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 (AWWAکارهاي آبی آمریكا ) رسان انجمنهاي خدماتمارك کردن شرکتبنچعنوان: 

 مدیریت عملكرد براي آب و فاضالب

 (AWWAکارهاي آبی آمریكا ) انجمنناشر: 

 2020زمان انتشار: 

رسان )نظير يك شركت آب و يا محك زدن، يك چارچوب براي يك شركت خدمات 1مارك كردنبنچ برايشده آوريهاي جمعداده

مارك يا شروع كردن به فرآيند هاي بنچكند تا بتواند اهداف و ميزان پيشرفت خود را مورد بررسي قرار دهد. استفاده از دادهفاضالب( ارائه مي

هاي منظور ارضاي توقعرسان، بههاي خدماتهاي موثر و كارآمد شركتبراي بهبود كارايي باشد. پيشرفتتواند كليدي گيري عملكرد، مياندازه

كردن يك ابزار با ارزش براي  ماركصورت كلي، بنچها و انطباق بيشتر با مقررات دقيق و سختگيرانه، الزم است. بهمشتريان، مديريت نرخ

صورت سيستماتيك، كارايي خود را بهبود بخشند. انجمن كارهاي آبي گيران است تا بتوانند بهمهاي آب و فاضالب و تصميمديران سامانه

گيري دادن اندازهميالدي با هدف در اختيار قرار 9519رسان را در سال هاي خدماتكردن شركت مارك( توسعه برنامه بنچ2AWWAآمريكا )

 هاي خارجي، شروع كرد. هاي داخلي و مقايسهو رديابي پيگيريرسان آب و فاضالب براي هاي خدماتعملكرد شركت

برداري كار، بهره مشتريان، عمليات كسب و  هاي عملكردي براي پنج حوزه عملياتي شامل: توسعه سازماني، ارتباطدر اين كتاب، شاخص

در كانادا، ساموآي آمريكا و  االت متحده آمريكا، دو استانايدر ايالت  38هاي مذكور از ده است. دادهشبرداري از فاضالب، ارائه از آب و بهره

هزار نفر را تحت  500الي  10ها استفاده شده است، محدوده جمعيت هاي آنرساني كه از دادههاي خدماتده است. شركتشتهيه  پورتوريكو

چنين در موارد در اين گزارش موجود است. هم 2019ها در سال مالي هاي مربوط به عملكرد آناي از دادهدهند. خالصهپوشش قرار مي

العات بيشتري رسان، آورده شده است. اطهاي خدماتمارك كردن شركتمربوط به بنچ AWWAهاي قبلي ممكن، روندهاي تاريخي از بررسي

است: قابل دسترسياز اين كتاب، در لينك زير 
https://www.awwa.org/Store/Product-Details/productId/86710740 

1 Benchmarking 
2 American Water Works Association 
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زدایی ميكروبی براي )توليد( آب آشاميدنی با انرژي پایينهاي نمكپيل

 IWWAناشر: 

 2021زمان انتشار: 

صورت روزافزوني در حال گسترش است. يك هاي آشاميدني دارند، بههايي كه نياز به انرژي كمتري براي توليد آباستفاده از روش
1MIDES زدايي ميكروبيهاي نمكاز پيل (2MDCsبه )عنوان پيش( 3تصفيه براي فرآيند اسمز معكوسROاستفاده مي ) ،كند. در نتيجه

ميكروبي، براساس فناوري زدايي هاي نمكپذير است. پيلزدايي از آب شور و تصفيه فاضالب با استفاده از آن امكانزمان نمكفرآيند هم

تواند به غشاهاي تبادل يوني كه نيازي به انرژي خارجي ورودي ندارند، بيوالكتروشيميايي هستند كه در آن تصفيه بيولوژيكي فاضالب مي

دهند. در م ميزدايي را با استفاده از انرژي موجود در فاضالب انجازمان فاضالب را تصفيه كرده و نمكصورت همها، بهMDC  د.شومتصل 

( بيوالكتريسيته از انرژي موجود در يك مترمكعب فاضالب، توليد كند. در مقايسه kWhساعت )كيلووات 8/1تواند حدود مي MDCواقع، يك 

كيفيت شود. توسط اين فناوري نوين، دو خط آب با جويي ميانرژي الكتريكي، صرفه 3kWh/m 3متعارف، بيشتر از  ROبا استفاده از فرآيند 

 گيرند. زدايي شده و پساب( تبديل شده و مورد استفاده بعدي قرار ميپايين )آب شور و فاضالب( به دو خطوط با كيفيت باال )آب نمك

هاي امل آخرين توسعهكه مورد حمايت مالي اتحاديه اروپا بود را ارائه داده و ش MIDESدست آورده شده در پروژه اين كتاب، اطالعات به

تا  2016هاي در سال زدايي ميكروبي است. اين پروژههاي نمكشور با استفاده از فناوري جديد پيلزدايي آب دريا و آب لببه نمك مربوط

ب آشاميدني ايمن آزدايي، توسط توسعه يك فرآيند پايداري كه نياز به انرژي كمي براي توليد با هدف ايجاد انقالبي در روش نمك 2020

لكتروشيميايي، ارزيابي اسازي رآكتور چون الكترودهاي با ساختار نانو، غشاهاي ضد رسوب، طراحي و بهينهازي شد. مواردي همسدارند، پياده

صورت تاب بهچرخه حيات، الكتروشيمي ميكروبي و كنترل و مهندسي فرآيند، از جمله مواردي است كه به آن پرداخته شده است. اين ك

ريافت است:رايگان از لينك زير قابل د
https://iwaponline.com/ebooks/book/826/Microbial-Desalination-Cells-for-Low-Energy 

1 Microbial Desalination for Low Energy Drinking Water 
2 Microbial Desalination Cells 
3 Reverse Osmosis 
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