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معرفی کتاب

شهري زیرساخت -هاي آبیریزي سامانهتجزیه و تحلیل، طراحی و طرحعنوان: 

 2022سال  انتشار: سال

 نویسنده: دکتر محمد کارآموز  )استاد دانشگاه تهران(

 CRC Pressناشر: 

 2022سال  انتشار: سال

ها و زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. سیالبهای شهری و صنایع، سبب وضعیت ناخوشایند محیطگسترش آب وی افزایش تقاضا

این  است. های آبی را برای ایفای نقش و ارائه خدمات به عموم، تغییر دادههای مربوط به زیرساختآوری و توانایی سامانهدرپی، تابهای شدید و پیخشکسالی

های شهری، اطالعات اساسی را در خصوص علم و عوض کرده است. این کتاب با تمرکز بر چالشرا نیز  آبو مدیریت منابع  ریزیشیوه طرح، مسائلها و نگرانی

ظهور نوچنین به مسائل مهم هم د.کنهای فاضالب شهری را نیز بررسی میها، آبرسانی و زیرساختچنین مباحث مربوط به طوفانمهندسی آب ارائه داده و هم

مدل  مربوط به هایای و پیشرفتماهواره هایکاربرد داده، محیطیتصویرسازی زیست، سیالبدر برابر  آوریتابسازی اقتصادی، سازی و مدلشبیه از قبیل

.پردازدمی )DEM( دیجیتال هایداده

هاي این کتاب شامل موارد زیر است:ویژگی

های آب شهری؛زیرساخت ریزی سامانهکاربردهای تئوری، عملی و واقعی تجزیه و تحلیل، طراحی و طرحبررسی -

های طبیعی و غیرطبیعی؛بحث در مورد قوانین اساسی، هیدرولیک و هیدرولوژی حرکت جریان آب در محیط-

ها، قابلیت اطمینان و مدیریت بالیا؛حلیل سامانههای آبی، اقتصاد آب، تجزیه و تشرح طیف وسیعی از موضوعات جدید در خصوص دارایی-

های مفهومی و مبتنی بر داده؛سازی مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی و شبیهبررسی جزئیات مدل-

های یادگیری ماشین؛زیستی، تشخیص الگو و ویژگیآوری در برابر سیالب، تصویرسازی محیطتوضیحاتی در خصوص تاب-

زیستی برسد. های آبی و محیطشود خواننده به سطح باالیی در زمینه مدیریت سامانهاز ابزارها و راهبردهای نوظهور که سبب می ایشرح مجموعه-

بی های آبرای دانشجویان مقطع کارشناسی و باالتر که در حال گذراندن واحدهایی در حوزه تجزیه و تحلیل منابع و سامانه به عنوان یک منبع مفیداین کتاب 

کند.چنین مهندسین و متخصصان مربوطه، ایفای نقش میهستند و هم

 شرح زیر است:فصل تهیه شده به 14فهرست مطالب این کتاب که در 

های سامانه :فصل پنجم؛ هیدرولیک آب شهری :فصل چهارم؛ هیدرولوژی آب شهری :فصل سوم؛ فعل و انفعاالت و چرخه آب شهری :فصل دوم؛ مقدمه :فصل اول

؛ مدیریت دارایی –اقتصاد آب شهری  :فصل هشتم؛ زیرساخت فاضالب :فصل هفتم؛ های تامین آب شهریزیرساخت ؛فصل ششم؛ های شهریزهکشی طوفان

 :دوازدهمفصل ؛ مدیریت بالیای آب شهری :فصل یازدهم؛ پذیریریسک و اطمینان: فصل دهم؛ هاهای آب شهری و حل تعارضتجزیه و تحلیل سامانه :فصل نهم

.محیطیتصویرسازی زیست :فصل چهاردهم؛ آوری شهرها در برابر سیالبتاب: فصل سیزدهم؛  سازی هیدرودینامیکی و هیدرولوژیکی شهریشبیه

 اطالعات بیشتری از این کتاب در لینک زیر موجود است:
https://www.routledge.com/Water-Systems-Analysis-Design-and-Planning-Urban-Infrastructure/Karamouz/p/book/ 9780367528454 

https://www.routledge.com/Water-Systems-Analysis-Design-and-Planning-Urban-Infrastructure/Karamouz/p/book/%209780367528454
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ریزي، طراحی و اجراي تاسیسات جدید یا ارتقا یافته بازیابی منابع آبعنوان: طرح

Water Environment Federation ناشر:

2021سال انتشار: 

منظور صرفه بهزيست و مقرون بههاي سازگار با محيطخصوص روشمرتبط، با تصميماتي درهاي دولتي هاي آب و فاضالب و نهادبسياري از شركت

هاي غيرمتمركز ها ممكن است نياز به ارتقاي سامانههاي آبي و استفاده خردمندانه از منابع، مواجه هستند. اين چالشمديريت فاضالب، حفاظت از محيط

كه چنين شرايطي جاييهاي جديد و با ظرفيت باال باشند. از آناي تاسيسات بازيابي منابع آبي خود به سامانهاي يا ارتقبه تاسيسات مكانيكي جديد منطقه

عنوان اين كتاب به شود، اكثر مديران تجربه نداشته يا تجربه كمي با فرآيند ارتقا دارند.سال در تاسيسات با اندازه كوچك تا متوسط ايجاد مي 30-20هر 

هاي قوانين و پيمانكاران براي هدايت كنندهرسان و ساير افراد مسئول نظير مهندسين شهري، وضعهاي خدماتكمك به مديران شركت يك راهنما براي

سرويس براي طرح تاسيسات، نحوه ارزيابي پيشنهادهاي  هايي در خصوص نحوه توسعه محدودهاين كتاب شامل بخش كند.به اين فرآيند عمل مي

هاي مختلف تحويل پروژه، نحوه تر، چگونگي انتخاب و ارزيابي روشگيري آگاهانه در خصوص حركت به سوي تاسيسات پيچيدهمهندسي، نحوه تصميم

تعامل با مهندس در هر مرحله و انواع موضوعات ديگر است.

 :رح زير استشي كتاب بهها و مزاياويژگي

 ؛اندازيشامل اطالعات دقيق در خصوص الزامات ساخت و ساز و راه 

 ؛دادن فرآيندهاي ارتقا براي هر اندازه از تاسيساتپوشش 

 ؛ارائه اطالعات بحراني براي تاسيسات آب و فاضالب

 ابزاري كليدي براي راهبري يك فرآيند پيچيده براي بسياري از مديران.

 قرار زير است:فصول اين كتاب به 

ريزي ارتقاي تاسيسات موجود؛ فصل سوم: ارتقاي از تاسيسات غيرمتمركز؛ فصل چهارم: طرح تسهيالت؛ فصل پنجم: فصل اول: مقدمه؛ فصل دوم: طرح

رحله طراحي هاي تحويل پروژه، فصل ششم: مهندسي ارزش و بررسي قابليت ساخت تاسيسات؛ فصل هفتم: مرحله طراحي اوليه؛ فصل هشتم: مسامانه

 اندازي و استارتاپ تاسيسات.نهايي؛ فصل نهم: مرحله ساخت؛ فصل دهم: راه

 اطالعات بيشتري از اين كتاب در لينك زير موجود است:
https://www.wef.org/resources/publications/books/planning/ 

https://www.wef.org/resources/publications/books/planning/



