




 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيرویج تآموزش و  ،قيقاتتحسازمان 

 مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
 

 های آبياری و زهکشیمهندسی سازهتحقيقات 
 

 )تحقيقات مهندسي كشاورزي(

 پژوهشي -علمي
 

 
 

                             2476-4000شاپا:                                                                                  1398 زمستان ،77ماره ش ،20جلد 
 

 رست مقاالتفه

  ريمسبلند چکاندر قطره انیجر يدب برآورد در  فلوئنت افزارنرم یيكارا يبررس

 ........................................................................................................................................پور و محمدرضا نيک مقدمپيمان ورجاوند، جواد رمضاني ياسر حسيني،
 

1 

  يرمتغ یانجر يبر اساس تئور يبحران یرز یانجر یمدر رژ يليمستط يزلبه ت يجانبكشویي  هايیچهدر تحليل آبگذري

 ي و رابطة بده دریچهمکان

 .............................................................................................................................................................مهر، سعيدرضا خداشناس و محمد رستمي .....کيانحميد 
  

 
17 

 باالرود( سد زیسرر)مطالعة موردي  ژنتيک و مدل رگرسيون الگوریتمبا تلفيق  اوجي و ارتفاع سرریز طول يسازنهيبه

 ................................................................................................................................................................................... پايه عليرضا پيلو  بيگلوقوجه ميالد خيری
 

39 

 مطالعة آزمایشگاهي سرریز كليد پيانویي با تغيير نسبت عرض كليدها

 ................................................................................................................مددی  محمدرضاو  محمد ذونعمت کرماني، پورسيد محمدحسن سعيدی، مجيد رحيم

 
57 

  فنر و مونتاژ قطعات يسخت اثر: يكنترل دب ريعملکرد ش يشگاهیآزما ةمطالع

 ..................................................................................................................................................ي .........اعتدال يرمضان یادو ه خانجنيب محمد ،يبيط فاطمه

 
73 

 بررسي اثر زاویة دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگير قائم

 .......................................................................................................................................................................................... بابک لشکرآراو  زادهسروش اسماعيلي
 

89 

 هاي آبياريكاربرد روش غيرمخرب تعيين پارامترهاي جذب آب و مقاومت فشاري پوشش بتني كانال

 .........................................................................................................................................فيروزآبادی ....علي فدمي و قاسم اسديان، سعيد گوهریرضا بهراملو، 
 

111 

مطالعه  -هاي آبياري آب باران در مسير احداث كانالبرداري شدۀ غيراشباع در اثر نفوذ هاي خاکتحليل پایداري شيرواني

 موردي كانال اصلي خداآفرین

 ................................................................................................................................................جوادی پور اکبر عربو  بنابعليلویدانش ستاری، مسعود حاجي

 

131 

 

 

 

 

 



 

 "هاي آبياري و زهکشيمهندسي سازهتحقيقات "مجله 
 

     

علالوم، ححقيقالات و  وزارت 31/04/1394مالور   81671/18/3شالمار   مطابق ابالال  ممجالوز  پژوهشي –علميدرجة با 

 ناوری.ف
 

، بانک اطالعات نشریات كشوور، پایگواه اطالعوات ایران ژورنال ، (ISC)پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ، CABIه شده در ینما

 (Agrisis)و مركز اطالعات و مدارک علمي كشاورزي  جهاد دانشگاهي
 

 

 

 سسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيؤصاحب امتياز: م
 فریبرز عباسي: مدیر مسئول

 نادر عباسيسردبير: 
 

 :ترتيب حروف الفبا()به تحریریهت أهي
 پرديس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه حهران، استاد محمدحسين اميد

 پرديس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه حهراندانشيار،  ریزيعاطفه پرورش
 موسسه ححقيقات فني و مهندسي کشاورزی ،دانشيار نادر حيدري

 منابع طبيعي دانشگاه حهرانپرديس کشاورزی و استاد،  حسن رحيمي 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز ،استاد محمود شفاعي بجستان

 سسه ححقيقات فني و مهندسي کشاورزیؤم ،استاد فریبرز عباسي
  سسه ححقيقات فني و مهندسي کشاورزیؤم، استاد نادر عباسي

 پرديس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه حهران ،استاد زادهصالح كوچک
 دانشگاه حربيت مدرس ،دانشيار محمدجواد منعم
  سسه ححقيقات فني و مهندسي کشاورزیؤمدانشيار،  ابوالفضل ناصري

 
 

  كنندگان این شماره:بررسي
 

 احمدآليخالد - ریزيپرورش عاطفه - سانيچدهقاني حسين - نادرعباسي -

 احمدي حجت - جانباز حميدرضا - شاكر عيلااسم - كانوني امين -

 مهرافضلي حسين - حيدرنژاد محمد - نياشاهرخ محمدعلي - مهبودي علي -

 زادهامامقلي صمد - حيدري نادر - بجستانشفاعي محمود - مهري یاسر -

 نيابهروزي ثمر - دانشفراز رسول - صمدي امير - نخجواني محمدمهدي -
   

 محمدرضا داهي: و علمي ویراستار ادبي

 مؤمنرضا فاميلویراستار انگليسي: 

 پورآزاده مهديمدیر داخلي: 

  كيانپردیس صدیقه آرا:صفحه

 

 

 سسه ححقيقات فني و مهندسي کشاورزیؤم ،31585-845پ.  ص. ،بلوار شهيد فهميده ،آدرس: کرج
 (026)32706277، دورنگار: (026)32708359و  32705242 ، 32705320تلفن: 

 

 www.aeri.ir :مؤسسهپایگاه اطالعاتي 

 http://idser.areeo.ac.ir: پایگاه اطالعاتي مجله

  aridsej@areeo.ac.ir نگار:پيام

 

http://www.aeri.ir/
http://idser.areeo.ac.ir/


 أ

هاي سازههاي فني و مهندسي پژوهشي در زمينه -هاي علميمقاله "های آبياری و زهکشیمهندسی سازهتحقيقات " نشریه 

شار را كه به زبان فارسي نوشته شده و قبالً  آبياري و زهکشي شده یا براي انت شر ن شریه در منت شریه ن شد،  دیگراي یا ن شده با ارسال ن

هاي گردآوري یا تحليلي كه توسط مقالههمچنين د. كنوصول چاپ مي تاریخترتيب  و در صورت تأیيد به دپذیرميبراي بررسي و داوري 

پس از بررسي و تصویب  ،ت تحریریه در زمينه مسائل روز فني و مهندسي تهيه شده استنظر و تنها به دعوت هيأصاحب پژوهشگران

 به چاپ خواهد رسيد.

كننده شخص مکاتبه ةترتيب نام نویسندگان بر عهد دة نویسنده )یا نویسندگان( است.هبر عمسئوليت هر مقاله از نظر علمي 

هاي دریافتي مسترد در رد یا قبول و حك و اصالح مقاالت آزاد است و مقاله نشریه خواهد بود و مکاتبات با وي انجام خواهد شد. 

مجاز است. ينترانتیا ای ينترنتی، ايکيصورت الکتروندر نشر مطالب به نشریه  نخواهند شد.

به انضمام برگ مشخصات مقاله، روي كاغذ  ،(يا نگارندگان)نگارنده و مشخصات بدون نام ، باید با عنوان كامل هامقاله

چپ و راست و متر از سانتي 5/2و  متريسانت 8/3از باال  ةمتر و حاشيسطرها یك سانتي ةصفحه با فاصل 15حداكثر در  A4 سفيد

و  تهيه (Microsoft Word) ورد اي در محيطصورت تایپ رایانهبه ،13 اندازه ،(B Nazanin) فارسي نازنين با قلمصفحه  نیيپا

فرم تعهد نگارندگان ارسال  شود.ارسال  )//:irac.eo.e.aridserhttp(از طریق سامانه  )Word( ورد در فرمتاصل فایل  همراهبه

 الزامي است.نيز و فرم تعارض منافع 

 مقالهای مختلف هترتيب و شرح قسمت

ها، نتایج و بحث، هاي كليدي، مقدمه، مواد و روشفارسي، واژه ةمشخصات مقاله، عنوان، چکيد ةهاي ارسالي شامل برگمقاله

 است.صورت لزوم ضمائم  و درهاي كليدي به زبان انگليسي و واژهمبسوط ، مراجع مورد استفاده، چکيده قدردانيگيري، نتيجه

 برگه مشخصات مقاله

یا ) علمي نگارنده ةعنوان مقاله، نام و نام خانوادگي و مرتب ةو در برگيرندشممود تهيه مياین قسمممت در یك صممفحه جداگانه 

كه مقاله از آن استخراج شده  خواهد بود و منبعي ،دورنگار، آدرس پست الکترونيکيشمارة تلفن،  ةگان(، آدرس كامل، شمارنگارند

 به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه شود. دمشخصات مقاله بای ةتحقيقاتي و مانند آن(. برگ نامه دانشجویي، طرحاست )پایان

 عنوان

 و بيانگر محتواي مقاله باشد. ،جامع ،كلمه(، رسا 25 عنوان باید كوتاه )حداكثر 

 فارسی ةچکيد

سي  ةچکيد  صر مواد و روش (200حداكثر در )فار صيف مخت ضيه، هدف پژوهش، تو صلي بهكلمه بيانگر فر ست ها، نتایج ا د

 گيري كلي از پژوهش است.آمده و نتيجه

 ةمقاله براي مجل یةشرايط پذيرش و راهنماي ته

 هاي آبیاري و زهکشیمهندسی سازهتحقیقات 

الف



 
 ب

 های كليدیواژه

 براي نشمممان دادن ماهيت و گرایش موضممموه مقاله  خواهد بود و مجزا یا مركب ةهاي كليدي شمممامل حداكثر پنج واژواژه

 است.رساني هاي اطالهسامانهبندي در هنگام طبقه به

 

 مقدمه

همچنين الزم است به اهم كارهاي پژوهشي  د.شومورد نظر تعریف  ةموضوه مورد پژوهش معرفي و فرضي ددر این بخش بای

 .شودحاضر مشخص  ةاشاره و لزوم پژوهش مورد نظر تشریح و هدف مطالع نيز قبلي در این مورد ةانجام شد

 
 اهمواد و روش

سمت شرح كامل مواد و روش این ق ست. در مورد روششامل  ستفاده در اجراي پژوهش ا شناخته هاي مورد ا هاي متداول و 
ست. صات فني و نام شده، ذكر منبع مربوط كافي ا شخ ستگاهذكر م ها و همچنين معيارهاي هاي دقيق علمي و تجارتي مواد و د

 .ت داردمورد استفاده ضرور
 

 نتايج و بحث
صل از پژوهش به ةبرگيرنداین بخش در  ست.شکلصورت متن)ها(، جدول)ها(،  نتایج حا صویر)ها( ا سمت  )ها( و ت در این ق

ها و ضممرورت دارد جدول گيرد.علل و روابط بين آنها در ایجاد نتایج حاصممل، با اسممتفاده از منابع علمي دیگر، مورد بحث قرار مي
سب ةها با اندازشکل شود كيفيت باال و منا شند ارقام خوانا ،تهيه  شکار در منحني و ،با ستم تغييرات آ سي سنجش  ها با واحدهاي 

عنوان جدول یا  نوشته شود.)به فارسي و انگليسي( عنوان جدول در باال و عنوان نمودار یا شکل در زیر  د.شوتهيه  (SI)المللي بين
الزم اسممت تمامي توضمميحات محورها و تمامي ) باشممدنمودار باید مختصممر و گویاي ارتباط عوامل مورد بحث در جدول یا نمودار 

شوند و اعداد  شته  سي نو سي و هم انگلي شود( جداول و نمودارها داخلواحدها در نمودارها هم به فار شته  سي نو . نتایج به انگلي
رت خام هاي علمي در جدول)ها( منعکس شمممود مگر در مواردي كه ذكر ارقام به صممموهاي آماري باید به یکي از روشبررسمممي

مگر در موارد ضروري نشان داده شود باید بالفاصله شود آن جدول یا نمودار هر جا به جدول یا نموداري اشاره مي ضروري باشد.
شد. ضمائم ارائه خواهد  سمت  سب مورد در ق شته  ،هااعداد، مقياس كه ح سي نو واحدها در متن مقاله و در جدول و نمودار به فار

سيمي شود. صلي بوده یا كارهاي تر سازگار باصورت رایانهبه ا سب براي چاپ (Word)ورد  اي و  شد. داراي كيفيت منا  تکرار با
 به هنگام بيان نتایج ضرورت ندارد.و غيره  ،، نمودارهاهاجدول

 

 گيرینتيجه
ستنتاج نهایي شامل یك ا سمت  ص ،این ق ضوه مورد تحقيق ذكر كاربرد )یا كاربردهاي( احتمالي و  ،پژوهش ةخال ست.مو  ا

 د. كننخود را براي انجام تحقيقات تکميلي ارائه  هايتوانند پيشنهادنگارندگان مي
 

 قدردانی
 شود.نهادهاي مؤثر در انجام پژوهش قدرداني ميو  ،هاحقوقي، سازمان ،، از اشخاص حقيقي(در صورت نياز)در این بخش 

 

 مراجع
مشخصات ند ابعد از متن آورده شوند. نگارندگان موظفو ه است باید در فهرست مراجع شدمراجعي كه در متن مقاله بيان  ةكلي -1

 چه در این بخش، چه در متن مقاله به درستي و مطابق با مشخصاتي بياورند كه در هر یك از منابع دیده مي شود.مراجع را 
 .(صورت شماره اشاره نشودبه) گان( و سال انتشار مرجع اشاره شودنگارند یادر متن مقاله فقط به نام نگارنده ) -2

 (Regier & Schubert, 2001)، (Razavi, 2003)مثال: 



 
 ج

شتر از دو نگارنده دارد نام نفر اول همراه با  -3 شود  «,.et al»اگر مرجع بي ست مراجع  اماذكر  سامي تمامي نگارندگان در فهر ا
 .درج شود

 (Budiman et al., 1999)مثال: 
شود -4 صورتي .مراجع به ترتيب حروف الفباي نام نگارندگان مرتب  سال اي كه نگارندهدر ضافه كردن چند مقاله دارد در یك  با ا

 و ... تنظيم شوند. bو  aحروف 

 قيد شود. (in Persian)و در انتها عبارت  سی ترجمه شدهيمراجع فارسی به زبان انگل -5
 زیر براي مرتب كردن مراجع استفاده شود. از روش -6
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  به زبان انگليسیمبسوط چکيده 
شامل مقدمه،  هچکيد سي  سوط انگلي ست كه طبق و بحث، نتيجه ا، نتایجهمواد و روشمب گيري، قدرداني و كلمات كليدي ا

  شود.)در بخش راهنماي نگارندگان( تهيه شده در انتهاي مقاله آورده مي نشریه فرمت 
 

  های كليدی به زبان انگليسیواژه
 ان انگليسي ذكر شود.به زب “هاي كليدي فارسيواژه”ها معادلاین واژه

 
 تذكر 

سي آن ةبراي پذیرش اولي -الف ستورالعمل  ،مقاله و برر ستضروري  باالرعایت دقيق د سایت   ا )جزئيات فرمت تهيه مقاله در 
 نشریه و در بخش راهنماي نگارندگان موجود است(.

صيه ميبه -ب سي احتمالي تو سا شکاالت ا سال مقاله براي منظور بهبود كيفيت مقاله و رفع ا شود كه نگارندگان محترم قبل از ار
 نفر از همکاران مجرب خود برسانند.را به نظر دو آن  نشریه درج در این 

 
 تبصره 

شریه ها و مجالت جدید مهندسي كشاورزي به كتاب های آبياری و زهکشیسازهتحقيقات مهندسی علمي پژوهشي  ن
 نماید.ت تحریریه معرفي ميأيبرسد، پس از تصویب ه نشریه زبان فارسي را كه یك نسخه از آن به دفتر 
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