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 مقدمه ناشر 

سپاس بيكران پروردگار را که به انسان قدرت انديشيدن بخشيد قدرتی که در مقايسه با ساير 

مكاتب الهی، انسان را . موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امكانات محدود خود اکتفا نكند

از جمله راههای تقرب . باشد گيری او به سوی خالقش می دانندکه جهت طلب و پويا می لموجودی کما

علمی که در دريای بيكران آن هر ذره نشانی از . علمی که زيبايی عقل است. به خداوند، علم است

از اين روی است که به . شود آفريدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بيشتر می

آموزی به ابزاری نياز دارد که  اما علم. نظير مبذول گرديده است آموزی توجهی بی وزی و دانشاند علم

مهمترين آن کتاب است و انتشار کتاب که نتيجه مطالعات پژوهشگران و انديشمندان است، پاسخگوی 

ش و رشد و های علم و دان جهت تحقق اين امر و گام برداشتن در جهت ارتقاء پايه. اين نياز خواهد بود

های معنوی  شكوفايی استعدادها انتشار کتاب را يكی از اهداف خود قرار داده و انتظار داريم با حمايت

گرچه تالش خواهد شد در حد دانش و . هموطنان گرامی بتوانيم گامهای مؤثر و ارزشمندی را برداريم

داريم که راهنماييهای شما تجربه اندکمان کارهايی بدون اشكال تقديم حضورتان گردد، ولی اذعان 

تواند ما را در ارتقای کيفی کتاب راهگشا باشد لذا هميشه منتظر پيشنهادات و راهنماييهای  عزيزان می

مند  های قبلی اين کتاب از همفكری آنها بهره در پايان از همه عزيزانی که در نگارش. شما خواهيم بود

و  اهلل محمودخانی دكتر روحغالمرضا موسوی، دكتر كاميار یغمائيان، دكتر سيدبوده به خصوص 

همچنين . نمايم تشكر می ،نوروزی محمدحسينو مهندس  گرگين خاضعیمهندس  در اين نسخه

که در  مهندس علی محمد خانی، مهندس مهدی خانیدر تنظيم مطالب،  رزینا احمدمهندس از 

زاری نموده و موفقيت روزافزونشان تالش زيادی کردند سپاسگ و توليد اين کتابامور پشتيبانی و چاپ 

 .را آرزومندم

 دكتر محمدرضا خانی                                                                                          

 مدیر مسئول انتشارات خانيران            
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 :انمقدمه مولف

ناپذير شده است و همين امر باعث شده که  های گوناگون اجتناب ر تخصصهای مختلف، ظهو امروزه با توسعه علوم در زمينه

برای مثال بحث تأمين آب و آبرسانی جوامع . های بسيار متنوع تقسيم شود نيازهای علمی و تخصصی جوامع نيز به شاخه

يه، مديريت کيفيت آب، امروزه علوم زيادی نظير هيدلوژی، هيدروليک، شيمی آب و ميكروبيولوژی آب، انتقال، توزيع، تصف

های پيچيده و تكنيكی در  تربيت نيروهای کارآمد و متخصص با تخصص. گيرد را دربرمی …بهسازی رودخانه، هيدروژئولوژی و 

ها و  ها عبور از آزمون باشد که برای ورود به اين دوره های آموزشی و تحصيالت تكميلی می هر جامعه در گرو وجود دوره

لذا با اين نگرش، تالش بر اين بوده است که بتوانيم خأل موجود در اين زمينه را . ناپذير است ودی اجتنابکنكورهای مختلف ور

ها،  در اين کتاب هدف مسائل عمومی، آلودگی .ها پرداخته شود تا حد توان مدنظر قرار داده و به گردآوری و تدوين اين کتاب

و امور شيمی و ميكروبی آب، مسائل فنی و محاسباتی مرتبط با آب در  استانداردها و اثرات زيست محيطی آلودگی آب بوده

های  اندرکاران رشته دستالتحصيالن و  کاربران اصلی اين مجموعه، دانشجويان، فارغ. هايی ديگر پيگيری خواهد شد کتاب

ت، مهندسی بهداشت محيط، مهندسی عمران در گرایشهای با گرایشهای مختلف محيط زیسمختلف اعم از 

های آبی، مهندسی مكانيك، مهندسی شيمی، مهندسی آب و فاضالب، مهندسی منابع طبيعی و بسياری از  سازه

تالش زيادی انجام شده که اين مجموعه با کيفيت خوب . باشند می های دیگر در دانشگاههای دولتی و غيردولتی رشته

مند سازيد، تا در آينده مورد  دان ارائه شود با اين وجود خوشحال خواهيم شد از پيشنهادات و انتقادات خود ما را بهرهبه عالقمن

 .موفقيت روزافزونتان را آرزومنديم. استفاده قرار گيرد و کارهای کم عيب و بدون نقصی را تقديم حضورتان نمائيم

آزمونهاای  ب مختلف و کمبود کتـاب مناسـب در زمينـه دروس تخصصـی     تجربه ساليان مختلف تدريس، نگارش و تدوين کت

ضمن تدوين و گـردآوری کتابهـای    های مختلف باعث شد در رشته( Ph.D) كارشناسی ارشد ناپيوسته و دكتری تخصصی

دارای ويژگيهای اين کتابها . روزرسانی آنها اقدام شود های مختلف هرچند سال يک بار به بازنگری و به ويژه اين مقاطع در رشته

 :خاصی هستند که برخی از اين ويژگيها عبارتند از

 . هر عنوان اختصاص به يک يا دو درس اختصاصی دارد -الف

کتاب به صورت پرسش و پاسخ و فقط بر مبنای سؤاالت آزمونهای دانشگاههای سراسـری و آزاد اسـالمی تـاليف و تـدوين     -ب 

 . شده است

 .بندی شده و موضوعی آورده شده است طبقهدر هر کتاب مطالب به صورت  -پ

هايی با حداکثر کيفيت در مطلب و حداقل نياز در زمان برای يادگيری تـدوين گردنـد تـا بـه صـورت       تالش شده مجموعه -ت 

کنندگان را برطرف سازند به نحوی که بتوانند سريع بـه ضـعفهای خـود پـی بـرده و بـا        جامع و آسان نياز دانشجويان و مطالعه

 .آمادگی خود را به حداکثر رسانده و بر معلومات خود بيفزايند, العه کتب مرجعمط

نظـرات خـود    کنندگان کتاب نهايت لطف را خواهند داشت اگر ما را از نقطه بديهی است اساتيد، همكاران، دانشجويان و مطالعه

کتابهـای بـا کيفيـت بهتـری تهيـه و بـه       ( نهاداتانتقـادات و پيشـ  )نظـرات   مند سازند تا در آينده با استفاده از ايـن نقطـه   بهره

 .مندان تقديم گردد عالقه
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