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 04.... (ج) ی، اسکرابر اتاقک اسپر(ب)مرطوب  یکلونی، اسکرابر س(الف) یاسکرابر ونتور: 12-1  شکل

 07 ................................................................................................................... یاپارچه یلترهایف: 90-1  شکل

 06......................................................... کیالکترواستات یهاعملکرد رسوب دهنده کیشمات: 91-1 شکل

 02............................................................................................ یطحعملکرد جذب س کیشمات: 99-1 شکل

 71 .. کیولوژیب یهاکنندههیتجز حیتلق تیو اهم ندهیآال یریپذهیتجز زانیم نیارتباط ب: 99-1 شکل
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 60............................................................................................................بسته لتریوفیب کیشمات: 97-1  شکل

 60.............................................................................................................. چکنده لتریاز ف یینما: 96-1  شکل
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 104 .................................................................... لتریوفیب کی یکیزیف ستینمونه ساده شده ز: 4-9 شکل

 197 ..................................... لتریوفیمختلف در راکتور ب یهادر غلظت ندهیحذف آال ییکارا: 1-4 شکل

 170 ................................... مختلف یهااسیقارچ در مق لتریوفیب یاز مدل مفهوم یکیشمات: 1-0  شکل

 161 ......................................................... آلوده یگازها هیتصف یهایفناور یهانهیهز سهیمقا :1-7 شکل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نمودارها فهرست
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 تقدیم به                                               

 هایی كه    انسان                                                               

 به فردایی                                                                

 . اندیشند بهتر می                                                                                                  

 ه ناشرمقدم
 

سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید، قدرتی که در مقایسه با سایر 

مکاتب الهی، انسان را . موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکند

های تقرب  ه راهاز جمل. باشد گیری او به سوی خالقش می دانند که جهت طلب و پویا می موجودی کمال

علمی که در دریای بیکران آن هر ذره نشانی از . به خداوند، علم است، علمی که زیبایی عقل است

اندوزی  ست که به علما رو از این. شود آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر می

به ابزاری نیاز دارد که مهمترین آن  وزیــآم اما علم. نظیر مبذول گردیده است آموزی توجهی بی و دانش

جهت . کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان، پاسخگوی این نیاز خواهد بود

های علم و دانش و رشد و شکوفایی استعدادها،  تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایه

های معنوی هموطنان گرامی  نتظار داریم با حمایتانتشار کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و ا

گرچه تالش خواهد شد در حد دانش و تجربه اندکمان . های مؤثر و ارزشمندی را برداریم بتوانیم گام

تواند ما  های شما عزیزان می کارهایی بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد، ولی اذعان داریم که راهنمایی

. های شما خواهیم بود شا باشد، لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنماییرا در ارتقای کیفی کتاب راهگ

در پایان از همه عزیزانی که در مراحل مختلف تهیه، تدوین و چاپ کتاب از همفـکری و همـکاری 

دكتر محمدحسن احرامپوش،  ماهرخ جلیلی، مهئدسوص ــام به خص وردار بودهــها برخ آن

مهندس ، (نویسندگان) مه تیموری، دكتر علی اصغر ابراهیمیمهندس فریبا عباسی، دكتر فهی

، نوروزی محمدحسینمهندس مهدی خانی و مهندس  ،(مدیر فروش) محمد خانی علی

  .سپاسگزاری نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم

                    محمدرضا خانی                                                                                                        

  مدیر مسئول انتشارات خانیران   

            
 

 

 

توانند از طریق تماس  ها و مراكز و مؤسسات محترم می جهت اطالع از میزان تخفیف و نحوه همکاری، كتابفروشی* 

 .این مركز اطالعات الزم را كسب نمایند  تلفنی یا مکاتبه با آدرس

های زیر، خرید آنالین از  شمارهمراجعه حضوری، تماس تلفنی با : پذیر است خرید جزئی به یکی از روشهای زیر امکان*

 .و  یا مکاتبه با آدرس دفتر انتشارات  www.khaniranshop.comطریق سایت 

 طبقه اول -4پالک-كوچه داوودآبادی شرقی-كوچه باغ نو-خیابان نصرت-خیابان كارگر شمالی-میدان انقالب

 (912كد تهران ) 66421169-66669661-66666166:  تلفن

  به نام علی محمد خانی -بانك ملی -  6916662094291906و شماره كارت   9141661661991حساب سیبا 

  محمد خانی یبه نام عل-بانك ملت  -6294116666026209و شماره كارت     1190160161حساب 

 

http://www.khaniranshop.com/


 

 

 

 :شگفتاریپ
 
 نیا تیدر اهم. ستیمقدور ن یبوده و بدون آن زندگ اتیاز جمله عناصر ضروری برای ادامه ح هوا

. برابر است 10از  شیبا غذا و آب ب سهیانسان به هوا در مقا ازمندیین زانیبس که م نیهم یموهبت اله

آن اتخاذ  یگو کنترل آلود رییشگیبه منظور پ یداتیتمه یستینعمت با نیدر راستای حفظ ا نیبنابرا

 کیتکنولوژی است، بعنوان  شرفتیشدن و پ یاز صنعت یروزافزون هوا که عموماً ناش یگردد و آلودگ

انسان متفکر امروزی، در . مگان واقع گرددمورد توجه ه یعموم فهیوظ کیو  ریخط اریمسأله بس

و  دیجد نیقوان وضع. خسارات اقدامات متعددی انجام داده است نیا لیدر راستای تعد ر،های اخی سال

به …و یسازمان بهداشت جهان ست،یز طیهای متعدد همچون سازمان حفاظت مح سازمان لیتشک

سالم با  یبه زندگ یابیدست حی، راه صحبشر یو حفظ سالمت ستیز طیحفاظت از مح انعنوان متولی

 انداردهایقرن گذشته، است مین یموضوع سبب شد تا در ط نیهم. دهد یم دیرا نو شتریطول عمر ب

تکنولوژی و  شرفتیگردد و با پ نیمختلف هوا تدو های ندهیجهت کنترل انتشار آال ای رانهیسخت گ

گفته که  نیلذا باور ا. شود تر می استانداردها سخت نیهر ساله بازة ا عیاز صنا یخروج های ندهیتنوع آال

اصول  تیبدون رعا داریبه اهداف توسعه پا یابهای بهداشت و سالمت و دستی حفظ و ارتقاء شاخص"

 .است ریانکار ناپذ ی، اصل"باشد ینم سریم یطیمح ستیبر مسائل ز یمبتن

 کیشماره  دیمانده و تهد یباق یطیحم ستیمشکل ز کیهوا  یآلودگ اد،یز های نهیوجود تالش و هز با

 ها، ندهیآال. و گوناگون است ادیز اریهوا بس یمنابع آلودگ. است یسالمت عموم یبرا ستیز طیمح

و  عیمورد استفاده در صنا یندهایفرآ. باشند یمتنوع م طها در محی انتشار آن ریغلظت و مقاد

موضوع باعث  نیمتنوع بوده و هم اریبس ند،گرد یهوا م یآلودگ جادیکه منجر به ا یگرید های تیفعال

 های نهیدر همه موارد قادر به پرداخت هز عیصنا یاز طرف. شود یمشکل در کنترل انتشارات م جادیا

 یمتنوع های یکنولوژت ازمندیهوا ن یآلودگ زیآم تیکنترل موفق. ستندیهوا، ن هیگزاف مربوط به تصف

 دیو شا نیمهمتر. بزرگ و کوچک باشد اسیدر مق ها ندهیآال هیاست که قادر به رفع همه وجوه تخل

با توجه به نوع  یاقتصاد هیتصف یفناور کیبا  دیبا یاست که هر منبع آلودگ نیمسئله ا نیدشوارتر

 .ردیمورد استفاده قرار گ یکننده آلودگ دیصنعت تول

معتبر  یکردیرو ند،یفرا نیدر حال حاضر ا. مورد استفاده است های یاز فناور یکیقطعاً  لتراسیونیوفیب

را به  ها ندهیآال آل، دهیدر حالت ا. کاربرد دارد یشمال یکایدر آمر زین ای ندهیدر اروپا است و به طور فزا

در خارج از  متیارزان ق یاجزا ازبه سوخت ندارد، با استفاده  یازین کند، یم لیضرر تبد یمحصوالت ب

 نهیکم هز نیگزیجا کی تیو در نها کند یالت خطرناك نممحصو دیتول باشد، یقابل استفاده م ستمیس

متخلخل  طیدر مح توان یرا م ها ندهیآال: مفهوم اساساً ساده است نیا. است یکاربرد های هیتصف یبرا



 

 

 

 

 ستیو ز ییایمیش ،یکیزیف نیقوان کن،یل. کرد آوری جمع ندهیآال یستیز هیتجز ییرطوبت با توانا یحاو

 یروش تنها به صورت جزئ نیمورد استفاده است، در ا دهیچیپ ستمیس کیاز استفاده  یکه برا یطیمح

ساده و ارزان است که درست انجام  یزمان ونیلتراسیوفیب. رندیگ یشده و مورد استفاده قرار م بیترک

مقرون به  یوتکنولوژیب. به روز است یبه علم و مهندس ازین "درست انجام دادن" یشود، اما برا

و بو از  یسم های ندهیحذف آال یهوا را برا یکنترل آلودگ های روش نخطرتری یو ب نتری صرفه

انتشار  ادیز ریکه در مقاد یفرار و بودار هنگام یمواد آل. دهد یو شهرها ارائه م عیصنا یهوا های انیجر

پتان، مرکا لیمت اك،یآمون رینظ یباتیترک. شوند یم زیمخاطره آم ستمیو اکوس نسانسالمت ا یبرا ابند،ی

غلظت  شیافزا. گردند یم طیآزاردهنده در مح یبوها جادیباعث ا دیسولف ید لیو مت دیسولف لیمت ید

کنترل  های ستمیس یبرا یرو به رشد ازین یصنعت ساتیو تأس یمسکون یگسترش اراض ها، ندهیآال

 ستمیس کیاب انتخ ،یالدیدهه نود م لیدر اوا. دنمای یم جابیقابل تنفس و فاقد بو ا یواه یآلودگ

 . نبود یفرار منتشره در هوا در حد قابل قبول امر آسان یکاهش بو و مواد آل یبرا یکیولوژیب

کرده، عالوه بر  دایپ ییآشنا ونیلتراسیوفیب هیپا میشده است که خواننده با مفاه یکتاب سع نیا در

 یبرا دیبا یعلوم عمومو دانشمندان  استگذارانیکه مهندسان، مشاوران، محققان، س یمیمفاه نکهیا

اگر چه در مقاالت متعدد به . پوشش دهد زیبدانند و استفاده کنند، را ن ونیلتراسیوفیب یو اجرا یطراح

نادر  اریبس عیو کابرد آن در صنا ونیلتراسیوفیتوجه شده است، کتب مرتبط با ب ونیلتراسیوفیمقوله ب

موجود در جو تا  های ندهیآال یمعرف نهیمدر ز یکتاب اطالعات جامع نیگفت، در ا توان یاست و م

 یگردآور عیهوا در صنا یآلودگ رلکنت های روش نتری از مهم یکیو کاربرد آن بعنوان  ونیلتراسیوفیب

 دگاهیکتاب بتواند د نیا میاست درك مفاه دیام. شده است یمعرف یفناور یو اصول علم دهیگرد

در مناطق  ژهیبو ستیز طیدوستدار مح ندیبعنوان فرا لتریوفیو استفاده از ب یطراح نهیدر زم ای گسترده

 .فراهم آورد یصنعت

 

 


