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 های آبیاری سفالی سیستم سازیشبیه ، هیدرولیک وکاربرد مروری بر
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد - فرمحمدرضا ناقدی

 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد - حسین انصاری

 ی مشهدگروه مهندسی آب دانشگاه فردوسمربی  - نیاسید مجید هاشمی

 گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهداستادیار  - نقی ضیائیعلی
 m.rezanaghedifar@gmail.com 

یکی از مشکالت اساسی در کشاورزی کشورهای درحاا  ووسا ه مسا له هارده ماالکی باودی اراضای 

شده شود که کشورهایی از این قبیل در مناطق هشک دنیا واقع ور میاشد. این مشکل زمانی وهیمبکشاورزی می

 نیاز به یک سیستم آبیااری ،عدم دسترسی به آب کافی مشکالت اقتصادی، نیاز به نیروی متخصص و  وجود .باشند

وطاابق باا اناوا  فالی به دلیال های آبیاری سسیستم نماید.مناطق حیاوی می این مصرف را درارزای، ساده و کم

آبادهی و وطاابق باا  هودکارِ هاصیت ونظیم شوندگی مندی از، بهره، عدم نیاز به سیستم پمپاژگیاهای کشاورزی

هاای د. این ویژگینباشمیهای آبیاری سیستم ورینو پربازده پذیروریناز جمله ان طاف های با کیفیت پایینآب

در  های عددی بسیاری به اثبات رسیده است.سازیوحقیقات آزمایشگاهی و شبیههای آبیاری سفالی ووسط سیستم

پرداهتاه  جهت م رفی هر چه بهتر ایان سیساتم مرور وحقیقات مذکور در کشورهای مختلف دنیااین پژوهش به 

 شده است.

سازی، شبیهوریسفالی، بهره آبیاری

 مقدمه -1

اند اما تا به های خرده مالکی و کوچک تشکیل شدهی زراعی در اراضی خشک دنیا از زمینهاهرچند که بخش اعظم زمین

های آبیاری سفالی از سیستم .[1] المللی برای این اراضی پیشنهاد و اجرا نشده استهای بینحال راهکار مناسبی در برنامه

است که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک به خصوص در اراضی کوچک  پربازدههای آبیاری سنتی جمله سیستم

های تراوای و آبیاری با لوله ایدر دو دسته کلی آبیاری کوزه توانرا می هاتم. این سیس[7-2]کاربرد زیادی داشته است 

ی تراوای بدون به داخل محفظه. در هر دو سیستم آب نمودبندی د، دستهنشومی نامیدههای سفالی اصطالح لولهه رسی که ب

 . [8, 1] یدانمزیر خاک وارد شده و بر اثر بار هیدرولیکی به محیط خاک تراوش می در لعاب

به خصوص زمانی که تمهیدات بیشتری از  ،[8] های آبیاری سنتی دارای باالترین راندمان هستندها در میان سیستماین سیستم

 .[11, 9] یری از تبخیر صورت گیردجمله استفاده از مالچ برای جلوگ
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ای، سیالبی، شیاری و ... آبیاری زیرسطحی دارای قدمت های آبیاری شناخته شده مانند آبیاری بارانی، قطرهدر بین سیستم 

، اما [3] اندای شناخته شدهزهوجود آمدن آبیاری کوه آفریقا به عنوان منشأ ب شمال . ایران و کشورهای[11]باشدبیشتری می

 بلکه درخاورمیانه  کشورهایو [11] ، پاکستان[11] ، هند[13, 12] ی نظیر ایرانیکشورها در نه تنها ها اکنوناین سیستم

ای آبیاری کوزه های موجود درباره سیستمترین نوشته. از قدیمی[1] دنشوبه کار برده می نیز کشورهای آمریکای التین

  .[11] اشاره کرد، نگارش شده استسال پیش  2111که  1شو(( چی-کتاب )) فن شنگ بهتوان می

سازی آبیاری سفالی در داخل و این پژوهش تالشی است در جهت گردآوری تحقیقات انجام شده در زمینه کاربرد و شبیه

 خارج از کشور.

 

ام شده در زمینه آبیاری سفالیانجهای میدانی و آزمایشگاهی پژوهش -2

های زراعی، هم در اراضی باغی و هم در فضای هایی است که از آن هم در زمینه آبیاری زمینآبیاری سفالی از جمله روش

توان استفاده نمود. همانطور که قبال گفته شد این سیستم آبیاری به دلیل سادگی و عدم نیاز به می [17]و کشت خانگی  سبز

تواند در اراضی کوچک و در پذیری باال نسبت به کمبود آب میگیری از مصالح محلی و انعطافنیروی متخصص، بهره

 های این سیستم اشاره شده است.عدادی از قابلیتنیز مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به ت کشورهای در حال توسعه

 
 وری مصرف آب برای پرورش میوه و محصوالت زراعیافزایش بهره - 2-1

 

را و باغات میوه و ایجاد فضای سبز  برای آبیاری در زراعت رساستفاده از لوله های سفالی تراوا از جنس ، [18]باستانی 

که این لوله ها درمقابل تردد ماشین آالت زراعی و عملیات شخم ازمقاومت کند وی همچنین گزارش می.داندممکن می

وری پرورش میوه و از تحقیقات انجام شده در زمینه افزایش بهره تعدادی 1جدول در خوبی برخوردار می باشند. 

 .اندارائه شدهمورد  ایمحصوالت زراعی با استفاده از آبیاری کوزه
 

  ایرش میوه و محصوالت زراعی با استفاده از آبیاری کوزهوری پروتحقیقات انجام شده در زمینه افزایش بهره -1جدو  

 مالحظات موضوع و نتایج نام پژوهشگر)ان(

 [19]موندال 

پرورش محصول خربزه در هند با استفاده از آبیاری 

متر بر هکتار آب موفق سانتی2  با مصرف تنهاای کوزه

 تن بر هکتار خربزه شد. 25به برداشت 

آبیاری سیالبی با مصرف  آزمایشی دیگر،در 

 33بر با محصولی برا هکتار بر مترسانتی 26

 .[21] تن در هکتار حاصل نمود

باالکوماران و همکاران 

[21] 

مطالعات گسترده روی محصول خیار نشان داد که میزان 

 متر بر هکتار است.سانتی 1.9ای آب در آبیاری کوزه

آب مصرفی جهت پرورش محصول  میزان

متر بر سانتی 7.3 سطحیبرای آبیاری  مشابه

 هکتار گزارش شده است.

 [1]بینبریج 

نشان   2گیاه ذرتمطالعات گسترده انجام شده بر روی 

آب   اه تنها به مصرف داد که پرورش این گی

در روش آبیاری کوزه ای احتیاج دارد که این 

برای  متداولمقدار تنها یک دهم میزان آب مصرفی 

 .کشت ذرت در کالیفرنیا بوده است

ای با به کارگیری روش آبیاری کوزه

گزارش  برابر با    راندمان آبیاری

صول تا عملکرد مح همچنین شده است .

این  هم گزارش شده است که 

تواند نیاز یکساله یک خانواده مقدار می

                                                 
1chih Shu-Fan Sheng 

Hopi Corn, Zea Mays2 
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متر مربعی  400را تنها در یک زمین 

 .بدون نیاز به بارندگی رفع نماید

 [1] صیال و همکاران

ای برای آبیاری وزهاستفاده از سیستم آبیاری ک

هندوانه در هند و پاکستان، گیاهان باغی در برزیل، 

فرنگی و بامیه در ذرت، گوجه ،آلمان و اندونزی

 .وه گزارش شده استبزیمبا

- 

 [22]بکلر و همکاران 

های انجام شده در زمینه افزایش با مرور پژوهش

در سالهای  3ذرتو  در محصوالت باغی وری آببهره

وه و شمال بدر جنوب شرقی زیمبا 1995تا  1985

ای قطره ای،های آبیاری کوزهسریالنکا به مقایسه سیستم

در این میان آبیاری با لوله سفالی  و لوله سفالی پرداختند.

 ترین سیستم آبیاری انتخاب شد.به عنوان پربازده

 برای ذرت دست آمدههحداکثر مقدار ب

در تیمارهای آبیاری با لوله سفالی و 

 2.78و  3.14ای برابر با آبیاری کوزه

 .دست آمدبهکیلوگرم بر متر مکعب 

 [23]تسفای و همکاران 

به  ایو جویچه ایاستفاده از آبیاری کوزه مقایسهبه 

دست آوردن راندمان هبرای ب نیتروژن کود همراه

آبیاری باال و محصول بیشتر در اتیوپی برای گیاه 

بهترین و بازارپسندترین  پرداختند. 1فرنگیگوجه

محصوالت صرف نظر از تراکم کشت از تیمار 

 ژن به دست آمد.ای همراه با کود نیتروآبیاری کوزه

 ایدمان آبیاری برای آبیاری کوزهران

ای گزارش برابر آبیاری جویچه 5بیش از 

 .شد

 [21] ستیاوان و همکاران

ای برای به معرفی طرحهایی که از آبیاری کوزه

 فلفل، گوجه فرنگی، انبهتی چون محصوالپرورش 

 پرداختند.  باشد،استفاده شده  در آنها

هم در گلخانه و هم  محصوالت مذکور

بر روی زمین زراعی با موفقیت کشت 

 .شدند

  [21] سینگ و همکاران

ای را برای در یک مطالعه موردی آبیاری کوزه

پرورش مرکبات به کار گرفتند. عملکرد این سیستم 

تواند به رونق آمیز گزارش شده و میموفقیت

درآمد در مناطق خشک اقتصادی کشاورزان کم

 .کمک کند

- 

 [21]نژاد ملکی

به بررسی و مقایسه کشت دو گیاه خیار و هندوانه 

ای در ای و جویچهآبیاری کوزه روش تحت دو

استان یزد پرداخت. افزایش عملکرد در آبیاری 

 25درصد و برای هندوانه  10ای برای خیار کوزه

جویی در آب حدود یک درصد و میزان صرفه

 ارش شد.گز آب مصرفی چهارم

 

                                                 
3Zea muys cv R201 

4l Lycopersicon esculentum Mil 
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ت مختلف، دیگر ضمن مقایسه آبیاری سیالبی و آبیاری سفالی برای محصوال [22]بکلر و همکاران  همچنین در طرحی

درصد بهبود محصول و راندمان آبیاری را برای آبیاری سفالی زیر سطحی و آبیاری سیالبی در شرایط مشابه که در طی 

 شده است.  ارائه 2انجام شده در جدول 1994-1989های سال

نتایج آزمایشات انجام شده در کشت محصوالت  -2جدو  
 های سفالی در مقایسه با آبیاری سیالبیلولهمختلف با آبیاری با 

 گیاه
میانگین پیشرفت 

 محصول)%(

حداکثر پیشرفت 

 محصول)%(

 94.3 64.4 ذرت
 5.6 5.5 گوجه فرنگی

 17.1 8.6 کلزا
 17.8 5.0 بامیه

 9.7 0.9- گوجه فرنگی
 22.2 8.6 کلزا

 27.8 15.2 میانگین
 

میزان آب مورد نیاز توسط  3جدول ری مختلف، نظرهای گوناگونی وجود دارد.وری روشهای آبیادر مجموع در زمینه بهره

 .[29-27, 1] نمایدمقایسه میبه صورت کلی روشهای آبیاری مختلف را 

 راندمان مصرف آب تخمین زده-3جدو  
 های آبیاری مختلفشده در سیستم 

آب تولید محصول به ازای  روش آبیاری

 مصرفی  

 0.7 شیار مسدود

 0.9 بارانی

 2.5-1 ایقطره

 1.9+ لوله تراوا )تحت فشار(

 2.5+ لوله سفالی )ثقلی(

 7بیش از  سفالی زیرسطحی

 
 قابلیت وطابق با شوری زیاد -2-2

 

هایی با آمیز محصوالت کشاورزی در زمینای از جمله روشهایی است که به طور مؤثری برای کشت موفقیتآبیاری کوزه

داشته شدن رطوبت خاک نزدیک به کاربرد دارد. علت آن ثابت نگه  [31] و یا آب آبیاری شور [31]خاک شور یا قلیایی 

های شور یا با استفاده از آب شور و با در نظر گرفتن سازد تا در خاکرا قادر مینقطه حد ظرفیت زراعی است که گیاه 

 مشابه گیاه قادر به رشد نیست های آبیاری سنتی تحت شرایطسیستمتمهیداتی رشد نماید. در حالی که با استفاده از سایر 

را خالصه  ای با شوری آب آبیارینجام شده در زمینه قابلیت تطابق آبیاری کوزهتحقیقات ا 1جدول  .[33, 32, 19, 11]

 نماید.می
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 ای با شوری آب آبیاریتحقیقات انجام شده در زمینه قابلیت تطابق آبیاری کوزه -4جدو  

نام 

 پژوهشگر)ان(
 مالحظات موضوع و نتایج

  [31] موندال

تن بر  27فرنگی به مقدار عملکرد باالی گوجه

در کشور هند با استفاده از آب شور با  هکتار

 دسی زیمنس بر متر 10.2 هدایت الکتریکی 

ای مشابه با عملکرد در این کشور و در منطقه

دسی استفاده از آب شیرین با هدایت الکتریکی 

تن  25 تا  15 به طور متوسط  0.4 زیمنس بر متر

 .است بر هکتار

 [31] اُکالبو

 8 با شوریای با آبی استفاده از آبیاری کوزهدر کنیا 

از گیاهان محصول  %61،  دسی زیمنس بر متر

 مناسب داشت.

 4 مقدار عملکرد مشابه در این کشور با آبی با شوری 

 .قابل دستیابی استدسی زیمنس بر متر 

 [11]عالمی 
ای به خارج را بهتر از آبیاری قطره مکآبیاری سفالی ن

 نماید.از محیط ریشه هدایت می
- 

بت و 

 [31] همکاران

یی و آب ای در خاک قلیافاده از آبیاری کوزهستا

 آبیاری شور در پرورش نخودفرنگی و بادمجان

نتایج حاکی از موفقیت  مورد استفاده قرار گرفت.

جویی آمیز بودن کشت این دو گیاه و صرفه

درصدی مصرف آب نسبت به روش  40حدودا 

 کرتی بود.

- 

 

زیرا  ،ای استفاده نشوداند برای آبیاری کوزهه حرارت پایین کوره پخته شدههایی که با درجتوصیه شده است که از کوزه

 .[1] های شیمیایی با نمک وجود داردامکان ترک خوردن جداره در اثر فرآیند

 
 ای زینتی و درهتکاریگسترش فضای سبز، گیاه -2-3

 

درخت مرکبات در هند پیشنهاد شده  پرورش برای این روش .ای در زمینه پرورش درخت سابقه طوالنی داردآبیاری کوزه

های سنتی غیر قابل های زیاد که سیستمدر شیبنهال ای امکان کاشت های آبیاری کوزه. استفاده از سیستم[31] است

ماه تمام گیاهان کاشته شده در صحرای کلرادو  که دارای  8بعد از  در آزمایشی .[1] نمایداستفاده هستند را فراهم می

ای به بقای خود ادامه دادند. این در حالی است کارگیری آبیاری کوزهمتر بر سال است با بهسانتی 7.5بارندگی کمتر از 

از تحقیقات انجام  برخی 1جدول  رفتند.که تمام گیاهانی که با مقدار آب آبیاری مساوی و تحت روش کرتی بودند از بین 

 دهد.شده در این زمینه را نشان می
 

 ای در گسترش فضای سبز، گیاهان زینتی و درختکاریاستفاده از آبیاری کوزهتحقیقات انجام شده در زمینه  -5جدو  

نام 

 پژوهشگر)ان(
 مالحظات موضوع و نتایج

 11پسته در آبیاری با لوله سفالی پرورش درختان مثمر و غیرمثمر از جمله ساله به  1در طی پژوهشی کاظمی نژاد و 
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در اراضی بیابانی و توسعه  کاج، زبان گنجشک، پسته و انار [37] همکاران

در نهایت پرداختند.  های سفالیفضای سبز با استفاده از لوله

متری حائز سانتی 10سفالی  با لوله مشخص شد که آبیاری

 بهترین نتیجه شده است. 

متری دارای بیشترین رشد بوده اما سانتی

ای و تفاوت آن نسبت به آبیاری کوزه

متری سانتی 10آبیاری سفالی با لوله 

 است. معنی بوده گزارش شدهبی

 نژادکاظمی

[38] 

به مقایسه آبیاری غرقابی و آبیاری با لوله سفالی برای کشت 

که میزان آب  درنهایت مشخص شدنهال اکالیپتوس پرداخت. 

 بی است.مصرفی در آبیاری با لوله سفالی نصف آبیاری غرقا

- 

توکلی و 

 [39] همکاران

از طریق خوابانیدن در  1زایی بلوط ایرانیبه بررسی امکان ریشه

ای و های زاگرس تحت دو تیمار آبیاری کوزهعرصه جنگل

ای پرداخت. در این پژوهش مشخص شد بدون آبیاری کوزه

زایی در تیمارهایی مشاهده شد که از که بیشترین درصد ریشه

 وزه سفالی برخودار بودند.شرایط رطوبتی مناسبی توسط ک

- 

 [11] مهدیزاده

های درختی مثمر و غیر مثمر با تحقیقی سازگاری گونهدر 

ای در سه شرایط سخت اقلیمی را با استفاده از آبیاری کوزه

 .نمودمنطقه آب و هوایی مختلف بررسی 

 

هایی که در اطراف کاریجنگلدر 

تهران و شهرهای بزرگ ایران انجام 

شود به طور متوسط برای هر هکتار می

کعب آب مصرف هزار مترمساالنه پنج

 .شودمی

زارع زاد 

ریحانی و 

 صادق زاده

[11] 

مواد جاذب  ای بااستفاده از آبیاری کوزهدر این تحقیق 

برای پرورش نهال سنجد مورد پرلیت و تیمار شاهد  ،رطوبت

 از حاصل نتایج به توجه تیمار پرلیت با بررسی قرار گرفت.

 رطوبت در نهالها و ماندگاری قطری و طولی رشد میانگین

 به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد. خشک و تر ماههای

 

 در موردی مطالعهاین تحقیق یک 

 تبریز توابع شهرستان از خواجه منطقه

 .بود

انصاری و 

 [12] همکاران

های گیاهی غالب در های گیاهی گونهبه بررسی شاخص

مشهد شامل ترون، زرشک زینتی، پیراکانتا  فضای سبز شهری

ای، سفالی و های سطحی، قطرهتحت تأثیر آبیاری و رز

 که آبیاری سفالی به عنوان سیستم برتر ،ای پرداختندکوزه

 شناخته شد.

 1390-1389 هایسالدر این تحقیق 

 عملکرد بررسی برای انجام پذیرفت.

 در برگ تعداد پارامترهای از گیاهان

سطح  ،گیاه ظاهری وضعیتو  شاخه

، وزن تر و خشک ساقه و برگ برگ

 .استفاده شد

 ای اشاره نمود.به پرورش گل رز با استفاده از آبیاری کوزه [1] بینبریج

این سیستم به خوبی پاسخگوی نیاز آبی 

گیاهان مورد استفاده در فضای سبز 

 است.

در همین آزمایش با آبیاری با دست ای پرورش نهال درخت در پاکستان با استفاده از آبیاری کوزه شیخ و شاه

                                                 
5.Quercus brantii Lindl 
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این  ارتفاع رصدی انجام شد. همچنیند 96.5با موفقیت  [13]

درصد بلندتر از سایر  20ای درختان با استفاده از آبیاری کوزه

 .تیمارها بودند

ها با موفقیت درصد از نهال 62تنها 

 رشد کردند.

 

 

 و رویش قلمه کمک به جوانه زنی  -2-4

 

ت مستقیم )از زنی در کاشای عملکردی عالی برای کمک به جوانهآبیاری کوزه دهد کهآزمایشات انجام شده نشان می

 .(1جدول ) [11, 28] نمایدها فراهم میای محیطی مناسب برای رویش قلمهآبیاری کوزه . همچنینطریق بذر( دارد
 

 زنی و رویش قلمهای بر جوانهتحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر آبیاری کوزه -6جدو  

 مالحظات موضوع و نتایج نام پژوهشگر)ان(

 [11] مکسز

فاده از آبیاری با است نشان داده شد در تحقیقی در کلرادو

درصد  111تا  78ای بین زنی گیاهان در بازهای جوانهکوزه

  است. بوده

های آبیاری با شکست سایر سیستم

کامل یا موفقیت ضعیف همراه بوده 

 .است

و  کوریان

 [28] همکاران

با  7خوبانیدن هواییدر روش در هند  1کهوردهی گیاه ریشه

 .شد انجامصد درصد موفقیت 
 

 

 آبیاریوأثیر آی بر  محیط و  ،کوزه هیدرولیکیهای . ووصیف ساهتار و ویژگی3

به  های آبیاری سفالی دارد.ریزی برای سیستمهای هیدرولیکی اهمیتی حیاتی در طراحی و برنامهتوصیف ساختار و ویژگی

همین دلیل تحقیقات زیادی در زمینه هیدرولیک آبیاری سفالی و شناخت پارامترهای مؤثر بر آبدهی کوزها انجام گرفته 

توان به دو دسته پارامترهای محیطی )وابسته به محیط پیرامون کوزه یا لوله سفالی( و ساختاری است. این پارامترها را می

 .(7جدول ) قرار گیری و...( تقسیم نمود)وابسته به خود کوزه یا  لوله، محل 

 

 های محیطی و ساختاری مؤثر بر آبدهی کوزهویژگی -7جدو  

 و نتایج مالحظات نام پژوهشگر)ان( پارامتر

هدایت 

هیدرولیکی 

 اشباع

 همکارانابوزریگ و 

، [2] ، ابوزیگ و آتوم[8]

، نایک و [1]واسودوان 

، صیال و [31] همکاران

، ستیاوان و [1]همکاران 

 [21] همکاران

است. برای  آن ها هدایت هیدرولیکی اشباعمهمترین پارامتر در آبدهی کوزه

بار و  تانبار افها به طور کلی دو روش تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع کوزه

گیری هدایت هیدورلیکی اشباع به روش بار شود. اندازهبه کار برده می ثابت

نیازی  افتانتر از روش بار ثابت است، زیرا در روش بار تر و سریعافتان ساده

به دانستن سطح تراوش برای هر قطعه نیست. هر چند آزمایشات نشان داده 

داری با یکدیگر تفاوت معنیکه نتایج هر رو روش دقیق و معتبر است و 

توان به روش تجربی و از طریق مصالح هدایت هیدرولیکی را می ندارند.

                                                 
6 Prosopis juliflora 

7 Air layering 
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 .(8جدول ) تشکیل دهنده نیز تعیین نمود

بار 

 هیدرولیکی
 [11] فردبهنیا و عرب

یک رابطه خطی مستقیم بین فشار آب و دبی تراوش کوزه وجود دارد. این 

نکته همواره باید مد نظر قرار گیرد که افزایش یا کاهش فشار بر پیشروی 

 أثیر دارد. بنابراین با توجه به افشان یا غیر افشان بودن ریشهجبهه رطوبتی ت

با محیط توان فشار را طوری تنظیم نمود که اندازه شعاع رطوبتی گیاهان می

 ریشه تطابق داشته و نفوذ عمقی اتفاق نیفتد. 

 سطح تراوش
، [11] فردبهنیا و عرب

 [1]صیال و همکاران 

در بین حجم کوزه و دبی تراوش یک رابطه خطی مستقیم وجود دارد. لذا 

ای وجود ندارد مناطقی که امکان افزایش فشار آب در سیستم آبیاری کوزه

البته تحقیقات نشان داده است  تر استفاده نمود.های بزرگتوان از کوزهمی

توان با افزایش هدایت هیدرولیکی کاهش دبی تراوش ناشی از که می

 را جبران نمود. کوچک کردن حجم کوزه

شوری آب 

 آبیاری

، [31] همکاران نایک و

، واسودوان و [11] عالمی

 [1] همکاران

با افزایش شوری آب، نرخ تخلیه آب از کوزه به خاک و همچنین رطوبت 

جبهه رطوبتی کند. پیشروی موجود در خاک اطراف کوزه کاهش پیدا می

کند. غلظت نمک در نزدیکی کوزه نیز با افزایش شوری کاهش پیدا می

رطوبت خاک  .حداقل و در حاشیه پیاز رطوبتی و سطح خاک حداکثر بود

ای بهتر آبیاری کوزه .در اطراف کوزه در ناحیه حد ظرفیت زراعی باقی ماند

با  هدایت نماید. تواند نمک را به خارج از منطقه ریشه گیاهای میاز قطره

کند. افزایش شوری آب آبیاری، الگوی پخش بیشتر حالت عمودی پیدا می

شته شدن نمک در داهای کوزه باعث نگههمچنین آنها دریافتند که دیواره

ها دارای شوری کمتری زیرا آب تراوش شده از کوزه شود،داخل کوزه می

 .)حدودا یک پنجم( نسبت به آب آبیاری بوده است

اصیت خ

 شوندگیتنظیم

 خودکار

ابوزریگ و همکاران 

، گوپیناس و [8]

 [17]همکاران 

ها با توجه به این خاصیت توصیف کننده افزایش یا کاهش تراوش از کوزه

بار در نرخ پایین تبخیر، تراوش بیشتر تحت تأثیر  های محیطی است.ویژگی

در حالی که در نرخ  باشد،میداخل کوزه و هدایت هیدرولیکی  هیدرولیکی

ها از اهمیت بیشتری برخوردار مکش در سطح خارجی کوزه باالی تبخیر،

است. در آزمایشی دیگر محققان به این نتیجه رسیدند که هدایت هیدرولیکی 

بلکه اندازه منافذ نیز  ،کندها را کنترل نمیبه تنهایی شدت تراوش از کوزه

 توان همبستگیها دارد. عالوه بر این گرچه مینقش بسزایی در آبدهی کوزه

 ،ساعت نشان داد 21بین تغییرات تراوش از کوزه و کمبود رطوبت در مدت 

 اما روند کلی تغییرات، به طور جدی به مکش خاک بستگی دارد.

 

 نوسانات تراوش کوزه جلوگیری نمود توان با پاشیدن یک الیه شن در اطراف کوزه ها، ازهمچنین نتایج نشان داد که می

توان به روش تجربی و از طریق مصالح تشکیل دهنده نیز تعیین همانطور که قبال گفته شد، هدایت هیدرولیکی را می .[17]

 .[21] (8جدول ) نمود
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 دهندههدایت هیدرولیکی با استفاده از درصد مصالح تشکیل تخمین-8جدو  

 هدایت هیدرولیکی الح تشکیل دهنده )درصد وزنی(مص

 رس شن آلیماده ()

22.5 22.5 55 0.759 
20.5 20.5 60 0.534 
17.5 17.5 65 0.322 
15 15 70 0.197 

12.5 12.5 75 0.181 
10 10 80 0.164 
7.5 7.5 85 0.064 
5 5 90 0.01 

2.5 2.5 95 0.007 
0 0 100 0.006 

 
 

 سازی آبیاری سفالیشبیه -3
 

جهت  در آبیاری سفالی های پیشرفتهاز مدلمحیط متخلخل پژوهشگران را بر آن داشته است که  حاکم بر هایپیچیدگی

که با استفاده از روش  هستندهایی از جمله مدل بعدیهایدراس دوبعدی/سه. [19, 18] استفاده نمایند آنسازی شبیه

های افزار برخی از پژوهشگران با استفاده از روش. عالوه بر این نرم[11] پردازدهای محدود به حل معادله ریچاردز میالمان

  (.9جدول ) اندپرداختهفالی سازی آبیاری سعددی به توصیف و شبیه
 

 سازی آبیاری سفالیتحقیقات انجام شده در زمینه شبیه -9جدو  

 نتایج و مالحظات تکنیک مورد استفاده نام پژوهشگر)ان(

 صیال و اسکگز

[3] 

 8استفاده از نرم افزار هایدراس

جهت  ،دوبعدی/سه بعدی

شدگی در سازی الگوی خیسشبیه

اثر تغییر فشار، عمق نصب کوزه، 

 بافت خاک و نرخ تبخیر سطحی

سازی مناسب در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی شبیه

( نشان داد که با افزایش فشار، سطح پیاز رطوبتی )

یابد. تأثیر تبخیر سطحی بر روی به طور معناداری افزایش می

شدگی ناچیز، اما تأثیر بافت خاک معنادار و با الگوی خیس

تری به خود شدگی شکل افقیریز شدن ذرات الگوی خیس

 گیرد.می

 صیال و همکاران

[1] 

تجمع افزار هایدراس استفاده از نرم

شویی در آبیاری نمک و نیاز آب

های سفالی در مقایسه با مدل با لوله

 آزمایشگاهی

 سازیهمبستگی باالی بین نتایج آزمایشگاهی و شبیه

ن داد که با دور شدن از لوله سفالی هدایت ( نشا)

ها الکتریکی افزایش یافته اما بیشترین تجمع در باالی لوله

 اتفاق افتاد.

سازی شده مشاهده تفاوت ناچیز بین مدل آزمایشگاهی و شبیهافزار هایدراس جهت استفاده از نرم صیال و همکاران

                                                 
8 HYDRUS 
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سازی تأثیر افزایش هدایت شبیه [1]

درولیکی بر امکان کاهش حجم هی

ها و مقایسه با مدل کوزه

 آزمایشگاهی 

. نتایج بدست آمده نشان داد (شد )

تواند کاهش تراوش ناشی که افزایش هدایت هیدرولیکی می

 ها را جبران نماید.از کوچک کردن حجم کوزه

 لح و ستیاوانصا

[11] 

سازی شبیهمدل آزمایشگاهی و 

ای با استفاده از آبیاری کوزهعددی 

های محدود به منظور روش المان

رطوبتی و  هبررسی حرکت جبه

تعیین بهترین عمق برای نصب 

و ها در دو نوع خاک سبک کوزه

 سنگین

 خطی از خود نشان داد. -نرخ نفوذ آب روندی کاهشی

سانتی متر  11تا  31تحقیق به پیشروی جبهه رطوبتی در این 

چه  محدود شد. سرعت حرکت جبهه رطوبتی در این روش

آهسته  برای خاک سبک و چه برای خاک سنگین بسیار

متر زیر سانتی 1ها عمق مناسب برای نصب کوزه گزارش شد.

 دگی کوزه تعیین گردید.برآم

 

 نمایند( استفاده می1971( و معلم )1981) گنوختنمحققان معموالً برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک از مدل ون

 .[11] بینی نمودافزار رزتا پیشتوان از طریق نرم. پارامترهای مورد نیاز این مدل را می[11-12 و 3-1]

 
 گیرینتیجه- 4

مصرف و در عین حال اقتصادی در مناطق های آبیاری مؤثر و کمای و لوله سفالی از جمله سیستمسیستم آبیاری کوزه

ها در موارد گوناگون از جمله کشت محصوالت زراعی و باغی، گسترش فضای خشک هستند. این سیستمخشک و نیمه

های د. از جمله ویژگینزنی و پرورش قلمه گیاهان، آبیاری با آب شور و... کاربرد دارجوانهسبز و درختکاری، کمک به 

که دارای ساختاری ساده بوده و ها با توجه به اینتراوش است. این سیستمخودکار این سیستم قابلیت تنظیم شوندگی 

 د.نباشبرد میقابل کار دنیا احتیاجی به لوازم یا نیروی متخصص ندارند در اکثر مناطق

شود که این سیستم در مناطق دورافتاده توصیه می ،خشک نیمه خشک و بنابراین با توجه به قرار گرفتن کشورمان در مناطق

های کشاورزی و مرتعداری و درآمد به طور گسترده آموزش داده شود تا سبب توسعه و پیشرفت کشورمان در عرصهو کم

 فضای سبز شود.
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