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را توضیح داده و دالیل اصلی رشد  این کتاب شایع ترین مشکالت جداسازی لجن فعال 
انواع میکروارگانیسم های رشته ای در لجن فعال را مورد بررسی قرار می دهد. در این کتاب 
براساس  فعال  لجن  در  موجود  میکروارگانیسم های  مهم  گروه های  شناسایی  تکنیک های 
در حوزه  موجود  ابزارهای  از  استفاده  و همچنین  میکروسکوپی  متداول  تحلیل  و  تجزیه 
شده  معرفی  کتاب  است.  شده  بیان  خالصه  به صورت   )PCR و   FISH( مولکولی  زیست 
شامل شش فصل بوده که جنبه های فنی و علمی جدید و به هنگام از این فرآیند ها را ارائه 
می دهد. نسخه جدید همچنین دارای لیست گسترده ای از مراجع برای مطالعه بیشتر است.

Forward osmosis یک تکنولوژی غشایی نوظهور با طیف وسیعی از کاربردهای مختلف 

در حوزه تصفیه آب )نمک زدایی، تصفیه فاضالب و بازیافت آب( است. استفاده ترکیبی از 
سیستم های FO برای هر دو منظور آب شیرین  کن و بازیابی آب نشان داده که هزینه های 
باالتری نسبت به فناوری های متعارف مورد استفاده را دارد. با این وجود به دلیل هزینه های 
آب  مترمکعب  هر  تولید  برای  واحد  هزینه   ،FO ترکیبی  سیستم های  پایین تر  عملیاتی 
شیرین تولید شده با این سیستم ها پایین تر از فناوری های متداول بازیافت آب و یا نمک 
زدایی آب )به عنوان مثال سیستم های اولترافیلتراسیون یا RO( است. این کتاب شامل 23 
فصل بوده که در آن کاربردها، مزایا، چالش ها و هزینه های استفاده از این تکنولوژی مورد 

بررسی قرار گرفته است. 




