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این کتاب که پیشبینی تقاضای آب شهری نام دارد شامل  14فصل و  350صفحه است.
این کتاب طیف گسترده ای از تأثیرات عوامل مختف بر تقاضای آب شهری همانند آب
و هوا ،تغییراقلیم ،قیمتها و نرخ های آب و برنامههای حفاظت کوتاهمدت و بلندمدت را
مورد بررسی قرار می دهد .همچنین در این کتاب توضیح داده میشود که چگونه تمام
تکنیکهای پیشبینی تقاضای آب ،که توسط تاسیسات آب و برق ایاالت متحده استفاده
شده است ،بهکار گرفته شوند .برای مثال:
 .1پیش بینی تقاضای سرانه آب ساالنه
 .2پیشبینی تقاضای آب ساالنه توسط طبقه مشتری عمده و اصلی
 .3پیشبینی حداکثر تقاضای روزانه
 .4پیشبینی تقاضای آب ماهانه
 .5پیشبینی تقاضای آب روزانه
 .6پیشبینی درآمد مربوط به میزان پیش بینی تقاضای آب
این کتاب راهکارهایی برای انتخاب روش های پیش بینی درست را باتوجه به کاربردهای درنظرگرفته شده توسط طراح یا کاربر ،مانند
ظرفیت سیستم اندازه گیری و تامین آب خام ،میزان مصرف ،پیشبینی درآمد یا برنامه ریزی سیستمهای توزیع ،ارائه می دهد.
عالوه بر این ،کتاب به کاربر میگوید که چه اطالعاتی را برای پیشبینی نیاز دارد و نشان میدهد که چگونه از تکنیکهای مفید مانند
انحراف منحنی ،تحلیل رگرسیون آماری و سایر روشهای قدرتمند استفاده کند .کاربر میتواند پیش بینی تقاضای آب را با اطالعاتی که
در این کتاب وجود دارد ،بهصورت پیچیده یا ساده ،انجام دهد.
لوح فشرده ضمیمه این کتاب شامل موارد زیر است:
  20سال داده های آب و هوایی روزانه  66سال استفاده روزانه از آب (مجموعه قابلتوجهی از دادهها ،مورد استفاده برای چندین تمرین مهم در تجزیه و تحلیل تقاضای آب) نمودار منحنی تقاضا (آزمایش رابطه قیمت و تقاضا) داده های  15ساله برای تجزیه و تحلیل تقاضای سرانه آب (درک مفاهیمی مانند تحلیل رگرسیون) دادههای ماهانه  10ساله درباره ابعاد و عوامل کاربرد آب (پیشبینی تنوع فصلی استفاده از آب برای یک کالس مشتری یا ابزار) -انواع پیشبینی های تقاضای آب و برنامه های کاربردی
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