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معرفی کتاب

M24 Planning for the Dis tribution of Reclaimed Water, Third Edition

از سال1983، زمانی که اولین نسخه دستورالعمل انجمن کارهای آبی آمریکا )AWWA( چاپ شد، بسیاری از امکانات آب و فاضالب، 
انجمن ها، مسئولین ایالت و کشورها سیستم های دوگانه توزیع آب را به کار گرفته اند. این سیستم ها همراه با تصفیه فاضالب برای تامین 
حداکثری ذخایر آب موجود استفاده شده است. انجمن بین المللی آب )IWA( در لندن عالوه بر آمریکا، استرالیا و بریتانیا، 13 کشور 
دیگر که برنامه های مشخص در زمینه سیستم های دوگانه توزیع آب و تصفیه آب دارند را معرفی کرده است. آن چیزی که تقریبا در 
تمام دنیا ارزش دارد، این است که تصفیه فاضالب و سیستم های دوگانه توزیع آب برای انجمن هایی که تحقیقات خود را در زمینه منابع 

آب گسترش داده اند، مورد توجه قرار گیرد.
این کتاب راهنمای جامعی برای برنامه ریزی و طراحی سیستم های توزیع آب های تصفیه و بازیافت شده، ارائه می دهد. توزیع آب 
تصفیه شده از طریق استفاده از سیستم های آب دوگانه انجام می شود؛ )یکی برای آب قابل حمل و دیگری آب غیرقابل حمل( که در 
آمریکای شمالی و در سرتاسر جهان توسعه یافته، پذیرفته شده است. مدیران سیستم های آب و مهندسان طراح به طور فزایندهای به 
استفاده از آب بازیافت شده روی آورده اند. این تمایل به دلیل کمک به ارائه خدمات بهتر برای استفاده هایی که در آن ها به آب قابل شرب 
با هزینه باال نیاز نیست، می باشد. به عنوان مثال برای آبیاری پارک های عمومی، قبرستان ها، زمین های گلف و بسیاری از فرایندهای 
صنعتی و آتش نشانی. این کتاب درباره برنامه ریزی، طراحی، ساخت، مقررات قانونی و مدیریت سیستم های دوگانه توزیع آب صحبت 

میکند که شامل سیستم های مجزا برای توزیع آب شرب و غیرقابل شرب به دست آمده از منابع فاضالب تصفیه شده، می باشد.
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سال زماني1983از انج، دستورالعمل نسخه اولين آبينمكه آب) AWWA(آمريكاكارهاي امكانات از بسياري شد، فاضالب،چاپ و
سيستمها،انجمن كشورها و ايالت تومسئولين دوگانه بهزهاي را آب گرفتهيع سيستماند.كار براهااين فاضالب تصفيه با يهمراه

شد استفاده موجود آب ذخاير حداكثري استتامين آب.ه المللي بين عالوه) IWA(انجمن لندن بريتانيادر و استراليا آمريكا، 13،بر
برنامه كه ديگر سيستمكشور زمينه در مشخص است.هاي كرده معرفي را دارند آب تصفيه و آب توزيع دوگانه چيزيهاي هكآن

سيستم و فاضالب تصفيه كه است اين دارد، ارزش دنيا تمام در انجمنتقريبا براي آب توزيع دوگانه خودهاي تحقيقات كه راهايي
داده گسترش آب منابع زمينه گيرد.در قرار توجه مورد اند،

برنامهكتاباين براي جامعي سيستمراهنماي طراحي و آبريزي توزيع وهاي تصفيه ميبازيافتهاي ارائه آدهد.شده، بتوزيع
سيستم از استفاده طريق از شده ميتصفيه انجام دوگانه آب درهاي حمل) كه غيرقابل آب ديگري و حمل قابل آب براي شود؛ (يكي

توسعه جهان سرتاسر در و شمالي است.،يافتهآمريكاي شده سيستمپذيرفته طراحمديران مهندسان و آب فزبههاي بهايندهطور اي
از آوردهبازيافتآباستفاده روي بهشده تمايل استفادهاند. اين براي بهتر خدمات ارائه به كمك آندليل در كه آبهايي به ها

ميقابل نيست، نياز باال هزينه با پاركباشد. بهشرب آبياري براي مثال قبرستانعنوان عمومي، زمينهاي بسياريها، و گلف ازهاي

M24 برنامه ریزی برای توزیع آب بازیافت شده، ویرایش سوم
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تجربيات  تخصصي در ارتباط با  هايدوره براي كتاب اين
در متن كتاب  است.در اين راستا شده گرفته درنظر پژوهشي

 است. دهشسياالت توجه  مكانيك طور وسيع به علمبه
در  كاربردي را و پانزده فصل مباحث تخصصي نويسندگان در

 (CFD) سيال محاسباتي ديناميك و عددي هايقالب روش
ناپايدار  و پايدار ،لزجلزج و غير  غيرمتقارن، شرايط متقارن و در

طور همطالب ب. اندداده گسترش مهندسي جوياندانش براي
 گرايانهواقع و عملي هايمدل بر متمركز ساده و روان و نوشتار

 حل براي جديد ابزارهاي و جديد طراحي هايبرنامه و شامل
 هايدوره طول در است كه مشكالت جاري در كار مهندسي

 در جديد مفاهيم شوند. در اين كتاب ارائهمي تجديد مختلف
تا كارشناسان و  دهدمي اجازه فصل هر در طراحي هايپروژه
 به رسيدن و پارامترها و اندازه تنظيم جويان برايدانش

 كتاب اين به رويكرد جديد يك بيشتر از با ،آلايده طراحي
 و سياالت مكانيك براي پژوهش راهنماي عنوان كتاببه

حل معادالت  نمايند. كارشناسان براي خاص توجه جامدات
 سراسر سياالت در مكانيك مهندسي هايپديده رديبكار

 بسيار كنند. ابزارمي مشاهده را نويسندگان هايكتاب تجربه
ديفرانسيل و تحليل پارامترهاي  براي حل معادالت جذاب
 رگرسيون غيره و روش و آنتالپي، آنتروپي لزجت، چگالي،
 پيچيده كاربردي و مشكالت منظور حلهخطي ب غير و خطي
 حل براي متعددي محاسباتي هايروش است. از شده فرمت

مقياس، امكانات  هايمدل و هاكارگيري دستگاههب براي پيشنهادي هايروش و هاشده و چالش استفاده مكانيك مهندسي مسائل
ها و وريافن كتاب، اينبخشي از  ند. درشومسلط  يابيعيب تجهيزات انواع به بتوانند تا دهدمي قرار كارشناسان اختيار در زيادي را

ارائه شده  Water Loss	و تلفات آب	Non-Revenue Water	مرتبط با حوزه آب بدون درآمد عملياتي و محاسباتي هاي جديدروش
با  درآمد آب بدون ،5 در فصل ؛عمل تا تئوري از شده؛ بنديطبقه و همگن جريان براي عددي سازيمدل، 4 در فصلاز جمله است. 
آب  براي غيرخطي سازيمدل، 7 در فصل ؛آب جريان سازيمدل و بعدي سه حرارت انتقال، 6 در فصل ؛عملي نكات برخي از ارائه

این کتاب برای دوره های تخصصی در ارتباط با  تجربیات پژوهشی درنظر گرفته شده است. در این راستا در متن کتاب به طور وسیع به 
علم مکانیک سیاالت توجه شده است. نویسندگان در پانزده فصل مباحث تخصصی و کاربردی را در قالب روش های عددی و محاسباتی 
دینامیک سیال )CFD( در شرایط متقارن و غیرمتقارن، لزج و غیر لزج، پایدار و ناپایدار برای دانش جویان مهندسی گسترش داده اند. 
مطالب به طور ساده و روان و نوشتار متمرکز بر مدل های عملی و واقع گرایانه و شامل برنامه های طراحی جدید و ابزارهای جدید برای 

حل مشکالت جاری در کار مهندسی است که در طول دوره های مختلف تجدید می شوند.
در این کتاب ارائه مفاهیم جدید در پروژه های طراحی در هر فصل اجازه می دهد تا کارشناسان و دانش جویان برای تنظیم اندازه و 
پارامترها و رسیدن به طراحی ایده آل، با بیشتر از یک رویکرد جدید به این کتاب به عنوان کتاب راهنمای پژوهش برای مکانیک سیاالت 
و جامدات توجه خاص نمایند. کارشناسان برای حل معادالت کاربردی پدیده های مهندسی مکانیک سیاالت در سراسر کتاب تجربه های 
نویسندگان را مشاهده می کنند. ابزار بسیار جذاب برای حل معادالت دیفرانسیل و تحلیل پارامترهای چگالی، لزجت، آنتالپی، آنتروپی و 
غیره و روش رگرسیون خطی و غیر خطی به منظور حل مشکالت کاربردی و پیچیده فرمت شده است. از روش های محاسباتی متعددی 
برای حل مسائل مهندسی مکانیک استفاده شده و چالش ها و روش های پیشنهادی برای به کارگیری دستگاه ها و مدل های مقیاس، 

امکانات زیادی را در اختیار کارشناسان قرار می دهد تا بتوانند به انواع تجهیزات عیب یابی مسلط شوند. 
در بخشی از این کتاب، فناوری ها و روش های جدید محاسباتی و عملیاتی مرتبط با حوزه آب بدون درآمد Non-Revenue Water و 
تلفات آب Water Loss ارائه شده است. از جمله در فصل 4، مدل سازی عددی برای جریان همگن و طبقه بندی شده؛ از تئوری تا عمل؛ 
در فصل 5، آب بدون درآمد با ارائه برخی از نکات عملی؛ در فصل 6، انتقال حرارت سه بعدی و مدل سازی جریان آب؛ در فصل 7، 
مدل سازی غیرخطی برای آب بدون درآمد؛ در فصل 8، اتالف آب در سیستم های آبی با ارائه برخی از جنبه های محاسباتی و در فصل 

9، تجزیه و تحلیل شبکه توزیع آب؛ از تئوری تا عمل آورده شده است.




