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چکیده
با توجه به ابعاد مبهم در ويژگيهاي روش آبیاري زيرسطحي سفالي در استفاده از آبشور در خاكهاي مختلف ،تحقیقي دوساله بهمنظور بررسي اثر
دو کیفیت آب با شوري  0/87و  3/78دسي زيمنس بر متر بر تراوش لولههاي سفالي در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي تحت سه نوع خاك رسي لومي،
لومي شني و لومي در فشار هیدرو استاتیک دو متر به اجرا درآمد .نتايج آزمايشگاهي اندازهگیري تراوش منتتج بته ارا ته يتک متد چنتد متییتره بتراي
پیشبیني تراوش نهايي سفا در طوالني مدت شد .شوري آب باعث تیییر معنيدار پارامترهاي معادله به دست آمده شد که ازاين رو اثر شوري بتر کتاهش
آبدهي سفا ها اثبات شد .نکته قابل توجه کاهش معنيدار میزان تراوش اولیه با افتزايش شتوري آب آبیتاري متيباشتد .همچنتین يتک رابطته رياضتي
رگرسیوني با همبستگي باال براي حجم کل آب عبوري به دست آمد .همچنین روند کاهش تراوش با افزايش زمان در همه سفا هتا يکستان و از متد
رگرسیوني با ضريب تعیین باال پیروي ميکنند .مطالعه مقادير تراوش در طي زمان در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي حساسیت اين قطعات سفالي حتي
در استفاده از آب با شوري کم نشان داد که میزان تراوش سفا ها در درازمدت کاهش قابل توجهي خواهند داشت که با توجه به شتوري آب و آبیتاري و
نوع خاك بايد جايگزين گردند.
واژههای کلیدی :آبیاري زيرسطحي ،آب شور ،کارا ي سفا  ،پیشبیني مد
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روش آبیتتاري ستتفالي يتتا کتتوزهاي ،يکتتي از روشهتتاي آبیتتاري
زيرسطحي است که در مناطق خشک و نیمهخشک مورداستفاده قترار
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خاك ،ستهولت در نبتب و نگهتداري ،ارزان بتودن سیستتم آبیتاري،
صرفهجويي در مبرف آب و بهتب آن افزايش راندمان آبیتاري اشتاره
کترد (.)Bhatt and Gatesaniya, 2017; Pachpor et al., 2018
مطالعات متعددي بر روي استتفاده از آب شتور در آبیتاري زيرستطحي
کوزهاي و تمثیر مثبت آن بر روي عملکترد محبتوالت گتزارششتده
است که ميتواند در منتاطق خشتک کته تنهتا آب شتور در دستتر
ميباشد مورداستفاده قرار گیرد ( .)Siyal et al., 2015به دلیل خلل و
فرج بسیار ريز موجود در ديواره سفا ها ،رسوب امالح محلتو در آب،
سبب انسداد در خلل و فرج ديوارهي آن شده کته متيتوانتد بتهمترور
باعتتث کتتاهش آبتتدهي ستتفا گتتردد .مطالعتتات متعتتددي توستتط
پژوهشگراني چون (Qiasheng et al., 2007؛ Siyal et al., 2016و
 )...در خبوص مؤلفههاي مختلف اين روش انجامشده است .نیتک و
همکاران در بررسي خود نشان دادند که با افزايش شوري آب آبیتاري،
شدت تراوش آب و نیز میزان رطوبت در پروفیل خاك کتاهش يافتت
( .)Naik et al., 2008همچنین تخلیه روزانه آب از کتوزههتا بازمتان
کاهش مييابد که اين تخلیه روزانته بتا افتزايش شتوري آب آبیتاري
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کاهش مييابد ) .(Siyal et al., 2016آبدهي و هتدايت هیتدرولیکي
اشتتباع لولتتههتتاي ستتفالي بتتهطتتور قابتتلتتتوجهي تحتتت تتتمثیر متتواد
تشتکیلدهنتده ستفا استت (.)Igbadun and Barnabas, 2013
عوامل زيادي ازجمله نوع ر  ،ضخامت ديتواره ستفا  ،درصتد ر ،
درصد شن ،درجه حرارت پخت ،میزان آهتک و زمتان پختت در قطتر
خلل و فرج و محیط متخلخل قطعات سفالي مؤثر خواهند بتود افتزون
بر اين عوامل ،فشار هیدرو استاتیک و تبخیتر و تعتر نیتز در میتزان
تراوايي و تراوش سفا ها نقش دارند (Al-Amireh, 2006; Naik et

مواد و روشها
روش آزمايش

اين تحقیق در حدفاصل سا هاي  1394-96در موسسه تحقیقات
فني و مهندسي کشاورزي کرج بته منظتور بررستي اثتر کیفیتتهتاي
متفتتاوت آب و بافتتت ختتاك بتتر تراوايتتي لولتتههتتاي ستتفالي در فشتتار
هیدرواستاتیک ثابت دو متر در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي انجتام
شد .در اين تحقیق از گسیلندههاي تولیدشده از خط تولید يک کارخانه
محلي به تعداد  200قطعه سفالي انجام شد .اندازهگیتري خبوصتیات
فیزيکي تمامي قطعات سفالي نشان داد کته طتو کلتي هتر يتک از
کپسو هاي سفالي متورد آزمتايش  30ستانتيمتتر متيباشتد کته 25
سانتيمتر آن به شکل استوانهاي به قطر داخلي  ،4/5قطر خارجي 6/5
و ضخامت ديواره يک سانتيمتر است .اين استوانههتا از دو طترف بتا
دونیم کتره بته شتعاعهتاي داخلتي و ختارجي بته ترتیتب  1/5و 2/5
ستتانتيمتتتر محبورشتتده استتت .در مرحلتته آزمايشتتگاهي ،تعتتداد
بیست وشش کپسو سفالي در سه تکرار از سري لولههاي ستفالي بتا
تراوش کمتر از  0/05 ،0/05تا  0/2 ،0/1تا  0/25و بیشتر از  0/5لیتتر
در ساعت مورداستفاده قرار گرفت .اندازهگیري روزانه تراوش سفا هتا
در آزمايشگاه توسط دستگاه بیست واحده تست تراوش ابداعشتده در
موسسه فني و مهندسي تحت دو کیفیت آب بته متدت  62روز بتدون
آنکه سیستم ختاموش شتود انجتام پتذيرفت .الزم بته ککتر استت در
مجاورت هر سفا و چسبیده به آنيک دماسنج کارگذاري شد؛ که در
زمان انجام هر تست ،دما نیز قرا ت شد.
خبوصیات شیمیايي دو نمونه آب مورداستفاده در جتدو  1آورده
شده است.

;al., 2008; Liang et al., 2009; Bahrami et al., 2010

 .)Cultrone et al., 2004; Freyburg and Schwarz, 2007نظتر
به نقاط مثبت و ضعف موجود در سیستم آبیاري زير سطحي ستفالي و
با توجه به وجود اختالفنظرهاي کارشناسي و نبود اطالعتات الزم در
خبوص استفاده و يا استفاده نکتردن از ايتن روش آبیتاري در ستط
کشور و نیز کمبود پايگتاه اطالعتاتي جتام و معتبتر در ايتن زمینته،
باألخص اطالع از وضعیت تراوا تي ستفا در کتاربرد بتا آبهتاي بتا
کیفیت متفاوت به علت رسوب مواد شتیمیا ي محلتو در آب آبیتاري
قبل از استفاده وسی در سط کشور بايستي بته آن پرداختته شتود از
اينرو اين تحقیتق بتهمنظتور بررستي تراوايتي ستفا در يتک فشتار
مشخص در واحد زمان ازجمله کاهش آبدهي يا تراوش بدنه لولههاي
سفالي تحت آبهاي باکیفیت متفاوت و تمثیر بافت خاك بتر آنکته از
مسا ل مهم در ارتباط با نگهتداري ايتن سیستتمهتا متيباشتد انجتام
پذيرفت.

جدول  -1نتايج آنالیز شیمیايی دو نمونه آب
نمونه

هدايت

آب
W1
W2

اسیديته

کاتیونها )(meq/lit

الکتريکی

کل اشباع

پتاسی

)EC (dS/m

pH

0/87
3/78

7/12
8/30

م
-

سديم
0/8
10/86

کلسیم
4/95
8

با توجه به نتايج فو مقدار ستختي کتل ( )THآب  w1و  w2بته
ترتب برابر  344/84و  684/54میليگرم در لیتر است کته بته لحتا
ستتختي هتتر دو نمونتته آب در وضتتعیت نامناستتبي متتيباشتتند .مقتتدار
نمکهتاي محلتو بتراي دو نمونته آب بته ترتیتب برابتر  531/84و
 2419/2میليگرم در لیتر ميباشد که بر مبناي  TDSبراي  w1بدون
محدوديت و براي  w2محتدوديت شتديد وجتود دارد .مقتادير  SARو
 adj RNaبراي آب  w1به ترتیب برابتر  0/43و  0/53و بتراي نمونته
آب  w2بتته ترتی تب برابتتر  4/15و  5/24بتته دستتت آمتتد کتته ازنظتتر

جمع
منیزيم
1/95
5/7

کاتیونها
7/7
24/56

آنیونها )(meq/lit

سولفات
1/80
6/14

بیکربنات
3/8
6/3

کربنات
-

0/7

جمع
کلر
2/4
12/5

آنیونها
8
25/64

نفوکپذيري (تمثیر بر روي سرعت نفوک آب بته ختاك ،مبنتاي ارزيتابي
 ECwو  SARتوأمان ميباشد) از اين لحا براي نمونه آب  w1بدون
محدوديت و براي نمونه آب  w2محدوديت شديد را داريم.
در مرحله صحرايي ،به منظور بررسي اثرات سه نوع بافت خاك بر
میزان تراوش کپسو هاي سفالي ،نمونههاي خاك از مناطق مختلتف
بته يتک محوطته بتاز در محتتل موسسته فنتي و مهندستي انتقتتا و
خبوصیات فیزيکوشیمیايي هر خاك آزمتايش شتد کته نتتايج آن در
جداو 2و  3آورده شده است.
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جدول  -2خصوصیات فیزيکی خاک مورداستفاده
هدايت
بافت خاک

کالس خاک

رسي لومي
لومي شني
لومي

جرم

هیدرولیکی

مخصوص

)(cm/h

شن

رس

سیلت

%
25
57
39

%
32
3
26

%
43
40
35

1/39
1/30
1/25

زراعی

دائم

()%

()%

اشباع

ظاهری
)(g/cm3

ظرفیت

نقطه پژمردگی

36
21
31

0/8
2/5
1/2

تخلخل
()%

49
43
47

18
9
14

جدول  -3خصوصیات شیمیايی خاک مورداستفاده
کالس خاک
رسي لومي
لومي شني
لومي

هدايت

اسیديته

الکتريکی

کل اشباع

)(meq/lit

)EC (dS/m

pH

2/79
2/33
2/60

7/42
7/62
7/55

5/43
8/15
5/97

سديم

کلر

کلسیم +منیزيم

کلسیم

بیکربنات

سولفات

آهک

گچ

)(meq/lit

)(meq/lit

)(meq/lit

)(meq/lit

)(meq/lit

()%

()%

6/25
6/25
2/5

50
51/3
55

41/3
35
46/3

10
11/3
12/5

20/10
20/66
15/49

25
-

40
-

در مرحله صحرايي چهار دستته ستفا بتا تتراوشهتاي کمتتر از
 0/05 ،0/05تا  0/2 ،0/1تا  0/25و بیشتر از  0/5لیتر در ساعت با سه
تکرار براي هر بلوك به تعداد  12سفا و درمجموع سه بلتوك تعتداد
 36عدد کپسو سفالي مورداستفاده قرار گرفتت .بتا استتفاده از يتک
مخزن آب به حجم  50لیتر از سط زمین فشار هیدرواستاتیک دو متر
براي سامانه زيرسطحي فراهم شد .براي اندازهگیري میزان تراوش آب
سفا در داخل خاك ،بدون آنکه از داخل زمین بیترون آورده شتود از
يک چهارپايه فلزي به ارتفاع دو متر به همراه يک مخزن سته لیتتري
آب ،همراه با شیرهاي قط و وصل جريان و يک محفظته جمت آوري
آب باقيمانده در پايان هر آزمايش استفاده شد .میزان آب تخلیهشتده
از منب تیذيهکننده دستتگاه ،نشتاندهنتده میتزان تتراوش آب از هتر
کپسو سفالي ميباشد (شتکل  .)1در هتر ختاك فاصتله افقتي بتین

کپسو هاي سفالي از يکديگر  120سانتيمتتر استت .در طتو متدت
آزمايش صحرا ي آب بهطور مداوم با فشار هیدرو استتاتیک  2متتر در
کلیه کپسو ها جريان داشته و فقط در زمان انتدازهگیتري تتراوش بتا
دستگاه صحرا ي ،شیرهاي جريان به هر کپسو بسته و انتدازهگیتري
انفرادي هر کپسو انجام پذيرفته است .در اين مرحله نیز کنار هريک
از کپستتو هتتا و چستتبیده بتته آنيتتک عتتدد دماستتنج در عمتتق 25
سانتيمتري از سط خاك کارگذاري شد و در هر اندازهگیري تراوش،
درجه حرارت نیز قرا ت گرديد .مقدار تراوش هتر يتک از کپستو هتا
روزانه در ساعتهاي  11صب و  13ظهر به تعداد دو دفعه بتهصتورت
انفرادي اندازهگیري شده است .اندازهگیريها به مدت  120روز بتراي
هر دو کیفیت آب انجام پذيرفت.

شکل  -1نمايی از دستگاه تست تراوش سفال در داخل خاک
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تصحیح دمايی

ازآنجاکه تراوش سفا تحت تمثیر دمتا قترار متيگیترد بتراي بته
حداقل رساندن تیییرات و استتفاده از حجتم وستی تتري از اطالعتات
جم آوريشده ،تبحی دمايي با استتفاده از معادلته ( )1در دمتاي 20
درجه سانتيگراد انجام پذيرفت .اين امر شناختهشده است کته جريتان
آب در فضاي متخلخل در شرايط گراديتان پتانستیلي ثابتت تتابعي از
هدايت هیدرولیکي ميباشد .هدايت هیدرولیکي ( )Kدر عمل از دو جز
تشکیلشده است:

𝑓 𝐾 = 𝑘.

که در آن  :kنفوکپتذيري کاتتي ختاك : f ،ستیالیت متاي يتا گتاز
ميباشد ،اگر 𝐾 برحسب 𝑐𝑒𝑠 𝑚⁄باشد 𝑘 برحسب  𝑚2و 𝑓 برحستب
 𝑚−1 𝑠𝑒𝑐 −1خواهد بود .سیالیت رابطه مستتقیم بتا چگتالي و رابطته
عکس با ويسکوزيته دارد معادلهي (:)2

f=g/

زماني که 
باشد  ،چگالي سیا برحسب  𝑘𝑔⁄𝑚3و نیتروي گرانشتي برحستب
ويسکوزيته پويا برحسب  𝑁 𝑠𝑒𝑐 ⁄𝑚2يتا

𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑃

 𝑚⁄𝑠𝑒𝑐 2است .بنابراين براي تبديل تراوش اندازهگیري شتده در هتر
دما به تراوشي در دماي  20درجه سانتيگراد از رابطه ()3استفاده شد:
𝑆𝑡 . 𝛿𝑡 . 𝜌20
()3
= 𝑆
𝜌𝑡 𝛿20

20

𝑡𝑆 آبدهي اندازهگیري شده در دماي  𝑆20 ،tآبتدهي در دمتاي 20
درجه ستانتيگتراد 𝜌20 ،𝜌𝑡 ، 𝛿𝑡 .و  𝛿20بته ترتیتب ويزکوزيستته و
چگالي ماي در دماهاي  tو  20درجه سانتيگراد.
در مطالعه صحرايي به منظور مقايسه بین تیمارهاي مختلف ازنظر
حجم آب خروجي ،تراوش اولیه و تراوش نهايي ،پس از احراز شترايط
نرما بودن و همگني واريانس از تحلیلهاي واريانس سته طرفته بته
دلیل بررسي اثر متقابل سه فاکتور بافتت ختاك ،کیفیتت آب و گتروه
تراوش سفا ها استفاده شد .همچنین از آزمون چند دامنتهاي دانکتن
براي مقايسه میانگینها استفاده شد .براي تعیتین مهتمتترين عوامتل
مؤثر بر میزان حجم کل آب عبوري از رگرسیون چند متییره خطي به
روش گام به گام استفاده شد .به علت تمثیرات درجه حرارت بتر میتزان
تراوش کپسو هاي سفالي نتايج اين تحقیق بر اسا دماي  20درجه
سانتيگراد بیان گرديد .الزم به ککر است منظور از ( 𝑠0تراوش اولیته)
مجموع  10تراوش او اندازهگیري شده و 𝑓𝑠 (تراوش نهايي) مجموع
 10تراوش آخر اندازهگیري شده ميباشند .تحلیل داده و آنالیز آمتاري
مربوطتته بتتا استتتفاده از نتترمافزارهتتاي ،SPSS 16 ،Excel 2016
CURVE
EXPERT
 MATLABو
R2018b
 PROFESSIONALانجام گرفت.

نتايج و بحث
تغییرات آبدهی نسبت به زمان در شرايط آزمايشگاهی

ارتباط بین تراوش و زمان در سفا هاي با آبتدهيهتاي کمتتر از
 0/05 ،0/05تا  0/2 ،0/1تا  0/25و بیشتتر از  0/5لیتتر در ستاعت در
شرايط آزمايشگاهي تحت تمثیر دو کیفیت آب نشان داد که سفا هاي
با آبدهيهاي متفاوت داراي روند يکستاني متيباشتند .بتهطتوريکته
باگذشت زمان ،مقدار تراوايي سفا ها کاهش پیداکرده است .تیییترات
تتراوش در استتفاده از آب بتا شتوري کتم ( )ECw1=0/87 dS/mبتا
تییی ترات تتتراوش در استتتفاده از آب بتتا شتتوري بتتاال (3/78 dS/m
= )ECw2از دو شیب متفاوت برخوردار است .اين بدان معني است که
در هر دو کیفیت آب تیییرات سفا با شیب بسیار تند در ساعات اولیه
و تا حدود  200ساعت از کارکرد سفا زياد و رو به کاهش استت کته
اين تیییرات در استفاده از آب با شوري زياد بیشتر از آب با شوري کم
ميباشد .سپس اين تیییرات به حالت يکنواخت متيرستند کته زمتان
رسیدن به يکنواختي در استفاده از آب با شوري کتم بیشتتر از آب بتا
شوري باال است .نمودار تراوش سفا ها از زمان رسیدن آنها به نقطه
ماکزيمم آبدهي ترسیمشده است.
با توجه به اينکه آبدهي سفا ها در طو زمان عتالوه بتر اينکته
تاب دما باشد ،تابعي از خبوصیات ستفا  ،خبوصتیات شتیمیايي آب
آبیاري و گراديان پتانسیل آب ميباشد .بتا در نظتر گترفتن دو ستفا
 0/25لیتر در ساعت تحت دو کیفیت آب روند تیییرات آبدهي سفا ها
در شرايط آزمايشتگاهي در طتو زمتان مشتابه بتا شتکل  2کتاهش
مييابد .براي کمي سازي اين تیییرات و بررسي اثرات عوامل مؤثر بر
کاهش تراوش معادله  4به آبدهي بهعنوان تابعي از زمان برازش داده
شد:
𝜂
𝑡𝛼
()4
𝑠 =𝑠 −
𝜂 𝑡 𝛽𝜂 +
( )lit/hrدر زمتان

0

𝑡

در اين رابطه 𝑡𝑠 و  𝑠0آبتدهي ستفا
−η
زمان ( )hr( β ،((hr⁄li) ) α ،)hrو  ηپارامترهتاي برازشتي متي-
باشند .دلیل انتخاب اين معادله عالوه بتر بترازش ختوب بته دادههتا،
قابلیت تعريف فیزيکي پارامترهاي موجود ( ازجمله  s0و  )βهست.
به عنوان مثا با برازش مد ( )4با سفا هاي  0/25و  0/2لیتر در
ستتاعت بتته ترتیتتب تحتتت دو کیفیتتت آب ( )ECw1=0/87dS/mو
( )ECw2= 3/78dS/mمعادالت ( 5و  )6روند تیییرات آبتدهي آنتان
در طو زمان در شکل ( )2آمده است.
در نمونه آب ()ECw1=0/87 dS/mمشاهده ميشود کته تمتامي
پارامترها با يکديگر همبستگي معنيداري دارند .بیشترين همبستگيها
بین  𝑠0با بقیه پارامترها وجود دارد .اين نشان ميدهتد کته وقتتيکته
آبشور نباشد ،باوجوداينکه کاهش تراوش در سفا رخ متيدهتد ،امتا
0وt،t

مطالعه تراوائي لولههاي سفالي متخلخل تحت تأثير کيفيت آب و بافت خاک در آبياري زیرسطحي سفالي نقطهاي

تراوش اولیه سفا اثر بااليي بر چگونگي روند کاهش تتراوش دارد و
تراوش نهايي آزمايش ما تابعي از تراوش اولیه متيباشتد .همبستتگي
منفي بین تراوش اولیه با  βو  ηنشاندهنتده کتاهش اثتر زمتانبتر
کاهش تراوايي است .بهعبارتديگر وقتي تراوش اولیه يک سفا بتاال

measured w1

fitted w1
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باشد ،در صورت استفاده از آب شیرين ،ابتدا زمان تدريجي شدن عامل
کاهش تراوش يا همان نقطه عطف ،سري تر اتفا ميافتد و در ادامته
 stبه مقدار کمتري در طو زمان کاهش مييابد.

measured w2

fitted w2
0.4
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شکل  -2تراوش سفالها طی زمان تحت دو کیفیت آب

()5

𝑅2 = 0.973

()6

𝑅2 = 0.988

در رابطه فو وقتي  t ≫ βباشد 𝑠𝑡 = 𝑠0 − 𝛼 ،شده و آبتدهي
منطبق بر زماني ميگردد که تیییرات کاهش تراوش در مقابتل زمتان
ناچیز ميشود و براي سفا هايي با آبدهي باال و تحت آبیاري با آب با
شوري کتم صتاد استت .باگذشتت زمتان امتالح محلتو در آب در
روزنهها رسوب نموده که اين امر باعث کاهش تراوا ي قطعات ستفالي
ميگردد .شدت کاهش تراوايي سفا ها در زمتانهتاي مختلتف بتاهم
متفاوت است .به اين مفهتوم کته شتدت کتاهش تراوايتي در ابتتداي
آزمايش باالست اما رفتهرفته کاهش مييابد .در اين تاب وقتيکه جتز
دوم يا همان آلفا برابر با  𝑠0باشد عدم تراوش حاصلشده است .وقتي
𝜂
𝑡𝛼  𝑠𝑡 = 𝑠0 −بوده و ضريب  βنقش تعیینکننده در
 t ≪ βباشد،
𝜂
𝛽
شدت کاهش آبدهي دارد 𝑡 ≪ β ،يعني زمانهتاي آغتازين آزمتايش
که خط داراي شیب زيادي است؛ و هنوز کاهش تراوايي شروع نشده و
يا خیلي کتم استت .اگتر ∞ → β؛  𝑠𝑡 = 𝑠0خواهتد بتود کته بتراي
سفا هايي با امکان کاهش تراوايي کم (آبدهي بستیار بتاال و شتوري
بسیار کم آب) اين شرايط حادث ميشود β → ∞ .به اين مفهوم است
در يک سفا آبدهي بهقدري باالست که امکان کتاهش تراوايتي بته
صفر کاهش مييابد .که اين فرضي است براي اثبات کارايي معادله در

0.27𝑡0.91
2310.91 𝑡0.91

0.21𝑡 1.11
1421.11 𝑡 1.11

𝑆𝑤1 = 0.339 −
𝑆𝑤2 = 0.331 −
}}

β

تمامي دامنهها نه يک سفا خاص .براي يک سفا خاص ضتريب
يک مقدار عددي به دست ميآيد که نشاندهنده يتک خبوصتیت از
سفا است .ضريبي که اگر بخواهیم از روش آماري به دست بیتاوريم
کلي سعي و خطا و برازش الزم است .اين ضريب نشاندهنتده زمتاني
است که اثر فراينتدهاي درگیتر در کتاهش تراوايتي تیییتر متييابنتد.
وقتيکه  t = βباشد  𝑠𝑡 = 𝑠0 − 𝛼2شده و نشان دهنده نقطه عطتف
منحنتي استتت .بته عبتتارتي در  t = βشتیب منحنتي تیییتر کتترده و
نشاندهنده تدريجي شدن تراوش ميباشتد .بنتابراين پتارامتر  βيتک
خبوصیت از سفا در شرايط معین بوده و نشاندهنده زماني ميباشد
که در آن عامل کاهش تراوش سفا و شیبخط عوض متيشتود .در
مرحلتته آزمتتايش تستتت ستتفا هتتا در پتتايلوت آزمايشتتگاهي اثتترات
خبوصیات سفا و آب آبیاري بر کتاهش تراوايتي موردبررستي قترار
گرفت .آبدهي سفا ها در زمان پايان فبل رشد و اتمام آبیاري معاد
 5000ساعت (  )S5000نیز بهعنوان يتک خبوصتیت ستفا محاستبه
گرديد .همبستگي بین پارامترهاي محاسبهشده و همچنتین  S5000بتا
استفاده از شاخص پیرسون محاسبه شد (جدو .)6
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جدول  -6همبستگی پارامترهای دو نمونه آب شور
𝟎𝟎𝟎𝟓𝐒
**0/992
**0/983
*-0/786
*-0/745
1
0/434
0/321
0/390
0/270
1

η

β

**-0/832

**-0/848

**-0/852

**-0/851

*0/759
1
*-0/745
**0/768
**0/765
-0/317
1
0/270

1
*0/759
*-0/786
-0/421
-0/495
1
-0/317
0/390

𝟎𝐬
1
**0/993
**-0/848
**-0/832
**0/992
1
**0/992
-0/421
**0/768
0/434

Α
**0/993
1
**-0/851
**-0/852
**0/983
**0/992
1
-0/495
**0/765
0/321

حضور امالح در آب باعث ايجاد تیییراتي در روند کاهش تراوايتي
ستتفا هتتا شتتده استتت .در ( )ECw2= 3/78 dS/mبتتاوجود کتتاهش
همبستتتگي ب تین پارامترهتتا ،همچنتتان دو پتتارامتر  αو  ηهمبستتتگي
معنيداري با تراوش اولیه دارند و  S5000بتا هتیچيتک از پارامترهتاي
معادله برازش يافته همبستگي ندارد .يعني در صتورت استتفاده از آب
باکیفیت پايین ،هرچند عوامل ساخت سفا مانند تراوش اولیه ميتواند
بر کاهش تراوايي سفا متؤثر باشتد ،ولتي ايتن تتمثیر ازنظتر آمتاري
معنيدار نبوده و عوامل ديگري موجب کاهش آبدهي سفا ها در طو
زمان شدهاند .بااينوجود تراوش اولیه بر شدت اثر زمان تمثیرگذار بوده
است و با افزايش توان  ηموجب کاهش تمثیر زمانبتر تتراوش نهتايي
شده است .کاهش آبدهي سفا به دو بخش اثر خبوصیات ستفا و

s0
α
β
η
S5000
s0
α
β
η
S5000

آب کم شور
ECw1= 0/87 dS/m

آبشور
ECw2= 3/78 dS/m

اثر شوري آب آبیاري قابلتقسیم ميباشد و در سفا هتايي بتا آبتدهي
اولیه کم اثر خبوصیات سفا غالب ميباشد.
تغییرات آبدهی نسبت به زمان در شرايط صحرائی

تیییرات آبدهي نسبت بته زمتان در ستفا هتاي بتا آبتدهيهتاي
متفاوت در شرايط صحرايي تحت تمثیر دو کیفیتت آب نشتان داد کته
باگذشت زمان در هر سه بافت خاك مقدار تراوايي ستفا هتا کتاهش
پیداکرده و اين روند کاهش همانند رونتد کتاهش تتراوش در شترايط
آزمايشگاهي ميباشد .بهعنوان نمونه نمودار و مد رگرسیوني تیییرات
آبدهي نسبت به زمان براي سفا هاي  0/2و  0/25لیتر در ستاعت در
خاك ر لومي براي هر دو کیفیت آب در شکل  3آورده شده است.
0.4

measured w2

measured w1
0.35

− .

𝑦𝑤1 = 0.2258𝑋 0 147 𝑅 2 = 0.91
− .
𝑦𝑤2 = 0.5529𝑋 0 147 𝑅 2 = 0.93
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شکل  -3روند تغییرات آبدهی نسبت به زمان در سفالهای  0/2و  0/25لیتر در ساعت تحت دو کیفیت آب در خاک رسی لومی

نتايج در سفا هاي با آبدهي خیلي کم نشان داد که اين سفا هتا
از مد رگرسیوني بهدستآمده از شرايط آزمايشگاهي تبعیت نميکنند

کتته احتمتتاال علتتت آن کتتم بتتودن آبتتدهي ستتفا هتتا و تتتمثیر بیشتتتر
ويژگيهاي کاتي خاك بر روي تراوش لولههاي ستفالي متيباشتد .بتا

مطالعه تراوائي لولههاي سفالي متخلخل تحت تأثير کيفيت آب و بافت خاک در آبياري زیرسطحي سفالي نقطهاي

توجه به شرايط متفاوت هتر دو آزمتايش اطالعتات بتهدستت آمتده از
آزمايش صحرايي در نرمافزار  SPSS 16آنالیز آماري شدند.
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 0/5لیتر در ساعت و سفا  0/05لیتر در ساعت به ترتیب بیشترين و
کمترين میزان را ازنظر تراوش اولیه به خود اختباص دادهانتد .نکتته
قابلتوجه اين است که آب با شوري باال نسبت به آب با شتوري کتم
باعث کاهش میزان تراوش اولیه در هر سه بافت ختاك شتده استت.
نتايج هفتروزه وازدووان و همکاران نشان داد که با افزايش نمتک در
آب آبی تاري مقتتدار آب خروج تي از کتتوزه کتتاهش پیتتدا م تيکن تد
) .)Vasudaven et al., 2011که اين نتايج بتا نتتايج Naik et al.,
 2008مطابقت دارد .وودلو بیان کرد زماني که از آب با شوري بتاال در
آبیاري کوزهاي استفاده ميشود الزم است که هر دو تا سه سا کوزه-
ها تعويض شوند ( .)Wodlu, 2015اين مسئله نشان ميدهد کوزههتا
از کارآمدي الزم در طوالنيمدت برخوردار نیستند.

تراوش اولیه ( 𝟎𝒔)

ازنظر میزان تراوش اولیه نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بتین
سه تیمار بافت خاك ،کیفیت آب و گروه تراوش سفا هتا اثتر متقابتل
معنيداري وجود ندارد ( ،)P>0.05بااين حا تنها دو فاکتور کیفیت آب
و گروه تراوش سفا ها ازنظر میزان تراوش اولیه معنتيدار شتد .نتوع
بافت خاك بر میزان تراوش اولیه معنيدار نیست که علت آن احتمتاال
به دلیل کم بودن تراوش سفا ها و نزديک بودن ويژگتيهتاي کاتتي
خاك باهم ميباشد .همانطوري که از نتايج مقايسه میتانگین دانکتن
برميآيد (شکل  ،)4در تمامي سطوح کیفیت آب و بافت خاك ،ستفا
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شکل  -4مقايسه میانگین تراوش اولیه در سه فاکتور خاک ،کیفیت آب و مقدار تراوش لولههای سفالی

تراوش نهايی ( 𝒇𝒔)

همانند نتايج دو فاکتور قبلي ،تحلیل تجزيه واريتانس سته عامتل
بافت خاك ،کیفیت آب و گروه تراوش سفا ها نشتان داد کته ازنظتر
تراوش نهايي ،دو تیمار کیفیت آب و سفا نسبت به تیمار بافت خاك
مؤثرتر هستند ،معنيدار نشدن اثر بافت خاك بر مقدار تتراوش نهتايي

احتماال به دلیل کم بودن تراوش سفا ها و بهتب آن کم بودن هدايت
هیدرولیکي سفا ميباشد .تراوش نهايي تنها اثر متقابل کیفیت آب و
گروه تراوش سفا ها معنيدار شده است .نتايج مقايسه میانگین دانکن
نیز نشان داده که تراوش نهتايي در ستفا  0/5لیتتر در ستاعت و در
تمامي سطوح کیفیت آب و بافت خاك همواره میزان بیشتتري را بته
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کردند که ديوارههاي کوزه بخشي از نمتک موجتود در آب را در ختود
نگه ميدارد ) .)Vasudaven et al., 2011اين مسئله نشان ميدهتد
آب خارج شده از سفا به خاك داراي شوري کمتري در مقايسه با آب
درون کوزه دارد که اين خود بته مستئله کتاهش تتراوش و درنتیجته
گرفتگي کوزه اشاره دارد .همچنین نتتايج بررستي ستیا و همکتاران
نشان داد که آبدهي کوزه هنگام استفاده از آب شور تقريبا  13/7درصد
نسبت به آبدهي کوزه در استفاده با آب شیرين کاهش نشان ميدهتد
(.)Siyal et al., 2015

خود اختباص داده است (شکل  ،)5نکته قابتلتوجته ايتن استت کته
اختالف تراوش نهتايي ستفا  0/5لیتتر در ستاعت نستبت بته ستاير
سفا هاي مورداستفاده در اين تحقیق در دو آب شور و آب بتا شتوري
کم بیشتر است .بهعنوانمثا در خاك لتومي شتني ،میتزان کتاهش
تراوش نهايي سفا  0/5لیتر در ساعت از آب با شوري کم بته آب بتا
شوري باال از  0/35به  0/19بوده است که نتايج به خوبي ثابت متي-
کند تنها در تیمار سفا  0/5لیتر در ساعت بهطور قابلمالحظهاي اثتر
کیفیت آب نمود پیدا ميکند .وزدووان و همکاران در بررسي خود بیان
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خاک رسی لومی

شکل  -5مقايسه میانگین تراوش نهايی در سه فاکتور خاک ،کیفیت آب و مقدار تراوش لولههای سفالی

حجم آب خروجی از بدنه سفال

نتايج تجزيه واريانس اثر بافت خاك ،کیفیتت آب ،گتروه تتراوش
سفا ها و اثر متقابل آنها بر روي حجم آب خروجتي نشتان داد کته
تنها اثر کیفیت آب و سفا و اثر متقابل آن ها در سط احتمتا يتک
درصد معنيدار شد ،به طوريکته بتر استا نتتايج مقايسته میتانگین
دانکن ،در تمامي تیمارهاي بافت خاك همواره ستفا بتا آبتدهي 0/5
لیتر در ساعت بیشترين میزان آب عبوري را به ختود اختبتاص داده
است .که اين میتزان در آب ( )ECw1=0/87 dS/mنستبت بته آب (
 )ECw2= 3/78dS/mبیشتر است ،نکته قابلتوجته ايتن استت کته
میزان حجم آب خروجي از بدنه سفا در خاك لومي شني نستبت بته
دو بافت رسي لومي و لومي با میزان  1168/5لیتر در ساعت ،همتواره
در باالترين سط قرار دارد (شکل  .)6همچنین رونتد کاهشتي حجتم
آب خروجي از سفا  0/5لیتر در ساعت نسبت به سفا  0/05لیتر در

ساعت بتهختوبي در تمتامي ستطوح کیفیتت آب و نتوع بافتت ختاك
مشخص ميباشد.
مدلسازی حجم آب خروجی از بدنه سفال

با استفاده از ضريب همبستگي اسپیرمن ،درجته همبستتگي بتین
حجم آب خروجي با تراوش اولیه و تراوش نهايي در دو کیفیت آب بتا
شوري کم و شوري باال بهصورت مجزا بررسي شد (جداو  10و .)11
بر اسا نتايج حاصله از اين تحلیل ،حجم آب خروجي از بدنه ستفا
در هر دو کیفیت آب (آب با شوري کم و شوري بتاال) بتا فاکتورهتاي
مذکور رابطته مثبتت و معنتيداري در ستط يتک درصتد نشتان داد.
بهطوريکه ،بیشترين و کمترين همبستگي در کیفیت آب بتا شتوري
کم با میزان  0/99و  0/95به ترتیب بین حجم آب خروجي با تتراوش
نهايي و تراوش اولیه با نهايي مشاهده گرديد که اين شدت همبستگي

مطالعه تراوائي لولههاي سفالي متخلخل تحت تأثير کيفيت آب و بافت خاک در آبياري زیرسطحي سفالي نقطهاي

در کیفیت آب شور بته ترتیتب بتا میتزان  0/94و  0/84کتاهشيافتته
است.جدول  -10نتايج ضريب همبستگی اسپیرمن بیین فاکتورهیای
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مورد اندازهگیری در نمونه آب ()ECw1=0/87 dS/m
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شکل  -6مقايسه میانگین حجم آب خروجی در بین سه فاکتور خاک ،کیفیت آب و گروه تراوش سفالها
حجم آب خروجی

تراوش نهايی ( 𝒇𝒔)

1

1
**0/991

تراوش اولیه ( 𝟎𝒔)
1
**0/949
**0/956

تراوش اولیه ( 𝟎𝒔)
تراوش نهايي ( 𝒇𝒔)
حجم آب خروجي

جدول  -11نتايج ضريب همبستگی اسپیرمن بین فاکتورهای مورداندازهگیری در نمونه آب ()ECw2= 3/78dS/m
حجم آب خروجی

تراوش نهايی ( 𝒇𝒔)

تراوش اولیه ( 𝟎𝒔)

1

1
**0/938

1
**0/845
**0/895

در تعیین مهمترين عوامل مؤثر (تراوش اولیه و تراوش نهايي) بتر
حجم آب خروجي از بدنه ستفا در دو کیفیتت آب بتا شتوري کتم و
شوري باال ،با استفاده از تحلیل رگرسیون گامبهگام مشخص شتد کته
هر دو متییر مذکور وارد معادلته رگرستیون شتدند (.)P-value=0.00
شايانککر است اين عوامل به میزان  97و  93درصد از کتل تیییترات

تراوش اولیه ( 𝟎𝒔)
تراوش نهايي ( 𝒇𝒔)
حجم آب خروجي

حجم آب خروجي تحت دو کیفیت آب را توجیه مينمايد (جدو .)12
به عبارتي کل حجم آب تخلیهشده از سفا يک میانگین هندسي
است که  30درصد آن مربوط به آبدهي اولیه و  70درصتد آن مربتوط
به آبدهي نهايي است.
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جدول  -12نتايج تحلیل رگرسیون گامبهگام حجم آب خروجی از بدنه سفال با تراوش اولیه و نهايی
ضريب

ضرايب

معادالت رگرسیونی

معنیداری

UC
SC

Y = -1.25 + 2502.91 Final emission + 658.64 Primary emission
Y = 0.70 Final emission + 0.30 Primary emission

0/00

UC
SC

Y = -12.15 + 2349.53 Final emission + 482.31 Primary emission
Y = 0.67 Final emission + 0.33 Primary emission
تراوش اولیه = Primary emissionتراوش نهايي= Final emissionحجم آب خروجي=Y

0/00

تیین
0/97

ECw1=0/87dS/m

0/93

ECw2= 3/78dS/m

ضريب غیراستاندارد =UC = Unstandardized Coefficients
ضريب استانداردشده=SC = standardized Coefficients

نتیجهگیری
نتايج آزمايشگاهي اين تحقیق نشان داد کته تمتامي ستفا هتاي
مورداستتتفاده در ايتن تحقیتق داراي خبوصتیات فیزيکتي يکستتان و
ويژگيهاي شیمیايي متفاوت ميباشند .شوري باعث کاهش معنتيدار
تراوش لولههاي سفالي شده است .تیییرات تتراوش نستبت بته زمتان
نشان داد که براي تمامي سفا ها از يکروند يکستان بتر پايته متد
رگرسیوني تواني با ضريب تعیین باال براي هر دو شرايط آزمايشگاهي
و صحرايي پیروي ميکند .روند کتاهش آبتدهي ستفا هتا در آب بتا
شوري کم باگذشت زمان به شکل سري کتاهش معنتيدار نتدارد .بتا
توجه به نتايج صحرايي ميتوان بیان نمود که شوري آب بتر تتراوش
اولیه تمثیر داشته درحاليکه بر تراوش نهايي سفا تمثیري ندارد؛ يعني
کاهش آبدهي ايجادشده توسط آبشور در خاك در همان زمتانهتاي
اولیه رخ ميدهد و باگذشت زمان اثر آن معنيدار نیستت کته احتمتاال
دلیل آن به علت خروج مداوم آب از سفا ميباشد .همچنین بیشترين
حجم آب خروجي از بدنه سفا  ،تراوش اولیه در هر سه بافتت ختاك
مربوط به سفا  0/5لیتر در ساعت ميباشد که ايتن مقتدار در آب بتا
شوري کم بیشتر از آب با شوري باال ميباشتد .نتتايج آزمايشتگاهي و
صحرايي نشان داد که چه در شرايط آزاد و چته در شترايط صتحرايي
کاهش تراوش در قطعات سفالي انجام پذيرفته استت و ايتن قطعتات
سفالي پايداري الزم براي تممین نیاز آبیتاري گیاهتان در درازمتدت را
ندارند کته ايتن نتتايج بتا نتتايج ( ;Bhatt and Gatesaniya, 2017
 )Pachpor et al., 2018کتته بی تان داشتتتندکه از سیستتتم آبی تاري
زيرسطحي سفالي ميتوان به مدت سته التي  4ستا استتفاده نمتود
مطابقت ندارد .در نهايت مي توان چنتین عنتوان نمتود کته بتا ايجتاد
شرايط جديد در هر يک از پارامترهاي دخیل در آبیتاري زيتر ستطحي
سفالي از جمله میزان تخلخل و تراو ي ،کیفیت آب آبیتاري بتاالخص
توجه به مساله سختي آب که در اين تحقیتق نشتان داد کته ستختي
عامل موثرتري نسبت به شوري در کاهش تراوايتي ستفا متيباشتد
ميتوان با اعما مديريت صحی از آبیاري سفالي در يک دوره کوتتاه

مدت استفاده نمود؛ و اين نکته را توجه داشتت کته بتا کتاربرد چنتین
گسیلندهها ي ،نميتوان انتظار يکنواختي توزي آب در سط مزرعه يتا
باغ را داشت.
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Abstract
.Due to the ambiguous dimensions of clay pipe sub-surface irrigation in different soil texture a two-year
study was conducted aimed to investigate the effect of two water qualities with electrical conductivity of 0.87
and 3.78 dS/m on emission of clay pipes respectively, under laboratory and field conditions with three types of
clay loam, sandy loam and loamy texture at two meters hydrostatic pressure. The laboratory results of emission
measurements resulted in a multivariate model for predicting long-term final pipe emission. Also, water salinity
significantly changed the parameters of the equation, hence confirming the effect of salinity on pipe emission
reduced. The significant point in this study is the significant reduction in initial emission in saline water use
compared to low salinity water. On the other hand, a mathematical regression relationship was found with high
correlation for total water volume. The study of emission of clay pipes in laboratory and field showed the
susceptibility of these pipes to reduced emission even in low salinity water use, even showed that the amount of
pipes in the long run will be significantly reduced, which should be replaced according to the salinity of water,
irrigation and soil type.
Keywords: Subsurface irrigation, Salin water, Pipe performance, Model prediction

1- Department of Soil Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2- Department of Water Science and Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3- Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization
(AREEO), Karaj, Iran
4- Department of Soil Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: h_babazadeh@hotmail.com)

