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فناوری های نوین در علوم خاکور مقاله: مح  

 

 غیرفعال  هوشمند کنترل سیستم روش به آپارتمانی گیاهان نیاز آبی تامینبررسی امکان 
 

 3مسعود داوری، 2محمد هادی غفاریان مقرب، *1حجت قربانی واقعی

  استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس 1
 آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان ستادیار بخش تحقیقات خاک وا 2

 کردستانخاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه و مهندسی استادیار گروه علوم  3

 

 چکیده
های جدید برای آبیاری گیاهان آپارتمانی ده است. یکی از راهرطوبت گیاهان آپارتمانی در ایام مسافرت به عنوان یک دغدغه مطرح بوتأمین همواره 

. حفظ کنددر محدوده ظرفیت زراعی  رطوبت به خاک را میزان تراوش تواندمی کهاست ( بانک آب) غیرفعال هوشمند کنترل آبیاری دستگاهاستفاده از 

 گسیلنده و آب تغذیه منبع بخش دو از بوده که آپارتمانی گیاهان وبترط کنندهتأمین سیستم یک( بانک آب) غیرفعال هوشمند کنترل آبیاری دستگاه

. کندمی کار هیدرولیکی شیب از ناشی آب محرکه نیروی اساس بر تنها و الکتریکی جریان به نیاز بدون دستگاه این. باشدمی متخلخل رسی کپسول

 ساعت 24 در که داد نشان تحقیق نتایج. است آب منبع در شده ایجاد خال فشار و خاک مکش فشار کنترل تحت دستگاه این از یافته تراوش آب میزان

 ،دوشمی کاسته آن تراوش میزان از خأل فشار افزایش با زمان گذشت با و انجام شده خاک مکش نیروی ثیرأت تحت بانک آب از آب تراوش بیشینه اول

 و بوده L/day 2/0 اول، ساعت 24 در آن گسیلنده تراوایی میزان که داد نشان همچنین تحقیق این نتایج. دوشمین متوقف تراوشاین  هیچگاه لیکن

 روز 12 و 7 مدت به ترتیب به لیتری 5/1 و 5/0 آب تغذیه منبع برحسب رالیتری(  4) آپارتمانی هایگلدان خاک رطوبت میزان است قادر دستگاه این

در یک خاک با ( Coleus blumei) حسن یوسفو ، (Rosa chinensis) رز مینیاتوری، (Pelargonum graveolens) عطریبرای گیاهانی چون شمعدانی 

 درون فضای و کار اتاق در موجود آپارتمانی هایگلدان خاک رطوبت مینأت دستگاه، این اصلی کاربری مجموع در. نماید مینأتبافت کلی لوم 

  .شود می وبمحس گیاهان برای خوبی آبیار مسافرت ایام در و است هاساختمان

 متخلخل رسی کپسول دهی،آب زراعی، ظرفیت خاک، رطوبت بانک، آب: کلمات کلیدی
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دهد که انجام شده در ایران نشان می های پژوهشدر اراضی کوچک ایجاد شده است. بررسی نتایج  ویژهبه رطوبت خاک ندهکن مینأتهای بهینه روش

؛ مجد زاده و 1384؛ بهنیا و عرب فرد، 1382)باستانی،  هستندهای مرسوم برخوردار نسبت به سایر روش مناسبیقطعات سفالی از کارایی مصرف آب 

 معادل ( که به دلیل ایجاد رطوبتBainbridge, 2001های رسی متخلخل هستند )(. قطعات سفالی نوعی از لوله1390نی واقعی، ؛ قربا1387همکاران، 

 ,Siyal and Skaggs؛ 1382؛ باستانی، Bainbridge, 2002سازد )ظرفیت زراعی در پای ریشه گیاهان، امکان استفاده بهینه از آب آبیاری را فراهم می

آب باران  شد وساخته می ای و بزرگهای خمرهقطعات به شکل کوزهدر قدیم این . )1390؛ قربانی واقعی و همکاران، 2010ی و همکاران، ؛ بهرام2009

های رسی شود. کپسولمیهای رسی متخلخل انجام امروزه روش آبیاری با قطعات سفالی به شکل کپسولکه حال آن. شدآن میوارد  مجراییاز طریق 

مین أت جهتجدید  یکه رویکرد )1390؛ قربانی واقعی و همکاران، 2010بهرامی و همکاران، (ل نوعی از قطعات سفالی با ابعاد کوچکتر هستند متخلخ

به وجود آورده  کم،با نیاز آبی  یویژه برای گیاهانبه ،رطوبت خاک از قطعات سفالی برای مزارع کوچک و متوسط مقیاس مناطق خشک و نیمه خشک

سازی قطعات و نیز امکان استفاده مجدد این قطعات در امر کشاورزی  ای در راستای کوچک های گسترده (. امروزه تالش1384ت )بهنیا و عرب فرد، اس

یری توان شده است تا دانشمندان از دل این قضیه به ابداعات و اختراعات جدیدی دست یابند و یکی از ابداعات، بکارگ سبباست. این امر  انجام شده

تنش آبی  های ناشی ازآسیبنیاز آبی گلدان ها به روش غیر فعال است. در این تحقیق برای کاهش مین أتخود تنظیمی این قطعات در تراوش آب در 

ر توان آبیاری خود های رسی متخلخل با تکیه بآبیاری با کپسول هایروشاز  ،به ویژه در ایام مسافرت ،تعلل در زمان آبیاری دلیلبهگیاهان گلدانی 

گیاهان گلدانی آبی نیاز مین أتمالک بررسی کارایی این روش در  پژوهشانداختن آبیاری در این خیر أتتنظیمی آن استفاده شده است. لذا مدت زمان به 

 و آپارتمانی است.

 

 هامواد و روش
 ساخت نازل سرامیکی

(. این دستگاه به سفارش شرکت اندیشه 1ون کپسول رسی استفاده شد )شکل های رسی متخلخل از دستگاه اتوماسیبه منظور تولید کپسول

گاه ورزان آب نما گستر و تحت لیسانس شرکت داتیس انرژی ایران و با حمایت مالی معاونت علم و فناوری ریاست جمعوری ساخته شده است. این دست

و قطر خارجی  12خارجی ندارد. محصول آن قطعات سفالی به طول  مشابه نهو نمو شتهداقطعه خام در یک روز کاری را  2000قابلیت تحویل حداقل 

شود. سانتی متر استفاده می 5/3*12سانتی متری از قطعات تولید شده  5/3*3است. برای تولید قطعات  یمتری یک سانتیو ضخامت دیواره 5/3

شوند. برای افزایش زیبایی و بازارپسندی روی قطعات با ماده اعت پخت میس 8درجه سانتی گراد به مدت  980قطعات خام در کوره الکتریکی در دمای 

 شود.سفید و یا زرد رنگِ مقاوم به نم و رطوبت پوشانده می
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه اتوماسیون تولید کپسول رسی متخلخل -1شکل   
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 مشخصات فنی دستگاه آبیاری کنترل هوشمند غیر فعال )آب بانک(

گیری ست. دستگاه تانسیومتر خاک یک سیستم کنترل هوشمند اندازه( مشابه دستگاه تانسیومتر خاک ا2اساس کار دستگاه آب بانک )شکل

شود. کار میهای غیرفعال محسوب دستگاهمکش خاک است که به دلیل عدم استفاده از تجهیزات الکتریکی در فرآیند اندازه گیری مکش از دسته 

که کار دستگاه  است در حالی این می دهد. ارتباطمیزان رطوبت خاک و کاربر مقدار مکش را به  بودهدستگاه تانسیومتر خاک، اندازه گیری مکش خاک 

در اداره  80733و دارای شماره ثبت اختراع  بودهرطوبت مورد نیاز گیاه و خاک است. این دستگاه ساخت شرکت اندیشاب ایران مین أتآب بانک، 

ظروف جنس از  لیتریمیلی 330فالی تشکیل شده است. منبع آب از دو بخش منبع آب و کالهک س بانکآب باشد. دستگاهمیهای صنعتی مالکیت

، نیز آب مورد نیاز کالهک است. کالهک دستگاهمین أتباشد که کار آن های رایج نوشیدنی در بازار( یک و یک و نیم لیتری میپالستیکی )انواع بطری

 غاب اکسید تیتانیوم یا اکسید آهن است. نده از جنس سفال به نام کپسول رسی متخلخل لعاب اندود شده با دولیک گسی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر در سطح کپسول رسی به وجود یکنواخت یمیلیمتر است. این الیه منافذ 1ضخامت الیه ایجاد شده از دوغاب به دور کپسول رسی کمتر از 

م و پیوسته آب با گذر زمان است. میزان آب تراوش یافته از رساند. نقش کالهک رهاسازی آرالیتر بر ساعت میمیلی 60-100و تراوش آن را به  هآورد

ایجاد شده در منبع آب  تحت کنترل فشار خأل از سویی دیگرتحت کنترل فشار مکش خاکی است که کالهک در آن قرار گرفته و  از سویی این دستگاه

کند نبع آب عدم تمایل به رهاسازی آب در دستگاه را تقویت میایجاد شده در م خألخارج شدن هر واحد آب از کالهک دستگاه است. فشار هنگام به

با گذر زمان به نحوی است که از میزان تراوش کالهک  منفی کننده دستگاه به تراوش است. تقابل بین این دو فشاریب غتردرحالی که مکش خاک 

د روند کاهش تراوش از کالهک با گذشت زمان مشاهده خواهد شد. کیلو پاسکال بیشتر نشو 85منبع آب دستگاه از  خواهد کاست. مادامی که فشار خأل

های هوا به داخل منبع مولکولهای آب در کالهک دستگاه از بین رفته و مولکولکیلوپاسکال باشد پیوستگی  85 خألتر از فشار چنانچه مکش خاک قوی

دهد. لذا در طول مدت زمان قرار گیری های رسی را مجددا افزایش میکپسولیابد. این امر میزان تراوش از نسبی کاهش می خألآب ورود کرده و فشار 

دستگاه در خاک عملیات تراوش آب متوقف نخواهد شد. از طرفی میزان تراوش آب در خاک به حدی است که همواره رطوبت خاک در حد رطوبت 

 ماند. ظرفیت زراعی باقی می

 کنترل هوشمند غیر فعالدستور العمل کارگذاری و استفاده از دستگاه 

شده است. اگر گیاهی با نیاز آبی پایین در گلدان  ارائهسازی دستگاه آب بانک برای کارگذاری در گلدان نحوه آماده کلیطرح  3در شکل 

ناشی از خروج آب از بطری، سرعت  خألشود که فشار سوراخ نگردد. این امر باعث می 4-3بخش فوقانی بطری مطابق شکل  بهتر است که شودکاشته 

 .داده شده استنشان  4سطل های آپارتمانی ی کارگذاری این دستگاه در کنار گلداننیز نحوه 3شکل در تراوش آب را کاهش دهد. 

 . 

 

آب بانک.دستگاه  -2شکل    
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 نتایج و بحث

تراوش کم و پیوسته برخوردار است. میزان تراوش آب از کالهک تنظیمی از دلیل خاصیت خودکالهک دستگاه طوری ساخته شده است که به

و در صورتی که رطوبت خاک مجاور ریشه کم سرامیکی تحت کنترل فشار ناشی از مکش خاک و فشار خال ایجاد شده در منبع آب دستگاه قرار دارد. 

کند. تا زمانی که این اختالف مکش سمت ریشه حرکت میده و بهزیاد باشد آب از کالهک دستگاه خارج ش هر واحد آبمکش اعمال شده بر  عبارتیبه

این در حالی است که  یابد.بانک به سمت ریشه ادامه میف ریشه به صفر برسد جریان آب از کالهک آبابین دو طرف کالهک سرامیکی و خاک اطر

بانک تا زمانی که منبع آبشود میه نیز قرار دارد. این موضوع سبب تحت کنترل فشار خأل ایجاد شد ایاندازهخروج آب از کالهک سرامیکی آب بانک تا 

عملکرد این دستگاه نشان گاهی حاصل از ارزیابی بررسی نتایج آزمایشدارای آب باشد خاک مجاور ریشه از رطوبتی معادل ظرفیت زراعی برخوردار باشد. 

در  لیترمیلی 100-150، روز دوم در روز لیترمیلی 200-300تکرار در روز اول  20داد که میزان تراوش آب از این کالهک ها در یک خاک لوم رسی در 

آب بانک در جوار ریشه گیاهان مختلفدستگاه نحوه کارگذاری  -4شکل   

نحوه آماده سازی دستگاه آب بانک برای کارگذاری در گلدان -3شکل   
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های بعد به همین مقدار ادامه یافت. این روند در یک گلدان فاقد روزدر و  در روز لیترمیلی 30-40، روز چهارم در روز لیترمیلی 50-75، روز سوم روز

در ادامه،  لیتر بدست آمد.میلی 800لیتری آزمایش شد و میزان آب خارج شده از منبع آن کمتر از  5/1روز با یک منبع آب  20پوشش گیاهی به مدت 

یک منبع  در آزمایشی در همین نوع خاک با پوشش گیاهی شمعدانی، رز مینیاتوری و شفلرا و حسن یوسف انجام شد. نتایج این بخش نشان داد که

قادر به تامین نیاز آبی بدون اعمال تنش رطوبتی در گیاهانی مانند  4روز در گلدانهای سطل  12 و 7تیب به تر لیتری به طور متوسط 5/1 و 5/0 تغذیه

به تدریج  اما در ادامه در ابتدای تراوش سرعت وارد شدن آب به خاک اطرف ریشه زیاد بود، رز مینیاتوری، و حسن یوسف بود. البته عطری شمعدانی

بانک و سایر نقاط خاک ک بوده و منافذ موئین خاک خالی از آب هستند اختالف مکش رطوبتی بین نقطه تماس آبدر ابتدا که خاک خش یافت.تقلیل 

-کند. با گذشت زمان که این اختالف مکش ماتریک به حداقل رسیده خروج آب کمتر میبیشتر بوده و آب با سرعت بیشتری از آن به بیرون تراوش می

 شود. 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
. لذا ممکن است امالح آب ناشی از پدیده تبخیر در سطح آن شودانجام میسانتی متری خاک  5-15کارگذاری کالهک دستگاه در عمق 

برخی آب جوشیده خنک شده به داخل منبع آب دستگاه ریخته شود.  که شودمیو از میزان تراوایی آن بکاهد. برای رفع این معضل توصیه  کردهرسوب 

ها برای پویایی گیاهان در هنگام مسافرت مرتفع شده و نیازی به استفاده از این خانوادهها نگرانی جاذبکه امروزه با استفاده از سوپر نند کعنوان می

ز دارند. نیا زیادی وریغوطهخاک برای نگهداری بیشینه آب در خود به زمان  ابهای آمیخته شده جاذبکه سوپر  این در حالی استدستگاه نخواهد بود! 

مین أتپیوندد. در هر صورت این دستگاه قابلیت میدر یک سینی یا بشقاب پر از آب به وقوع  هاآنها و یا قرار دادن این امر با آبیاری بیشتر گلدانکه 

های ناشی از تجمع حشرات و نگرانیها و گلدانها نیازی به پر کردن سینی زیر خانوادهو  بوده ها داراگلدانها را نیز در سوپرجاذبرطوبت مورد نیاز 

توانند با تهیه این دستگاه نیاز آبی گیاهان گلدانی را به این میها خانوادهها را نخوهند داشت. از دیگر سو گلدانکثیفی بجامانده از تبخیر آب در کف 

تواند کم و یا زیاد صورت ها میروش سنتی میزان آبیاریها ظاهر نشوند. در کنند و دیگر به روش سنتی و با یک تنگ آب باالی سر گلدانمین أتروش 

ها را در گلدانرطوبت خاک  تواندمی هموارهاین دستگاه گونه که در باال بیان شد که همان-کند. حال آنبه گیاهان تنش وارد  تواندمی این امر که گیرد

و دیگر نگران تنش ناشی از بیش آبیاری و یا  نمودهروز پر  30الی  20را هر تنها کافی است منبع تغذیه آب دستگاه  و حد ظرفیت زراعی نگهداری کند
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Abstract 

One of the new methods for apartment plants irrigation in traveling is using passive intelligent control system (AB-BANK) 

that released water in filed capacity moisture. This instrument included two parts such as water source and porous clay 

capsule nuzzle and the device works without electrical current and the driving only based on force of water due to the 

hydraulic gradient. The water seepage controlled by the soil suction pressure and the vacuum pressure in the water supply. 

The results showed that in the first 24 hours the maximum seepage of AB bank was affected by soil suction force and over 

time, with increased vacuum pressure of leakage decreased, but it does not stop leakage. The results also showed that the 

permeability of emitting it in the first 24 hours, is 0.2 liter and the device is able based on water supply 0.5 -1.5 liter to 

provide the amount of moisture of soil 7 and 12 days  in plant appartment such as Pelargonum graveolens, Rosa chinensis 

and  Coleus blumei )respectively. In general, the main user of the device is providing moisture of soil in apartment pots in 

the rooms and spaces within buildings and is a good irrigation system for the plants during the journey. 

 

Keywords: AB Bank, soil moisture, field capacity, discharge, capsule porous clay. 
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