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چاپشانزدهم 
كتاب آبرساني شهري پس از نخستين چاپ در سال  1357تاكنون چهاار باار تيدنادنور ر در
پانزده چاپ تقدنم خوانندگان گردنده است .در سالهاي اخير ر با توجه به آخارنن تيدنادنور نيناي
تيدندنور چهارم كه در سال  1376انيام گرفت ،دربارهنگري در متن كتاب الزم به نور ميرسيد.
در تيدند نوري پنيم كه اننك تقدنم خوانندگان گرامي ميگردد ،نونسنده ،مطالب بخشهااي
مربوط به اطالعات داده شده در پيشاگتتار ،بخاش ارل – هيادررلويي  ،بخاش درم – تيياين مقادار
مصرف آب ،تبدنل به ررز گردنده ر قسمتهائي باه بخاش چهاارم – خاوا

آب ر تصاتيهي آن ر

خطهاي انتقال آب در بخش هتتم افزرده شده است .همچنين برخي از نادرستيهاي نوشاتاري موجاود
در تيدندنور چهارم ،مورد رنرانش قرار گرفته ر در بيشتر كتابنامههاي هر بخاش مرجيهااي تاازه ر
بهرنژه آدرس تار نماهاي مورد استتاده ميرفي گردندهاند.
با توجه به درري از انران انن تيدندنور نميتوانست به آسااني ر كاامالب برابار ميال نونسانده
انيام گيرد .عالقمندي ر همكاري مسئولين مؤسسة انتشارات ر چاپ دانشگاه تهران ر باه رناژه آقااي
كرنميان مسئول قسمت حررف نگاري آن مؤسسه ،كه تانا

درباارهي كتااب را امكاانپاينر نمودناد،

موجب شد كه نونسنده در سن هتتاد ر در سالگي درباره انن افتخار را بياابم كاه تيدنادنور پانيم را
تقدنم خوانندگان گرامي به نمانم.
در اننيا الزم مي دانم كه عاالره بار مسائولين مؤسساة انتشاارات ر چااپ دانشاگاه تهاران از
مسئولين سازمان هاي رابسته به رزارت نيرر ،شركت مهندسي آّب ر فاضالب كشاور ،ر گارره عماران
دانشكده ي فني دانشگاه تهران ر نيز از درستان دنگري كه با فرستادن آمار ر اطالعات موجب شدند كه
مطالب كتاب با شرانط ررز متناسب گردد ،صميمانه تشكر نمانم.
در پانان با توجه به اننكه در چاپهاي پيشين از نرمافزار زرنگار ر در چاپ شانزدهم از نرمافازار
ماكررسافت فارسي استتاده شده است ،غلطهاي دنكته اي فراراني در اثار تبادنل در نارمافازار حاصال
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گردند .نونسنده با كمك كاركنان قسمت حررفنگاري بسياري از انن گونه غلطهاا را تصاحين نماوده
رلي با رجود انن از خوانندگان تقاضا ميشود در صورت دنادن غلطهااي دنكتاهاي نونسانده را از راه
استتاده از اي – ميل آگاه سازند تا در چاپهاي بيدي مورد تصحين قرار گيرد.
محمدتقیمنزوی
مهرماه 1387
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چاپاول
به علت تمركز ررزافزرن مردم در شهرها از نك سو ر گساتر

صانانا از ساوي دنگار الزم

ميسازد كه فن آبرساني شهرها مانند هر فن دنگري در حال تكامل باشد .ليا آگاهي مهنادس طارا
نك شبكه آبرساني شهري بر آنچه كه در انن زمينه در دنيا رخ ميدهد بسيار الزم است .نگارنده پس
از بازگشت به ميهن ر آغاز تدرنس درس آبرساني ر فاضالب شهري در دانشكدههااي فناي باه انان
كمبود پي برد كه كتابي دربارهي آبرساني شهري به زبان فارسي در دسترس نميباشد .نخست تصميم
به ترجمهي كتابي ميتبر در آبرساني شهرها گرفتم رلي خيلاي زرد باا مشاكلي مواجاه گشاتم كاه از
ارز

چنين ترجمهاي ميكاست .در كتابهااي آبرسااني خاارجي مطالاب ميماوال باه در صاورت

عمومي ر اختصاصي عرضه ميگردند .قسمتهاي اختصاصي انن كتابها كه بخش چشمگيري از آنها را
در بر ميگيرند مربوط به خصوصيات كشوري است كاه نونسانده در آن مايزنساته اسات ر غالباا باا
خصوصيات كشور انران تطبيق نمينماند .مثال آمارهاا ر رينامهااي بارنادگي ،خصوصايات تربيتاي ر
عادات اجتماعي مردم ،شارانط اقليماي ر اعاداد پاناهاي از قبيال مقادار مصارف سارانهي آب ،اناوا
نوسانهاي مصرف رضرنب رشد جمييت كه در كشوري مانند آلمان نا اناالت متحدهي آمرنكاا مبنااي
طر شبكههاي آبرساني شهرها قرار ميگيرند هيچگاه براي كشور كم آبي مانند اناران قابال اساتتاده
نيستند .ترجمه چنين كتابهائي حتي ممكن است در برخي موارد موجاب گمراهاي ر تقليادي نابياا
گردد.
ليا ترجمهي نك كتاب را نيز نيمه كاره رها كرده ر راهي مشكلتر را در پيش گرفتم كاه بايش
از چهار سال به درازا كشيد براي آنكه تا حد امكان از تيرباهي دنگاران در گاردآرري مطالاب چناين
كتابي بهرهگيري گردد در كتاب ميتبر آلماني زنر را سرمشق كار خود قرار دادم:
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 -1چاپ ششم كتاب آبرساني شهري ( )Die Wasserversorgungتأليف

Dr.Ing E.h.Brixر .

Dr.Ing E.Gerlachاستادان دانشگاه بارلين ر Dr.Ing.K.Hü nerbergسرپرسات ساازمان آب منطقاهاي
برلين ر Dr.Ing.H.H.Heydمشارر عالي فني درلت در شهرداري فرانكتورت.
 -2چاپ ششم كتاب

آبرسااني شاهري ( (Wasserversorgungتاأليف DahihausرDamrath

استاد دانشكدهي فني سود برگ در آلمان غربي.
از سوي دنگر با تكيه به چندنن سال تيربهي عملي خود در دفترهاي مهندسين مشارر آلمااني
ر انراني در گرد آرري مطالب انن كتاب كوشش به عمل آمد كه عالره بر استتاده از در كتااب ناامبرده
در هر مورد با مطاليه ر مقانسه كتابهاي ميتبر دنگري به زبانهااي آلمااني ر انگليساي مناسابتارنن
رر

براي استتادهي مهندسين انراني پيشنهاد گردد.
همچنين كوشش بهعمل آمد كه از اطالعاات ر آماار ساازمانهااي گونااگون كشاوري ،مانناد

سازمانهاي آب منطقهاي ر  ...حداكثر استتاده شود ر تاا آنياا كاه ضاوابط ر اساتانداردهائي در زميناه
آبرساني شهري از طرف سازمانهاي انراني رضا شده باشد با ذكر نام مورد توجه قرار گيرد.
براي اننكه در هر مورد خواننده بتواند به راحتي منبيي را كه نونسنده از آن استتاده نموده است
بيابد ،كتابنامهي هر بخش در پانان آن آررده شده ر شمارهي كتاب ناا مقالاهي ماورد اساتتاده در ماتن
كتاب داده شده است .براي افزانش امكان دستيابي خواننده به منباها ،غالبا شمارهي چندنن كتااب نااد
شده كه شمارهي پر رنگ هميشه منبا اصلي را ميرفي ميكند.
براي آگاهي به ميني رايههاي انگليسي بكار رفته در كتاب ،رايه نامهاي انگليسي باه فارساي در
آخر كتاب آررده شده است .با كمك فهرست التبائي مطالب ميتوان عالره بار دساتيابي باه ناك رايه
فارسي ،رايه انگليسي آنرا نيز در زنر نونس صتحهي مربوطه مشاهده نمود .ليا از نوشاتن رايه ناماهي
فارسي به انگليسي خودداري شد .در فهرست التبائي مطالب عدد پررنگ نشان دهندهي جاانست كه در
آن مطلب مورد نور به تتصيل بيان شده است.
در كاربرد رايههاي فني كتاب كوشش شده ،تا آنيا كه ممكن اسات از رايههااي رران فارساي
استتاده شود ر در انن مورد بيشتر از فرهنگ آبياري ر زهكشي (انتشارات كميته ملي آبياري ر زهكشي
انران) استتاده شده است .در مورد رايههاي غير فني نيز كوشش به عمل آمده است كه راهاي انراناي ر
درر از غرب زدگي از نك سو ر عرب زدگي از سوي دنگار برگزناده شاود .البتاه ميازان موفقيات در
رسيدن به انن هدف نسبي است ر طبيا بنور هر خواننده متتارت خواهد بود.
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در پانان الزم ميدانم پيشاپيش از هر گونه راهنمائي ر انتقادي كه براي بهبود چاپهااي بيادي
انن كتاب بهعمل آند صميمانه سپاسگزاري نمانم.
محمدتقیمنزویشهريور1357
گروهراهوساختماندانشكدهفنی
دانشگاهتهران

