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افزایش تقاضای آب و گسترشهای شهری و صنایع ،سبب وضعیت ناخوشایند محیطزیستی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی شده است .سیالبها و
خشکسالیهای شدید و پیدرپی ،تابآوری و توانایی سامانههای مربوط به زیرساخت های آبی را برای ایفای نقش و ارائه خدمات به عموم ،تغییر داده است .این
نگرانیها و مسائل ،شیوه طرحریزی و مدیریت منابع آب را نیز عوض کرده است .این کتاب با تمرکز بر چالشهای شهری ،اطالعات اساسی را در خصوص علم و
مهندسی آب ارائه داده و همچنین مباحث مربوط به طوفانها ،آبرسانی و زیرساختهای فاضالب شهری را نیز بررسی میکند .همچنین به مسائل مهم نوظهور
از قبیل شبیهسازی و مدلسازی اقتصادی ،تابآوری در برابر سیالب ،تصویرسازی زیستمحیطی ،کاربرد دادههای ماهوارهای و پیشرفتهای مربوط به مدل
دادههای دیجیتال ) (DEMمیپردازد.
ویژگیهاي این کتاب شامل موارد زیر است:
 بررسی کاربردهای تئوری ،عملی و واقعی تجزیه و تحلیل ،طراحی و طرحریزی سامانه زیرساختهای آب شهری؛ بحث در مورد قوانین اساسی ،هیدرولیک و هیدرولوژی حرکت جریان آب در محیطهای طبیعی و غیرطبیعی؛ شرح طیف وسیعی از موضوعات جدید در خصوص داراییهای آبی ،اقتصاد آب ،تجزیه و تحلیل سامانهها ،قابلیت اطمینان و مدیریت بالیا؛ بررسی جزئیات مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی و شبیهسازی مدلهای مفهومی و مبتنی بر داده؛ توضیحاتی در خصوص تابآوری در برابر سیالب ،تصویرسازی محیطزیستی ،تشخیص الگو و ویژگیهای یادگیری ماشین؛ شرح مجموعهای از ابزارها و راهبردهای نوظهور که سبب میشود خواننده به سطح باالیی در زمینه مدیریت سامانههای آبی و محیطزیستی برسد.این کتاب به عنوان یک منبع مفید برای دانشجویان مقطع کارشناسی و باالتر که در حال گذراندن واحدهایی در حوزه تجزیه و تحلیل منابع و سامانههای آبی
هستند و همچنین مهندسین و متخصصان مربوطه ،ایفای نقش میکند.
فهرست مطالب این کتاب که در  14فصل تهیه شده بهشرح زیر است:
فصل اول :مقدمه؛ فصل دوم :فعل و انفعاالت و چرخه آب شهری؛ فصل سوم :هیدرولوژی آب شهری؛ فصل چهارم :هیدرولیک آب شهری؛ فصل پنجم :سامانههای
زهکشی طوفانهای شهری؛ فصل ششم؛ زیرساختهای تامین آب شهری؛ فصل هفتم :زیرساخت فاضالب؛ فصل هشتم :اقتصاد آب شهری – مدیریت دارایی؛
فصل نهم :تجزیه و تحلیل سامانههای آب شهری و حل تعارضها؛ فصل دهم :ریسک و اطمینانپذیری؛ فصل یازدهم :مدیریت بالیای آب شهری؛ فصل دوازدهم:
شبیهسازی هیدرودینامیکی و هیدرولوژیکی شهری؛ فصل سیزدهم :تابآوری شهرها در برابر سیالب؛ فصل چهاردهم :تصویرسازی زیستمحیطی.
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
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معرفی کتاب
عنوان :طرحریزي ،طراحی و اجراي تاسیسات جدید یا ارتقا یافته بازیابی منابع آب
ناشرWater Environment Federation :
سال انتشار2021 :

بسياري از شركتهاي آب و فاضالب و نهادهاي دولتي مرتبط ،با تصميماتي درخصوص روشهاي سازگار با محيطزيست و مقرون بهصرفه بهمنظور
مديريت فاضالب ،حفاظت از محيطهاي آبي و استفاده خردمندانه از منابع ،مواجه هستند .اين چالشها ممكن است نياز به ارتقاي سامانههاي غيرمتمركز
به تاسيسات مكانيكي جديد منطقهاي يا ارتقاي تاسيسات بازيابي منابع آبي خود به سامانههاي جديد و با ظرفيت باال باشند .از آنجاييكه چنين شرايطي
هر  30-20سال در تاسيسات با اندازه كوچك تا متوسط ايجاد ميشود ،اكثر مديران تجربه نداشته يا تجربه كمي با فرآيند ارتقا دارند .اين كتاب بهعنوان
يك راهنما براي كمك به مديران شركتهاي خدماترسان و ساير افراد مسئول نظير مهندسين شهري ،وضعكنندههاي قوانين و پيمانكاران براي هدايت
به اين فرآيند عمل ميكند .اين كتاب شامل بخشهايي در خصوص نحوه توسعه محدوده سرويس براي طرح تاسيسات ،نحوه ارزيابي پيشنهادهاي
مهندسي ،نحوه تصميمگيري آگاهانه در خصوص حركت به سوي تاسيسات پيچيدهتر ،چگونگي انتخاب و ارزيابي روشهاي مختلف تحويل پروژه ،نحوه
تعامل با مهندس در هر مرحله و انواع موضوعات ديگر است.
ويژگيها و مزاياي كتاب بهشرح زير است:
 شامل اطالعات دقيق در خصوص الزامات ساخت و ساز و راهاندازي؛
 پوششدادن فرآيندهاي ارتقا براي هر اندازه از تاسيسات؛
 ارائه اطالعات بحراني براي تاسيسات آب و فاضالب؛

 ابزاري كليدي براي راهبري يك فرآيند پيچيده براي بسياري از مديران.
فصول اين كتاب به قرار زير است:
فصل اول :مقدمه؛ فصل دوم :طرح ريزي ارتقاي تاسيسات موجود؛ فصل سوم :ارتقاي از تاسيسات غيرمتمركز؛ فصل چهارم :طرح تسهيالت؛ فصل پنجم:
سامانه هاي تحويل پروژه ،فصل ششم :مهندسي ارزش و بررسي قابليت ساخت تاسيسات؛ فصل هفتم :مرحله طراحي اوليه؛ فصل هشتم :مرحله طراحي
نهايي؛ فصل نهم :مرحله ساخت؛ فصل دهم :راهاندازي و استارتاپ تاسيسات.
اطالعات بيشتري از اين كتاب در لينك زير موجود است:
https://www.wef.org/resources/publications/books/planning/
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