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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

 داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

 نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

 با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "مهندس عليرضا اسد دخت و مهندس عليرضا قاضي زاده"كتابي كه در دست داريد با همت 

شكر و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان ت

 قدرداني كنيم.

 زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

 ياري فرماييد.

 اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

 انتشاراتمدير  

 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 مقدمه مولف 

ابزاري نسبتاً کابردي براي کاربران براي طراحی و آنالیز  WaterCAD/WaterGEMS V8i افزار نرم
  Bentleyاز جمله پر طرفدارترین محصوالت شرکت افزار نرم. این باشد میي توزیع آب ها شبکه

فراوانی نظیر محاسبه  و قابلیت هاي شود هاي توزیع آب استفاده می شبکهباشد که براي تحلیل  می
، شبیه سازي کیفیت شبکه نشانی آتشسازي حالت  سرعت، فشار و سایر پارامترهاي هیدرولیکی، شبیه

توزیع آب با استفاده از  آب و مدلینگ آلودگی، محاسبات هزینه انرژي و طراحی و بهینه سازي شبکه
 الگوریتم ژنتیک را دارد. 

افزارهاي مختلف  هاي توزیع آب (با نرم مولفین این کتاب با داشتن بیش از ده سال تجربه طراحی شبکه
افزارها که منجر به  افزار) و همچنین تجربه تدریس طراحی با استفاده از این نرم از جمله این نرم

باشد، اقدام  افزارها می اً مورد نیاز و سوال کاربران متقاضی فراگیري این نرمآشنایی با مواردي که عموم
 اند.  به تهیه کتاب فوق نموده

اي ارائه گردد که هم کاربرانی که براي اولین بار قصد انجام  در این کتاب سعی گردیده مطالب به گونه
استفاده کنند و هم کاربرانی که تا  توزیع آب را دارند، بتوانند از مطالب آن  یک پروژه طراحی شبکه

) آشنا هستند نیز Haestadهاي قبلی آن ( ) و یا با نسخهBentely( افزار نرمحدودي با این نسخه 
افزایش دهند. در راستاي اهداف فوق، در کنار  افزار نرمهاي این  بتوانند آگاهی خود را نسبت به قابلیت

، کلیه افزار نرمافزار و معرفی ابزارها، منوها و تنظیمات  هاي مربوط به معرفی محیط کاري نرم سرفصل
سازي (  توزیع آب به صورت گام به گام به همراه نحوه ارائه نتایج مدل  مراحل یک پروژه طراحی شبکه

هاي طولی از شبکه و نحوه تهیه جدول محاسبات هیدرولیکی)  شامل تهیه پالن شبکه، تهیه پروفیل
 ارائه گردیده است. 

 به موارد زیر اشاره نمود: توان می افزار نرمجمله ویژگی هاي مهم این از 

 طراحی و مدیریت مدل هیدرولیکی 
  نشانی آتشطراحی هوشمند و ارزیابی ظرفیت الزم براي  
 بهینه سازي سیستم با هدف ارتقاء کارایی و اثربخشی 
 آنالیز حساسیت لوله و شیرآالت 
 مدیریت مصرف انرژي 
 ر و سایر پارامترهاي هیدرولیکیمحاسبه سرعت، فشا 

   نشانی آتششبیه سازي حالت 
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 شبیه سازي کیفیت آب 

  هاي توزیع شبکهمدلینگ آلودگی در 

 محاسبه غلظت آالینده پس از ورود به شبکه و در زمانی خاص 

 رژيمحاسبات هزینه ان 

 طراحی و بهینه سازي شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

 هاي توزیع آب شهري یافتن محل نشت آب در شبکه 

 
، در این مجموعه عمدتاً به موضوعاتی از قبیل افزار نرمبا توجه به حجم باالي مطالب و قابلیت هاي این 

 24و انجام محاسبات در حالت هاي پایدار و ، مدل سازي شبکه افزار نرمآشنایی و شروع کار با این 
، داروین دیزاین، کار با آلترناتیوها و سناریوها، نحوه ارائه نتایج و نشانی آتشساعته، شبیه سازي سازي 

ي ها جریان.... پرداخته شده و موضوعاتی مانند شبیه سازي کیفیت آب و تحلیل شبکه در حالت 
که در مجموعه هاي آتی تکمیلی و به صورت تخصصی تر  شدبا میغیریکنواخت در حیطه این کتاب ن

 ها پرداخته خواهد شد. به آن

ولی با این حال مطمئناً  اگر چه سعی گردیده تا مطالب کتاب به صورت کامل و بدون نقص ارائه گردد، 
دهند،  ، بنابراین از تمامی کاربرانی که کتاب حاضر را مورد استفاده قرار میباشد میخالی از اشکال ن

شود هرگونه اشکال یا پیشنهادي براي بهبود و اصالح محتواي کتاب حاضر دارند از طریق  تقاضا می
هاي بعدي مورد استفاده قرار  به ما منتقل سازند تا در چاپ wswtraining@gmail.comایمیل 

همین ایمیل مطرح  افزار را به وسیله توانند هرگونه سئوال در مورد این نرم گیرند. همچنین کاربران می
 سازند. 

دانم از همکاري صمیمانه دوست خوبم، جناب آقاي مهندس جواد کریمی پارچیان که  در پایان الزم می
 اي داشتند، تشکر نمایم در تألیف این مجموعه همکاري صمیمانه

 

 علیرضا اسددخت
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