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                                                                   تقدیم به                                                                         
  هایی که                                      انسان                                                                              

                                                                                                             به  فردایی بهتر                                                                                                                     
  .            اندیشندمی

 مقدمه ناشر 
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید قدرتی که در مقایسه با سایر          

مکاتب الهی، انسان را . ست که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکندموجودات باعث شده ا
از جمله راههاي تقرب . باشد گیري او به سوي خالقش می دانندکه جهت طلب و پویا می موجودي کمال

علمی که در دریاي بیکران آن هر ذره نشانی از . علمی که زیبایی عقل است. به ذات خداوند علم است
اندوزي  از این روست که به علم. شود ر است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر میآفریدگا
آموزي به ابزاري نیاز دارد که مهمترین آن  اما علم. نظیر مبذول گردیده است آموزي توجهی بی و دانش

جهت . بودکتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پاسخگوي این نیاز خواهد 
هاي علم و دانش و رشد و شکوفایی استعدادها انتشار  تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقاء پایه

هاي معنوي هموطنان گرامی بتوانیم  کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایت
نش و تجربه اندکمان کارهایی گرچه تالش خواهد شد در حد دا. گامهاي مؤثر و ارزشمندي را برداریم

تواند ما را در  بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد، ولی اذعان داریم که راهنماییهاي شما عزیزان می
در . هاي شما خواهیم بود ارتقاي کیفی کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنمایی

 ن و چاپ کتاب از همفـکري و همـکاري آنهاپایان از همه عزیزانی که در مراحل مختلف تهیه، تدوی
همکاري  از و در این نسخه )مولف(گیتی حاج محمد حسین کاشی دکترام بخصوص خانم  برخوردار بوده

و سایر  مهندس مهدي خانی و محمد خانی مهندس علی ازهمچنین . نمایم تشکر می مهندس نیما نوروزي
سپاسگزاري نموده و  این کتاب تالش زیادي کردنددر امور پشتیبانی و چاپ و تولید  که همکاران

  .موفقیت روزافزونشان را آرزومندم
  محمدرضا خانی

  مدیر انتشارات خانیران      
  
 



 
  :مقدمه مؤلف

که تدوین آن با  شیمی آب و فاضالب، –مهندسی آب و فاضالب اي  هاي چهارگزینه کتاب پرسش
  ها تجربه آموزشی، تدریس و تحقیق در این زمینه لطف بیکران ایزد منان میسر گردید، تالش سال

زیست و  هاي محیط التحصیالن رشته که امید است مورد استفاده دانشجویان و فارغ  باشد،می
  . محیط قرار بگیرد بهداشت

هاي آن، تا حد زیادي به مباحث در این کتاب عالوه بر مباحث عمومی مربوط به شیمی و آالینده
اند هاي کارشناسی ارشد و دکتري مطرح شده هاي گذشته آزمون اختصاصی که در سؤاالت کنکور سال

رود این کتاب براي دانشجویان و داوطلبان عالقمند به ادامه تحصیل در انتظار می. نیز توجه شده است
  . مقاطع باالتر مفید فایده باشد
عرفی مطالب مهم در ابتداي هر فصل، سؤاالت مختلف همراه با پاسخ سعی شده است ضمن م

هاي مختلف الزم به ذکر است دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته. تشریحی مورد بحث قرار بگیرند
اي، حشره شناسی پزشکی و مبازه با ناقلین،  دانشگاهی نظیر مهندسی بهداشت محیط، بهداشت حرفه

مهندسی، علوم، (محیط زیست، گرایشهاي مختلف محیط زیست  –یعی مهندسی عمران و منابع طب
هاي مقاطع تحصیلی باالتر  توانند از این کتاب براي آمادگی بیشتر در آزمون می) مدیریت، طراحی

  . استفاده نموده و درصد موفقیت خود را افزایش دهند
مالی، این امکان را فراهم امید است استفاده کنندگان با راهنمایی خود ضمن گوشزد اشکاالت احت

  . نمایند که در چاپهاي بعدي کتابی با کیفیت بهتر حضورشان تقدیم گردد
  
  

  گیتی کاشی
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران 
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