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 يسفال يرسطحیز یاریقطعات سفالي مورد استفاده در آبضریب تغییرات  نییتع
 

 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي خراسان رضوی -محمد جلیني

 موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزیاستادیار پژوهش  -قاسم زارعي

 و منابع طبیعي خراسان رضویمربي پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی  -محمد کریمي
 mjolainire@gmail.com

 

. شبونديها( به عنوان قلب تپنده شببهه محسبوم مب يها )خروجسفال ،يسفال يرسطحیز یاریسامانه آب کیدر 

است.  يسفال يرسطحیز یاریسامانه  آب کی يکننده بازده نییتع ياز عوامل اصل يهیها ملهرد سفالع يچگونگ

 5/2و  2، 5/1، 1، 5/0  ی( در فشبارهاSV) ستمیس راتییتغ بیضر و  (CVساخت ) راتییتغ بیضر ق،یتحق نیدر ا

 نیبشد. جهت انجبا  ا سهیده مقاش هیاستاندارد توص ریو با مقاد یریگاندازه يشگاهیآزما یمتر براساس روش ها

 جیاسبتفاده شبد. نتبا متبريسبانت 00و طبول  6/4 ي، قطر داخل 6/6 يبه قطر خارج یاریآب یهااز سفال ق،یتحق

آم تبراوش شبده از  زانیبم نیبب یدارينشان داد که تفاوت معن 1030ساخت در سال  یهایسر یرو شیآزما

 شیتراوش آم از سفال افزا زانیفشار آم، م زانیم شیافزامختلف وجود نداشت. با  یهاساخت یسفال در سر

 بیضبر نیانگیبکبه م دنشان دا نیهمچن جیفشار ، یک رابطه غیرخطي )تواني( بود. نتا -. رابطه بین آبدهيافتی

 سبتمیس راتییبتغ بیضر نیانگیدرصد و در حد قابل قبول بود. م 15مختلف حدود  یساخت در فشارها راتییتغ

 درصد بدست آمد.  5/7هر درخت، حدود  یگرفتن چهار سفال برابا در نظر  زین

 

راتییتغ بیضر ،يهیدرولیه اتیخصوص ،يرسطحیز یاریآب ،يسفال یاریآب

 

هايي هستند كه داراي مزاياي متعدد و منحصر بفررد از ظررر مسراير زرا ري  روش هاي آبياري ميكرو زيرسطحي از فناوري

توان به كاهش در ميزان آب مصرفي  باشند. از مزاياي آبياري ميكرو زيرسطحي ميع آب و خاك و اقتصادي ميحفظ مناب

وري مصرف آب  كاهش خطرات شوري برراي يياهران  تعردير كراربرد افزايش  ملكرد و كيفيت محصول  افزايش بهره

تسهير در  مليات كشاورزي  حفظ سراختمان هاي هرز  كاهش در مصرف اظرژي  كود و مواد شيميايي  كنترل رشد  لف
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  كهيسرفا  يرسرطحيز يارير(. روش آب8811و همكراران   يديرخاك و حفاظت بيشتر از محري  زيسرت اشراره كررد  م 

است  مورد توجه كشاورزان  كارشناسران و محققران  ره در  ياقطره يرسطحيز ياريو آب يسنت ياكوزه يارياز آب يبيترك

و همكراران   يواقعر ي؛ قرباظ8831؛  رب فرد و همكاران  8831؛  رب فرد  8838  ي؛ باستاظ8833  يداخر كشور  جواهر

 ي؛ قربراظ 1188و همكراران   ي؛ بهرامر8831 ده زا ي؛ مهرد8811و همكراران   يدير؛ م 8811و همكراران   ي؛ كاظم8811

؛ 1118 ج يبرر ني؛ بر1111همكاران   و ي؛ اشرف1113و همكاران   تي( و  ه در خارج كشور  آج1181و همكاران   يواقع

؛ ماظرردال و 8113و همكرراران   اني؛ هاسرر8111؛ يوپتررا  8118و همكرراران   ي؛ دبرر8118؛ داكررا  8111بچلررور و همكررارن  

( قراريرفتره اسرت. اصرو  1111و همكراران   اليسرو  1181  واني؛ صرا   و سرت1111و همكاران   کي؛ ظا8111همكاران  

و  خياست  ابروز افتهييسترش  ييقايو افر يائيآس يكشورها ريباستان است كه بعدها به سا رانيا ياريروش آب نيخاستگاه ا

 مترريسراظت 801بره  متريساظت 01فشار آب از  شييرفت كه افزا  هي( ظت8833  ي(. جواهر1118 ج يبر ني؛ ب1111 اران همك

( و 8831 وم شرده اسرت.  ررب فررد   يكل يلتيفت سبا ث دو برابر شدن شعاع رطوبت در خاك با با  ياكوزه ياريدر آب

رطوبرت  عيركردظد و ظتي ه يرفتند كه توز يرا بررس ياكوزه ياريرطوبت در آب عي( ظحوه توز8831 رب فرد و همكاران  

سرفال  يآبده راتييتغ بي( ضر1181و 8811و همكاران   يواقع ياي است. قرباظتر از روش قطرهاي مناسبدر روش كوزه

 يهرايژيريو  يسرفا  يرسرطحيز ياريساماظه آب کيظمودظد. در  انيدرصد ب 8/80تا  8/1 نيرا ب بمختلف آ يهارتفاعدر ا

 نياست. بره همر يسفا  يرسطحيز ياريآب ستميس کي يكارآئ كنندهنييو تع يها از  وامر اصلسفال يكيدرو يو ه يكيزيف

 .رديييقرار م يابيمورد ارز ورته شده در داخر كشساخ يهاسفال يكيدرو يه اتيحاضر  خصوص قيدر تحق ريد 

 نييبا هدف تع يسفا  يرسطحيز ياريمورد استفاده در آب يهاسفال يكيدرو يه اتيبه خصوص يابيبه منرور دست قيتحق نيا

فشرار( در  -يرابطره دبرتراوش آب با فشار كاركرد سراماظه   زانيو رابطه م ستميس راتييتغ بيساخت  ضر راتييتغ بيضر

كره بره طرور  ييهااز سرفال شيآزمرا نيرظداشته باشند( اظ رام شرد. در ا ژبه پمپا ازيكه ظ يي فشارها يثقل يمحدوده فشارها

يک بار خرد  يهااستفاده شد. آزمايش به صورت كرت دظد ياظتخاب يرد 8811ساخت در سال  يهايسر انياز م يتصادف

 81يسرر هرسفال   يساخت  سه سر يها يشد. فاكتورهاي طرح شامر؛ سرتصادفي اظ ام هاي كامر شده در قا ب بلوك

( در پرالت فر ري قررار يرفتنرد. مترريساظت 131و  111  831  811  31سط    3 دد سفال( در پالت اصلي و فشار آب در 

. هر افتياظتقال  يخراسان رضو يكشاورز قاتيسفال در شهرستان فردوس اظتخاب و به مركز تحق ديها از كارياه تو سفال

 يدر هر فشار آب دو بار اظ ام شرد. جهرت ا مرال فشرار ثابرت آب رو يريي دازهتكرار  منرور شد. اظ کيسفال به  نوان 

 نيبا ظصب شناور  ا كههد ثابت  ي( دارا1( با ارتفاع متغير و منبع شماره  8ها  از دو منبع آب استفاده شد. منبع شماره  سفال

ها منتقر به م موع سفال متريليم 81شفاف به قطر  يكيمنبع با هد ثابت و توس   و ه پالست قي. آب از طرديظ ام يرد مر ا

 و ه  نيا كه طوري هوا وصر شد به هيآب به  و ه تخل عيتوز يها و ه يكه هوا در م مو ه حبس ظشود  اظتها نيا يشد. برا

سا ت در آب مسرتغر  و  10به مدت  شيها قبر از آزماآب ادامه داشت. سفال نياز سط  آب در منبع تام تربا  يتا سطح

 يجمع آور يساظتيمتر بود. برا 81ساظتيمتر و طول سفال ها  1/0ساظتيمتر  قطر داخلي  1/1اشباع شدظد. قطر خارجي سفال ها 

 يآن بررا يو رو يسرازجا يكيظررف پالسرت کيردرون  فالهرر سر ش يمدت زمان آزما ياز سفال در ط افتهيآب تراوش 

 يريياظدازه يكيدر هر ظرف پالست افتهيآب تراوش  زانيم ش يپوشاظده شد. پس از اتمام آزما لونيبا ظا رياز تبخ يريجلوي

 .دياز شبكه آب موجود در ايستگاه تامين يرد شي. آب مورد استفاده در آزمادييرد
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شرد.  ضرريب تغييررات بيراظگر  ردم ت سراخت اسرتفاده ها  از شاخص ضريب تغييراجهت بررسي يكنواختي ساخت سفال

شرود. ظسربت اظحرراف معيرار آبردهي  ها به خاطر تغييراتي است كه در حين ساخت آظها  اي اد مييكنواخت بودن خروجي

اسرت. بره هاي ظو به متوس  آبدهي آظها در يک فشار و دماي استاظدارد  به  نوان ضريب تغييرات ساخت تعريف شدهسفال

ر كلي هر  قدر ضريب تغييرات ساخت براي يرک ظروع خروجري  سرفال( كمترر باشرد  آن سرفال از  حراز سراخت از طو

ها در يرک فشرار مشرخص برا تري برخوردار است. مقدار ضريب تغييرات ساخت با اظدازه ييري دبري سرفالكيفيت مناسب

 استفاده از رواب  آماري زير محاسبه شد:

 

CVرصد(      = ضريب تغييرات ساخت  دSd  اظحراف معيار برآورد شده ازسفال هاي آزمايش شده =L/hr ) 

qi  ميزان آبدهي هر سفال =L/hr        )qa  مياتگين آبدهي سفال هاي آزمايش شده =L/hr ) 

nتعداد سفال هاي مورد آزمايش = 

هراي آبيراري ميكررو مقايسره براي روشبعد از محاسبه ضريب تغييرات ساخت  مقدار آن با مقادير استاظدارد و توصيه شده 

 شد. 

(  پرايين برودن دبري در يرک سرفال ممكرن NPدر آبياري سفا ي براي هر درخت بيش از يک سفال بكار يرفته مي شود  

ظشران داده مري  SVاست با با  بودن دبي در سفال ديگر جبران شود. بنابراين استفاده از ضريب تغييرات سيستم كه با ظمراد 

( است. ضريب CVتر از ضريب تغييرات ساخت  بوط به كار كرد  ند سفال بطور توام است  مفيدتر و كاربرديشود و مر

 تغييرات سيستم از معاد ه زير قابر محاسبه است:

 

 

 

سرفال قطعره  0 و در سرري سرهقطعه  3در سري يک و دو هر كدام   آزمايش در هر سري ساختسفال مورد  81از م موع 

ميرزان ح رم آب ترراوش يافتره در  هاسفالكه بعد از حذف اين  ندمشكر آب بندي در واشر و سه راهي متصر به آن داشت

يرردد كره برا افرزايش فشرار ارائه شده است. مشاهده مي 8جدول ها در ييرياظدازهاين ظتايج شد. ييري اظدازه هابقيه سفال

متر تفاوت قابر توجه بين ميزان ح م  3/1يابد. در فشار پايين   ح م آب تراوش شده از آظها افزايش ميهاورودي به سفال

متر  مقدار ح م آب تراوش شرده  8به  3/1يردد.  يكن  با افزايش فشار از آب تراوش شده از سه سري سفال مشاهده ظمي

هاي سري سه  در فشرارهاي برا تر تراوش شده در سفال يردد. اين افزايش ح م آبهاي سري دو كمي بيشتر مياز سفال

 نوان يردد. بهتر است در ظهايت متوس  ح م آب تراوش يافته  از كر سفال هرا در فشرارهاي مختلرف  برهظيز مشاهده مي

ساخت ييري ميزان ح م آب تراوش يافته در هر سفال و در هر فشار  ضريب تغييرات مالك  مر قرار ييرد. بعد از اظدازه

يردد كه ميزان ضريب تغييرات در حد ارائه شده است. مشاهده مي 8ها محاسبه يرديد. ظتايج اين محاسبات در جدول سفال

تر از آن(.  تعيين ضريب تغييرات سيستم ظيز با استفاده از ظتايج ضرريب تغييررات سراخت درصد و پائين 83قابر قبول است  

 دد قطعه سفال برراي ترامين ظيراز آبري آن اسرتفاده شرود. در ايرن  0راي هر درخت محاسبه يرديد. فرض بر اين است كه ب

ظترايج ايرن  (  مقدار ضريب تغييرات سيسرتم محاسربه يرديرد. 0 جذر  1صورت از تقسيم مقدار ضريب تغييرات ساخت بر 
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درصرد رسريده و  81 يرردد كره مقردار ايرن ضرريب بره كمترر ازارائه يرديده است. مشاهده مي 8محاسبات ظيز در جدول 

ييرد. ظتايج بدست آمده در ايرن تحقيرق برا ظترايج تحقيرق قربراظي بندي ارائه شده  در جايگاه  متوس  قرار ميبراساس طبقه

درصرد  8/80تا  8/1هاي سفا ي مختلف بين ( كه ضريب تغييرات بين آبدهي و فشار را در كپسول8811واقعي و همكاران  

 دارد. اظد  مطابقت يزارش ظموده

 ها میانگین حجم آم تراوش یافته، ضریب تغییرات ساخت و سیستم سفال -1جدول 

ضريب تغييرات سيستم 

)%  

ضريب تغييرات ساخت 

 )%  
  ميلي  يتر در سا ت( آبدهي

 فشار

  متر(

 سري

 ساخت
SV CV 

اظحراف 

 معيار
 حداكثر حداقر مياظگين

0/3 1/81 81 13 38 881 3/1 

1 

3/3 1/80 18 801 811 831 1/8 

1/3 8/83 81 113 811 111 3/8 

1/3 8/88 11 131 118 883 1/1 

8/3 8/80 08 813 111 811 3/1 

1/1 1/88 88 11 38 811 3/1 

2 

1/3 1/83 18 801 811 813 1/8 

1/3 8/83 81 181 803 111 3/8 

1/3 1/83 08 111 831 811 1/1 

1/1 3/88 00 811 181 818 3/1 

3/1 1/88 88 818 18 801 3/1 

3 

0/3 3/80 18 831 883 111 1/8 

1/3 3/83 88 181 803 111 3/8 

1/1 3/88 81 131 813 888 1/1 

1/1 1/88 81 111 111 808 3/1 

 مراجع   -4

. بررسي امكان استفاده از  و ره هراي سرفا ي در آبيراري. موسسره خاكشناسري و حاصرلخيزي 8833جواهري پ.  .8

 . 8833 -011  ظشريه شماره خاك

. ارزيابي راظدمان و ظحوه توزيع رطوبت در آبياري كوزه اي در مقايسه برا  نرد روش آبيراري 8831 رب فرد م.  .1

 در يک ظوع يياه داروئي. اهواز. پايان ظامه كارشناسي ارشد.

ي برا آبيراري شرياري و . بررسي و مقايسه آبياري كوزه ا8831 رب فرد م. كشكو ي ح. ع. و  ابدي كوپايي ج.  .8

ترا  1قطره اي . كرمان. م مو ه مقا ت او ين كنفراظس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبري و خشكسرا ي  

 . 138  صفحه 8831اسفند ماه  81
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هاي رسري هراي هيردرو يكي كپسرول. ويژيي8811پ و ظصيري صرا   ف.  ح.  ليزادهقرباظي واقعي ح. بهرامي  .0

. 8811ن بر توزيع رطوبت. م له پژوهش آب ايران. سال پرن م  شرماره ظهرم  پراييز و زمسرتان متخلخر و تاثير آ

  801تا  888صفحه 

بررسي اثر آبيراري زيرسرطحي  .8811 ح. غضنفريان ع و كبريايي. ص . دهقانح. صدري ع ف. كارير كاظمي ا .3

  30ي سفا ي  م له جنگر و مرترع  شرماره هادر رشد و ظمو درخت تاغ در مناطق بياباظي با استفاده از  و هسفا ي 

 .18تا  11صفحه 

. بررسي كرارآئي آبيراري اظرواع محصرو ت  باغرات 8811م يدي ا ف. زار ي  . كشاورز ع و ح ازي س. م.  .1

 118/11هاي تراواي سرفا ي. يرزارش پژوهشري شرماره جات( با استفاده از  و هپسته  باغات اظار و سبزي و سيفي

 آموزش و ترويج كشاورزي. سازمان تحقيقات 

. تحقيق در صرفه جويي مصرف آب و كاربرد كوزه هاي سفا ي براي اي اد فضاي سربز و 8831مهدي زاده پ.   .3

كشت درختان مثمر و غير مثمر در مناطق خشک كوير. اظتشارات موسسره تحقيقرات جنگرر هرا و مراترع  ظشرريه 

 8831-18شماره 
8. Abu-Zreig M.M. Abe Y. and Isoda H. 2006. The Auto-regulative Capability of Pictcher 

Irrigation system. Agricultrual Water Manage 85: 272-278. 

9. Ajit N. Virendra K. Mahesh  K. Purohit R.C. and Singhvi B.S .2007. Hydraulic Study of 

Earthen Pitchers. Journal of Agricultural Engineering 44(2). 

10. Ashrafi S. Gupta A. Singh M.B. Izumi N. and Loof N. 2002. Simulation of infiltration 

from porous clay pipe in sub- surface irrigation. Hydrol. Sci. J. 47(2), 253-268. 

11. Bahrami H.A. Ghorbani vaghei H. Alizadeh P. Nasiri F. and Mahallati Z. 2011. Fuzzy 

Modeling of Soil Water Distribution Using Porous Clay Capsule Irrigation from a 

Subsurface Point Source. JAST. 

12. Bainbridge D.A. 2001. Buried clay pot irrigation: a little khnown but very efficient 

traditional method of irrigation. Agric. Water Manage. 48, 79-88. 
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