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کتاب  نیا کند.های عددی در مدل را معرفی میتحلیلهای عددی و استفاده از روشسازی و کتاب هیدرولیک محاسباتی مفهوم مدل

معادالت  دهد.یرا ارائه م یآب طیاصول در مح نیو مشکالت پرداخته شده توسط ا کیدرولیه یمختصر و جامع از اصول اساس یحاتیتوض

 ی، هسته اصلکیدرولیدر ه یعدد یهاساخت و استفاده از روش یمراحل الزم برا گنجانده شده است. یو عدد یلیتحل یهاحل، راهانیجر

ها اچهیآب در تیفیک یسازو مدل یارودخانه یهاستمیس دنبال دارد:به یمحاسبات کیدرولیه از یکاربرد مثالدهد و دو یم لیکتاب را تشک

 یمحاسبات کیدرولیه بخشد.یرا ارتقا م یدانشگاه یهاطیدر مح میمفاه یریادگیکه در کتاب وجود دارد  یناتیو تمر یتئور نیا ها.و رودخانه

بوط مشکالت مر تیریدر مد ریو متخصصان درگ یدولتریو غ یادارات دولت ی، اعضاارشد، محققان یو کارشناس یکارشناس انیدانشجو یبرا

 نظر گرفته شده است.به آب در

ترتیب آمده است. در ادامه به تفسیر دامنه های یک و دو بهسازی مرتبط با مشکالت آبی در فصلسازی و مدلتئوری مدلدر این کتاب، 

سازی سیستم پردازد. در فصل هفتم به مدلهای عددی در ادامه میجریان سیال و روش اجزا محدود و روش حجم محدود و مشخصات روش

به روشن  هایی نیز آورده شده کهثالهر یک از فصول مکند. در می نسازی کیفیت آب را بیار نهایت مدلرودخانه و انتشار سیل پرداخته و د

کند.کردن مطالب همان فصل کمک می
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و  کپارچهیمنابع آب  تیریاستفاده مجدد از آب در مد یایمزا از موفق یهاداستان نیبهتر، نقاط عطف در استفاده مجدد از آبکتاب 

 یمطالعات مورد دهد.یرا نشان م ندهیآ یشهرها داریو توسعه پا ییآب و هوا راتییبا تغ ی، سازگاریچرخه آب شهر تیرینقش آن در مد

گلف و  نی، زمیکشاورز یاریآب مثل ،استفاده مجدد از آب یهادر انواع روش تیموفق یدهایها و کل، چالشدیدادن فوانشان یمنتخب برا

استفاده  میمستقغیرو  میمستق یدنیاستفاده مجدد از آب آشام نیچنو هم ستیزطیمح تی، تقویو صنعت ی، مصارف شهرفضای سبز یاریآب

، افسران یاسیبزرگ س گذاراناستیس اریاستفاده مجدد از آب در سطح جهان در اخت یهاوهیش نیاز بهتر یکتاب با درک خوب نیاشود. یم

شده را  افتیکند تا آب بازیها کمک مو به آن ردیگیقرار م یافتیکنندگان آب باز، اپراتورها، مصرفزانیر، برنامهنی، مهندسرانی، مدمنتخب

 . رندینظر بگدر باال یدوستانه و با ارزش اجتماع، ستیزطیمح دار، دوستبا دوام ،ی، اقتصادمنیا صورتبه

نقش استفاده شود که شامل های اصلی موجود در این زمینه به هفت بخش تقسیم میاین کتاب پس از بیان مقدمه و مروری بر چالش 

 افتیباز یهاستمی: سیاستفاده مجدد از آب شهر، یافتیاز آب باز یاستفاده شهر، ندهیآ یآب و شهرها کپارچهی تیریمجدد از آب در مد

ز آب ا یحیو تفر یطیاستفاده مح، استفاده از آب بازیافتی در کشاورزی، استفاده از آب بازچرخانی در کاربردهای صنعتی، متمرکز آبریغ

پردازد. در های موفق در هر زمینه میهایی به جزییات و تجربهآشامیدنی است و در هر بخش در طی فصلهای افزایش منابع آب و یافتیباز

شود.ها نیز اشاره مینوشتن هر بخش از افراد و متخصصان سرشناسی استفاده شده است که در کتاب به آن




