ارزشمند است.  زیو انسان هستند نزیست محیط یرو زیر کیپالست راتیکه نگران تأث یکسان ی، برانیبر اشود. عالوهیم هیتوص یشناسسم




