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تقدیم به
انسانهایی که
به فردایی بهتر
می اندیشند

مقدمه ناشر
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت انديشیدن بخشید ،قدرتي که در مقايسه بـا سـاير
موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکنـد .مکاتـا الهـي ،انسـان را
موجودی کمالطلا و پويا ميدانندکه جهتگیری او به سوی خالقش ميباشد .از جمله راههـای تقـرب
به خداوند علم است ،علمي که زيبايي عقل اسـت .علمـي کـه در دريـای بیکـران آن هـر اره نشـاني از
آفريدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد ،تقربش بیشتر ميشود .از اين روست که به علماندوزی و
دانشآموزی توجهي بينظیر مبذول گرديده است .اما علمآموزی به ابـزاری نیـاز دارد کـه مهمتـرين آن
کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و انديشمندان پاسخگوی اين نیاز خواهد بود.
جهت تحقق اين امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پايههای علم و دانش و رشـد و شـکوفايي
استعدادها انتشار کتاب را يکي از اهداف خود قرار داده و انتظار داريم با حمايتهای معنـوی هموطنـان
گرامي بتوانیم گامهای مؤثر و ارزشمندی را برداريم .گرچه تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه
اندکمان کارهايي بدون اشکال تقديم حضورتان گردد ،ولي ااعان داريم کـه راهنمايیهـای شـما عزيـزان
ميتواند ما را در ارتقای کیفي کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنمـاييهـای شـما
خواهیم بود.
در پايان از همه عزيزاني که در مراحـل مختلـف تهیـه ،تـدوين و چـاب کتـاب از همفــکری و
همـکاری آنها برخوردار بودهام بهخصوص آقای دکتر سعید مردان (تالیف) و مهندس عليمحمـد خـاني
(مدير فروش) سپاسگزاری نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم.

مهدي خانی
مدیر مسئول انتشارات آواي قلم

بیوگرافی مولف
سعید مردان دانش آموخته رشته مهندسي عمران گرايش آب و فاضالب در مقطع کارشناسي و
مهندسي عمران -محیط زيست در مقطع کارشناسي ارشد و استمرار آن در دوره دکتـرای تخصصـي در
رشته مهندسي محیط زيست از دانشگاه تهران با بیش از بیست و دو سال سابقه کار تخصصي در حـوزه
مهندسي محیط زيست ميباشد .وی فعالیتهای اجرايي خود را تحت عنـوان کارشـناس دفتـر محـیط
زيست از سال  9377در شرکت شهركهای صنعتي ايران آغاز و پس از ورود به اين مجموعه و سالهـا
کار کارشناسي ،در سال  9388با عنوان مدير محـیط زيسـت سـازمان صـنايع کوچـک و شـهركهـای
صنعتي ايران منصوب و به مدت هفت سال در اين سمت در حوزه های ارزيابي و پـايش آلـودگي انـواع
صنايع ،استقرار سیستم مديريت زيست محیطي ،مديريت پسـماندهای صـنعتي ،تصـفیه فاضـالبهـای
صنعتي و طراحي و اجرای سیستمهای بازچرخاني و استفاده مجدد از پساب تصفیهخانـههـای فاضـالب
شهركهای صنعتي فعالیت نموده و در طول سالهای خدمت بارها به عنوان مدير نمونه انتخاب و مورد
حمايت تشکلهای صنعتي و زيستمحیطي قرار گرفته است .وی در طول سالهای خدمت ،فعالیتهای
پژوهشي و آموزشي را به عنوان يک فعالیت مهم در کنار فعالیتهای اجرايي مـد نظـر قـرار داده اسـت.
تدوين برنامه عملیاتي مديريت پسماند در شهركها و نواحي صنعتي ،همکاری در تهیـه مـدل انتخـاب
فرآيند تصفیه مناسا فاضالبهای صنعتي ،تدوين و اجرای برنامه جامع مديريت فاضالب شـهركهـای
صنعتي ،چاب و انتشار بیش از  46عنوان کتاب و مقاله تخصصي در حـوزه مهندسـي محـیط زيسـت و
همکاری در تدوين بسیاری از استانداردها و ضوابط زيستمحیطي بخش صنعت و شـهركهـا و نـواحي
صنعتي از جمله اقدامات شاخص در طول خدمت نامبرده ميباشد .وی در طول سـالهـا فعالیـت خـود
عالوه بر فعالیت اجرايي در سازمان صنايع کوچک و شهركهای صنعتي ايران به عنوان مشاور و همکـار
در انجمن علمي و مهندسي پسماند و پژوهشکده محیط زيست دانشگاه علـوم پزشـکي تهـران فعالیـت
نموده است .عالوه بر آن به عنوان مشـاور ،دههـا برنامـه آموزشـي و ترويجـي در صـنايع ،سـازمانهـا و
ارگان های مختلف را از طريق همکاری با مراکزی نظیر دفتر امور محیط زيست وزارت صنعت ،معـدن و
تجارت و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران به انجام رسانیده است .عالوه بر ايـن نـامبرده از سـال
 9319با دريافت پروا نـه کارشـناس رسـمي دادگسـتری در رشـته مهندسـي محـیط زيسـت از کـانون
کارشناسان رسمي دادگستری استان تهران در پروندههای متعدد يک و چند نفره کارشناسـي در رشـته
مهندسي محـیط زيسـت خـدمات مشـاوره ای و کارشناسـي رسـمي ارائـه نمـوده و بـا حمايـت مرکـز
پژوهشهای کارشناسي شورای عالي کانون کارشناسـان رسـمي دادگسـتری ،ضـمن تـدوين و تصـويا
شناسنامه دورههای آموزشي رشته مهندسي محیط زيست ،کتاب ضوابط و مباني ارزيابي در کارشناسـي
رشته مهندسي محیط زيست را در سال  9313به رشته تحرير و چاب درآورده است.

پیشگفتار
در جلسههايي که مقامات محترم قوه قضائیه بـرای کارشناسـان رسـمي دادگسـتری سـخنراني
ميفرمايند ،همواره اين موضوع مطرح ميشود که کارشناس رسمي دادگستری ،چراغ راه قاضي و بازوی
فني سیستم قضايي است و در حقیقت کارشناس با گزارش جامع خود ،پیشنـويس آرای فنـي را بـرای
قاضي تهیه مينمايد .اين جمله نشاندهنده مسئولیت و وظیفهی سنگیني است که بر عهده کارشـناس
رسمي دادگستری گذاشته شده و بیانکننده اهمیتي است که به کارشـناس و نظـر کارشناسـي او داده
مي شود .بديهي است که برای قبول اين مسئولیت و وظیفه الزمست تا کارشناس از ويژگيهای خاص و
توانمندیهای قابل قبول برخوردار باشد تا بتواند مقام واالی خـود را در اجتمـاع و در سیسـتم قضـايي
حفظ نمايد .يکي از ايـن ويژگـي هـا ،پويـايي و بررسـي کامـل مطالـا و نکـاتي اسـت کـه در کارهـای
کارشناسي غیرعادی با آن برخورد ميشود و به دلیل ماهیت مساله ،موشکافي زياد و بررسيهای خـاص
خود را ميطلبد .در اين موردها بر ای اظهار نظر جامع ،الزمست عالوه بـر دقـت و مشـورت بـا افـراد بـا
تجربه و کاردان در رشتهی مورد نظر ،صحت و جامع بودن مطالا و دانستههای قبلي را نیز از نو مـورد
بررسي و تجديد نظر قرار داد .کارشناسي همچون قضاوت و وکالت شغل با اعتباری است که در خـدمت
قوه قضائیه بوده و الزمست در اعتالی مباني آن کوشیده شود .بنابراين وقت گذاشـتن بـرای تحقیـق در
مباني کارشناسي باعث ايجاد وحدت رويه شده از هرج و مرج در تفکر کارشناسي جلوگیری ميکند.
از آنجا که تا زمانهای اخیـر ،اظهـار نظرهـای کارشناسـي بیشـتر جنبـهی اسـتنباط فـردی و
سلیقهای شخصي هر کارشناس از موضوع کارشناسـي داشـت ،بنـابراين اخـتالف سـلیقههـا در تهیـهی
نظريههای کارشناسي باعث ايجاد اختالف نظرهای زياد ميشده است .با وجود اين ،خالء نبود کتـاب يـا
کتابهايي در اين زمینه همیشه احساس ميشده است .لـذا با توجه به نیازي که به تددوی کتدابی
حاوي نكات عمومی درباره بعضی از انواع کارشناسی در رشته مهندسی محیط زیسدت نيیدر
چگونگی تعیی شعاع تاثیر آلودگی ،تشخیص منشاء آلودگیهاي زیستمحیطدی ،تقيدیر و
مسئولیت و نحوه ارزیابی شدت اثر و میزان خسارات زیستمحیطی احسداس مدیشدد و در
جهت ايجاد وحدت رويه بین همکاران کارشناس به خصوص در رشته مهندسي محیط زيست به تدوين
اين کتاب اقدام گرديد .اين کتاب تالش اولیه ای است برای رفع بخش کوچکي از اين نیاز و به طور کلي
مطالا هر قسمت از کتاب مستقل از ساير بخش ها است به طوری که هـر فصـل کتـاب مـيتوانـد بـه
تنهايي مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد.
امید است با راهنماييهايي که همکاران ارجمند و خوانندگان محتـرم بـرای بهبـود ايـن کتـاب
خواهند فرمود به تدريج مطالا اين کتاب کامل و جامع شود و در صورت امکان ،در چـابهـای بعـدی
تجديد نظرهای الزم به عمل آيد .در پايان از هرگونه نارسايي که ممکن است در اين کتاب وجود داشته
باشد ،قبال پوزش ميطلبم.
سعید مردان -مولف کتاب

