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ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ " آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮﺣﺴﻴﻦ رﺣﻤﺘﻲ -دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺴﺐ و
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﮔﻠﻲ " و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ
اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

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

مقدمه مؤلف
این کتاب برای سه دوره آموزشی مهندسی منابع آب و خاک ،طراحی سیستمهای آبیاری ،زهکشی
کشاورزی و تصفیه پساب تألیف شده است .تقریباً همه فصول با برنامههای " "Excel/VBAهمراهاند که
دانشجویان با استفاده از آنها میتوانند مانند مهندسین شاغل ،مطالب اصولی را درک و همچنین این
اصول را اجرا نمایند.
بخش اول ،اصول کلی و بنیادین مهندسی آبیاری و زهکشی را ارائه میدهد :اقتصاد ،فیزیک خاک،
تبخیر-تعرق ،طراحی الترال ،طراحی خط اصلی ،پمپها ،آبهای زیرزمینی و چاهها و جریان در کانالهای
روباز .از آنجا که اقتصاد ،پایه تحلیل در سرمایهگذاریهای کشاورزی است ،ما در فصول آغازین با بحث
اقتصاد شروع کردهایم .خاک و تبخیر–تعرق ،متغیرهای بنیادی طراحی ،در طراحی سیستمهای آبیاری
هستند .در فصولی که نام برده شد ،چهار رکن اصلی سیستمهای آبیاری پوشش داده میشوند.
بخش دوم ،فرآیند طراحی سیستمهای آبیاری را توصیف میکند :سیستم عقربهای ،سیستم بارانی
جهت آبیاری مرتع و چمن ،سیستم بارانی چرخدار ،سیستم بارانی جهت آبیاری باغ ،سیستم قطرهای و
افشان برای فضای سبز ،قطرهای زیرزمینی ،سطحی ،هیدروپونیک گلخانهای و افشان کمفشار .برنامههای
 Excel/VBAارائهشده در این بخش دانشجویان را قادر میسازد تا سیستمها را با توجه به رشد گیاه،
ذخایر آب ،اقتصادی بودن مصرف انرژی و اثرات زیستمحیطی ،بهینه نمایند .برنامههای ارائهشده ،کمک
میکنند تا دانشجویان بتوانند پلی بین اصول پایهای و زیربنایی و طراحیهای پیچیده ایجاد نمایند.
در بخشِ پایانی این کتاب نیز به چگونگی استفاده از زمینهای باتالقی و کشاورزی برای تصفیه
پسآب ،زهکشی زیرزمینی و مدل "( "WINDSکاربرد آب ،آبیاری ،نیتروژن ،زهکشی و شوری) پرداخته
شده است .توسعه نظری در این فصول بر الگوریتمهای مدل - WINDSکه شامل مدلهای تبخیر-تعرق
و شبیهسازیهای انتقال و جابجایی امالح ،نیتروژن و آب در الیههای مختلف خاک است -میپردازد .آب
و امالح بعد از هر بارندگی در بین رخدادهای نفوذ با استفاده از روش  Tipping Bucketو معادلۀ ریچاردز
روندیابی میشوند .مدل نیتروژن ،فرآیندهای کوددهی ،معدنیشدن ،دنیتریفیکاسیون و جذب گیاه را
شبیهسازی میکند .الگوریتم زهکشی از روش جریان کرکهام و همچنین اثر متقابل بین سطح ایستابی و
ناحیه غیر اشباع بهره میگیرد .الگوریتمهای زهکشی سنتی بهکار رفته در  USBRو  DRAINMODبا
تأکید بر ارزیابی اقتصادی طرحهای سیستمهای زهکشی جایگزین ،ارائه میشود.
انتظار می رود که تولید محصوالت کشاورزی و تقاضای آب برای بقای جمعیت رو به گسترش جهان،
بحرانی باشد .امید ما این است که این کتاب به دانشجویان و مهندسین شاغل کمک کند تا با منابع
محدود آب بتوانند سیستمهای تولید غذا را گسترش داده و اثرات محیطی ناشی از این سیستمها را
محدود کنند .در این روش میتوانیم برای تأمین نیازهای جمعیت رو به رشد ،سیستمهای تولید غذایی
پایدار را توسعه دهیم .مهندسین کشاورزی با حل مشکالت و مدیریت تخصصی آب ،نقش بسیار مهمی
را در دهههای آینده ایفا خواهند نمود.

مقدمه مترجم
بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در اکثر مناطق خشک و نیمهخشک جهان و از جمله کشور
ایران به شمار میرود .کمبود آب در سالهای اخیر به یک مانع اصلی برای دستیابی به مدیریت پایدار
منابع آب تبدیل شده است .در دو دهه گذشته در بسیاری از مناطق کشور بهدلیل کاهش منابع آب با
کیفیت ،سیستمهای آبیاری از سنتی به تحت فشار تغییر پیدا کردهاند .اما به دلیل اینکه در اکثر منابع
فارسی مربوط به طراحی سیستمهای آبیاری ،بیشتر به مسائل هیدرولیکی توجه شده است؛ یکی از نقاط
ضعف طرحهای آبیاری اجرا شده ،عدم توجه به مسائل اقتصادی و زیستمحیطی است .همچنین در بین
کُتب فارسی رشته آبیاری و زهکشی کمتر به طراحی سیستمهای آبیاری زمین چمن ،فضای سبز و
هیدروپونیک پرداخته شده است.
کتاب حاضر ترجمه بخش دوم کتاب "مهندسی آبیاری و زهکشی "5است که توسط آقایان دکتر پیتر
والر 1و دکتر مولونه ییتایو 2در  24فصل تألیف و در سال  1450توسط انتشارات  Springerچاپ شده
است .این کتاب بهصورت کامل به بررسی اصول بنیادین طراحی سیستمهای آبیاری و زهکشی پرداخته
است .کتاب مذکور به سه بخش مجزا تقسیم میشود که بخش اول به اصول بنیادین ،بخش دوم به
طراحی سیستمهای آبیاری و بخش پایانی به مباحث تکمیلی و طراحی سیستمهای زهکشی پرداخته
است .وجه تمایز این کتاب با سایر کُتب موجود در عرصه مهندسی آبیاری و زهکشی ،توجه به مسائل
اقتصادی و زیستمحیطی در طرحهای آبیاری و زهکشی و ارائه برنامههای کامپیوتری برای حل مسائل
پیچیده و یا ارزیابی طرحهای آبیاری و زهکشی با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت است.
این کتاب با سرفصلهای رشته مهندسی آبیاری و زهکشی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در مقطع کارشناسی همخوانی و تطابق دارد و همچنین میتواند بهعنوان درسنامه برای دروس مرتبط با
مباحثی همچون سیستمهای آبیاری عقربهای ،سیستمهای آبیاری بارانی زمین چمن ،سیستمهای آبیاری
بارانی کشاورزی ،سیستمهای آبیاری فضای سبز ،طراحی و مدیریت سیستم آبیاری فضای سبز ،آبیاری
قطرهای در اراضی کشاورزی ،طراحی سیستم آبیاری قطرهای ،کودآبیاری ،آبیاری سطحی ،سیستمهای
آبیاری هیدروپونیک و سیستم آبیاری بابلر کمفشار ثقلی استفاده شود .تمامی فصول این کتاب با مثالهای
متعدد و سؤاالت متنوع همراه است که باعث آشنایی دانشجویان با مبانی طراحی سیستمهای آبیاری و
زهکشی و کاربرد آنها در طرحهای مذکور میشود.

- Muluneh Yitayew
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در پایان ،از اساتید بزرگوار آقایان دکتر فرهاد موسوی ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه سمنان و
دکتر سید محمد حسینی ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه هرمزگان که بهعنوان ویراستار علمی و ادبی،
کتاب را مورد بررسی قرار دادهاند قدردانی مینماییم.
همچنین از آقایان دکتر یاسر صفری ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر محمد
پرویز عضو محترم هیات علمی دانشگاه امام

علی(ع)

بابت مطالعه کتاب و ارائه پیشنهادهای مؤثر

سپاسگزاریم.
از خوانندگان محترم تقاضا میشود که با ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات سازندهی خود به آدرس
رایانامه زیر ،ما را در راستای پٌربارتر کردن این اثر در چاپهای آینده یاری نمایند.
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