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هدف:
هدف از ارائۀ این درس ،آشنایی دانشجویان با برنامهریزی ،طراحی و ساخت سیستمهای توزیع آب و جمعآوری فاضالب و
رواناب است .این درس به سه موضوع اصلی میپردازد:




سیستمهای توزیع آب شامل تخمین مصرف آب شهری ،طراحی هیدرولیكی شبكههای توزیع آب ،مخازن ذخیره
و پمپاژ آب و تحلیل تغییرات كیفی آب در سیستمهای توزیع
جمعآوری فاضالب و رواناب سطحی شامل منابع اصلی تولید فاضالب و رواناب ،طراحی هیدرولیكی سیستمهای
جمعآوری فاضالب و زهكشی آبهای سطحی در محیطهای شهری و طراحی سازههای مربوطه
نگاههای جدید بر مدیریت جامع آب شهری

موضوعات:


مقدّمه و اهداف درس



تحلیل آب شهری:
مصرف آب و مبانی تخمین جمعیت ،مصرف سرانه و عوامل مؤثر بر آن ،تخمین تقاضا ،كیفیت آب ،خوردگی و
رسوبگذاری و ذخیرۀ آب



تحلیل و طراحی شبكۀ توزیع آب:
هیدرولیک شبكۀ توزیع آب ،تحلیل شبكه و ضربۀ قوچ



تحلیل و طراحی سیستمهای پمپاژ:
انواع پمپ ،انتخاب پمپ و ایستگاههای پمپاژ



شبیهسازی و تحلیل تغییرات كیفی آب در شبكۀ توزیع:
تحلیل جریان فاضالب (پارامترهای كیفی ،هیدرولیک مجاری فاضالبروها و عوامل مؤثر بر تولید فاضالب) و
خوردگی لولههای فاضالب



هیدرولوژی شهری:
مدیریت و كنترل رواناب شهری ،طراحی كانالهای زهكشی شهری و ذخیرۀ روانابها



تحلیل و طراحی سیستمهای جمعآوری فاضالب و روانابهای سطحی و طراحی تلمبهخانههای فاضالب

مدیریت جامع آب شهری
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