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از سال ،1983زمانیکه اولین نسخه دستورالعمل انجمن کارهای آبی آمریکا ( )AWWAچاپ شد ،بسیاری از امکانات آب و فاضالب،

M24 Planning for the Distribution of Reclaimed Water, Third E

های دوگانه توزیع آب را بهکار گرفتهاند .این سیستمها همراه با تصفیه فاضالب برای تامین
سیستم
مسئولینآبایالت و
رﻳﺰيها،
انجمن
ﺳﻮم
کشورهاوﻳﺮاﻳﺶ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه،
ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ
 M24ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

حداکثری ذخایر آب موجود استفاده شده است .انجمن بین المللی آب ( )IWAدر لندن عالوهبر آمریکا ،استرالیا و بریتانیا 13 ،کشور

9781583217269
ISBN:و تصفیه آب دارند را معرفی کرده است .آن چیزی که تقریبا در
توزیع آب
دیگر که برنامه های مشخص در زمینه سیستم های دوگانه
Publisher: American Water Works Association

2009و date:
 Publicationتوزیع آب برای انجمن هایی که تحقیقات خود را در زمینه منابع
سیستمهای دوگانه
تمام دنیا ارزش دارد ،این است که تصفیه فاضالب

آب گسترش داده اند ،مورد توجه قرار

AWWA catalog no: 30024
گیردMedia Type: Softbound .
Number of pages: 122

این کتاب راهنمای جامعی برای برنامه ریزی و طراحی سیستم های توزیع آب های تصفیه و بازیافت شده ،ارائه می دهد .توزیع آب

ﻓﺎﺿﻼب،
اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﺴﻴﺎري از
م ﺷﺪ،
ﭼﺎپ
(AWWA
طریق آﻣﺮﻳﻜﺎ )
ﻛﺎرﻫﺎي آﺑﻲ
تصفیهاﻧﺠﻤﻦ
وﻟﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
شود؛ (یکی برای آب قابل حمل و دیگری آب غیرقابل حمل) که در
آب ومی
انجام
دوگانه
های آب
سیست
استفاده از
شده از
و ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب را ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮا
است.يمدیران سیستمهای آب و مهندسان طراح بهطور فزایندهای به
آمریکای شمالی و در سرتاسر جهان توسعه یافته ،پذیرفته شده

ب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آب ) (IWAدر ﻟﻨﺪن ﻋﻼوهﺑﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ13 ،

ﭼﻴﺰيبهﻛﻪارائه خدمات بهتر برای استفاده هایی که در آن ها به آب قابلشرب
کمک
تمایل ب
آورده اند.
شدهوروی
بازیافت
ﺳﻴﺴﺘﻢاز
استفاده
دلیل آن
ﻛﺮدهه اﺳﺖ.
اینﻣﻌﺮﻓﻲ
دارﻧﺪ را
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
ﺗﻮزﻳﻊ آب
ﻫﺎيآبدوﮔﺎﻧﻪ
ي ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻮد را
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺗﻮزﻳﻊه آب
دوﮔﺎﻧﻪ
نیازﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب و
ﻛﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
های عمومی ،قبرستانها ،زمینهای گلف و بسیاری از فرایندهای
پارک
آبیاری
اﻧﺠﻤﻦبرای
ﺑﺮايمثال
عنوان
باشد .ب
ﻫﺎيمی
نیست،
هزینه باال
دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ با

ش دادهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
آتش نشانی .این کتاب درباره برنامهریزی ،طراحی ،ساخت ،مقررات قانونی و مدیریت سیستمهای دوگانه توزیع آب صحبت
صنعتی و

ﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آبﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺗﻮزﻳﻊ آب

شرب بهدست آمده از منابع فاضالب تصفیه شده ،میباشد.
شرب و
توزیع آب
های
سیستم
میکند
غیرقابلﻛﻪ در
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ(
دﻳﮕﺮي آب
برایﺣﻤﻞ و
مجزا ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮاي آب
)ﻳﻜﻲ
شاملﻣﻲﺷﻮد؛
که اﻧﺠﺎم
دوﮔﺎﻧﻪ
ﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آب

ﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آب و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاح ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﺑﻪ
ﺷﺪه روي آوردهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ آب
ﺎز ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﭘﺎركﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،زﻣﻴﻦﻫﺎي ﮔﻠﻒ و ﺑﺴﻴﺎري از
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Handbook of Research for fluid and Solid Mechanics
Theory, Simulation and Experiment
راهنمای پژوهش برای مکانیک سیاالت و جامدات

راﻫﻨﻤﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت و ﺟﺎﻣﺪ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻛﺎوه ﺣﺮﻳﺮي اﺻﻠﻲ
ﻧﺎﺷﺮ :ﮔﺮوه اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﭘﻞ ،ﮔﺮوه ﺗﻴﻠﻮر و ﻓﺮاﻧﺴ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ :ژاﻧﻮﻳﻪ 2018
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻛﺘﺎبSBN: 978-1-77188-501-0 :
ﺷﻤﺎره ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚBN: 978-1-315-36570-1 :

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي د
ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﺑﻪﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﻧﺰ
ﻗﺎﻟﺐ روشﻫﺎي ﻋﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎرن و
ﺑﺮاي داﻧﺶﺟﻮﻳﺎن
ﺳﺎده و روان و ﻧﻮﺷﺘ
و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎري در
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ
داﻧﺶﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮاي
ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺪهآل ،ﺑﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب راﻫ
ﺟﺎﻣﺪات ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي
ﻛﺘﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻧﻮ
ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﭼﮕﺎﻟﻲ ،ﻟﺰﺟﺖ ،آﻧﺘ
ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ
ﻓﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و روشﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮ
زﻳﺎدي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﻠﻂ
روشﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه آب ﺑﺪون درآﻣﺪ Revenue Water
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺼﻞ  ،4ﻣﺪلﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﮕﻦ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه؛ از ﺗﺌﻮ
اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻠﻲ؛ در ﻓﺼﻞ  ،6اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻣﺪلﺳﺎزي ﺟﺮﻳﺎن آب؛

نویسنده مسئول :کاوه حریری اصلی
ناشر :گروه انتشارات دانشگاهی اپل ،گروه تیلور و فرانسیس؛
تاریخ نشر :ژانویه 2018
شماره ثبت کتابISBN: 978-1-77188-501-0 :
شماره نسخه الکترونیکISBN: 978-1-315-36570-1 :

این کتاب برای دورههای تخصصی در ارتباط با تجربیات پژوهشی درنظر گرفته شده است .در این راستا در متن کتاب بهطور وسیع به

علم مکانیک سیاالت توجه شده است .نویسندگان در پانزده فصل مباحث تخصصی و کاربردی را در قالب روشهای عددی و محاسباتی

دینامیک سیال ) (CFDدر شرایط متقارن و غیرمتقارن ،لزج و غیر لزج ،پایدار و ناپایدار برای دانشجویان مهندسی گسترش دادهاند.

مطالب بهطور ساده و روان و نوشتار متمرکز بر مدلهای عملی و واقعگرایانه و شامل برنامههای طراحی جدید و ابزارهای جدید برای
حل مشکالت جاری در کار مهندسی است که در طول دورههای مختلف تجدید میشوند.

در این کتاب ارائه مفاهیم جدید در پروژههای طراحی در هر فصل اجازه میدهد تا کارشناسان و دانشجویان برای تنظیم اندازه و

پارامترها و رسیدن به طراحی ایدهآل ،با بیشتر از یک رویکرد جدید به این کتاب بهعنوان کتاب راهنمای پژوهش برای مکانیک سیاالت

و جامدات توجه خاص نمایند .کارشناسان برای حل معادالت کاربردی پدیدههای مهندسی مکانیک سیاالت در سراسر کتاب تجربههای

نویسندگان را مشاهده میکنند .ابزار بسیار جذاب برای حل معادالت دیفرانسیل و تحلیل پارامترهای چگالی ،لزجت ،آنتالپی ،آنتروپی و

غیره و روش رگرسیون خطی و غیر خطی بهمنظور حل مشکالت کاربردی و پیچیده فرمت شده است .از روشهای محاسباتی متعددی
برای حل مسائل مهندسی مکانیک استفاده شده و چالشها و روشهای پیشنهادی برای بهکارگیری دستگاهها و مدلهای مقیاس،
امکانات زیادی را در اختیار کارشناسان قرار میدهد تا بتوانند به انواع تجهیزات عیبیابی مسلط شوند.

در بخشی از این کتاب ،فناوریها و روشهای جدید محاسباتی و عملیاتی مرتبط با حوزه آب بدون درآمد  Non-Revenue Waterو

تلفات آب  Water Lossارائه شده است .از جمله در فصل  ،4مدلسازی عددی برای جریان همگن و طبقهبندی شده؛ از تئوری تا عمل؛

در فصل  ،5آب بدون درآمد با ارائه برخی از نکات عملی؛ در فصل  ،6انتقال حرارت سه بعدی و مدلسازی جریان آب؛ در فصل ،7
مدلسازی غیرخطی برای آب بدون درآمد؛ در فصل  ،8اتالف آب در سیستمهای آبی با ارائه برخی از جنبههای محاسباتی و در فصل

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