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ارزيابي عملکرد گسيلندة کنترلکنندة حجم آب در مقايسه با گسيلندههاي متداول در سيستم آبياري ميکرو
سعيد زماني ،1جواد بهمنش ، *2کامران زينالزاده

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه
 .3استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت1392/10/15 :ـ تاریخ تصویب)1393/6/30 :

چکيده
افزایش یکنواختی پخش آب در سیستمهای آبیاری میکرو هدفی مهم در تحقیقات کاربردی است .بهرغـم پیشـرفت زیـاد
در ساخت قطرهچکانها ،برخی گزارشهای تحقیقاتی به ناتوانی آنها در یکنواختی پخش آب اشـاره دارنـد .بـرای ایجـاد
یکنواختی پخش آب بیشتر در طراحی آبیاری میکرو ،الزم است گسیلندههایی با ضریب تغییرات ساخت کارخانهای کـم و
توزیع یکنواختی آب باال ساخته شود .در این پژوهش ،عملکرد یک گسیلندة جدید ،که گسیلندة کنترلکننـدة حجـم آب
نامیده شد ،با عملکرد چهار قطرهچکـان متـداول ارزیـابی و مقایسـه شـد .نتـای نشـان داد عملکـرد و همـة پارامترهـای
یکنواختی گسیلندة کنترلکنندة حجم آب در همة فشارهای اعمالی مطلوبتر است .نتای این تحقیق نشان داد بیشترین
یکنواختی پخش در فشار اعمالی  1/5بار در گسیلندة کنترلکنندة حجم آب حاصل میشود و در بابلر در بهترین شـرای
یکنواختی پخش  38/3درصد است.
کليدواژگان :آبدهی ،تغییر فشار ،سیستم آبیاری میکرو ،گسیلندة کنترلکنندة حجم آب ،یکنواختی پخش آب
*

مقدمه

گسیلنده مهمترین بخش سیستم آبیاری میکرو اسـت و کیيیـت
آن بیشترین تأثیر را بر افزایش کارایی سیستم مذکور میگـذارد.
مکانیسم کـار گسـیلنده هـای مختلـس سـاختهشـده بـر اسـا
استهالک انرژی فشاری است و برای نیل به این هدف نمونههای
متعددی از آنها ،نظیر انواع قطرهچکـانهـا ،بابلرهـا ،لولـههـای
دریپردار ،و  ...که هر یـک سـاختمان و عملکـردی خـا دارنـد
ساخته و به بازار عرضه شده است.
سیستم آبیاری میکرو بیشترین یکنواختی را در مقایسه با
سایر سیستمهای آبیـاری دارد ( )Keller and Karmeli, 1974و
به دلیل پتانسیل ایدهآل در توزیع آب بـا رانـدمان بـاال راهحلـی
مناسب جهت اسـتيادة بهینـه از منـابع آب اسـت ( Capra and
 .)Scicolone, 1998از دیربــاز افــزایش یکنــواختی در سیســتم
آبیاری میکرو هدف کاربردی مد نظر پژوهشگران بوده اسـت؛ تـا
آنجا که وضعیت ایدهآل تبیینشده بـرای یـک سیسـتم آبیـاری
میکرو را آبدهی یکسـان گسـیلندههـا دانسـتهانـد .در سـالیان
گذشته ،پژوهشگران تحقیقات فراوانی برای تعریس شـاخ هـا و
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پارامترهای مختلس یکنواختی ،تبیین و ابالغ استانداردها ،ضواب
مختلس طراحی و مدیریتی ،و سـاخت انـواع گسـیلندههـا انجـام
دادهاند .نتای تحقیقاتی نشان داد عامـل اصـلی تغییـرات دبـی
قطرهچکان نوع قطرهچکان و مـواد اسـتيادهشـده در سـاخت آن
است (.)Capra and Scicolone, 1998
در تحقیقی عملکـرد هیـدرولیکی پـن نـوع قطـرهچکـان
روزنهای  ،LPC-4L ،LPC-2Lکـاتیس ،COR-2L ،و  SO-2را در
پن فشار کـارکرد مختلـس (از  69تـا  138کیلـو پاسـکال) و در
شرای آزمایشگاهی بررسی کردند .در این تحقیق منحنـیهـای
آبدهیـ فشار بهدستآمده از آزمایشها برای همة قطرهچکانها
نسبت به منحنیهای ارائهشـده از سـوی کارخانـههـای سـازنده
حـدود  ± %10اخــتالف داشــت و بــا توجــه بــه تــوان آبدهــی
بهدستآمده قطرهچکانهای  COR-2Lو  SO-2غیر جبرانکنندة
فشار ،کاتیس و  LPC-4Lجبرانکنندة فشار ،و  LPC-2Lتا حدّی
جبرانکنندة فشار طبقهبندی شدند .مطالعـات نشـان داد مقـدار
ضریب تغییرات ساخت ) (Cvدر قطرهچکانهای جبـرانکننـدة
فشار تحت تـأثیر فشـار قـرار مـیگیـرد ( Madramootoo et al,
 .)1987در پژوهشی دیگر ،قطرهچکانها از نظر کیيی طبقهبندی
و نتای تحقیق و اطالعات کاتالوگها بررسی و مقایسه شـد و در
نهایت اطالعات درجشده در کاتالوگها تأیید شد ( Kirnak et al,
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 .)2004اما نتای ارزیابی قطرهچکانهای مختلس سـاخت خـارج
کشور نشان داد طراحی آبیاری قطرهای باید بر اسا نتای واقعی
آزمایشگاهی باشد نه بر اسا آنچه در کاتالوگ قطرهچکانهـا از
طرف شرکت سازنده ارائـه مـیشـود (.)Hezarjaribi et al, 2008
همچنین پژوهشگران لولة آبیاری قطرهایـ نواری ساخت داخـل
کشور را ارزیابی کردند و نشان دادنـد میـزان تغییـرات دبـی در
دامنة مجاز ارائهشده از سوی کارخانة سازنده  20درصد اسـت و
دبی قطرهچکان کارکرده در مقایسه با قطـرهچکـان نـو در فشـار
کارکرد مشابه کاهش مییابد و با افزایش دبـی یـا فشـار ضـریب
تغییرات دبی کاهش مییابد (.)Omid et al, 2008
در این پژوهش ،با هدفِ یافتن روشـی جدیـد بـه منظـور
ارتقای یکنواختی توزیع آب و راندمان آبیاری در سیستم آبیاری
میکرو ،گسیلندة جدیدی با نام «گسیلندة کنتـرلکننـدة حجـم
آب» طراحی و ساخته شد .سپس عملکرد آن در شـرای واقعـی
بر مبنای شاخ های گونـاگون یکنـواختی بـا چهـار گسـیلندة
متداول مقایسه شد.

مواد و روشها
در ایــن پــژوهش چهــار نــوع گســیلنده شــامل قطــرهچکــان
کنترلکنندة فشار ،لولة دریپردار ،قطرهچکان دبی متغیر ،و بابلر،
که از یـک سـو در سیسـتمهـای آبیـاری میکـرو کـاربرد و رواج
بیشتری دارند و از سوی دیگر هر یـک دارای مکانیسـم کـارکرد
خاصی جهـت کنتـرل جریـان آب و ایجـاد تعـادل در آبدهـی
هستند ،همراه گسیلندة کنترلکنندة حجم آب انتخـاب شـدند.
سپس عملکرد آنها از نظر یکنواختی پخش در شـرای یکسـان
ارزیابی و مقایسه شد .توضیح اینکه گسیلندة کنترلکنندة حجم
آب ابزاری است استوانهای ،با قطر سطح مقطع  30میلـیمتـر و
طول کلی  120میلیمتر ،و نظیر سایر گسیلندههـا در مجـاورت
درختان بر سطح خاک قرار میگیرد .مکانیسم کارکرد گسـیلندة
مذکور بر مبنای استياده از دو جریان موازی با یک نسبت ثابـت
است .این جریانها شامل جریان خروجی گسیلنده برای مصـرف
درخت و جریـان قسـمت کنتـرل بـرای تنظـیم و قطـع جریـان
خروجی است که از طریق یک انشعاب از الترال به نحـوی در دو
لولة خروجی و لولة کنترل برقرار میشوند کـه در همـة فشـارها
نسبت دبی جریان کنترل به دبی جریان خروجـی ثابـت و برابـر
 0/0005باشد .به منظور ثابت نگـهداشـتن نسـبت دبـی از یـک
تنظیمکننده در قسمت کنترل ،که با بهـرهمنـدی از مکانیسـمی
مکانیکی نسبت دبیها را در فشارهای مختلس ثابت نگه میدارد،
استياده شد .شـکل  1نمـای کلـی ایـن گسـیلنده را بـه تصـویر

می کشد که در آن عددهای  1انشعاب از لولة آبده 2 ،شیر قطع
و وصل جریان خروجی 3 ،لولة جریان خروجی بـرای آبیـاری4 ،
تنظیمکنندة نسبت دبیها 5 ،لولة جریان کنترل 6 ،پیسـتون7 ،
دستک قطع جریان خروجی 8 ،محيظة کنترل ،و  9خروجی آب
به سمت درخت را نشان میدهند.

شکل  .1نماي کلي گسيلندة کنترلکنندة حجم آب

بر مبنای طرح اولیه ،چنانچه دبی جریان قسـمت کنتـرل
 Qcو دبی خروجی گسیلنده  Qoباشد ،رابطة  1بهدست میآید:
Qc
 0.0005
(رابطة )1
Qo
با استياده از تعریس دبی ،رابطـة  1را مـیتـوان بـه شـکل
رابطة  2نوشت:
Vc
T  0.0005
(رابطة )2
Vo
T
 Vcحجم محيظة کنترل Vo ،حجم آب خروجی ،و  Tزمان
کارکرد گسیلنده است.
با توجه به رابطة  2نسبت حجم محيظة کنترل بـه حجـم
آب خروجی از گسیلنده برابر  0/0005و حجـم محيظـة کنتـرل
گسیلنده در طرح ثابت و معادل  50میلـیلیتـر اسـت .پـس ،بـا
جایگذاری مقدار حجم کنترل در رابطة  2حجم خروجـی برابـر
 100لیتر برآورد میشود .عملکرد گسیلنده به طور خالصه بدین
صورت اسـت کـه بـا برقـراری جریـان در دو مجـرای کنتـرل و
خروجی پیستون موجود در محيظة کنترل با ورود جریان در آن
بهآرامی به سمت خروجی شروع به حرکت می کند و بـه محـ
رسیدن مـدخل آب بـه محيظـة کنتـرل مجـرای عبـور جریـان
مسدود و جریان خروجی قطع میشـود .در ایـن حالـت دسـتک
انتهایی از حرکت پیستون جلوگیری می کنـد و جریـان قسـمت
کنترل قطع می شود و عملکرد گسیلنده پایان مـییابـد .بنـا بـر
آنچه گيته شد ،وجه تمایز گسیلندة کنترلکنندة حجم بـا سـایر
گسیلندهها این است کـه در گسـیلندة مـذکور ،بـرخالف دیگـر
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گسیلندهها ،به جای تقابل با فشار مازاد و اسـتهالک آن از فشـار
موجود به مثابة نیروی محرکهای جهت کنتـرل حجـم خروجـی
آب و افزایش یکنواختی استياده میشود.
در بهار سـال  ،1392جهـت انجـامدادن آزمـایشهـا یـک
زیرواحد آبیاری میکرو ،در زمینی کامالً مسطح و بدون شیب ،به
مســاحت  800متــر مربــع ،واقــع در شــهر اصــيهان ،بــه طــول
 ،32 ̊ 41 26احـدا
جغرافیایی ́
̋
 51 ̊ 35 51و عرض
جغرافیایی ́
̋
شد (شکل  .)2عملکرد گسیلندههای انتخابشده بـا مشخصـات
ارائهشده در جـدول  1بـر اسـا اسـتاندارد انجمـن مهندسـان
کشـــاورزی امریکـــا ( )ASAE,2003بررســـی و شـــاخ هـــای
یکنواختی در آنها ارزیابی شد .زیرواحـد مـذکور بـا اسـتياده از
انشعابی  2اینچی به شبکة آب موجود متصل شد (شکل  .)3یک
خ لولة پلیاتیلن به قطر  63میلیمتر و به طـول  20متـر ،بـه
منزلة مانیيلد ،و ده خ لولة پلیاتیلن به قطر  16میلیمتر و بـه
طول  40متر ،به منزلة لترال ،در آن کار گذاشته شد .گسیلندهها
بر اسا فواصل ارائهشده در جدول  1بر لترالها نصب شـدند و
ب ـه منظــور جلــوگیری از ت ـأثیر تغییــرات جریــان بــر عملکــرد
گسیلندهها اولین گسیلنده به فاصلة  3متر از ابتدای لولة لترال و
آخرین گسیلنده به فاصلة  1متر از انتهای آن نصـب شـد .بـرای
محاسبة آبدهی گسیلندهها در پن موقعیتِ ابتدا ،یکسوم اول،
وس  ،یکسوم انتها ،و انتهای لولة لترال چالههای مناسبی حيـر
شد و با قراردادن ظروف اندازهگیری آب داخل ایـن چالـههـا آب
خروجی از گسیلندهها به مدت  5دقیقه جمعآوری شد .در طول
آزمون ،با نظارت و کنترل مستمر بر کـار سیسـتم ،از مهیـابودن
شرای آزمایش و ثابتبودن فشار اطمینان حاصل میشد؛ طوری
که تغییرات فشار در آن کمتـر از  2درصـد فشـار آزمـایش بـود.
همچنین با نصب یک فشارسن در انتهای لترالها تغییرات فشار
کنترل میشد .اما ،با توجه به نوع کارکرد گسیلندة کنترلکنندة
حجم آب ،مدت زمان قطع جریان و میزان حجم آب خروجی در
آن تا زمان قطع جریان اندازهگیری و ثبت شد.

آب اســتيادهشــده در آزمــایش از یــک حلقــه چــاه ،کــه
تأمینکنندة آب فضای سـبز محـل بـود ،تـأمین شـد .بـا وجـود
کیيیت مطلوب آب ،یک فیلتر دیسـکی  2اینچـی نیـز در محـل
کنترل مرکزی نصب شد؛ طوری که بـار آالینـدههـای آب از 25
میلیگرم در لیتر کمتر شد .همچنین دمـای هـوای محـی و آب
در طول آزمایشها در بازة  23±3درجة سلسیو

قـرار داشـت.

بازة فشار کارکرد بابلر را کارخانه  1/5-7بار و برای قطـرهچکـان
کنترلکنندة فشار و لولة دریپردار  0/5-4بـار اعـالم کـرده بـود.
بنابراین عملکرد همة گسیلندهها ،به جز بابلر ،در فشـارهای ،0/5
 ،2 ،1/5 ،1و  2/5بار و بابلر در فشـارهای  ،3 ،2/5 ،2 ،1/5و 3/5
بار آزمایش شد .به منظور انجامدادن آزمون روی هـر گسـیلنده،
ابتدا با استياده از شیر و لولة کنارگذر فشار به میزان مـورد نظـر
تنظــیم مــیشــد و جهــت خــروج هــوا از لولــه و گســیلندههــا و
بهتعادلرسیدن سیستم میکرو جمـع آوری اطالعـات  15دقیقـه
پس از شروع کار سیستم آغاز میشد.
در شکل  2عـددهای  1گسـیلنده 2 ،لتـرال بـه قطـر 16
میلیمتر 3 ،مانیيلد به قطر  63میلیمتر ،و  4اتصـال بـه شـبکة
موجود را نشان میدهد.
در شکل  3عددهای  1لولة اتصـال بـه شـبکة موجـود2 ،
شیرفلکه و لولة کنارگذر  1اینچ 3 ،شیر قطع و وصل  2ایـنچ4 ،
فیلتر دیسکی  2اینچ 5 ،فشارسن  ،و  6لولة اتصال بـه زیرواحـد
آبیاری را نشان میدهد.
وضعیت تغییرات دبی قطرهچکان ناشی از تغییـر فشـار در
سیستم آبیاری قطرهای با رابطة  3پیشبینی میشود ( Keller et
:)al, 1974
q  Kd H x

(رابطة )3

 qدبی قطرهچکان ،kd ،ضریب ثابـت قطـرهچکـان H ،بـار
فشاری قطرهچکان ،و  xنمای فشار است.

جدول  .1مشخصات گسيلندهها و شرايط آزمايش

نوع گسیلنده 
قطرهچکان کنترلکنندة فشار 
لولة دریپردار 
قطرهچکان دبی متغیر 
بابلر 
گسیلندة کنترلکنندة حجم آب 

تولیدکننده  آبدهی اسمی (لیتر
در ساعت) 
یورودریپ 
تهران آزود 
دلتای اصيهان 
ایران دریپ 
نویسندة مقاله 

8
4
 75
-

فواصل گسیلندهها
(متر) 
 0/7
 0/4
 0/7
4
4

تعداد گسیلنده در هر
لترال 
52
90
52
10
10







تعداد کل گسیلندة
آزمایششده 
520
900
520
100
100
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شکل  .2نقشة شماتيک سيستم اجراشده و آرايش لولهها

شکل  .3جزئيات شيرها و اتصاالت در محل آبگيري از شبکه

در رابطة  3برای بهدستآوردن  xو  Hمیتوان در دو فشـار
 h1و  h2مقادیر دبی  q1و  q2را اندازه گرفت و با استياده از رابطة
رگرسیون خطی روی لگاریتم دبی و لگاریتم فشار مقادیر آنها را
بهدست آورد:
(رابطة )4
log q1   x.log h1   log k d 
(رابطة )5
log q2   x.log h2   log k d 
مقدار  xبا رابطه  6قابل محاسبه است .در نهایت میتـوان
با جایگذاری مقدار  xدر هر یک از معادالت  4یا  5مقـدار  kdرا
محاسبه کرد:
(رابطة )6

q 
log  1 
 q2 
x
H 
log  1 
 H2 

 xبرای جریان آشيتة معادل  ،0/5برای جریان نیمهآشـيته
در گسیلندههای معوج مسیر  ،0/5>x>0/7برای جریان ناپایـدار
 ،0/7>x>1و برای جریان آرام  x =1است .در گسیلنده با روزنـة

ثابت جریان کـامالً آشـيته اسـت .بنـابراین  x =0/5اسـت .بـرای
گسیلندة بلند مسیر  0/5>x>1و برای گسـیلندة کنتـرلکننـده
فشار  0>x>0/5است (.)Keller et al, 1974
یکی دیگـر از روشهـای بررسـی تغییـرات دبـی مقایسـة
حداکثر و حداقل دبی در قطرهچکان اسـت .اخـتالف حـداکثر و
حداقل دبی قطرهچکـان بـه منزلـة تغییـرات هیـدرولیکی بـرای
طراحی استياده میشود که با رابطة  7توصـیس مـیشـود ( Wu
:)and Gitlin, 1974
(رابطة )7

) qvar  100( 1  ( qmin / qmax

 qvarتغییرات دبی در قطرهچکانها (درصـد) qmin ،حـداقل
دبی ،و  qmaxحداکثر دبی قطرهچکان است.
با استياده از رابطة  8ضـریب تغییـرات سـاخت گسـیلنده
محاسبه میشود (:)National engineering hand book, 1984
Cv  sd / qa

(رابطة )8
0.5

(رابطة )9

  qi  qa 2 
sd  

n 1



 Cvضریب تغییرات سـاخت قطـرهچکـان در کارخانـهSd ،
انحراف از معیار مقادیر دبی اندازهگیریشدة قطـرهچکـانهـاqa ،

متوس ـ دبــی qi ،دبــیهــای انــدازهگیــریشــدة iام ،و  nتعــداد
قطرهچکانهاست .معیارهای طبقهبندی برای قطـرهچکـانهـای
خطی با قطرهچکانهای نقطهای متياوت است .در این تحقیق از
استاندارد انجمن مهندسان کشـاورزی امریکـا ) (ASAEمطـابق
جدول  2استياده شد.
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جدول  .2طبقهبندي قطرهچکانها بر اساس استاندارد انجمن مهندسان
کشاورزي امريکا ()ASAE, 2003
گروه

قطرهچکانهای
پاششی و چکهای

لولههای قطرهچکان
خطی

عالی
متوس
معمولی
بد
غیر قابل استياده

Cv>0/05
0/05>Cv>0/07
0/07>Cv>0/11
0/11>Cv>0/15
Cv<0/15

Cv>0/1
0/1>Cv>0/2
_

0/2>Cv>0/3
Cv<0/3

ضــریب یکنــواختی  CUیکــی از معیارهــای تعریــسشــدة
نخستین برای بیان یکنواختی اسـت کـه کریستیانسـن ()1942
آن را تعریس کرد .ایـن ضـریب بـا اسـتياده از اطالعـات منطقـه
بهدست میآید و به صورت رابطة  10بیان میشود.






(رابطة )10

q

i  qa

qa

1


CU  100 1  n



 CUضـریب یکنـواختی اسـت .ســایر پارامترهـا نیـز قــبالً
معرفی شدهاند.
مقادیر مطلوب پیشنهادشده بـرای ضـریب یکنـواختی بـه
شرای کمّی و کیيی آب و محدودیت محی زیسـتی (شـرایطی
که ممکن است آبیاری باعث آلودگی آبهـای زیرزمینـی شـود)

بستگی دارد؛ طوری که بازة پیشنهادی برای ضـریب یکنـواختی
در شرای آب فراوان و بدون محدودیت زیستی  75-85درصـد،
در شرای آب فراوان و با محدودیت زیسـتی  80-90درصـد ،در
شرای آب کم و بدون محدودیت زیسـتی  80-90درصـد ،و در
شرای آب کم و با محدودیت زیستی  85-95درصد اعالم شـده
است (.)Alizadeh, 2009
رابطــة  11نیــز یکنــواختی پخــش ناشــی از تغییــرات
هیدرولیکی و ساخت گسیلندهها را نشان میدهد ( Barragan et
:)al, 2005
(رابطة )11

 qmin( h ) 

 q( h ) 

 1.27CV
  1 
n


) q lQ ( h ,m
) q( h ,m

EU ( h ,m ) 

)  q lQ ( h ,mمتوس چارک پایین دبی گسیلندههـا،

) q( h ,m

متوس ـ دبــی گســیلندههــا ناشــی از تغییــرات هیــدرولیکی و
کارخانهای n ،تعداد گسیلندهها qmin(h) ،حداقل دبی قطرهچکـان
در طراحی هیـدرولیکی ،و )  q( hمتوسـ دبـی قطـرهچکـان در
طراحی هیدرولیکی است.
جدول  3مقـادیر پیشـنهادی بـرای یکنـواختی پخـش در
شرای مختلس را نشان میدهد.

جدول  .3مقادير پيشنهادي ) (EUاز سوي انجمن مهندسان کشاورزي امريکا ()ASAE, 2003

نوع قطرهچکان

تعداد قطرهچکان برای هر درخت

)EU(%
90-95

وضعیت توپوگرافی

کمتر از  3قطرهچکان

85-90

بیش از  3قطرهچکان

85-90

کمتر از  3قطرهچکان

80-90

یکنواخت

-

90-95

غیر یکنواخت

-

85-90

یکنواخت

-

80-90

غیر یکنواخت

-

70-85

یکنواخت
نقطهای
غیر یکنواخت
پاششی
خطی

یکنواختی آماری ) (SUرا نیز میتـوان بـا رابطـة 12بیـان
کرد (:)ASAE, 2003

(رابطة )12

) SU  100( 1  Cv

يافتهها و بحث
بر مبنای تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده ،ضـرایب رابطـة
دبیـ فشار در گسیلندهها مطابق جدول  4تعیین شد.
دیگر نتای بهدستآمده از آزمایشها در جدول  5میآید.
همانطور که مالحظه میشود ،گسیلندة کنترلکنندة حجم آب

بیش از  3قطرهچکان

عملکرد مطلوبی دارد و همة پارامترهای یکنواختی آن در همة
فشارها مطابق پیشنهادهای استانداردهای مرجع است و از نظر
ضریب تغییرات ساخت در ردة عالی قرار میگیرد .لولة دریپردار
نیز در همة فشارها ،به جز در فشار  2/5بار ،عملکرد خوبی داشت
و از نظر طبقهبندی ضریب تغییرات ساخت در ردة عالی قرار
گرفت .سایر شاخ های ارزیابیشده در آن نیز مطابق
پیشنهادهای استانداردهای مرجع بود .گسیلندة مذکور از نظر
ضریب تغییرات ساخت در فشار  2/5در ردة متوس قرار گرفت
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و طبق استاندارد انجمن مهندسان کشاورزی امریکا )(ASAE

مقدار  EUدر محدودة پیشنهادی قرار نگرفت .همچنین آبدهی
آن فق در فشار  1/5بار با دبی اسمی مطابقت داشت.
جدول  .4ضرايب رابطة دبيـ فشار براي گسيلندهها

ضریب
ضریب ثابت توان فشار
قطرهچکان ( )x( )kdرگرسیون ) (R

نام گسیلنده

2

قطرهچکان کنترلکنندة فشار
لولة دریپردار
قطرهچکان دبی متغیر
بابلر
گسیلندة کنترلکنندة حجم
آب

7/16
3/43
9/74
98/62
87/32

0/27
0/45
0/83
0/59
0/51

0/961
0/983
0/816
0/837
0/991

قطرهچکانهای کنترلکنندة فشار در همة فشارها ضریب
یکنواختی مطلوب داشتند .اما برخالف ادعای کارخانة سازنده،
قادر به آبدهی یکسان در فشارهای مختلس نبودند و در
فشارهای باالتر از  1و ( 1/5فشار کارکرد بهینه) دبی بیشتر و در

فشارهای کمتر از آن آبدهی کمتر از دبی اسمی داشتند .بر
اسا طبقهبندی  ،ASAEضریب تغییرات ساخت در آنها فق
در فشارهای  1و  1/5بار عالی ارزیابی شد و در سایر فشارها در
ردة متوس یا معمولی قرار گرفت .همچنین یکنواختی پخش در
گسیلندة مذکور در کمترین و بیشترین فشارهای آزمایش در
محدودة پیشنهادی قرار نگرفت.
بر همین مبنا ،بابلر و قطرهچکان دبی متغیر از لحاظ Cv
غیر قابل استياده تشخی داده شدند .توضیح اینکه بابلر ،در
جمیع فشارهای آزمون ،دارای دبی باالتر از دبی اسمی بود و
شاخ های یکنواختی آن در هیچیک از فشارها با پیشنهادهای
استانداردهای مرجع مطابقت نداشت .این وضعیت برای
قطرهچکان دبی متغیر نیز وجود داشت .با این تياوت که ضریب
یکنواختی آن را فق در فشارهای  1و  2/5بار و برای حالت
خا (آب فراوان و بدون محدودیت زیستی) میتوان مطلوب
قلمداد کرد.

جدول  .5نتايج ارزيابي شاخصهاي يکنواختي در گسيلندهها

گسیلنده
قطرهچکان
کنترلکنندة
فشار

قطرهچکان دبی
متغیر

لولة دریپردار

بابلر

گسیلندة
کنترلکننده
حجم آب

فشار
(P)bar

0/5
1
1/5
2
2/5
0/5
1
1/5
2
2/5
0/5
1
1/5
2
2/5
1/5
2
2/5
3
3/5
0/5
1
1/5
2
2/5

دبی اسمی
(q(lit/h
8
8
8
8
8
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
4
4
4
4
4
75
75
75
75
75
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر

دبی متوس
)q(lit/h

5/8
7/6
7/8
8/6
9
5/5
10/3
13/5
13/58
25/46
2/6
3/23
4/1
4/8
4/47
77
93/7
113/8
118/8
123
62/2
83/9
108/8
128/8
135/72

تغییرات ساخت یکنواختی آماری تغییرات دبی
(qvar)%
(Cv(%
)SU(%
29/2
89/8
10/2
6/1
98/1
1/9
7/4
96/8
3/2
21
94
6
25/92
89
11
64/8
65/2
34/8
71/9
67/7
32/3
76/9
59
41
80/8
48/76
51/24
57/02
69/25
30/75
22/5
93/2
6/8
18/3
93/9
6/1
23/9
92/1
7/9
23
90/8
9/2
28/85
87/85
12/15
87/7
48/9
51/1
60/6
63/6
36/4
63/6
58/9
41/1
56
52
46/4
71/41
57/88
42/12
12
96/7
3/3
5
98/8
1/2
3/5
99
1
4/7
98/53
1/47
12/3
97/2
2/8

ضریب یکنواختی یکنواختی پخش آب
(CU (%
)EU(%
78/9
92/2
94
98/3
92/5
97/2
90
93/3
76/82
90/7
35/7
73/9
34/1
77
24/6
66/3
48/48
66/3
44/52
76/94
83/4
94/7
86/2
94/8
81/7
93
80
88
75/61
91/5
18/5
59/4
38/3
71/7
30/7
66/1
27/5
62
27/17
66/75
91
97/6
94
99
96
99/3
92
99
92
97/8

زماني و همکاران :ارزيابي عملکرد گسيلندة کنترلکنندة حجم آب در 459 ..

بهدست آمد.
با توجه به نتای  ،همافزایی دو قابلیت آبدهـی مناسـب و
کنترل حجم آب خروجی در گسیلندة کنتـرلکننـدة حجـم آب
موجب ایجاد یکنواختی مطلوب در سیستمهای میکـروی مجهـز
به آن می شود و با وجود تغییرات آبدهی ناشـی از تغییـر فشـار
در سیستم ،که در این گسیلنده دبی متغیر ایجاد می کند ،حجم
آب خروجی به میزان ثابت و معادل  100لیتر کنترل می شـود و
این امر باعث می شود همة پارامترهای یکنواختی در همة فشارها
و بهخصو در فشارهای  ،1/5 ،1و  2بار (فشار کـارکرد بهینـه)
مطلوب ارزیابی شود .بنـابراین ،اسـتياده از گسـیلندة مـذکور در
سیستم آبیاری میکرو این توانایی را به بهرهبردار میدهد کـه بـا
کمترین هزینة ممکن ،ضمن انجام دادن عملیات آبیاری ،به طـور
همزمان و بدون نیاز به تجهیـزات اضـافی روی سیسـتم کنتـرل
داشته باشد و آثار منيی تغییرات فشار روی یکنواختی پخش آب
در این گسیلنده مهار شود و بهـرهوری آب در سیسـتم افـزایش
یابد .در سیستمهای مجهز به گسیلندة مذکور ،زمان قطع جریان
در نقاطی از سیستم که دارای فشار باالتری است کوتاهتر بـود و
جریان خروجی زودتر قطع شد .با قطع جریان در نقاط پرفشـار،
آب موجود در شبکه در گسیلندههای با فشارِ کمترْ بیشتر از قبل
جریان یافت .این روند تا تخلیة آب به میزان مورد نظـر در همـة
نقاط سیستم تداوم داشت .بنابراین میتوان امیدوار بود که بدون
نگرانی از تغییر یکنواختی در طول لولة آبده ،نسبت بـه حالـت
معمولی ،امکان نصب تعـداد بیشـتری از ایـن گسـیلنده روی آن
وجود دارد.
شــکلهــای  4تــا  7وضــعیت گســیلندههــا را بــر مبنــای

شکل  .4وضعيت تغييرات ساخت ) (Cvدر گسيلندههاي آزمونشده

شکل  .5وضعيت ضريب يکنواختي ) (CUدر گسيلندههاي آزمونشده

شکل  .6وضعيت تغييرات دبي ) (qvarدر گسيلندههاي آزمونشده

شاخ های ارزیابی نشان میدهد .در شـکل  4دامنـة تغییـرات
 Cvدر گســیلندة کنتــرلکننــدة حجــم آب نســبت بــه ســایر
گسیلندهها کمتر و معادل  2/3درصد است .حداکثر مقدار  Cvدر
آن  3/3و حداقل  1درصد است .این در حـالی اسـت کـه دامنـة
تغییرات  Cvدر قطرهچکان کنترلکنندة فشار  ،9/1لولة دریپردار
 ،6/05بابلر  ،14/7و قطرهچکان دبی متغیر  20/49درصـد اسـت.
در شکل  5مقدار کمینة  CUدر گسیلندة کنتـرلکننـدة حجـم
آب  97/6است که در فشار  0/5بار بهدست میآید .امـا در سـایر
فشارها مقدار  CUافزایش می یابـد و در فشـار  1/5بـار بـه 99/3
میرسد .نوسان منحنی گسیلندة کنترلکنندة حجـم آب بسـیار
کم و دامنة تغییرات آن  1/7درصد اسـت .حـال آنکـه تغییـرات
بیشتر  CUدر منحنی سایر گسیلندهها کامالً مشهود است .دامنة
تغییــرات  CUدر قطــرهچکــان کنتــرلکننــدة فشــار  ،7/6لولــه
دریپردار  ،6/8بابلر  ،12/1و قطرهچکان دبی متغیـر  10/7درصـد

شکل  .7وضعيت يکنواختي پخش ) (EUدر گسيلندههاي آزمونشده

شکل  6نیز نشان میدهد که گسیلندة کنترلکنندة حجم
آب نسبت به سایر گسیلندهها عملکرد بهتری دارد .چون منحنی
دارای نوسان کمی است و حداکثر مقدار  12/3 qvarبهدست آمده
است .دامنة تغییرات  qvarدر گسیلندة کنتـرلکننـدة حجـم آب
 ،8/8قطرهچکان کنترلکنندة فشار  ،23/1لولة دریپـردار ،10/55
بابلر  ،22/7و قطرهچکـان دبـی متغیـر  23/78درصـد اسـت .در
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شکل  7نیز منحنیهای یکنواختی پخش برای همة گسیلندههـا
نسبت به فشار قابـل مشـاهده اسـت .همـانطـور کـه مشـاهده
میشود حداقل مقدار  EUدر گسیلندة کنترلکننـدة حجـم آب
 91درصد بهدست آمده که بـاالتر از حـدود پیشـنهادی ASAE
است .نوسان منحنی گسـیلندة کنتـرلکننـدة حجـم آب بسـیار
ناچیز است .دامنة تغییرات این فاکتور در گسیلندة کنترلکنندة
حجم آب  ،5قطرهچکان کنترلکنندة فشار  ،17/18لولة دریپردار
 ،10/59بابلر  ،19/8و قطرهچکان دبی متغیر  23/88درصد است.
بر اسا منحنـیهـای ارائـهشـده در شـکلهـای تشـریحشـده،
پارامترهای یکنواختی محاسبهشده برای گسیلندة کنترلکننـدة
حجم آب در فشارهای  1/5 ،1و  2بار بهینـه انـد و در فشـارهای
کمتر و بیشتر عملکرد گسیلنده افت میکند .ایـن شـرای بـرای
سایر گسیلندهها نیز با اندکی تيـاوت رخ داده اسـت و ایـن امـر
نشان میدهـد هـر گسـیلنده در فشـار کـارکرد بهینـه بهتـرین
عملکرد را دارد و در سـایر فشـارها گسـیلندههـا عملکـرد مـورد
انتظار را ندارند.
شکلهای  8تا  12وضعیت آبدهی متوس گسیلندههای
مختلــس را در طــول لولــة آبده در فشــارهای مختلــس نشــان
می دهد .با توجه به نمودارهای ارائهشده ،کمترین میـزان نوسـان
بهترتیب مربوط به گسیلندة کنترلکنندة حجـم آب ،لولـههـای
دریپــردار ،و قطــرهچکــان تنظــیمکننــدة فشــار بــود و بــابلر و
قطرهچکان دبی متغیر نوسانات زیاد و روند نامشخصی داشتند.

شکل  .10تغييرات دبي متوسط در طول لترال مربوط به قطرهچکان
تنظيمکنندة فشار

شکل  .11تغييرات دبي متوسط در طول لترال مربوط به لولة دريپردار

شکل  .12تغييرات دبي متوسط در طول لترال مربوط به گسيلندة
کنترلکنندة حجم آب
شکل  .8تغييرات دبي متوسط در طول لترال مربوط به قطرهچکان دبي متغير

شکل  .9تغييرات دبي متوسط در طول لترال مربوط به بابلر

نتيجهگيري

طبق نتای بهدستآمده آبدهی همة گسیلندههای آزمایششده
با تغییر فشار دچار تغییر میشود و ادعـای کارخانجـات سـازنده
مبنی بر آبدهی یکسان محصوالتشان در فشارهای مختلس قابل
اعتماد نیست .همة گسـیلنده هـای آزمـایششـده در فشـارهای
خاصی ،که به آن فشار کارکرد بهینه میگوینـد ،دارای عملکـرد
مطلوبی بودند و مشاهده شد در فشارهای پایینتر و بـاالتر از آن
عملکرد گسیلندهها افـت مـیکنـد .فشـار کـارکرد بهینـه بـرای
گسیلندة کنترلکنندة حجـم آب  1/5و  1بـار ،بـرای لولـههـای
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 بـار ضـریب تغییـرات1/5  و1 مطلوب بود و فقـ در فشـارهای
 سـایر شـاخ هـای یکنـواختی بـا.ساخت آن عالی ارزیابی شد
 بــابلر و، بــر همــین مبنــا.اســتانداردهای مرجــع تطــابق داشــت
قطرهچکان دبی متغیر از لحاظ ضریب تغییرات ساخت غیر قابـل
استياده تشخی داده شدند و شاخ های یکنـواختی در آنهـا
در هیچیک از فشارهای آزمایش بـا پیشـنهادهای اسـتانداردهای
مرجع مطابقت نداشت و فق ضریب یکنواختی در قطـرهچکـان
 بـار و بـرای حالـت خـا (آب2/5  و1 دبی متغیر در فشارهای
فراوان و بدون محدودیت زیستی) را مـی تـوان مطلـوب قلمـداد
.کرد

1  و1/5  برای قطرهچکانهای کنترلکنندة فشـار، بار1 دریپردار
 بـار تعیـین2  و برای بابلر، بار1  برای قطرهچکان دبی متغیر،بار
 بین گسیلندههای بررسیشده گسیلندة کنترلکنندة حجـم.شد
آب عملکردی مطلوب داشت و همة پارامترهای یکنواختی آن در
همة فشارها مطابق پیشنهادهای اسـتانداردهای مرجـع بـود و از
 لولـة.نظـر ضــریب تغییـرات ســاخت در ردة عـالی قــرار گرفـت
 عملکرد خوبی، بار2/5  به جز فشار،دریپردار نیز در همة فشارها
داشت و از نظر طبقهبندی ضریب تغییرات ساخت در ردة عـالی
 سایر شـاخ هـای ارزیـابیشـده در آن نیـز مطـابق.قرار گرفت
 قطــرهچکــانهــای.پیشــنهادهای اســتانداردهای مرجــع بــود
کنترلکننـدة فشـار در همـة فشـارها دارای ضـریب یکنـواختی
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