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 فاضالب تصفیه برای زیستیمحیط هایفناوری از ایگلخانه گازهای انتشار: عنوان
Greenhouse Gas Emissions from Ecotechnologies for Wastewater Treatment 

Juan Pablo Silva Vinasco: هپدیدآورند

  2020سال انتشار: 

CRC Pressناشر: 

در مورد گازهای مفیدی زیستی، اطالعات علمی های محیطفناوریوسیله بهتصفیه فاضالب ناشی از ای انتشار گازهای گلخانهکتاب      

را فراهم اند، منتشر شدهتولید و  زیستی مختلف شهریمحیطهای فناوریاز که ، اکسیدهای نیتروژنو  اکسید، متانکربن دیای مانند گلخانه

های متداول تصفیه فاضالب روش ازصرفه عنوان یک گزینه مقرون به( بهEWWTزیستی )محیط هایفناوریوسیله بهکند. تصفیه فاضالب می

های فناوریوسیله بهاست. تصفیه فاضالب استفاده شدهزا از فاضالب های بیماریبرای بهبود حذف کربن آلی، مواد مغذی و میکروارگانیسم

های انسانی مانند طبیعی آب شیرین است که با فعالیت هایو تاالب هوازیهای بیحوضچه ،زیستی اصلی مورد بررسی در این کتابمحیط

 انتشاراخیر در مورد  مطالعاتکامل  بررسی است. این کتاب شامل میختهآ درهم کشاورزی هایتخلیه فاضالب و مواد مغذی حاصل از رواناب

با استفاده  ایی گلخانههاگاز نرخ انتشار چنین محاسبهزیستی است. همهای محیطفناوریوسیله بهتصفیه فاضالب  ناشی ازای گازهای گلخانه

اکسیژن محلول ، pH، وامل محیطی مانند دماورد تأثیر عبر این، این کتاب اطالعاتی را در مکند. عالوهاز تکنیک محفظه ایستا را معرفی می

زیستی در شرایط گرمسیری ارائه های محیطفناوریوسیله بهتصفیه فاضالب  توسطای تولید شده گازهای گلخانه اد مغذی بر انتشارو مو

دهد.می
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تصفیه آب  مفاهیم اولیه عنوان:
Basic Water Treatment, 5th Edition 

Chris Binnie and Martin Kimber: هپدیدآورند

 2013سال انتشار: 

ICE Publishingناشر: 

این کتاب به معرفی و  .استهای کیفیت آب و اصول و فرآیندهای تصفیه یک مرجع اساسی در تمام جنبهتصفیه آب  اولیهمفاهیم 

همراه توضیحات های کوتاه و قابل دسترس، بهراهنمای عملی تصفیه آب پرداخته و شامل خالصه موضوعات و معیارهای کلیدی در بخش

رویکردهای مختلف در مورد مالکیت، تنظیم و ساختارهای نهادی تأمین  پنجم این کتاب شامل جزئیاتویرایش  .نیز هستفرایندهای تصفیه 

ند مانی های آب است. محتوای فنی این ویرایش شامل فرایندهایخانهتصفیه واحدهای مختلفآب در بریتانیا و نیز فصل جدیدی در مورد 

ردپای کربن در تأمین آب، در نسخه  چنین موضوعات دیگری، از جمله ست. همهز انعقاد پیشرفته، تبادل یونی و طراحی مخزن تماسی نی

 است.جدید پوشش داده شده

ما تاب راهنیک منبع ضروری برای مهندسین آب در تمام سطوح، یک کتاب درسی برای دانشجویان و یک کتصفیه آب  مفاهیم اولیه

روز برای هب و  چنین یک راهنمای ضروری و پر از اطالعات عملیاند و همشدهانانی است که تازه وارد صنعت دبرای مهندسان یا شیمی

.است ین حوزهمتخصص
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