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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

سعيد برومند نسب و دكتر  - حسين رحمتيدكتر آقايان "كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك  " حسن گليمهندس 

  اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 
 

 قدمه مؤلفم
های آبیاری، زهکشی این کتاب برای سه دوره آموزشی مهندسی منابع آب و خاک، طراحی سیستم

که  اندهمراه "Excel/VBA"های کشاورزی و تصفیه پساب تألیف شده است. تقریباً همه فصول با برنامه

مانند مهندسین شاغل، مطالب اصولی را درک و همچنین این  توانندها میدانشجویان با استفاده از آن

 اصول را اجرا نمایند. 

دهد: اقتصاد، فیزیک خاک،     اصول کلی و بنیادین مهندسی آبیاری و زهکشی را ارائه می ،بخش اول

های ها و جریان در کانالهای زیرزمینی و چاهها، آبتعرق، طراحی الترال، طراحی خط اصلی، پمپ-تبخیر

های کشاورزی است، ما در فصول آغازین با بحث گذاریروباز. از آنجا که اقتصاد، پایه تحلیل در سرمایه

 های آبیاریتعرق، متغیرهای بنیادی طراحی، در طراحی سیستم–و تبخیر . خاکایماقتصاد شروع کرده

 شوند. داده می های آبیاری پوششهستند. در فصولی که نام برده شد، چهار رکن اصلی سیستم

رانی ای، سیستم باکند: سیستم عقربههای آبیاری را توصیف میفرآیند طراحی سیستم ،بخش دوم

ای و ، سیستم قطرهدار، سیستم بارانی جهت آبیاری باغجهت آبیاری مرتع و چمن، سیستم بارانی چرخ

های امهفشار. برنی و افشان کماای زیرزمینی، سطحی، هیدروپونیک گلخانهافشان برای فضای سبز، قطره

Excel/VBA ها را با توجه به رشد گیاه، سازد تا سیستمشده در این بخش دانشجویان را قادر میارائه

مک شده، کهای ارائهمحیطی، بهینه نمایند. برنامهذخایر آب، اقتصادی بودن مصرف انرژی و اثرات زیست

 د.های پیچیده ایجاد نماینای و زیربنایی و طراحیول پایهکنند تا دانشجویان بتوانند پلی بین اصمی

های باتالقی و کشاورزی برای تصفیه در بخشِ پایانی این کتاب نیز به چگونگی استفاده از زمین

)کاربرد آب، آبیاری، نیتروژن، زهکشی و شوری( پرداخته  "WINDS"پسآب، زهکشی زیرزمینی و مدل 

تعرق -های تبخیرکه شامل مدل- WINDSهای مدل صول بر الگوریتمشده است. توسعه نظری در این ف

 . آبپردازدمی -های مختلف خاک استهای انتقال و جابجایی امالح، نیتروژن و آب در الیهسازیو شبیه

و معادلۀ ریچاردز  Tipping Bucketبا استفاده از روش در بین رخدادهای نفوذ و امالح بعد از هر بارندگی 

شدن، دنیتریفیکاسیون و جذب گیاه را مدل نیتروژن، فرآیندهای کوددهی، معدنی شوند.روندیابی می

کند. الگوریتم زهکشی از روش جریان کرکهام و همچنین اثر متقابل بین سطح ایستابی و سازی میشبیه

با  DRAINMODو  USBRکار رفته در های زهکشی سنتی به. الگوریتمگیردناحیه غیر اشباع بهره می

 شود. های زهکشی جایگزین، ارائه میهای سیستمتأکید بر ارزیابی اقتصادی طرح

گسترش جهان، رود که تولید محصوالت کشاورزی و تقاضای آب برای بقای جمعیت رو به انتظار می

بع ابحرانی باشد. امید ما این است که این کتاب به دانشجویان و مهندسین شاغل کمک کند تا با من

را  هاهای تولید غذا را گسترش داده و اثرات محیطی ناشی از این سیستممحدود آب بتوانند سیستم

 های تولید غذاییتوانیم برای تأمین نیازهای جمعیت رو به رشد، سیستممحدود کنند. در این روش می

 ش بسیار مهمیپایدار را توسعه دهیم. مهندسین کشاورزی با حل مشکالت و مدیریت تخصصی آب، نق

 های آینده ایفا خواهند نمود.را در دهه

 



 مقدمه مترجم
 ورکش جمله از و جهان خشکنیمه و خشک مناطق اکثر در آب کننده مصرف بزرگترین کشاورزی بخش

 دارپای مدیریت به یابیدست برای اصلی مانع یک به اخیر هایسال در آب کمبود. رودمی شمار به ایران

دلیل کاهش منابع آب با در دو دهه گذشته در بسیاری از مناطق کشور به. است شده تبدیل آب منابع

ر اکثر منابع داما به دلیل اینکه اند. های آبیاری از سنتی به تحت فشار تغییر پیدا کردهکیفیت، سیستم

ی از نقاط یک ؛بیشتر به مسائل هیدرولیکی توجه شده است ،های آبیاریفارسی مربوط به طراحی سیستم

محیطی است. همچنین در بین اقتصادی و زیست مسائلهای آبیاری اجرا شده، عدم توجه به ضعف طرح

های آبیاری زمین چمن، فضای سبز و فارسی رشته آبیاری و زهکشی کمتر به طراحی سیستم کُتب

 هیدروپونیک پرداخته شده است.  

پیتر  دکتر آقایان توسط که است "5و زهکشی مهندسی آبیاری"کتاب  دوم بخش ترجمه حاضر کتاب

 شده چاپ Springer انتشارات توسط 1450 سال در و تألیف فصل 24 در 2مولونه ییتایودکتر و  1والر

 رداختهپ زهکشی و آبیاری هایسیستم طراحی بنیادین اصول بررسی به کامل صورتبه کتاب این. است

 هب دوم بخش بنیادین، اصول به اول بخش که شودمی تقسیم مجزا بخش سه به مذکور کتاب. است

 اختهپرد زهکشی هایسیستم طراحی و تکمیلی مباحث به پایانی بخش و آبیاری هایسیستم طراحی

 لمسائ به توجه زهکشی، و آبیاری مهندسی عرصه در موجود کُتب سایر با کتاب این تمایز وجه. است

 لمسائ حل برای کامپیوتری هایبرنامه ارائه و زهکشی و آبیاری هایطرح در محیطیزیست و اقتصادی

  است. متفاوت سناریوهای گرفتن نظر در با زهکشی و آبیاری هایطرح ارزیابی یا و پیچیده

 ریفناو و تحقیقات علوم، وزارت مصوب زهکشی و آبیاری مهندسی رشته هایسرفصل با کتاب این

 اب مرتبط دروس برای درسنامه عنوانبه تواندمی همچنین و دارد خوانی و تطابقهم کارشناسی مقطع در

بیاری های آهای آبیاری بارانی زمین چمن، سیستمای، سیستمهای آبیاری عقربهسیستم همچون مباحثی

سبز، آبیاری  آبیاری فضای های آبیاری فضای سبز، طراحی و مدیریت سیستمبارانی کشاورزی، سیستم

های ، سیستمآبیاری، آبیاری سطحیکود ای،رهطراحی سیستم آبیاری قط کشاورزی،ای در اراضی قطره

 هایمثال با تابک این فصول تمامی. شود استفادهفشار ثقلی سیستم آبیاری بابلر کمآبیاری هیدروپونیک و 

 و یآبیار هایسیستم طراحی مبانی با دانشجویان آشنایی باعث که است همراه متنوع سؤاالت و متعدد

 . شودمی مذکور هایطرح در هاآن کاربرد و زهکشی
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 و سمنان دانشگاه علمی هیات محترم عضو موسوی، فرهاد دکتر آقایان بزرگوار اساتید از پایان، در

 ادبی، و علمی ویراستار عنوانبه کههرمزگان  دانشگاه علمی هیات محترم عضو ،محمد حسینیسید  دکتر

 . نماییممی قدردانی اندداده قرار بررسی مورد را کتاب

 دمحم دکتر و شاهرود صنعتی دانشگاه علمی هیات محترم عضو صفری، یاسر دکتر آقایان از همچنین

 مؤثر پیشنهادهای ارائه و کتاب مطالعه بابت )ع(علی امام دانشگاه علمی هیات محترم عضو پرویز

 .  سپاسگزاریم

ی خود به آدرس ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندهبا  که شودمی تقاضا محترم خوانندگان از

 های آینده یاری نمایند.رایانامه زیر، ما را در راستای پٌربارتر کردن این اثر در چاپ

 Hosein.Rahmati86@gmail.com 
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