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Introduction
The use of agricultural waste to produce biodegradable containers is an appropriate option to solve the
problem of biomass accumulation resulting from the cultivation of crops such as rice. The highest amount of
agricultural waste compared to the area under cultivation is related to wheat straw and rice straw, respectively.
After wheat, rice is the most important agricultural product in human nutrition. According to the World Food
Organization, the area under rice cultivation in the world is about 150 million hectares. The use of rice straw as a
raw material for disposable cellulosic dishes can prevent straw residues in paddy fields, improve the deficiency
of cellulosic raw materials, and reduce the use of plastic containers and the dangers thereof. Rice straw is a
significant source for making cellulosic containers, but after making containers, hydrophobicity and microbial
hazards can be among the problems of making these types of containers. The coating technique is one of the best
solutions for resolving hydrophobicity and microbial problems. Coverage is very important and necessary to
increase the shelf life of agricultural products and maintain their quality. Waxes are the best preventative
methods against moisture and water vapor loss, and beeswax is one of the best edible waxes with these
properties. The antibacterial properties of coatings with natural antioxidants will help solve the cellulose
containers' problem. The main objectives of this study were to evaluate the endurance, hydrophobicity and
antimicrobial activity of rice straw degradable cellulosic dishes.

Materials and Methods
In order to obtain the raw material for the manufacture of cellulosic dishes, the straw was digested with 10%
and 20% sodium hydroxide, and then to weigh the hydrophobicity tests, tensile strength index and brightness,
120 Gr paper was made. Concentrations of 1, 2, 5 and 10% of the wax solution in ethanol solution were prepared
and used as the first coating to improve the hydrophobicity. The nettle extract encapsulated with royal seed gum
as the second coating to improve the antibacterial activity. Hydrophobicity and antimicrobial properties of the
samples were measured and compared. The cup mold specimen was made of 2-piece steel and made using
appropriate rice straw paste and coating with the appropriate concentration of the sample in disposable cellulose .

Results and Discussion
The results showed that increasing the amount of sodium hydroxide in baking conditions increased the tensile
strength and the degree of clarity, but it had no effect on hydrophobicity. As the concentration of baking soda
(sodium hydroxide) increases, so does the brightness. Increasing the concentration of sodium hydroxide
increases the tensile strength, and the increase in tensile strength due to the increase in the percentage of sodium
hydroxide can be due to the increase in the ability to form bonds between fibers due to the release of lignin.
Honey wax with a 5% concentration was the most optimal coating for hydrophobic cellulose containers. With
increasing wax concentrations in ethanol solvents from 1 to 10 percent, water absorption by the paper made from
rice straw has decreased by approximately 93 percent. Adding royal seed gum and nettle extract has a positive
effect on the diameter of the halo and has antimicrobial properties. Honey wax with 5% and 10% concentration
with nano-encapsulated nettle extract with royal seed gum was selected as the most suitable coating to improve
antibacterial activity.
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Conclusion
Due to the characteristics of rice straw and the experiments shown, rice straw can be considered as a suitable
alternative to oil resources in the production and usage of disposable tableware. Rice straw has the potential to be
used as a cellulose source for the production of disposable containers, and honey wax with a 5% concentration
and nano-encapsulated nettle extract can improve the hydrophobic and antimicrobial properties as the airtight
coating of the dishes.
Keywords: Disposable dishes, Honey wax, Hydrophobic, Nettle, Rice straw
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ساخت و ارزیابی ظروف سلولزی از کاه برنج با پوششهای طبیعی
4

مهدی خوشدل ،1سید جعفر هاشمی ،*2سید مجید ذبیحزاده ،3رضا اسماعیلزاده کناری
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چكيده
استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید ظروف ،یکی از گزینههای مناسب برای حل مشکل انباشت زیستتوده ناشی از کشت محصوالتی همچون
برنج است .به کارگیری کاه برنج بهعنوان ماده اولیه ظروف سلولزی یکبار مصرف عالوه بر جلوگیری از ماند کاه در شالیزارها ،میتواندد موجدب بوبدود
مشکل کمبود مواد اولیه سلولزی ،کاهش استفاده از ظروف پالستیکی و خطرات ناشی از آن شود .ساخت و ارزیابی استقامت ،میزان آبگریزی و خاصدیت
ضدمیکروبی ظروف سلولزی تجزیهپذیر کاه برنج از اهداف اصلی این تحقیق میباشد .کاه در هاضم بدا سددیم هیدروکسدید  93و  43درصدد بدهمنظدور
به دست آوردن ماده اولیه ساخت ظروف سلولزی ،پخته و سپس برای گرفتن آزمونهای آبگریزی ،شاخص مقاومت به کشیدگی و درجه روشنایی ،کاغدذ
با گراماژ  943ساخته شد .غلظتهای  5 ،4 ،9و  93درصد از محلول موم-اتانول بهعنوان پوشش اولیه برای بوبود آبگریزی و عصداره گزنده ریزپوشدانی
شده با صمغ دانه شاهی بهعنوان پوشش دوم برای بوبود خاصیت ضد باکتریایی استفاده شد .میزان آبدوستی و خاصیت ضد میکروبی نمونهها سنجش و
مقایسه گردید .قالب لیوان از فوالد دو تکه ساخته و با استفاده از خمیر مناسب کاه برنج و پوشش با غلظت مناسب نمونده سداخته شدد .نتدایج نشدان داد
افزایش مقدار سدیمهیدروکسید از  93به  43درصد در شرایط پخت موجب افزایش شاخص مقاومت به کشیدگی از  23/02بده  20/5 N.m g-1و درجده
روشنی از  20/29به  25/90می شود .افزایش سدیم هیدروکسید بر میزان آبدوستی تاثیر معنیداری نداشت .همچنین غلظت  5درصد موم عسل به همراه
عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانه شاهی با  01/44میلیلیتر جذب آب و قطر هاله  2/30میلیمتر بوینهترین پوشش بهدست آمد.
واژههای كليدی :آبگریزی ،ظروف یکبار مصرف ،کاه برنج ،گزنه ،موم عسل
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مصنوعی ،ظروف کاغذی با الیههایی از مدوم یدا رزیدنهدای بیعدی
پوشانده میشود و تحت این شرایط ظروف اثدرات منفدی کمتدری بدر
روی ماده غذایی یا آشدامیدنی بداقی مدیگذارندد ( Blomstedt and
 .)Mitikkae, 2007ظروف کاغذی در مقایسده بدا کاالهدای مشدابه
نظیر ظروف پالستیکی به لحاظ زیستمحیطدی از جدذابیت بیشدتری
برای عموم مردم برخوردار میباشند .چوب به علت قابلیت دسترسی و
خواص کاربردی ،منب غالب در تأمین خمیدر کاغدذ اسدتفاده شدده در
تولیددد ظددروف کاغددذی مددیباشددد و در مقیدداا جوددانی حدددود %13
فرآوردههای کاغذی از چدوب تولیدد مدیشدوند ( Hurter and Eng,
 .)1998در این راستا از انواع مناب الیافی مانند جنگلهای مصنوعی از
درختان سری الرشد و یا الیاف مناب لیگنوسلولزی غیرچوبی بدهدسدت
آمده از پسماندهای کشاورزی ،برای تأمین ماده اولیه استفاده میشدود
( .)Sjostrom, 1993کاهش جنگلها بر اثر عوامل تخریدبکنندده و
بورهبرداری بیش از حد ،محققان را بر آن داشته تدا از منداب دیگدری
برای تویه خمیر کاغذ و فراوردههای آن استفاده نمایند ( Kamrani et
 .)al., 2011از جمله پسماندهای موم کشاورزی مدیتدوان بده کداه و
کلش به جا مانده از کشت بدرنج و از مزایدای عمدده کداه و کلدش در
صنعت خمیر کاغذ میتوان به مقدار کم لیگندین آن اشداره کدرد زیدرا
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گیاهان غیرچوبی لیگنین کمتری در مقایسه بدا چدوب دارندد .لیگندین
کمتر سبب لیگنینزدایی راحتتر میشود و این مواد بسیار آسانتر و با
انرژی کمتر به خمیر کاغذ تبدیل میشوند ).(Rowell, 1996
برنج پس از گندم مومتدرین محصدول کشداورزی از نظدر تذذیده
انسان محسوب میشود .بر اساا آمار سدازمان خدوار و بدار جودانی،
سطح زیر کشت برنج در دنیا در حدود  953میلیون هکتار مدیباشدد و
در سال  4392میزان برداشت برنج در جوان به  911میلیون تن رسید
).(FAO, 2018
سوم ایران از نظر سطح زیر کشت بدرنج حددود  3/2درصدد کدل
سطح زیر کشت برنج در جوان میباشد ) .(FAO, 2018اسدتانهدای
مازندران و گیالن بهترتیب مقام های اول و دوم را بهخدود اختصداص
میدهند ( .)Ivani et al., 2015کاه برنج بهمنظور استفاده بدهعندوان
ماده اولیه ساخت ظروف میبایست به خمیر تبدیل شدود و روشهدای
متنوعی شامل روش مکانیکی ،شیمیایی و شیمیایی -مکدانیکی بدرای
خمیرسازی از کاه مورد استفاده قرار میگیرد .در روش مکانیکی ،فشار
عامل اصلی باز شدن الیاف کداه اسدت و خمیدر حاصدل از ایدن روش
کیفیت مناسدبی نددارد .خمیدر سدازی در روش شدیمیایی -مکدانیکی
راندمان کمتری نسبت به روش مکانیکی داشته و کاغذ حاصدل از آن
در صنعت روزنامه استفاده مدیشدود .خمیرسدازی بده روش شدیمیایی
کاربرد فراوانی در صنعت داشته و در تولید خمیر مناسب جودت تولیدد
کاغذهای تحریر کداربرد دارد ( .)Sjostrom 1993روشهدای پخدت
شیمیایی متفداوتی ازجملده کرافدت ،سدودا و هیدروکسدید پتاسدیم در
صنعت استفاده میشود که پخت سودا مناسبترین روش برای کداه و
کلش برنج میباشد (.)Vickers 2017
کاه برنج منب قابلتوجوی جوت ساخت ظروف سلولزی محسوب
میشود اما پس از ساخت ظروف ،آبدوستی و میکروبی بودن ،میتواند
از جمله مشکالت ساخت این نوع ظروف باشد .پوششدهدی یکدی از
راهحلهای مناسب جوت حل مشکالت آبدوستی و میکروبی میباشد.
بوبود ظاهر ،صافی ،مقاومت نسبت به مایعات مختلف و ر وبت و
همچنین قابلیت چاپپذیری از دالیل استفاده از روش پوششدهی در
صنای کاغذسازی است ( .)Monfared et al., 1397بهعالوه ،بدرای
جلوگیری از نفوذ مای به داخل کاغذ ،ظروف با یک فدیلم پالسدتیکی
نازک ،پلیاتیلن ( ،)PEاسدید پلدیالکتیدک ( )PLAیدا مدوم پوشدانده
میشود ) .(van der Harst et al., 2013پیوند قدوی بدین سدلولز و
پوشددشهددای پالسددتیکی ،بازیافددت کاغددذ را ب ده چددالش م دیکش دد
) .(Starbucks Corporation, 2019از جملده پوشدشدهنددههدای
بیعددی مددیتددوان بدده پددروتئینهددا ،پلددیسدداکاریدها ،پلددیاسددترها
(پلیالکتیکاسید و پلیوینیل الکل) و لیپیدها (موم) اشاره کرد .مومها
بوترین ممانعتکننده در برابر ر وبت و بخارآب هسدتند و مدومزنبدور
عسددل از بوتددرین مددومهددای خددوراکی بددا ایددن خددواص م دیباش دد

(.)Mortazavian et al., 2011
خاصیت ضدباکتریایی پوششهایی با آنتیاکسیدانهای بیعی ،به
حددل مشددکل ظددروف سددلولزی کمددک شددایانی کددرده اسددت.
آنتیاکسیدانهدای بیعدی اسدتخرا شدده از گیاهدان دارویدی ،جدزو
مومترین ترکیبات زیستفعال هستند کده مدی توانندد در تولیدد مدواد
غذایی مورد استفاده قرار بگیرند و موجب جلوگیری از اکسیداسدیون و
افزایش ماندگاری مواد غذایی حساا به اکسیژن شوند ( Besbes et
 .)al., 2004گزندده بددا نددام علم دی  Urtica dioica L.و از تی دره
 ،Urticaceaeیکی از گیاهان دارویی بومی ایران است که بدهعندوان
منب موم آنتیاکسیدانهای بیعی ،در نواحی شمال کشدور بده وفدور
یافت میشود ( .)Niknejad and Asgharian 2015ترکیبدات فنلدی
موجود در گزنه بر جلوگیری از رشد باکتریهایی مثدل اشریشدیاکلی،9
پروتئددوا ولگدداریکوا ،4کلبسدیال 0و پسددودوموناا 2مددوثر اسددت و
آن خاصیت آنتیبیوتیکی داشته و نیز باعث وقفه در رشد باکتریهدا و
قارچها شده است ( .)Al ebrahim et al., 2019عصارههدای بیعدی
در حضور نور ،ر وبت ،اکسیژن و دماهای باال ،فرار و ناپایدار هستند و
ریزپوشانی یکدی از مودمتدرین فرآینددهای مدورد اسدتفاده در بوبدود
پایداری خواص عصارههدای بیعدی ،جلدوگیری از بدرهمکدنشهدای
نامطلوب آنها با ترکیبات غذاها و بوبود عم و مزه غدذا و همچندین
افزایش فعالیت بیولوژیکی آنها (ضددمیکروبدی ،ضددقارچی و آنتدی-
اکسیدانی) است .در واق ی ریزپوشانی مواد هسدته (عصداره گزنده)
توسط مواد دیواره که می توانند انواعی از پروتئینها ،پلیساکارید و یدا
لیپیدها باشند ،احا ه و در برابر عوامل خارجی محافظت میشوند ( Li
.)et al., 2014
کپسولها از نظر اندازه ،در سه دسته :ماکرو (باالتراز  9میلیمتدر)،
میکرو ( 9333-9میکرومتر) ،نانو ( 9333-9نانومتر) تقسیم مدیشدوند
( .)Jafari et al., 2008کاهش اندازه ذرات به دلیدل افدزایش سدطح
بهازای واحد حجم ،میتواند ویژگیهای حاللیت مواد مذدذی ،فعالیدت
بیولوژیکی و ماندگاری را بوبدود ببخشدد ( Sheqokar and Müller,
.)2010
5
موسیالژها یا لیزابهای دانهای و پلیسداکاریدهدای گیداهی بده
علت دسترسی آسان و قیمت مناسب اهمیدت ویدژهای در ریزپوشدانی
دارند و در غلظتهای کمتر از  9درصد بهشددت ویژگدیهدای بدافتی
محصول را تحت تداثیر قدرار مدیدهندد ( Phillips and Williams,
 .)2000گیاه شاهی یا تخمترهتیزک بدا ندام علمدی لیپیددیوم سداتیوم
( )Lepidium Sativumاز تیددره شددببویددان و خددانواده کروسددیفرا
1- Escherichia coli
2- Proteus vulgaris
3- Klebsiella
4- Pseudomonas
5- Mucilage
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( )Cruciferaeبهعنوان یک منب بیعی کربوهیدرات بدوده و حداوی
مقددار بسدیار زیدادی ترکیبدات موسیالژیسدت ( Alirezalo et al.,
 .)2019با توجه به فراوانی و بومی بودن گیداه شداهی ،اسدتفاده از آن
بهعنوان پوشاننده میتواند انتخاب مناسبی باشد.
ساخت یک نمونه ظرف از خمیر کاه برنج پس از استخرا خمیدر،
با مشخصههای مقاومت بده کشدیدگی و درجدهی روشدنی مناسدب و
بررسی بوبود خواص آبگریزی و ماندگاری ظرف با پوششدهدی مدوم
عسل و عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صدمغ دانده شداهی از اهدداف
اصلی این تحقیق میباشد.

مواد و روشها
کاه برنج (رقم ارم هاشمی) مورد استفاده در این تحقیق از زمین
شالیزاری آمل– مازندران ،گزنه از ارتفاعات شورستان آمل و دانههدای
شاهی ( )Lepidium sativumکه از راسته کلم سدانان و تیدره شدب
بویان است از عطداری در مازنددران تویده شدد و جودت حدذف مدواد
خارجی نظیر خاروخاشاک ،سنگ ،دانههای شکسدته و کداه بده شدیوه
دستی تمیز شدند.
در این تحقیق صمغ دانه شاهی در شرایط بوینده (نسدبت آب بده
دانه بهترتیب  9به  ،03دما  05درجه سانتیگراد و  )pH= 93استخرا
شد ).(Karazhiyan et al., 2011
برای استخرا عصاره به روش تقطیر با آب (کلونجر) 53 ،گدرم از
پودر گزنه خشک شده را درون بدالن ریختده و بعدد بده آن آب مقطدر
اضافه شد تا حدی که سطح پودر نمونه را کامال پوشاند .اسدتخرا در
دمای  933درجه سانتیگراد (دمای جوش آب) و به مدت  2ساعت (تا
زمانیکه کلیه اسانس از نمونه خار شود) انجام شدد ،سدپس اسدانس
حاصل تا زمدان آندالیز ،در فریدزر در دمدای  -92درجده سدانتیگدراد
نگوداری شد ). (Nikkhah et al., 2009
صمغ های دانه شاهی و عصاره گزنه بهعنوان مواد پوششی دیواره
بهصورت جدا و ترکیبی به نسبت  9:9استفاده شدند .صدمغ و عصداره
برای رسیدن به ماده جامد کل  9درصد (با توجه بده تسدت ،)invitro
در آب دیونیزه با نسبت  )w/w( %9مخلوط شدند .از همزن مذنا یسی
به مدت نیم ساعت در دمدای محدیط بدرای انحدالل بوتدر ترکیبدات
استفاده شد .محلول ها جوت تکمیل فرآیندد جدذب آب بده مددت 42
ساعت در یخچال نگه داری شدند .تویه نانوامولسیون به روش رضوی
زاده و همکاران انجام گرفت ).(Razavizadeh et al., 2014
9
کاه با استفاده از اسدتاندارد  T 275 om-85آیدیننامده TAPPI
آماده شد و ر وبت از رابطه ( )9محاسبه گردید.
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()9
در این رابطه  MCGRبیانگر ر وبت کاه برنج (درصد) Mh ،بیانگر
جرم مر وب کاه برنج (گرم) و  Moنشاندهنده جرم خشک کاه بدرنج
(گرم) است.
کاه برنج با روش پخت سودا بده خمیدر تبددیل شدد ( Vickers,
 .)2017در این پژوهش ،غلظت مای پخت شامل سدیمهیدروکسدید و
آب مقطر ،بهعنوان فاکتورهای متذیر در فرایند تولیدد خمیدر کاغدذ در
نظر گرفته شد .پخدت  Aو  Bبدهترتیدب بدا میدزان  43و  93درصدد
سدیمهیدروکسید و نسبت  9به  93کاه به مای پخت انجام شد .سدایر
پارامترهای پخت شامل زمان آغشتهسازی و درجه حرارت بدهصدورت
ثابت و بهترتیب  03دقیقه و  913درجه سلسیوا در نظر گرفته شد.
پاالیش خمیر با دستگاه پاالیشدگر  PFIآزمایشدگاهی مطدابق بدا
استاندارد  T 227-OM-92آییننامه  ،TAPPIساخت کاغذ دستسداز
بهمنظور انجام آزمایشهای مقاومتسنجی ،آزمون درجهی روشنایی و
آبگریدزی ،بدر بدق اسدتاندارد شدماره  T 205 sp-02دسددتورالعمل
 ،TAPPIدرجدده روشددنی کاغددذهای دسددتسدداز بددق اسددتاندارد
 T 403 omt-97و اندازهگیری شاخص مقاومت به کشیدگی مطابق با
استاندارد  T 494 om-01دستورالعمل  TAPPIاندازهگیری شد.
از پوشش موم بهمنظور بوبود آبگریزی ظروف استفاده شدد بدرای
ساخت محلول موم -اتانول ،مومها به قطعات ریزتری تبدیل شددند و
سپس  45گرم از موم با  453میلیلیتدر محلدول اتدانول و متدانول 23
درصد به ور جداگانه مخلوط و به مدت  22ساعت در دمای اتدا بدا
دستگاه سانتریفیوژ ( 953دور در دقیقه) تکان داده شد ،عصداره الکلدی
حاصل توسط کاغذ صافی واتمن شماره یک صداف شدده و الکدل آن
تبخیر و عصاره الکلی خالص بهدست آمد ( Afhami and Ahmadi,
 .)2017محلول موم و اتانول با غلطتهای  5 ،4 ،9و  93درصد تویده
و بر روی کاغذهای ساختهشده پوشش داده شدد .کاغدذهای پوشدش
داده شده به مدت  9ساعت در هوای اتا به منظدور خدرو اتدانول از
پوشش ،قرار داده شدند.
ابزاری استوانهای شدکل بدر اسداا اسدتاندارد  T432آیدیننامده
 TAPPIساخته و میزان آبدوستی کاغذهای پوشش داده شده بهوسیله
آن اندازهگیری شد .این ابزار متشکل از یک لوله بده قطدر داخلدی 99
سانتیمتر و یک صفحه است که به زیر این لوله بهوسیله پیچ و مودره
بهمنظور آببند شدن متصل شد .نمونه کاغذ مورد نظر ما بین این لوله
و صفحه قرار گرفته و در استوانه آب ریخته شد .میدزان جدذب آب در
زمان ،دمای محیط و مقدار آب مشخص اندازهگیری و بهعنوان مقددار
جذب آب ثبت شد .صمغ دانه شاهی اسدتخرا و عصدارهی گزنده بدا
صدمغ داندهی شداهی ریزپوشدانی شدد ( )Dehghan et al., 2018و
بددهعنددوان پوشددش دوم بددر روی کاغددذ اسددتفاده گردیددد .خاصددیت
ضدددباکتریایی کاغددذهای پوشددش داده شددده بددا حضددور بدداکتری

452

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،3پایيز 2042

اشریشددیاکلی ( )Escherichia coliمددورد بررسددی قددرار گرفددت.
نمونههای کاغذ بهصدورت دیسدکی بدا قطدر  92میلدیمتدر بدر روی
پلیتهای کشت باکتری قرار گرفتند .پلیتها درانکوباتور در دمدای 01
درجه سلسیوا به مدت  22ساعت قرار داده شدند ( Sanuja et al.,
 )2015و قطددر هالدده تشددکیل شددده ا ددراف دیسددکهددا بددا کددولیس
اندازهگیری شد .پس از انتخاب خمیدر مناسدب ،درصدد مدوم بوینده و

پوششدهی با عصارهی گزنه ریزپوشانی شده ،نمونه قالب یک ظدرف
(لیوان) ساخته شد .ساخت قالب بهصدورت  4تکده ،از جدنس فدوالد و
بهصورت پرا هیدرولیکی انجام شد (شکل  .)9پرا در دمای محیط
و فشار هیدرولیکی  0بار توسط یک جک هیددرولیکی  5تندی انجدام
شد .پس از پرا نمونه به مدت  2سداعت در دمدای محدیط خشدک
شدند.

شكل  -1قالب ساخته شده برای ساخت یک لیوان و نمونه لیوان ساخته شده
Fig.1. The fabricated mold to make a cup and a sample of the forged cup

در این پژوهش بهمنظور مقایسه میانگینهای شاخص مقاومت به
کشیدگی ،آبدوستی و درجه روشنی کاغدذهای سداخته شدده از خمیدر
پخت  Aو  Bاز آزمون ( Fکدامال تصدادفی) اسدتفاده شدد و بدر روی
دادهها بهمنظور تحلیل آزمایشها ،بدهصدورت درک کدامال تصدادفی
تجزیه واریانس و همچنین آزمون مقایسه میانگین دانکن انجام شد.
کاغذ با خواص مقاومتی و ظاهری بوتر از خمیر پخت مناسدب در
پوششدهی موم عسل و عصارهی گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانده
شاهی انتخاب شد .کاغذها با موم عسل محلول در اتانول در  2غلظت
 5 ،4 ،9و  93درصد پوشش داده شدند و میدزان آبگریدزی نموندههدا
اندازهگیری شد .بده منظدور مقایسده میدانگینهدای مقددار جدذب آب
کاغذهای ساخته شده از آزمون دانکن استفاده شد .بدهمنظدور تحلیدل
آزمایشها ،بهصورت رک کامال تصادفی تجزیه واریانس شد.
بهمنظور ضدمیکروبی سداختن نموندههدای پوشدش داده شدده از
عصاره گزنه  9درصد ریزپوشانی شده با صمغ داندهی شداهی اسدتفاده
شد و میزان ممانعت در برابر جذب باکتری را از روش اندازهگیری قطر
هاله بهدست آورده ،مقایسه میانگینهای قطر هاله کاغدذهای سداخته
شده از آزمون دانکن و همچنین به منظور تحلیل آزمایشها ،بهصورت
رک کامال تصادفی تجزیه واریانس انجام شد.
برای مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح  9درصد اسدتفاده
شد و برای این منظور از نرمافزار  SPSSنسخه  V19استفاده گردید.

نتایج و بحث

در جدول  9نتایج حاصل از میانگینها اثر تذییر شرایط پخدت بدر
درجه روشنی و شاخص مقاومت بده کشدیدگی در کاغدذهای سداخته
شده ،ارائه شده است .با توجه به نتایج جدول  9اثر شدرایط پخدت بدر
میزان شاخص مقاومت بده کشدیدگی و همچندین بدر درجده روشدنی
معنیدار و تاثیرگذار است.
جدول  -1میانگین مربعات و انحراف معیار بر حسب نوع پخت روی
مقاومت به کشیدگی و درجه روشنی
Table 1- Means of square and Std. deviation of baking
type on the tensile strength and brightness
منابع تغييرات
ميانگين مربعات
Mean of square

Sources of
variations

مقاومت به
درجه روشنی

كشيدگی

نوع پخت

Brightness

Tensile strength
N.m.g-1

Type of baking

45.136±0.021a

43.51±0.743b

43.413±0.211b

40.34±1.080a

پخت A
Baking A
پخت B
Baking B

اثر شرایط پخت بر میزان جذب آب در کاغذهای دستساز ساخته
شده معنیدار نشد که بی تاثیر بدودن غلظدت مدای پخدت بدر میدزان
آبگریزی کاغذ ساخته شده را نشان میدهد .تکرار نیز در نموندههدای
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جذب آب ،درجهی روشدنی و مقداوت کششدی معندیدار نشدد .دلیدل
معنیدار نشدن تکرار میتواند نشاندهندهی دقدت سداخت نموندههدا،
همگن بودن خمیر در هر پخت و یکنواخت بودن سطح کاغدذ سداخته
شده باشد.
شکل  4تاثیر کاهش درصد سدیم هیدروکسید بر درجهی روشدنی
کاغذ ساخته شده را نشان می دهد .کاغذ ساخته شده با شرایط پخدت
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 43درصد سددیم هیدروکسدید درجدهی روشدنی  25/90و پخدت 93
درصد سددیم هیدروکسدید درجدهی روشدنی  20/29را نشدان داد .بدا
کاهش میزان سدیم هیدروکسید در مای پخدت درجده روشدنی کاغدذ
ساخته شده کاهش مییابد؛ که این اتفا مدیتواندد بده دلیدل خدرو
لیگنین و فنولهای بیشتر با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم باشد.

a

45.5
45

b

44
43.5

درجه روشنایی
)(Brightness

44.5

43
42.5
42
پخت baking B-B

پخت baking A-A

شكل  -2مقایسه اثر شرایط پخت بر درجه روشنی کاغذ ساخته شده
Fig.2. Comparison of the effect of curing conditions on the degree of clarity of fabricated paper

در تحقیقی با افدزایش غلظدت سددیم هیدروکسدید از  93بده 93
درصددد افددزایش درجدده روشددنی از  41/94بدده  03/2مشدداهده شددد
( .)Nazarnejad et al., 2018با افزایش درصد  ،NaOHفنولهدای
بیشتری حل شده و درجهی روشنی بهدسدت آمدده از خمیدر رنگبدری
شده افزایش مییابد ( .)Johansson et al., 2000با افزودن NaOH
خرو مواد استخراجی تسری و درجهی روشدنی کاغدذ سداخته شدده

بوبود مییابد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش غلظت مای
پخت (سدیم هیدروکسید) درجهی روشنی نیز باید روند افزایشی داشته
باشد ( .)Liang et al., 2011شکل  ،0تداثیر کداهش غلظدت سددیم
هیدروکسید بر شاخص مقاومت به کشیدگی کاغذهای ساخته شدده را
نشان میدهد.

44
43
42

b

41
40
39
38

مقاومت به کشیدگی
)Tensile strength (N.m.g-1

a

45

37

پخت baking B-B

پخت baking A-A

شكل  -3مقایسه اثر شرایط پخت بر شاخص مقاومت به کشیدگی کاغذ ساختهشده
Fig.3. Comparison of the effect of curing conditions on tensile strength of fabricated paper
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در آزمایشهای انجام شده ،مشاهده شدد کاغدذ سداخته شدده بدا
شدرایط پخدت  43درصدد سدددیم هیدروکسدید شداخص مقاومدت بدده
کشدددیدگی متوسدددط  20/5 N.m.g-1و پخدددت  93درصدددد سددددیم
هیدروکسید شاخص مقاومت به کشیدگی متوسدط  23/02 N.m.g-1را
نشان داد .با توجه به معنیدار بودن اثر شرایط پخت بر میزان شاخص
مقاومت به کشیدگی در کاغذهای ساخته شده از کداه بدرنج در سدطح
یک درصد آزمایشها نشان داد با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم از
 93درصد به  43درصد در مای پخت ،شاخص مقاومت بده کشدیدگی
حدود  1درصد افدزایش یافدت .دلیدل افدزایش شداخص مقاومدت بده
کشیدگی در اثر افزایش درصد سدیم هیدروکسید میتواندد بدهواسدطه

افزایش قابلیت تشکیل پیوند بین الیاف با توجه به خرو لیگنین باشد.
لتیبداری در تحقیقدی مشداهده نمدود کدده بدا افدزایش غلظدت سدددیم
هیدروکسید در پخت کاه گندم از  93به  92درصد ،شداخص مقاومدت
به کشیدگی از  53/5به  N.m.g-1 33/5افزایش یافت بنابراین نتیجده
گرفت که افزایش غلظت هیدروکسید سدیم باعدث افدزایش شداخص
مقاومت به کشدیدگی مدیشدود ( .)Latibari, 2012یافتدههدای ایدن
تحقیق با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
واریانس اثر پوششی غلظتهای  5 ،4 ،9و 93درصد از موم عسل
حل شده در اتانول بر میزان آب جذب شده در کاغذهای ساخته شدده
از کاه برنج در جدول  4ارائه شده است.

جدول  -2میانگین مربعات و انحراف معیار بر حسب غلظت پوشش روی جذب آب و قطر هاله در پوشش موم عسل و صمغ شاهی-عصاره گزنه
Table 2- Means of square and Std. Deviation of coating concentration on the water absorption and diameter halo in
coating by honey wax and royal gum-nettle extract
منابع تغييرات
ميانگين مربعات
Mean of square

قطر هاله -پوشش صمغ شاهی-

قطر هاله -پوشش موم

عصاره گزنه

عسل

Diameter of halo-royal gumnettle extract
3.53±0.058b
3.56±0.140b
4.63±0.381a
4.68±0.25a

Diameter of halohoney wax
2.333±0.058b
2.507±0.095b
3.197±0.105a
3.297±0.155a

با توجه به نتایج جدول  4اثر تذییر غلظت موم بر میزان آبدوسدتی
کاغذهای ساخته شده در سطح یک درصد معنیدار است و مدیتدوان
نتیجه گرفت که با تذییدر غلظدت مدوم در پوشدش ظدروف سدلولزی،
آبدوستی نیز تذییر خواهد کرد.
شکل  2نمودار میانگین اثر غلظت موم محلول در اتانول بر میزان
جذب آب در کاغذهای ساخته شده از کاه برنج را نشان میدهد.
تذییر غلظت محلول موم و اتدانول اثدر معندیداری بدر جدذب آب
توسط کاغذ ساخته شده از کاه برنج داشدته و بیشدترین جدذب آب در
غلظت  9درصد ،میزان متوسط  415/01میلیلیتر و کمترین جذب آب
در غلظت  93درصد ،میزان  05/30میلیلیتر بهدست آمد که مشداهده
شد با افزایش غلظت موم در حالل اتانول از  9به  93درصد ،جذب آب
توسط کاغذ ساخته شده از کاه برنج تقریبدا  10درصدد کداهش یافتده
است .همچنین اختالف بسیار کمی بین آبدوستی کاغذ با پوشش موم
در غلظت  5و  93درصد مشاهده شد که دلیل این موضدوع مدیتواندد
اشباع شدن تقریبی سطح کاغذ با موم عسل باشد و مدیتدوان نتیجده
گرفت که افزایش غلظدت مدوم عسدل بیشدتر از  5درصدد بدهمنظدور
پوششدهی ظروف سلولزی مقرون به صرفه نیست .میزان جدذب آب

Sources of variations

جذب آب

غلظت

Water absorption
ml.m-2

)Concentration (%

497.003±25.86a
275.373±32.89b
134.873±24.68c
37.226±10.12d
35.036±7.08e

0
1
2
5
10

پوشش بدا غلظدت  5درصدد مدوم  01/44میلدیلیتدر بدهدسدت آمدد.
پوششدهی سطح مواد با استفاده از مدواد آبگریدز راه مناسدبی بدرای
کاهش جذب آب توسط ماده اصلی است و بدا افدزایش غلظدت مداده
پوشددشدهنددده جددذب آب کاغددذ تددا حددد زیددادی کدداهش مددییابددد
( .)Mortazavian et al., 2011همچنین در تحقیقات بسدیاری ذکدر
شده است که استفاده از مومهای بیعی مانند موم زنبدور اصدل تداثیر
زیادی در عدم جذب آب و بخارات مای توسط سطوک موم کاری شده
دارد ( .)Monfared et al., 1397میتوان نتیجه گرفت که با افزایش
غلظت موم عسل در محلول پوششدهی جذب آب کمتر خواهد شدد،
افزایش بیشتر از غلظت  5درصد توجیه اقتصادی نداشدت و غلظدت 5
درصد بهعنوان غلظت بوینه انتخاب شد.
جدول  0میانگین و انحراف از معیار اثدر غلظدت محلدول مدوم در
اتانول به همراه عصاره گزنه کپسوله شدده بدا صدمغ دانده شداهی بدر
خاصیت ضدمیکروبی را نشان می دهد .اخدتالف قطدر هالده تشدکیل
شده ا راف دیسکهای کاغذی از جنس کاه بدرنج ،تفداوت خاصدیت
ضدمیکروبی را نشان میدهد.

خوشدل و همکاران ،ساخت و ارزیابی ظروف سلولزي از کاه برنج با پوششهاي طبيعی
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غلظت محلول موم و اتانول
Concentration of wax and ethanol solution

شكل  -4میزان متوسط جذب آب کاغذهای پوشش داده شده با موم عسل به میلیلیتر
Fig.4. The average water absorption of honey-coated paper in milliliter

جدول  -3میانگین مربعات و انحراف معیار بر حسب نوع پوشش
روی قطر هاله
Table 3- Means of square and Std deviation of coating
type on the diameter of halo
منابع تغييرات
ميانگين مربعات
Mean of square
قطر هاله
Diameter of halo

Coating type

2.83±0.484b

موم و عسل

4.11±0.641a

Sources of variations

نوع پوشش

Honey wax

عصاره گزنه
Nettle extract

نتایج حاصل از اثر غلظت محلول موم در اتانول به همدراه صدمغ
داندده شدداهی و عصدداره گزندده بددر قطددر هالدده تشددکیل شددده ا ددراف
دیسکهای کاغذی ساخته شده از کاه برنج نشان داد اثر تیمار محلول
صمغ دانه شاهی و عصاره گزنه و همچنین تیمار غلظتهای مختلدف
موم در حالل اتدانول بدر خاصدیت ضددمیکروبی در سدطح  9درصدد
معنیدار است و اثر متقابل این دو در سدطح  9درصدد معندیدار نبدود.
دلیل معنیدار نشدن اثر متقابل می تواند بهواسطه ثابدت نگده داشدتن
غلظت محلول عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانه شاهی باشد.
شکل  ،5تاثیر پوشش عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صدمغ دانده
شاهی بر خاصیت ضدمیکروبی کاغذهای پوشدش داده شدده بدا مدوم
عسل را نشان میدهد .با توجه به نمودار شکل  5موم عسل خاصدیت
ضدمیکروبی دارد و قطر متوسط هاله تشکیل شده ا راف دیسکهای
کاغذی  4/2میلیمتر بوده که نشاندهندهی خاصیت ضدمیکروبی موم

عسل است در تحقیقی در سال  4332مشاهده شد کده دیسدکهدای
کاغذ حاوی  3/39تا  3/9میلیگرم موم با ایجاد هالهای به قطر  0/3تا
 93/41میلیمتر مان رشد باکتری پنی باسیلوا الویی 9در ا راف خود
شدند و افزایش غلظت موم موجدب افدزایش قطدر هالده شدد ( Von
.)Bernuth et al., 2008
همچنین شکل  5نشان میدهد اضافه کردن صمغ دانه شداهی و
عصاره گزنه تاثیر مثبتی بر قطر هاله و خاصیت ضدمیکروبی داشته که
این افزایش قطر هاله میتواند به دلیل افزودن عصاره گزنه ریزپوشانی
شده با صمغ دانه شاهی باشد.
بر اساا مطالعات گالکین و همکداران عصداره گزنده مدان رشدد
 Escherichia coliدر محدیط آزمایشدگاهی شدد ( Gülçin et al.,
 .)2004در تحقیق دیگری در سال  4330تاثیر عصاره اتانولی گزنه را
بر روی باکتریهدای ،Pseudomonas aeruginosa ،Salmonella
 Staphylococcus aureusو  Escherichia coliبررسی نمودندد و
نتایج نشان داد عصاره اتانولی گزنه بدر همده بداکتریهدا مدوثر اسدت
( )Kavalali, 2003و این تحقیقات با نتایج مطالعده حاضدر مطابقدت
دارد .شریعت و همکاران در تحقیقی نشان دادند که از عصاره گیداهی
گزنه میتوان بهعنوان ترکیبدات ضدد باکتریدایی در راسدتای افدزایش
ماندگاری مواد غذایی استفاده کرد ( .)Shariat et al., 2014با توجده
به شکل  5موم عسل خاصیت ضددباکتریایی داشدته و عصداره گزنده
ریزپوشانی شده با صمغ دانه شاهی نیز مان رشدد بداکتری در محدیط
آزمایشگاهی شد.
1- Peni bacilos alui
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شكل  -5نمودار اثر پوشش صمغ شاهی و عصاره گزنه بر میزان متوسط قطر هاله تشکیل شده به میلیمتر
Fig.5. The effect of gingerbread coating and nettle extract on the average diameter of halo formed in mm
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شكل  -6مقایسه پوشش عصاره گزنه نانوکپسوله شده با صمغ دانه شاهی بر میزان متوسط قطر هاله تشکیل شده به میلیمتر
Fig.6. Comparison of Nano-capsulated nettle extract cover with royal seed gum on average halo diameter

شکل  3مقایسه پوشش عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانه
شاهی بر خاصیت ضدمیکروبی کاغذهای پوشدش داده شدده بدا مدوم
عسل را نشان میدهد .بیشترین هاله ا راف دیسک پوششدهی شده
با موم  93درصد و عصاره ریزپوشانی شدده بدا قطدر  2/32میلدیمتدر
تشکیل شد .کمترین هاله ا راف دیسک پوششدهی شده بدا مدوم 9

درصد و بدون عصاره ریزپوشانی شده با قطر  4/00میلیمتدر تشدکیل
شد .قطر هاله با غلظت موم عسل رابطه مستقیم داشته و بدا افدزایش
غلظت موم عسل قطر هاله نیز افزایش یافت .دلیل این اتفا میتواند
افزایش غلظت موم عسل در پوشدش و نفدوذ بیشدتر میدزان مدوم بدا
افزایش غلظت آن در بافت کاغذ باشدد .افدزایش غلظدت مدوم عسدل
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.تاثیر معنیداری در میزان جذب آب کاغذهای ساخته شده نداشت
 جدذب آب،با افزایش درصد غلظت موم در محلول موم و اتدانول
توسط کاغذ ساخته شده از کاه برنج کاهش یافتده و افدزایش غلظدت
.موم موجب افزایش آبگریزی سطح ظرف سلولزی میشود
موم عسل خاصیت ضدمیکروبی دارد و افزایش غلظت موم عسدل
در پوشددش ظددروف سددلولزی مددیتوانددد موجددب افددزایش خاصددیت
.ضدمیکروبی میشود
اضافه کردن عصاره گزنه ریزپوشانی شده بدا صدمغ دانده شداهی
تاثیر افزایشی بر قطر هاله و خاصیت ضدمیکروبی داشدته و در نتیجده
میتواند باعث بوبود خاصدیت ضددمیکروبدی ظدروف سدلولزی شدود
.)Nikkhah et al., 2009(

Von Bernuth et al., ( موجب افزایش خاصیت ضدمیکروبی میشود

93  و5  مشاهده شد که بین غلظدتهدای3  با توجه به شکل.)2008
 دلیل معندیدار نبدودن اخدتالف.درصد اختالف معنیداری وجود ندارد
 درصد را اشباع شدن تقریبی سطح کاغذ93  و5 دادهها در غلظتهای
 درصدد5  درصدد و بیشدتر از آن بدوده و بندابراین غلظدت5 از غلظت
.میتواند بهعنوان بوینهترین غلظت موم عسل انتخاب گردد

نتيجهگيری
:با استناد به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت
 در مای پخت میتواند پارامترهای درجدهNaOH افزایش غلظت
)روشنی و شاخص مقاومت به کشیدگی کاغذ (ظروف سلولزی گیاهی
 همچندین تذییدر شدرایط پخدت.ساخته شده از کاه برنج را بوبود دهد
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Introduction
Sugarcane cultivation in Khuzestan province is in the form of planting in-furrow. Due to the fact that in a
machine harvesting, the reaper is not able to fully harvest the straw in the furrow, in the planting in-furrow
method, it is necessary to transfer the rows of straw to the stack. So one of the measures at the time was hilling
up operations or stacking reeds planted in the furrow. Therefore, due to the salinity of irrigation water and high
groundwater levels, which have increased the salinity of sugarcane fields in Khuzestan province, planting this
product in summer to protect the seedlings against salinity is mandatory in the furrow. On one hand, due to the
difficulty of harvesting operations in the furrow during the harvest season, and on the other hand, because of the
reduction of waste during harvesting, the plant needs to be located on the ridge. Therefore, in sugarcane fields,
when the seedlings are established and grown, the furrow and ridges are replaced, and to perform this operation
special machines are required. According to the study, so far there has been no scientific and reasoned report on
the study and evaluation of different types of hilling up devices and different speeds in sugarcane cultivation,
and the use of machines in sugarcane cultivation and industry is based solely on objective observations.
Therefore, in this study, three different types of devices have been evaluated in two soil textures and three
different forward speeds as a step towards choosing the best type of machine and optimal speed of hilling up
operations in sugarcane cultivation.

Materials and Methods
The purpose of this study was to evaluate three different methods of sugarcane hilling up in two soil textures
and three different forward speeds. Research treatments include: soil texture (clay loam and silty clay loam),
hilling up methods (6-shanks subsoil + 10-shanks subsoil, 8-shanks subsoil + hilling up device No. 1 and 8shanks subsoil + hilling up device No. 2), and forward speeds (5, 6, and 7 kilometers per hour). Design of a
factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in Amirkabir field 208
(ALC 200 field 8) with clay loam texture and cultivar CP69-1062 and farm ARC14-22 with silty clay loam
texture and cultivar CP69-1062, 15% moisture, and first-year cultivation was performed. The test plot includes
108 furrows. The area of each plot was two furrows. The length of each furrow was 250 meters (equal to the
length of the sugarcane rows). To avoid affecting the interactions of the treatments, a distance was given
between the treatments. The farms being tested were newly cultivated farms. The surface of the farm was
furrowed and ridged. Care was taken in selecting the farm so that the humidity was similar in its different
sections. After setting the right time for the hilling up and before starting the operation, soil sampling is required
to determine the soil cone index and soil moisture. The physical properties of this study include Mean Weight
Diameter (MWD), bulk density, soil surface uniformity, soil water permeability, and furrow depth (stack height).
Analysis of variance and Duncan test were used to compare the treatments using SAS 9.4 software.

Results and Discussion
The results showed that there was a significant difference between soil Mean Weight Diameter, bulk density,
soil surface uniformity, and soil water permeability in soil texture treatments, type of hilling up machine, and
forward speed. Furrow depth index (stack height) was significantly different in treatments of type of machine
and forward speed but not in soil texture treatments. The comparison of means showed that the whole loam
texture treatment had 6-shanks + 10-shanks at a speed of 7 km h-1 with the smallest mean weight diameter (16.06
mm). The use of 6-shanks subsoil + 10-shanks subsoil in hilling up in whole texture and speed of 5 km h-1
significantly reduced soil bulk density. The lowest coefficient of variation of soil surface uniformity was
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obtained with 8-shanks subsoil + hilling up device No. 1 in clay loam texture and 7 km h-1 forward speed. The
highest rate of water permeability in the soil was obtained after the hilling up operation with 6-shanks subsoil +
10-shanks subsoil in a total texture of 2.32 cm h-1. Furrow depth index (stack height) was also within the
acceptable range (10-15 cm) in all treatments. But in addition to height, the appearance of the ridges is also
important. In the treatment of 6-shanks + 10-shanks in plant stacking and embankment operations, sometimes in
fields, there are parts where this operation is not done well and the machine is not capable enough and is in the
middle of the created ridges. Harvesting operations do not cause proper reed flooring. Therefore, to solve this
problem, it is necessary to perform the hilling up operation at the appropriate speed and humidity so that the soil
is well placed on the rows of reeds and the proper appearance of the ridge is maintained.

Conclusion
In this study, three different types of devices have been evaluated in two soil textures and three different
forward speeds as a step towards choosing the best type of machine and optimal speed of hilling up operations in
sugarcane cultivation. The physical properties of the soil, including the soil Mean Weight Diameter, bulk
density, soil surface uniformity, soil water permeability, and the size of the furrow depth (ridge height) were
measured, and the best treatments were identified. Considering the importance of hilling up operations in
sugarcane cultivation and to complete the results of this experiment, the following items that could not be
studied in this study are suggested. The effect of using different methods on hilling up should be investigated on
the yield of sugarcane. The effect of using different devices on hilling up in terms of tensile strength, work
efficiency, and time required to do the work, fuel consumption, cost of timely work, and maintenance costs in
operations on sugarcane hilling up should be investigated.
Keywords: Bulk density, Hilling up, Soil mean weight diameter, Soil surface uniformity, Soil water
permeability, Sugarcane
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ارزیابی روشهای مختلف به روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیشروی
نسیم منجزی ،*1محسن سلیمانی

1

تاریخ دریافت1911/40/11 :
تاریخ پذیرش1911/14/91 :

چکیده
این تحقیق با هدف ارزیابی سه روش مختلف به روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیشروی متفااو انجاا دادت تیرارهاای
تحقیق عبارتند از :بافت خاک (رسیلومی و سیلتیرسیلومی) ،روشهای به روی پشته بردن (زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه ،زیردکن  8داخه+
دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره  1و زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره  )9و سرعتهای پیشروی مادین ( 6 ،5و 7
کیلومتر بر ساعت)ت طرح آزمایشی در قالب آزمایش اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی کشت و صانتت امیرکبیار
استان خوزستان انجا ددت خصوصیا فیزیکی مورد نظر در این تحقیق دامل ،قطر متوسط کلوخهها ،وزن مخصوص ظاهری ،یکنواختی ساط خااک،
نفوذپذیری آب در خاک و اندازه عرق جوی (ارتفاع پشته) بودت برای مقایسه تیرارها از تجزیه واریانس و آزمون دانکن با استفاده از نار افازار SAS 9.4
استفاده ددت نتایج نشان داد قطر متوسط وزنی کلوخهها و نفوذپذیری آب در خاک در تیرارهاای بافات خااک ،ناوع ماداین و سارعت پایشروی دارای
اختالف متنیدار در سط  1درصد میبادندت داخصهای جر مخصوص ظاهری خاک و یکنواختی سط خاک در تیرار بافت خاک در سط  5درصد و
در تیرارهای نوع مادین و سرعت پیشروی در سط  1درصد دارای اختالف متنیدار میبادندت مقایسه میانگینها نیز نشان داد تیرار بافت رسیلاومی،
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در سرعت  7کیلومتر بر ساعت کوچکترین قطر متوسط وزنی کلوخهها ( 16/46میلیمتر) را بهخود اختصاص داده
استت استفاده از زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در عرلیا به روی پشته بردن در بافت رسیلومی و سرعت  5کیلومتر بر ساعت ،جر مخصوص
ظاهری خاک را نیز بهصور متنیداری در سط  5درصد کاهش میدهدت کرترین ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک مزرعه در تیراار عرلیاا باه
روی پشته بردن با زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره  1در بافت رسیلومی و سرعت پیشروی  7کیلومتر بر ساعت باهدسات
آمد ( 17/46درصد)ت بیشترین سرعت نفوذپذیری آب در خاک پس از عرلیا به روی پشته بردن با زیرداکن  6دااخه +زیرداکن  14دااخه در بافات
رسیلومی  9/99سانتیمتر بر ساعت بهدست آمدت داخص اندازه عرق جوی (ارتفاع پشته) نیز در هرهی تیرارهای اندازهگیری دده در محادودهی قابال
قبول ( 15-14سانتیمتر) بودت
واژههای کلیدی :به روی پشته بردن ،قطر متوسط کلوخهها ،نفوذپذیری آب در خاک ،نیشکر ،وزن مخصوص ظاهری ،یکنواختی سط خاک

مقدمه

1

کشت نیشکر به دکل «کادت در کف جوی» انجا می داودت باا
توجه به این واقتیت که در بردادت مادینی ،دروگر تواناایی بردادات
کامل نی در کف جوی را ندارد ،در روش «کادت در کف جوی» الز
است ردیفهای نی به روی پشته منتقل دوندت طی عرلیاا موساو
به «روی پشته بردن نیشکر ،»9جای پشته و جوی عوض مای داود و
ردیفهای نی از کف جوی باه روی پشاته انتقاال ماییابنادت چناین
 -1استادیار گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشاگاه داهید چراران
اهواز ،ایران
)Email: n.monjezi@scu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.58678.0
2- Hilling up

عرلیاتی در زراعت های دیگری مثل سیبزمینی نیاز دیاده مایداود
)(Gutema, 2016; Sakadzo et al., 2019ت باه لحااا ایانکاه
پنجهزنی نیشکر متروالً در نزدیکای ساط خااک انجاا مایداود و
ریشهی این پنجهها به سط خاک نزدیکتر و در عین حاال ،فااای
کرتری جهت تغذیه و فتالیت خواهند دادت ،عرلیا خاکدهی پاای
بوته درایط مناسبی را برای پنجهها و استقرار و ردد بهتر آنها فراهم
میکند ()Mhungu and Chiteka, 2010ت بهطور کلی ،اهدافی را که
میتوان برای عرلیا باه روی پشاته باردن ذکار نراود ،عبارتناد از:
پودش مناسب ریشههای سطحی نیشاکر باه ویاهه ریشاه پنجاههاا،
مرانتت از رویش پنجههای دیر موقع و پنجهزنی مازاد نیشکر ،فاراهم
نرودن حجم خاک کافی جهت توستهی ریشههاا ،کراک باه تهویاه
خاک ،کرک به استقرار بهتر ساقه اصلی و پنجههاای اولیاه ،کااهش
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احترال وقوع خوابیدگی ساقه نیشکر ،کنترل علفهاای هارز و برخای
آفا مهاجم و در نتیجه کاهش مصرف سرو  ،هرس ریشههای مسن
نیشکر و امکان کاربرد کودهای سرک ،مواد اصالحکنناده خااک و یاا
;(Ahmad et al., 2015
آفااتکااشهااا تااوأ بااا انجااا عرلیااا
).Rainaand Singh, 2018; Shrinivasa et al., 2017

در عرلیا به روی پشته بردن ،خاکبرداری زیاد از جوی و مرتفع
ددن پشتهها باعث افزایش مصرف آب و نیز عد دسترسای مناساب
ریشه به منبع رطوبتی میدودت هرچنین خاک برداری کم از کف جاو،
باعث عد پودش مناسب پای بوتهها ،عد نائل ددن به هره مزایای
عرلیا به روی پشته بردن و مشکالتی در مادیریت آبیااری مزرعاه
میگردد ()Patil et al., 2018ت مطالتا نشان داده اسات کاه اجارای
صحی عرلیا به روی پشته بردن در کشور نیشکرخیز هند تا بایش از
 5درصد در افزایش محصول ماثرر باوده اسات ()Dev et al., 2011ت
رضایی و زارعی ) (Rezaei and Zarei, 2013در تحقیقی به مقایسه
کاربرد علفکش دیریایی و روشهای رایج مبارزهی پیشرویشای باا
علفهرز پنیرک در مزارع کشت جدید نیشکر پرداختندت نتایج نشان داد
بتد از تیرار کابرد علفکش دیریایی ،تیراار باه روی پشاته باردن در
کنترل علاف هارز پنیارک نقاش ماثرری داردت احرادپور و هرکااران
( )Ahmadpour et al., 2010به بررسای تلفیقای عرلیاا باه روی
پشته بردن و کولتیواسیون با سرپادی نواری در کنترل علفهای هارز
مزارع نیشکر پرداختندت نتایج نشان داد که در بین روشهای مکانیکی،
تیرار به روی پشته بردن توانست علفهای هرز را تا  75درصد دااهد
باادون سرپاداای کنتاارل کناادت عبااداللهی لرسااتانی و هرکاااران
( )Abdullahi Lorestani et al., 2012به بررسی امکان اساتفاده از
عرلیا به روی پشته بردن در مدیریت علفهای هرز مازارع نیشاکر
پرداختندت نتایج اجرای عرلیا پشتهسازی نشان داد که تیرار باه روی
پشته بردن با میانگین وزن کل خشاک  9/16گار بار متار مرباع در
مقایسه با داهد در مهار علفهای هرز تاا  19/7درصاد ماثررتر باودت
هرچنین ،در تایلند برای کنترل پسرویشی علفهای هرز از عرلیاا
به روی پشته بردن استفاده ددت این عرلیا باعث افازایش محصاول
نیشکر به میزان حداقل  74درصد نسبت به تیرار وجین دستی ددت به
طوری که در بررسی انجا دده ،میزان عرلکرد در تیرارهاای وجاین
دستی  51/9تن در هکتار و در تیرار کنترل تلفیقی  15/6تن در هکتار
بود ()Suwanarak, 1990ت مادو و هرکاران ()Madhu et al., 2017
در تحقیقی به بررسی ارر عرلیا باه روی پشاته باردن بار افازایش
عرلکرد محصول نیشکر در کشور هند پرداختندت نتاایج نشاان داد کاه
انجا عرلیا به روی پشته بردن سابب افازایش عرلکارد محصاول
نیشکر تا  15/71تن در هکتار دده استت هرچنین تاکنون تحقیقااتی
زیادی در زمینهی استفاده از عرلیا به روی پشاته باردن باهمنظاور
کنترل آفا و علفهای هرز محصوال ریشهای صور گرفته است،
از آن جرله میتوان مطالتاه حساینی و هرکااران ( Hossain et al.,

 )2000در زمینهی کنتارل آفات دپشاک در سایبزمینای دایرین و
کنترل علفهاای هارز در تولیاد محصاول سایبزمینای ( Gutema,
 )2016را نا بردت از طرفی تاثریر عرلیاا باه روی پشاته باردن بار
افزایش عرلکرد محصوال کشاورزی نیز اربا دده اساتت از جرلاه
می توان به تثریر این عرلیا در افزایش عرلکرد محصول سیبزمینی
) ،(Dagne, 2015; Hossain, 2014; Svubure et al., 2015بادا
زمینای (Ahmad et al., 2015; Fleissner, 2001; Ouedraogo
) et al., 2012و نیشکر ( )Singh et al., 2019اداره کردت
بنابراین با توجاه باه داوری آب آبیااری و بااال باودن آبهاای
زیرزمینی که سبب افازایش داوری خااک مازارع نیشاکر در اساتان
خوزستان دده است ،کادت ایان محصاول در فصال تابساتان بارای
حفاظت گیاهچه در برابر دوری ،در درون جوی الزامی استت از طرفی
در فصل بردادت بهدلیل سختی انجا عرلیا بردادت در درون جوی
و از طرفی کاهش ضایتا در هنگا بردادت ،نیاز است کاه گیااه بار
روی پشته مستقر باددت بنابراین در مزارع نیشکر زماانی کاه گیاهچاه
استقرار یافت و ردد نرود ،جای جوی و پشته تتویض میگرددت بارای
انجا این عرلیا نیاز به مادینهای مخصوص میباددت با توجاه باه
بررسی انجا دده تاکنون گزارش علری و مستدلی در زمینهی بررسی
و ارزیابی انواع دستگاههای به روی پشته بردن و سرعتهای متفااو
انجا عرلیا کاری در زراعت نیشکر در استان خوزستان انجا نشاده
است و کاربرد مادینها در کشت و صنتتهای نیشکر صرفاً بر اساس
مشاهدا عینی میباددت بنابراین ،در این مطالته به ارزیابی ساه ناوع
دستگاه متفاو در دو بافت خاک و ساه سارعت پایشروی مختلاف
پرداخته دده است تا گامی در جهت انتخااب بهتارین ناوع ماداین و
سرعت بهینه ی انجا عرلیا به روی پشته بردن در زراعات نیشاکر
باددت

مواد و روشها
موقعيت محل اجرای تحقيق

این تحقیق در سال زراعی 11ا 1918در درکت کشت و صانتت
امیرکبیر یکی از واحدهای هفتگانه درکت توساته نیشاکر و صانایع
جانبی خوزستان اجرا ددت این کشت و صنتت در  05کیلومتری جنوب
اهواز و در غرب رودخانه کارون و درق جاده اهواز باه خرمشاهر و در
طول جغرافیاایی  08درجاه و  19دقیقاه تاا  08درجاه و  94دقیقاه و
عرض جغرافیایی  91درجه و  15دقیقه تا  91درجه و  04دقیقاه قارار
گرفته است و حداکثر ارتفاع از سط دریا حدود  7متر مایبادادت ایان
واحد دارای  084مزرعه  95/5هکتااری اساتت مازارع دارکت دارای
طول  1444متر و عرض  954متر میبادندت
اصول اجرای عمليات به روی پشته بردن نيشکر

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

عرلیا به روی پشته بردن نیشکر در این تحقیق ،باه ساه روش
ارزیااابی داادت روش اول دااامل دو مرحلااه ،عرلیااا تخریااب پشااته
(زیردکن  6داخه ،دو داخه در ردیف جلاو و چهاار دااخه در ردیاف
عقب) (دکل  )1و عرلیا اصلی به روی پشاته باردن (زیرداکن 14
داخه ،چهار داخه در ردیف جلو و دش داخه در ردیف عقب) (داکل
 )9بودت با توجه به این که کار زیرداکن  14دااخه باه صاور کاامالً
سطحی است و هدف آن با زیردکن  6داخه متفاو است ،به هراین
دلیل ،ساختران داخههای آن نیز متفااو اساتت باهطاوریکاه ایان
داخه ها فاقد ناخن و دارای بالک های کوچکی است تا بتواند عرلیاا
خُرد کردن کلوخ و پخش کردن خاک را به خاوبی انجاا دهادت روش
دو دامل ،عرلیا تخریب پشاته (زیرداکن  8دااخه ،ایان دساتگاه
دارای دو دسته داخه چهارتایی در دو طارف یاک داسای اسات کاه
فاصله ی داخلی بین دو دسته114 ،سانتی متر و فاصله ی بین هر داخه
در هر دسته  99سانتیمتر استت) (دکل  )9و عرلیا اصالی باه روی

پشته بردن (دستگاه مخصوص به روی پشته بردن دراره یک) (دکل
 )0بودت دستگاه مخصوص به روی پشاته باردن داراره یاک داامل:
داسی (که از دو واحد تشکیل دده است) ،سه داخه (کاه در جلاو یاا
پیشانی هر واحد قرار دارند) ،صفحهای جهت صااف کاردن خااک در
پشت داخه ها ،خیش دو طرفه در انتهای دساتگاه باهمنظاور ریخاتن
خاک به پای بوتههای نیشکر استت فاصلهی بین نوک خیشهاای دو
واحد189 ،سانتیمتار اساتت روش ساو نیاز در دو مرحلاه ،عرلیاا
تخریب پشته (زیردکن  8داخه) و عرلیا اصلی به روی پشته باردن
(دستگاه مخصوص به روی پشته بردن نیشکر داراره دو) (داکل )5
انجا ددت دستگاه مخصوص به روی پشته بردن داراره دو نیاز از دو
واحد تشکیل دده استت هر واحد دامل یک جوی و پشته ساز (خایش
دو طرفه) و دش داخه کوتاه با طراحی خاص است کاه در جلاو هار
واحد قرار دارند و وظیفهی آنها از بین بردن کلوخهها و هروار کاردن
خاک و استقرار دستگاه در خاک استت

شکل  -1زیردکن  6داخه

شکل  -2زیردکن  14داخه

شکل  -3زیردکن  8داخه

شکل  -4دستگاه مخصوص به روی پشته بردن نیشکر دراره یک

Fig.1. 6-shanks subsoil

Fig.3. 8-shanks subsoil
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Fig.2. 10-shanks subsoil

Fig.4. Hilling up device No. 1
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شکل  -5دستگاه مخصوص به روی پشته بردن نیشکر دراره دو
Fig.5. Hilling up device No. 2

روش اجرای طرح

بهمنظور مقایسه و ارزیابی روشهای به روی پشته بردن نیشاکر،
با بررسی ارر ساه روش متفااو (زیرداکن  6دااخه +زیرداکن 14
داخه ،زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره 1
و زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر داراره  )9در
سه سط سرعت  6 ،5و  7کیلاومتر بار سااعت و دو بافات مختلاف
(رسیلو و سیلتیرسیلومی) روی برخی خواص فیزیکی خاک داامل
قطر متوسط وزنی کلوخه ها ،جر مخصوص ظاهری ،یکنواختی سط
خاک و نفوذپذیری آب و هرچنین پارامترهای عراق جاوی و ارتفااع
پشتههای تشکیل دده ،در قالب آزمایش اساپلیت فاکتوریال بار پایاه
طرح بلوک کامل تصادفی (بافت خااک ( :A1بافات رسایلاومی:A2 ،
بافت سیلتی رسیلومی) ،کر اصلی؛ ترکیب مادینهای به روی پشته
بردن ( )Bدر سرعت های متفاو ( ،)Cکر فرعی ( ))BCو  9تکارار
در اراضی کشت و صنتت امیرکبیر مزرعه  ALC 944( 948مزرعه )8
با بافت رسیلومی ( 91/9درصد بافت غالاب مازارع کشات و صانتت
امیرکبیاار) و رقاام  CP61-1469و مزرعااه  ARC 10-99بااا بافاات
سیلتی رسیلومی ( 91/6درصد بافات غالاب مازارع کشات و صانتت
امیرکبیر) و رقم  CP61-1469اجرا دادت میازان دااخص مخروطای
خاک قبل از اجارای طارح و انجاا عرلیاا باه روی پشاته باردن،
اندازهگیری ددت
تتداد کر های آزمایش  50عدد بودت هر کر دامل  9جوی بودت
طول هر جوی  954متر (برابر طول ردیفهای نیشکر) بود (فاصالهی
دو ردیف نیشاکر از یکادیگر  1/89متار باود)ت مازارع ماورد آزماایش
مزرعهی تازه کشت دده بودندت سط مزرعه بهصور جاوی و پشاته
بودت در انتخاب مزرعه دقت گردیاد تاا رطوبات در نقاا مختلاف آن
مشابه باددت پس از تتیین زمان مناسب به روی پشاته باردن توساط
ادارهی تهیه زمین درکت کشات و صانتت امیرکبیار (ارتفااع نیشاکر
حدود  94-95سانتیمتر است و ارتفاع نیها نه آنقدر بلند اسات کاه

زیر چرخهای تراکتور بشکنند و نه آنقدر کوچک که زیر خاک مدفون
دوند) و قبل از دروع عرلیا  ،برای تتیین داخص مخروطی خااک و
رطوبت خاک نیاز به نرونهبرداری از خاک استت با توجاه باه ایانکاه
مسیر انجا عرلیا به روی پشته بردن گیاه نیشکر بر روی پشاتههاا
میبادد ،نرونهبرداری از هر تیرار بر روی پشته انجاا گردیادت بارای
نرونهگیری از کیت نرونهگیاری اساتفاده گردیادت حجام سایلندرهای
نرونهگیر  144سیسی بودت نرونهبرداری از خاک در سه عراق ،14-4
 94-14و  94-94سانتیمتری انجا ددت نروناههاای تهیاه داده در
آزمایشگاه آب و خاک مادیریت مطالتاا کاابردی دارکت کشات و
صنتت امیرکبیار ماورد ارزیاابی قارار گرفتنادت خصوصایا فیزیکای
اندازهگیری دده در این تحقیق ،عبارتند از:
 -1وزن مخصوووظ هوواهای ووا  :باارای تتیااین میاازان وزن
مخصااوص ظاااهری خاااک از حلقااههااای فلاازی مخصااوص جهاات
نرونهبرداری استفاده ددت نرونهها بتد از خشکددن طای  90سااعت
در دمای  145درجه سانتیگراد وزن دده و وزن بهدست آمده بر حجم
استوانه که حجم نرونه محسوب داد ،تقسایم گردیاد تاا مقادار وزن
مخصوص ظاهری خاک در عرق مورد نظر بهدست آیاد ( Afzalinia
:)and Ziaee, 2020
()1
 = BDوزن مخصااوص ظاااهری خاااک ( = Ws ،)gr.cm-3وزن
خاک خشک ( = V ،)grحجم کل خاک ()cm3ت
 -2شووا م مخاو ووک ووا  :میاازان مقاوماات نفااوذی خاااک
به وسیله ی دستگاه نفوذسنج مخروطای الکترونیکای سااخت دارکت
( Eijkel kampساخت کشور هلند) اندازهگیری گردیدت دااخص نفاوذ
نصااب دااده روی نفوذساانج باار طبااق اسااتاندارد انجراان مهندسااین
کشاااورزی آمریکااا 1بااه دااراره  S313.3و  EP542انتخاااب و مااورد
1- American Society of Agricultural Engineering
)(ASAE
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اساتفاده قارار گرفات (Abbaspour Gilandeh and Shayegani
).Soltan pour; 2014
 -3درصد ر وبت ا مزرعه :سیلندرهای محتاوی نروناههاای

خاک پس از انتقال به آزمایشگاه ،توزین ددت پس از توزین ،سایلندرها
در آون به مد  90ساعت با دمای  145درجه سانتیگاراد نگهاداری
دد تا رطوبت خاک از بین برودت پس از خشک ددن خاک ،سایلندرها
دوباره توزین گردید و طبق رابطه ( )9رطوبت وزنی خااک بار حساب
درصد تتیین دد (:)Aghilinategh et al., 2019
Ww  Wd
100
Wd

()9
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خاک نرونه برداری ددت جدول  1خصوصیا اولیه خاک مورد مطالتاه
قبل از اعرال تیرارهای عرلیا به روی پشته بردن نیشکر و سارعت
پاایشروی (میااانگین تکرارهااای آزمااایش) را نشااان ماایدهاادت ایاان
نرونه برداری از این جهات انجاا گرفات کاه هرگان باودن دارایط
آزمایش برای تیرارها رعایت گرددت نتایج بررسای نروناههاای گرفتاه
دده از مزارع مورد نظر نشان داد که خاک مورد مطالتاه از یکناواختی
خوبی برخوردار بوده و این مزارع جهت اجرای طرح مورد نظر مناساب
میبادندت

MC 

 = MCرطوبت وزنی خاک بار مبناای وزن خااک خشاک ( )،
 = Wwوزن خاک مرطوب ( = Wd ،)grوزن خاک خشک ()grت
 -4قطا متوسط وزنک کلو ه هوا :)MWD( 1بارای محاسابه قطار
کلوخهها از سری غربالهای پنجتایی استفاده گردیدت برای نرونهگیری
از قاب  54×54سانتیمتر مربتی در سه نقطه تصادفی از هار تکارار و
در عرق  15-4سانتیمتر و  94-15سانتیمتار و  05-94ساانتیمتار
استفاده ددت دادههای به دست آمده به روش قطر متوسط وزنی تحلیل
ددند ()Adam, and Erbach, 1992ت
 -5نفوذپذیای آب در ا  :بهمنظور اندازهگیری سرعت نفوذ آب
در خاک که عامل مهری در ذخیرهسازی رطوبت و بهموقع آمادهدادن
خاااک ماایبادااد ،از روش اسااتوانههااای مااااعف اسااتفاده گردیااد
()Eskandari and Feiziasl, 2017ت
 -6یکنوا تک سطح ا  :جهت اندازهگیری هرواری سط خاک
از آزمون یکنواختی سط (پستی و بلندی) اساتفاده داد ( Sedaghat
)Hosseini and Saebi Fard, 2006ت
 -7اندازه عمق جوی (ارتفوا پشوته) :پاس از عرلیاا باه روی
پشته بردن نیشکر ،بهوسیلهی متر عرق جوی (ارتفاع پشتهها) بهطاور
تصادفی اندازهگیری ددت
تجزیه واریانس طرح

محاسبا آماری دادههای این طرح با استفاده از نار افازار
 9.4و رسم نرودارها با استفاده از نر افازار  Excel 2013انجاا دادت
هرچنین برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده ددت
SAS

نتایج و بحث
ویژگیهای اوليه خاک مورد مطالعه

پس از تتیین زمان مناسب عرلیا به روی پشاته باردن نیشاکر
توسط اداره تهیه زماین و قبال از داروع عرلیاا  ،بار اسااس روش
نرونهبرداری ،نرونه هایی از خاک مزرعه جهت تتیین خصوصیا اولیه
)1- Mean Weight Diameter (MWD

بررسی اثر بافت خاک ،نوع ماشين و سرعت پیي روی
بر برخی خصوصیيات فيزیکیی خیاک در عمليیات بیه روی
پشته بردن نيشکر

نتایج تجزیه واریانس میانگین مربتا این آزماایش در جادول 9
آمده استت بر اساس این جادول ،ارارا متقابال بافات خااک و ناوع
مادااین ،نااوع مادااین و ساارعت پاایشروی ،بافاات خاااک و ساارعت
پیشروی و ارر متقابل بافت خاک ،نوع مادین و سرعت پیشروی بار
قطر متوسط وزنی کلوخهها در سط  1درصد متنیدار استت ارر بلوک
(تکرار) متنی دار نشده است که بدین متنی است کاه باین تکرارهاای
موجود در هر تیرار اختالف متنیداری مشاهده نگردیدت هرچنین ،ارار
متقابل بافت خاک و نوع مادین بر جر مخصوص ظااهری خااک در
سط  5درصد متنیدار دده استت ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین
بر ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک بتد از عرلیا به روی پشته
بردن نیز در سط  5درصد متنیدار دده استت ارر متقابل نوع مادین
و سرعت پیشروی بر اندازهی عرق جوی (ارتفاع پشته) نیز در ساط
 5درصد متنی دار دده استت در ادامه ،با توجه به متنیدار ددن اررا
متقابل به مقایسه میانگین ایان ارارا باا اساتفاده از آزماون دانکان
پرداخته ددت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر قطر
متوسط وزنی کلوخهها با استفاده از آزمون دانکن در سط  5درصد در
دکل  6نشان داده دده استت بر اساس نتایج حاصال از ایان داکل،
تیرار زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر داراره 9
در بافت خاک سیلتیرسایلاومی ( )A2B3دارای بزرگتارین میاانگین
قطر متوسط وزنی کلوخههاا ( 91/85میلایمتار) و تیراار زیرداکن 6
داااخه +زیردااکن  14داااخه در بافاات رساایلااومی ( )A1B1دارای
کوچکترین میانگین قطر متوسط وزنی کلوخاههاا ( 15/90میلایمتار)
استت هرچنین ،نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و سرعت
پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها با استفاده از آزمون دانکن در
سط  5درصد در دکل  7نرایش داده دده استت
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جدول  -1خصوصیا اولیه خاک مورد مطالته قبل از اعرال تیرارهای آزمایش
Table 1- Preliminary characteristics of the studied soil before applying the test treatments
پارامتاهای اندازهگیای شده
مقدار میانگین
واحد
Unit
MPa

Value of average
1.4

Measured parameters
داخص مخروطی خاک Cone index

15

رطوبت خاک Soil moisture

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس میانگین مربتا ارر بافت خاک ،نوع مادین و سرعت پیشروی بر متغیرهای تحقیق
Table 2- Results of variance analysis of soil texture, type of machine and the forward speed on the research variables
میانگین مابعات Mean of squares
اندازه عمق جوی

نفوذپذیای آب در

(ارتفا پشته)
Furrow depth
)(stack height
()cm

ا
Soil water
permeability
)(cm.hr-1

6.46 ns

**

9.88 ns

**

0.36

ضایب تغییاات
یکنوا تک سطح ا

جام مخصوظ
هاهای ا

قطا متوسط وزنک

درجه

کلو هها

آزادی

Soil surface
)uniformity (%

Bulk density
)(gr.cm-3

Mean Weight
)Diameter (MWD
)(mm

d.f.

7.99 ns
*
12.56

18.52 ns
*
40.72

246.37 ns
**
9299.94

2

منابع تغییاات
Sources

تکرار (بلوک) Replication

1

بافت خاک Soil texture

14.25

0.08

18.84

34.22

581.94

2

10.26
**
56.53

0.23
**
0.16

13.25
**
25.74

29.24
**
54.53

2191.31
**
7864.51

5
2

5151.05

2

3046.16

خطای a
کر های اصلی
نوع مادین Type of machine
سرعت پیشروی Forward speed
ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین

2

Soil texture* Type of
machine

1678.21

4

2927.07

2

804.66

4

ارر متقابل بافت خاک ،نوع مادین و
سرعت پیشروی

32

Soil texture* Type of
machine* Forward speed
خطای bc

48

کر های فرعی

**

0.26

38.22

**

7.55 ns

**

8.87

**

5.04 ns

0.14

**

3.63 ns

0.05 ns

1.38 ns

2.20

0.01

1.88

6.15

6.98

0.04

5.44

12.62

*

46.23

**

38.27

**

0.14

**

**

27.61

*

0.11

11.80

*

**

0.09

6.64 ns

19.36 ns

**

8.53 ns

23.10 ns

7.19 ns

94.12
1060.85

ارر متقابل نوع مادین و سرعت
پیشروی
Type of machine* Forward
speed

ارر متقابل بافت خاک و سرعت
پیشروی
Soil texture* Forward speed

 :nsعد وجود تفاو متنی دار
** :تفاو متنیدار در سط  1درصد

بزرگترین میانگین قطر متوسط کلوخهها در تیرار بافت رسیلومی
با سرعت  5کیلومتر بر ساعت ( )A1C1برابر  99/75میلیمتار اساتت

**

ns: None significant
**Significant at the probability level of 1%

کوچکترین میانگین قطر متوسط کلوخهها در تیرار بافت رسیلاومی و
سرعت  7کیلومتر بر ساعت ( )A1C3برابر  17/67میلیمتر استت
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c

d

c
d

d
e
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Soil texture and type of machine

شکل  -6مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر قطر
متوسط وزنی کلوخهها
Fig.6. Means comparison of interaction between soil texture
and type of machine on Mean Weight Diameter

نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پایشروی
بر قطر متوسط وزنی کلوخهها با استفاده از آزمون دانکان در ساط 5
درصد (دکل  )8نشان داده دده استت بزرگترین میانگین قطر متوسط
کلوخهها در تیرار زیردکن  8دااخه +دساتگاه باه روی پشاته باردن
نیشکر دراره  9در سرعت پیشروی  5کیلاومتر بار سااعت ()B3C1
برابر  11/99میلیمتر استت کوچکترین میانگین قطر متوسط کلوخهها
در تیرار زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در سرعت پیشروی 7
کیلومتر بر ساعت ( )B1C3برابر  10/55میلیمتر استت
نتایج مقایسه میاانگین ارار متقابال بافات خااک ،ناوع ماداین و
سرعت پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها با اساتفاده از آزماون
دانکن در سط  5درصد در دکل  1ارائه دده استت بزرگتارین قطار
متوسط کلوخهها در تیرار بافت سیلتیرسیلومی ،زیرداکن  8دااخه+
دستگاه به روی پشته بردن نیشکر داراره  9در سارعت پایشروی 5
کیلومتر بر ساعت ( )A2B3C1برابر  94/68میلیمتر مشااهده داد و
کوچکترین قطر متوسط کلوخهها در تیرار بافت رسیلومی ،زیردکن 6
داخه +زیردکن  14داخه در سرعت پیشروی  7کیلومتر بار سااعت
( )A1B1C3برابر  16/46میلیمتر بهدست آمدت سرعت پیشروی باال
موجب ضربه به خاک و افزایش عکسالترل بین ابزار و خاک میدود
که مسلراً خرد ددن بیشتر را به دنباال داردت کاارتر ()Carter, 2000
نیز نشان داد که میانگین قطر خاکدانهها متاثرر از سارعت پایشروی
اساتت هرچناین نتاایج ساایر محققاین از جرلاه (Namdari et al.,
) 2010; Khaffaf and Khadr, 2008; Ming et al., 2008نیاز
تثییدکننده ی این مطلاب اسات کاه افازایش سارعت پایشروی بار
میانگین وزنی قطر کلوخهها ارر کاهنده داردت باهطاور کلای مایتاوان
نتیجه گرفت که به روی پشته بردن نیشاکر باا دساتگاه زیرداکن 6
داخه +زیردکن  14داخه از نظر داخص قطر متوسط وزنی کلوخهها
نسبت به روشهای دیگر بهتر عرل کرده است و خاکی با داناهبنادی

25
20
15
10
5

Mean Weight Diameter
)(MWD
)(mm

b
20

)Mean Weight Diameter (MWD
)(mm

25
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شکل  -7مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و سرعت پیشروی
بر قطر متوسط وزنی کلوخهها
Fig.7. Means comparison of interaction between soil
texture and forward speed on Mean Weight Diameter

مناسب را برای ردد مجدد گیاه نیشکر فراهم کرده استت
هرانطور که در داکل  ،14نتاایج مقایساه میاانگین ارار اصالی
سرعت پیشروی مادین بار جار مخصاوص ظااهری خااک نشاان
میدهد ،اساتفاده از سارعت پایشروی  5کیلاومتر بار سااعت ،جار
مخصوص ظاهری را بهصور متنیداری کاهش مایدهادت میاانگین
جر مخصوص ظاهری خاک در سرعت  5کیلاومتر بار سااعت برابار
 1/19گر بر سانتی متر مکتب است در حالی که با سرعت پایشروی
 7کیلومتر بر ساعت این مقدار به  1/01گار بار ساانتیمتار مکتاب
افزایش یافته استت علت آن است که با افازایش سارعت پایشروی،
قطر متوساط وزنای کلوخاههاا کااهش ماییاباد و در نتیجاه ،جار
مخصوص ظاهری خاک افزایش مییابدت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر جر
مخصوص ظاهری خاک در دکل  11نشان داده دده استت بیشاترین
جر مخصوص ظاهری خااک در تیراار بافات سایلتی رسایلاومی و
زیردکن  8داخه +دساتگاه باه روی پشاته باردن نیشاکر داراره 9
( )A2B3با مقدار  1/08گر در ساانتیمتار مکتاب باهدسات آماد و
کرترین مقدار جر مخصوص ظاهری نیز در تیرار بافت رسیلاومی و
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه ( )A1B1برابار  1/41گار در
سانتیمتر مکتب اندازهگیری دادت رنگیاه و هرکااران ( Rangiah et
 )al., 1998دریافتند که عرلکرد نیشاکر در وزن مخصاوص ظااهری
بین  1/5تا  1/6گر بر سانتیمتر مکتب کاهش پیدا مایکنادت نتاایج
مشابهی توسط سریووستوا ( )Srivustuva, 1990در وزن مخصاوص
ظاهری  1/7گر بر سانتیمتر مکتب قبالً گزارش دده باودت لارزاده و
هرکاران ( ،)Lorzadeh et al., 2002حد بحرانای جار مخصاوص
ظاهری خاک برای ریشه نیشکر را  1/1-1/8گر بر سانتیمتر مکتب
بهدست آوردند که با این حد از فشردگی خااک ،ریشاههاا باهصاور
سطحی و محدود ردد میکنندت با توجه به مقادیر ذکار داده در ایان
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تحقیقا  ،مقدار جر مخصوص ظاهری خاک بتد از عرلیا باه روی
پشته بردن نیشکر در مزارع مورد مطالته در محدودهی مناساب رداد

ریشه قرار داردت
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شکل  -8مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و
سرعت پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها
Fig.8. Means comparison of interaction
between type of machine and forward speed
on Mean Weight Diameter

شکل  -9مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک ،نوع مادین و
سرعت پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها
Fig.9. Means comparison of interaction between soil
texture, type of machine and forward speed on Mean
Weight Diameter

شکل  -11مقایسه میانگین ارر سرعت پیشروی بر جر مخصوص
ظاهری خاک

شکل  -11مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر جر
مخصوص ظاهری خاک

Fig.10. Means comparison of effect of forward speed on
soil bulk density

Fig.11. Means comparison of interaction between soil
texture and type of machine on soil bulk density

نتایج مقایسه میانگین ارر اصالی سارعت پایش روی بار ضاریب
تغییرا یکنواختی سط خاک بتاد از عرلیاا باه روی پشاته باردن
نیشکر نشان داد که کرترین ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک به
تیرااار ساارعت پاایشروی  7کیلااومتر باار ساااعت ( 18/99درصااد) و
بیشترین ضریب تغییرا یکناواختی ساط خااک باه تیراار سارعت
پیشروی  5کیلومتر بر ساعت ( 99/54درصد) تتلق دارد (داکل )19ت
هرچنین بر اساس نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع
مادین بر ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک (دکل  ،)19کرتارین

ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک در مزرعه نیشکر در تیرار بافت
رسیلومی و زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشاته باردن نیشاکر
دراره  )A1B2( 1برابر  17/46درصد بهدست آمدت بیشاترین ضاریب
تغییرا یکنواختی سط خااک در تیراار بافات سایلتیرسایلاومی و
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه ( )A2B1برابار  91/61درصاد
اندازهگیری ددت طبق نظر زند وکیلای و هرکااران ( Zandvakili et
 ،)al., 2015میزان قابل قبول ضریب تغییارا در آزماایش هراواری
سط عرلیا خاکورزی  94تا  95درصد استت بنابراین نتایج آزماون

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

نشان از وضتیت مطلوب هراواری ساط خااک در تیرارهاای ماورد
مطالته میدهدت عررانی ( ،)Omrani, 2012متوسط ضاریب تغییارا
هرواری سط عرلیا خاکورزی نیشکر را  00/9درصد بهدست آورد
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Fig.12. Means comparison of effect of
forward speed on soil surface uniformity
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شکل  -12مقایسه میانگین ارر سرعت پیشروی
مادین بر ضریب یکنواختی سط خاک

که دالیلی از قبیل سرعت پیشروی نامناسب و بیتجربگای کااربران
تراکتور و عد توجه به تنظیرا تراز طولی و عرضای گااوآهن ماورد
استفاده را علت آن دانستت

)Soil surface uniformity (%
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شکل  -13مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر
ضریب یکنواختی سط خاک
Fig.13. Means comparison of interaction between soil
texture and type of machine on soil surface uniformity

نتیجاهی مقایساه میاانگین ارار بافاات خااک و ناوع ماداین باار
نفوذپذیری آب در خاک در دکل  10نشان داده داده اساتت بار ایان
اساس ،بیشترین و کرترین سرعت نفوذ آب در خاک پاس از عرلیاا
در تیرارهای بافت رسیلومی و زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه
( )A1B1و بافت سیلتی رسیلومی و زیردکن  8دااخه +دساتگاه باه
روی پشته بردن نیشاکر داراره  )A2B3( 9باهترتیاب برابار  9/99و
 1/61سانتیمتر بر ساعت بهدست آمدت به عبارتی طبق جدول داخص
نفوذپذیری (جدول  ،)9استفاده از دستگاه زیردکن  6داخه +زیردکن
 14داااخه در عرلیااا بااه روی پشااته بااردن نیشااکر موجااب تغییاار
نفوذپذی ری از نسبت ًا کناد باه متوساط گردیاده اسات؛ ایان مطلاب را
میتوان این گونه تفسیر کرد که بهدلیال حرکات زیرداکن ده دااخه
دد پراکنش خاک بیشتر گردیده استت حرکت ساقه زیردکن باعث
ایجاد دکاف در محل عبور ساقه در کف جویها گردیده که در نتیجه
موجب بیشتر ددن میزان نفوذپذیری آب در خاک گردیده استت علت
آن است که در استفاده از زیردکن ،به دلیال دکساته دادن و خارد
ددن الیههای سطحی و عرقی در خاک و تشاکیل فاااهای بازر
بین کلوخهها و ترکهای حاصله در عراق و کااهش وزن مخصاوص
ظاهری خاک ،ضرن افزایش حجم ذخیره آب در خااک ،نفاوذ آب در
خاک بهراحتای انجاا مایگیارد ()Bouma, 1996ت نتیجاه مقایساه
میانگین ارر متقابل بافت خاک و سرعت پیشروی بر نفوذپاذیری آب
در خاک در دکل  15نشان داده دده استت بیشترین سرعت نفوذ آب
در خاک در بافت رسیلومی و سرعت  5کیلومتر بر ساعت ( )A1C1و

کرترین میزان نفوذپذیری آب در خاک در تیرار بافت سیلتیرسیلومی
و سرعت  7کیلومتر بر ساعت ( )A2C3بهترتیاب برابار  9/94و 1/64
سانتیمتر بر ساعت رخ داده استت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پایشروی
بر نفوذپذیری آب در خاک نیز در دکل  16آمده استت بر اساس نتایج
به دسات آماده ،بیشاترین و کرتارین سارعت نفاوذ آب در خااک در
تیرارهای زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه و سرعت پایش روی
 5کیلومتر بر ساعت ( )B1C1و زیردکن  8داخه +دساتگاه باه روی
پشته بردن نیشکر دراره  1و سرعت پیشروی  7کیلومتر بار سااعت
( )B2C3بهترتیب برابر  9/15و  1/64سانتیمتر بر ساعت باودت علات
کاهش نفوذپذیری آب در سرعتهای باالتر به این خااطر اسات کاه
دیارهای ایجاد دده در سارعت بااالی دساتگاه باهوسایلهی ریازش
دیوارههای دیار سریعتر پر میگردند ،در حالی که ربا این دیارها در
سرعتهای پایین حرکت دستگاه در خاک ماندگارتر اساتت از طرفای
دستگاههای به روی پشته بردن نیشکر دراره  1و  9باهخااطر داکل
هندسی خاص و فشردگی که در کف جوی بهوجود مایآورناد ،باعاث
کاهش سرعت نفوذ آب در خاک میدوندت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پایشروی
بر اندازه عرق جوی (ارتفاع پشته) در دکل  17ارائه دده استت ارتفاع
مناسب برای پشتههای ساخته دده در عرلیا متروالً بین  14تاا 15
سانتیمتر میبادد (دکل )18ت در تیرارهای مورد بررسی نیز میاانگین
ارتفاع پشتههای ساخته دده بین  1/99تا  15/06سانتیمتر متغیر باود
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که نشاندهندهی اندازهی مناسب آنها استت بنابراین از نظار ارتفااع
پشته های ساخته دده مشکل خاصی وجود نداردت اما عالوه بر ارتفااع،
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شکل  -14مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک
و نوع مادین بر نفوذپذیری آب در خاک
Fig.14. Means comparison of interaction
between soil texture and type of machine
on soil water permeability

شکل  -15مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک
و سرعت پیشروی بر نفوذپذیری آب در خاک
Fig.15. Means comparison of interaction
between soil texture and forward speed on
soil water permeability

جدول  -3داخص و میزان نفوذ پذیری آب در خاک (نصیریان)1987 ،
)Table 3- Index of soil water permeability (Nasirian, 2008
شا م نفوذپذیای
نفوذپذیای
)Inex of permeability Soil water permeability (cm.hr-1
خیلی کند Very slow
> 0.127
0.127-0.5

کند Slow

0.5-2

نسبتاً کند Relatively slow

2-6.35

متوسط Medium

6.35-12.7

نسبتاً سریع Relatively fast

12.7-25

سریع Fast

در تیرااار زیردااکن  6داااخه +زیردااکن  14داااخه در عرلیااا
پشتهسازی و خاکریزی پای بوته گاهاً در مزارع ،قسرتهاایی وجاود
دارد که این عرلیا به خوبی انجاا نرایداود و دساتگاه از تواناایی
کافی برخوردار نیست و وسط پشتههاای ایجااد داده گاود مایباداد
(دکل  )11که خود در عرلیا بردادت باعث عد کفباری مناساب
نیشکر می گرددت به هرین خاطر بارای رفاع ایان مشاکل الز اسات
عرلیا به روی پشته بردن نیشاکر در سارعت پایشروی و رطوبات
مناسب انجا دود تا خاک به خوبی روی ردیفهای نیشکر قرار گیارد
و دکل ظاهری مناسب پشته ،حفظ گرددت

نتیجهگیای
طی عرلیا به روی پشته بردن نیشکر ،جاای پشاته و جاوی در
مزرعه عوض می دود و ردیف های نی از کاف جاوی باه روی پشاته

انتقال مییابندت این آزمایش بهمنظور ارزیاابی ساه روش مختلاف باه
روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خااک و ساه سارعت پایشروی
متفاو روی خواص فیزیکی خاک دامل قطر متوسط وزنی کلوخهها،
وزن مخصوص ظاهری خاک ،هرواری سط خاک ،نفوذپذیری آب در
خاک و اندازه عرق جوی (ارتفااع پشاته) در مازارع کشات و صانتت
نیشکر امیرکبیر خوزستان انجا گردیادت نتاایج نشاان داد ،اساتفاده از
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در عرلیا به روی پشته بردن
نیشکر در بافت رسایلاومی و سارعت  5کیلاومتر بار سااعت ،جار
مخصوص ظاهری خاک را نیز بهصور متنیداری کاهش مایدهادت
کرترین ضریب تغییرا یکنواختی سط خااک مزرعاه در تیراار باه
روی پشته بردن نیشکر با زیردکن  8داخه +دستگاه باه روی پشاته
بردن نیشکر داراره  1در بافات رسایلاومی و سارعت پایشروی 7
کیلومتر بر ساعت بهدست آمادت بیشاترین سارعت نفوذپاذیری آب در

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

خاک پس از عرلیاا باه روی پشاته باردن باا زیرداکن  6دااخه+
زیردکن  14داخه در بافت رسیلاومی  9/99ساانتیمتار بار سااعت
به دست آمدت با توجه اهریت عرلیا به روی پشاته باردن در زراعات
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نیشکر و به منظور تکریل نتایج این آزمایش ،ماوارد ذیال کاه امکاان
بررسی آنها در این پهوهش وجود ندادت ،پیشنهاد میگردد.
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شکل  -16مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت
پیشروی بر نفوذپذیری آب در خاک
Fig. 16. Means comparison of interaction between type
of machine and forward speed on soil water
permeability
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شکل  -17مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پیشروی بر
اندازهی عرق جوی
Fig. 17. Means comparison of interaction between type of
machine and forward speed on furrow depth

شکل  -18اندازه مناسب عرق جوی (ارتفاع پشته)
)Fig. 18. Suitable size of furrow depth (stack height

شکل  -19عد خاکریزی مناسب پای بوته در عرلیا به روی پشته
بردن نیشکر
Fig. 19. Lack of proper embankment of the plant's foot
in the hilling up operation
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افزایش بازدهی عرلیا به روی پشته بردن نیشکر یک فاکتور بسایار
.مهم بادد
 در آزمایشهای مشابه ارقا دیگر نیشکر که در خوزستان کشت مورد آزمایش قرار گیرندت زیرا هران طور که گیاهان مختلاف،می دوند
نسبت به سطوح مختلف عرلیا به روی پشته بردن عکس الترل های
 داید این عکس الترل ها در ارقا مختلاف نیشاکر نیاز،مختلفی دارند
.متفاو بادد
 آزمایشهای مشابهی با بافتهای خاک متفاو میتواند نتاایجمتفاوتی را برجای بگذاردت بنابراین این آزمایشها در بافتهای مختلف
.موجود در کشت و صنتتهای نیشکر انجا دوند

سپاسگزاری
 از محال1994 این مقاله مستخرج از طرح پهوهشای باه داراره
اعتبارا پهوهانه واحد پهوهشی دانشگاه دهید چرران اهواز می بادادت
بنابراین نویسندگان از متاونت پهوهشی دانشگاه دهید چراران اهاواز
بابت تثمین هزینههای این پهوهش سپاسگزاری مینرایندت
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 در، تثریر استفاده از روش هاای مختلاف باه روی پشاته باردن.بازدهی محصول نیشکر بررسی دود
 تثریر استفاده از دستگاه های مختلاف باه روی پشاته باردن در، راندمان کار و زمان مورد نیااز بارای انجاا کاار،میزان توان کششی
 هزیناه باه موقاع انجاا دادن کاار و هزیناه،میزان مصرف سوخت
نگهداری و تتریرا در عرلیا به روی پشته باردن نیشاکر بررسای
.دود
 با افزایش رطوبت خاک میزان تثریر عرلیا به روی پشته بردن بنابراین پیشنهاد،نیشکر در بهبود خواص فیزیکی خاک کرتر می گردد
می گردد عرلیا به روی پشته بردن در رطوبات هاا و زماان مناساب
،مورد مطالته قرار گیرد و در این خصوص بهتر است با انجا آزماایش
.حد بهینهی رطوبت خاک جهت انجا این عرلیا مشخص گردد
 با توجه به این که استقرار علف های هارز چناد سااله ریازو دار خیزران و غیره) از مشکال روز کشت و صانتت هاای نیشاکر،(حلفه
 تثریر عرلیا به روی پشته باردن نیشاکر در کنتارل آن هاا،می بادد
. ضرن انجا عرلیا مورد مطالته قرار گیرد،بهعنوان مبارزه مکانیکی
 ساخت و استفاده از دیگر مادینهاا نیاز مایتواناد در، طراحی-
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Introduction
More than 30% of the heat energy generated by the engine is transferred by the cooling system. If this heat
transfer is not accomplished properly, then the engine heat will increase and it will wear the parts by removing
oil film between the pieces. A cooling system is used to remove this heat. The radiator is an important
component of this system. Increasing heat transfer in the car engine by the cooling system is possible by using
two methods of changing the radiator geometry and optimizing it and using fluids with high thermal properties.
In this research, we investigated the improvement of radiator thermal performance using nanofluids using a
laboratory model. The effect of nanoparticle volume fraction and cooling flow rate on heat transfer rate, and heat
transfer coefficient was investigated.

Materials and Methods
In this research, a laboratory model was designed and manufactured to evaluate the thermal performance of
the MF 285 tractor radiator using nanofluid. In this laboratory model, water was combined and used as a base
fluid with nanoparticles
. 20 nm nanoparticles with volume percentages of 1 to 4% were used. An electric
stirrer and magnetic stirrer were used to prepare the nanofluid. For the produced fluid to be usable, add SDBS
surfactant to it. The temperature of the inlet fluid to the radiator was 85 °C and the cooling fluid flow rate was
3.18 to 15.08 (
)) and the airflow rate was 3.2 to 6.4 (m s-1). Two T-type thermocouples are installed to
measure the inlet and outlet temperature of the radiator and two other front and rear fans to measure the inlet and
outlet air temperature and four more are installed on the radiator to measure the radiator body temperature.

Results and Discussion
The results show that in nanofluid with a 4% volume fraction compared to a 1% volume fraction, it can be
seen an increase of 8.7% in density, 7.7% in viscosity, and 9.1% in thermal conductivity, and also a decrease of
8.8% in specific heat. The maximum temperature difference between the inlet and outlet sensors of the radiator
when the thermostat is open and the cooling fluid flows through the radiator is 12 to 15 °C. By increasing the
speed of the electromotor from 40 Hz to 50 Hz, the temperature of the water cooling fluid at the outlet part
becomes 4.7 °C cooler and the air temperature at the outlet part becomes 7.3 °C warmer. As the speed of the
electromotor increases, the rate of heat transfer increases. At the maximum value of airflow and cooling fluid, by
adding 4% by volume of nanoparticles to the base fluid, the rate of heat transfer can be increased about 37%
compared to the base fluid. Compared to water, nanofluid containing 4% by volume of
at maximum speed
has a 28% increase in heat transfer coefficient. Also, by increasing the electric motor speed from 20 Hz to 40 Hz,
the heat transfer coefficient of pure water shows about 26% increase and the nanofluid shows an average of 29%
increase.

Conclusion
Increasing the volume fraction of nanoparticles suspended
in the base fluid increases the density,
viscosity, and thermal conductivity, which increases the heat transfer rate and reduces the outlet temperature of
the radiator. The presence of nanofluid in the engine cooling system increases the heat transfer from the radiator,
and despite this feature, the size and weight of the radiator can be reduced without affecting its heat transfer
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performance. It can also improve heat transfer performance by increasing the cooling flow rate and the airflow
rate.
Keywords: Air flow speed, Fluid flow rate, Laboratory Model, Nanoparticles, Thermal performance
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ارزیابی تجربی انتقال حرارت رادیاتور تراکتور  MF 285با استفاده از نانوسیال
بهمن رحمتینژاد ،1مهدی عباسقلیپور ،*2بهزاد محمدی الستی

3

تاریخ دریافت9911/70/82 :
تاریخ پذیرش9911/71/81 :

چکيده
در این تحقیق بهمنظور بررسی عملکرد حرارتی رادیاتور تراکتور  MF 285با استفاده از نانو سیال ،مدل آزمایشگاهی طراحی و ساخته شدد در ایدن
ترکیب و مورد استفاده قرار گرفتند از نانوذرات  20 nmبا درصدهای
مدل آزمایشگاهی آب و اتیلن گلیکول بهعنوان سیالهای پایه با نانوذرات
9/92
حجمی  9الی  4درصد استفاده شد دمای سیال ورودی به رادیاتور حداکثر  28درجه سانتیگراد و سرعت جریان سیال خنککننده
 6/4متغیر بود نتایج نشان داد افزایش سرعت جریان مایع خنککننده
 9/8تا
 98/72و سرعت جریان هوا از
تا
و سرعت جریان هوا میتواند عملکرد انتقال حرارت را بهبود دهد همچنین افزایش کسر حجمی نانوذرات در سیال پایه موجب افزایش نرخ انتقال حرارت
و کاهش دمای خروجی میگردد بنابراین با افزایش دور الکتروموتور از  87 Hzبه  47 Hzضریب انتقال حرارت آب خالص بهطور متوسد  %86و ندانو
سیال  %81افزایش را نشان میدهد با افزودن  4درصد حجمی نانوذرات به سیال پایه میتوان نرخ انتقال حرارت را بهطور متوس  %90و ضریب انتقدال
حرارت جابهجایی را  %82نسبت به سیال پایه افزایش داد
واژههاي کليدي :سرعت جریان سیال ،سرعت جریان هوا ،عملکرد حرارتی ،مدل آزمایشگاهی ،نانوذرات

مقدمه

2

احتراق مخلوط سوخت و هوا در موتورهای احتراق داخلدی تولیدد
قدرت نموده که بخشی از آن مفیدد بدوده و بخدش دیگدر آن توسد
سیستم خنککننده و اگزوز تلد مدیشدود تقاضدا بدرای موتورهدای
قدرتمندد در فادای کو ددکتدر موتدور و سیسددتمهدای خندککدداری
مشکالتی در میزان تلفات گرما در رادیاتور خودرو بهوجود آورده است
بیش از  97درصد انرژی حرارتی تولیدد شدده موتدور توسد سیسدتم
خنککاری منتقل میشود و درصورتیکه این انتقال حرارت بهدرستی
صورت نگیرد گرمای موتور افزایش یافته و با از بین رفتن فیلم روغن
بین قطعات باعث ساییدگی قطعات میشود برای از بدین بدردن ایدن
حرارت از سیستم خنککننده استفاده میشود رادیاتور جدز مهمدی از
این سیستم است زمانیکه سیال خنککننده از میدان موتدور حرکدت
میکند گرمای تولید شده در آن را جمع نموده و زمانیکه به یک حدد
 -9گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،تهران ،ایران
 -8استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،واحد بنداب ،دانشدگاه آزاد اسدالمی،
بناب ،ایران
 -9استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،واحد بنداب ،دانشدگاه آزاد اسدالمی،
بناب ،ایران
(* -نویسنده مسئول)Email: Abbasgholipour@bonabiau.ac.ir :
DOI: 10.22067/jam.2020.58870.0

مشخص رسید ترموستات اجازه ورود آب گرم را به رادیاتور مدیدهدد
دمای آب از بدنه رادیاتور به روش هددایتی و از سدطآ آن بده هدوای
اطراف به روش جابهجایی منتقل میشود افدزایش انتقدال حدرارت در
موتور خودرو بهوسیله سیستم خنککاری (رادیاتور خودرو) با استفاده از
دو روش تغییر هندسه رادیاتور و بهینهسازی آن و استفاده از سدیاتتی
با خواص حرارتی بات امکانپذیر است تحقیقاتی در زمینه ایجاد تنوع
هندسی در رادیاتور با استفاده از فینها یا لولههای مختل بدا سدطو
زبر و صاف انجام شده است اگر ه طراحی سداختار هندسدی مناسدب
میتواند باعث افزایش انتقال حرارت شود ولی به علت محدودیتهای
فاا و کاربری خاص رادیاتور ،تغییر سداختار هندسدی نددان کارآمدد
نمیباشد بنابراین استفاده از سیاتت بدا انتقدال حدرارت بدات توصدیه
میشود عالوه بر این ،افزایش حرارت در رادیاتور خودرو با اسدتفاده از
سیاتت آب به همراه اتیلن گلیکول بهعنوان ضدیخ به علدت ضدریب
انتقال حرارت پایین امکانپذیر نبوده و استفاده از سیاتتی بدا ضدریب
انتقال حرارتی باتتر ،متخصصین را بر آن داشته تا به دنبال سدیاتتی
با ویژگیهای مناسب بروند (.)Peyghambarzadeh et al., 2011a
یکی از آثار طراحی آیرودیندامیکی خودروهدا ،کو دک شددن فادای
جلددوی خودروهددا و محدددودیت هندسددی یدددمانی اجددزای سیسددتم
خنککننده است که نتیجه آن ،کاهش فاصله میان رادیداتور ،موتدور و
فن میباشد کاهش این فاصدله موجدب مدیشدود تدا جریدان هدوای
خروجی از فن بهصورت شعاعی حرکت کند و از آنجا که نوع فدن در
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سیستم خنککاری خودرو غالباً جریدان محدوری اسدت ،ایدن شدرای
سبب میشود تا فن در حالتی غیر از شرای طراحی کار کند به همین
جهت ،طراحی بهینهی سیستم خنککاری خودرو اهمیت ویژهای دارد
صبرعلیلو و همکاران شدت صوت پروانه محوری رادیداتور تراکتدور در
تونل باد را اندازهگیری کرده و با نتایج عددی حاصدل از شدبیهسدازی
دینامیک سیاتت محاسدباتی مقایسده کردندد (.)Sabralilou, 2020
تاکنون مطالعات تجربی و تئوری گستردهای جهدت افدزایش هددایت
حرارتی سیال با اسدتفاده از ذرات معلدق بسدیار ریدز انجدام شدده کده
بهعنوان راهکار جدیدی جهت افزایش انتقدال حدرارت شدناخته شدده
است در این راستا ماکسول در سال  9129تحقیقداتی در ایدن زمینده
انجام داد که در آن ذرات افزودنی بده سدیال در مقیدای میلدیمتدر و
میکرومتدر بدود ( .)Maxwell, 1891ایدن روش دارای مشدکالتی ،از
جمله تهنشین شدن ذرات ،کند شدن جریان سیال ،ساییدگی لولههدا و
افت فشار شدید جریان بود در مقابل میکروذرات ،نانوذرات بده دلیدل
نسبت سطآ به حجم بات ،این مشکالت را نداشت افزودن مواد فلزی
با ابعاد نانومتر به سیال عامل معمولی مانند آب ،اتیلن گلیکول و روغن
صنعتی ،نخستین بار توس وی پیشنهاد شد ( .)Choi, 1995دای و
همکاران به بررسی جامع از مطالعدات انجدام شدده در زمینده کداربرد
نانوسیاتت درون مبدلهای حرارتی برای بهدست آوردن یک تئدوری
جامع پرداختند در این تحقیق رفتار حرارتی ندانو ذرات درون سدیاتت
پایه بررسی شد و دریافتند که نانو سیالها هدایت حرارتی را به میزان
قابلتوجهی افزایش میدهد ( .)Das et al., 2006محققین متعدددی
در زمینهی بررسی رفتار حرارتی رادیاتورها در سیستم خندککننددهی
خودرو ،تحقیق نمودهاند گیفورد و همکاران تاثیر اجدزای پداییندسدت
فن ،نظیر موتور را بر روی فنهای محدوری در سیسدتم خندککداری
خودرو مورد بررسی قرار داده و مشخص نمودند که اجزای پایین دست
فن ،در افزایش افت فشدار و در نتیجده ،کداهش دبدی جریدان ،نقدش
موثری دارند ( .)Gifford et al., 2006اوتیت و همکاران با توسدعه
یک مدل ریاضی دقیق برای مبدل حرارتی ،تاثیر پارامترهای مختلد ،
نظیدر دبدی جریدان عبددوری از رادیداتور را بدر روی عملکدرد سیسددتم
خنککاری بهصورت عددی بررسی نموده و نشان دادند که با افزایش
دبی هوای عبوری ،ظرفیت خنککنندگی افزایش مییابد بهصورتیکه
گرادیان منحنی ظرفیت خنککنندگی بدا افدزایش دبدی کداهش پیددا
مدیکندد ( )Oliet et al., 2007مدوری و همکداران بدا اسدتفاده از
جریانسنج سیم داغ ،توزیع سدرعت در پدایین دسدت فدن را در یدک
سیستم خنککاری خودرو اندازهگیری نموده و نشان دادند که جریدان
خروجی فن ،رخشی بوده و در اطراف توپی و پدره ،پروفیدل جریدان،
کددامال متفدداوت مددیباشددد ( )Morris et al., 1998یددو تدداثیر
غیریکنواختی جریان را بر میزان انتقال حرارت در سیستم خنککداری
خودرو مورد مطالعه قدرار داده و نشدان داد غیریکندواختی سدرعت در

جریان ورودی رادیاتور ،به شدت عملکرد حرارتی آن را کاهش میدهد
( )Chiou, 1980لونگ و همکاران در سال  8797ویژگیهای انتقال
حرارت و افت فشار رادیاتور ماشین را با استفاده از ندانوذرات مد در
اتیلن گلیکول بهعنوان خنککنندده بررسدی کردندد آنهدا اثدر کسدر
حجمی نانوذرات م و تاثیر عدد رینولدز هوا و خنککننده را بر روی
عملکرد حرارتی رادیاتور و نیز افت فشدار خندککنندده و تدوان پمد
بررسی کردند و نتیجه گرفتند که شددت انتقدال حدرارت بدا افدزایش
غلظت حجمی نانوسیاتت زیاد میشود عالوه بر این عملکرد حرارتی
رادیاتور با استفاده از نانوسیال با خنککننده اتدیلن گلیکدول بدا اعدداد
رینولدز هوا و خنککننده افزایش مییابدد همچندین گدزارش کردندد
حدود  98/99درصد افزایش در توان پم در غلظت  8درصد نانوذرات
م در دبی حجمی  7/8متر مکعب بر ثانیه نسبت به سیال پایه تزم
است ( .)Leong et al., 2010پیغمبرزاده و همکاران در سدال 8799
میالدی نانوذرات اکسید آلومینیدوم را بده آب خدالص در یدک نمونده
رادیاتور خودرو پراید اضافه کردند با توجه به نتایج آنها بدا جدایگزین
کردن نانوسیال بدهجدای آب خدالص ،ضدریب انتقدال حدرارت سدیال
خنککننده  48درصد افزایش یافدت ( Peyghambarzadeh et al.,
 )2011aپیغمبرزاده و همکاران در سال  8799در تحقیق دیگری نانو
ذرات اکسید آلومینیوم را به مخلوط آب و اتیلن گلیکول اضافه کردندد
با توجه به نتایج آنها با افزودن یک درصد نانوذرات اکسید آلومینیدوم
به مخلوط آب و اتیلن گلیکول ،میزان ضدریب انتقدال حدرارت سدیال
خنککننده  47درصد افزایش یافدت ( Peyghambarzadeh et al.,
 )2011bراجا و همکاران در سال  8796بده مدروری بدر مشخصدات
نانوسیالها ،مشخصات انتقال حرارتی و کاربردهای آن پرداختند آنها
مطالعات اخیر محققان را بررسی نمودندد و متوجده شددند جنبدههدای
مختل نانوسیالها از جمله رسانایی گرمدایی ،ویسدکوزیته ،مطالعدات
تجربی ،مطالعات عددی انتقال حرارت و کاربردهای نانوسیالها مدورد
توجه بوده است ( )Raja et al., 2016بزرگ بیگدلی و همکداران در
سال  8796میالدی به مروری بر انتقال پدیده انتقال حدرارت و جدرم
نانو سیال خنککننده با تمرکز ویژه برای استفاده در خودرو پرداختندد
آنها نشان دادند که تعلیق مهندسی ندانوذرات (نانوسدیال) مدیتواندد
مشخصه خواص حرارتی را افزایش دهد با توجه به افدزایش نیداز بده
سیستمهای خنککننده عملکرد فوقالعداده بدات ،اخیدراً نانوسدیالهدا
بهعنوان ماده سردکننده رادیاتور ماشین شناخته میشوند با این حدال
طبیعت ند مقیاسی نانوسیال دتلت بر رواب کو ک امدا بدا اهمیدت
بین ویژگیهای طراحی ،در نتیجه خواص فیزیکی حرارتی کده کدامالً
شدناخته شدده نیسدت مدیباشدد (.)Bozorg Bigdeli et al., 2016
حیدربیگی در تحقیقی بده بررسدی تداثیر اسدتفاده از نانوسدیال مد ،
نانوسیال نقره و اکسید آلومینیوم بر میزان انتقال حرارت رادیاتور موتور
تراکتور مسی فرگوسدن  828پرداختده و نشدان داد در شدرای کداری
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موتور و شرای مزرعهای شخم با گداوآهن بده عمدق  87سدانتیمتدر
انتقال حرارت با غلظتهای  2و  98درصد از نانوسیال مد و نقدره و
دیاکسید آلومینیوم بهترتیب  99/9 ،98 ،96و 99درصد افزایش یافدت
( .)Heydarbeigi, 2017در تحقیددق حاضدددر بدده کمدددک مددددل
آزمایشگاهی طراحی شدده ارزیدابی انتقدال حدرارت بدر روی رادیداتور
بدا دو
تراکتور  MF 285با اسدتفاده از نانوسدیال
روش نظری و تجربی انجام شد نظر به اینکه تاکنون بدرای بررسدی
انتقال حدرارت رادیداتور مسدی فرگوسدن  828از مددل آزمایشدگاهی
استفاده نشده است تحقیق حاضر انجام گرفت بیشک بررسی مقددار
انتقال حرارت بر روی مدل آزمایشگاهی و شرای محیطی ثابت باعث
استخراج اطالعات دقیق انتقال حرارت خواهد شد

مواد و روشها
تهیه نانو سیال
دستگاه PNC1k-C

توس
در این تحقیق ابتدا نانوذرات
شرکت پیامآوران نانو فنآوری فردانگر به روش انفجار الکتریکی سیم
بهصورت نانوکلوئیددهای فلدزی تولیدد شدد بدرای عکد بدرداری از
نانوذرات از میکروسدکو الکتروندی عبدوری 9مددل  H9500شدرکت
 HITACHIاستفاده شد برای دستیابی به نتایج مطلوب نمونه مدورد
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بررسی تحت شرای آمادهسدازی اولیده قدرار گرفدت بددین منظدور از
سادهترین روش آمادهسازی نمونهها ،یعنی روش خرد کدردن اسدتفاده
شد پ از آن ،با تهیه سوسپانسیون مایع از ذرات و رسدوب دادن بدر
روی گرید ،برای انجام مطالعات توس میکروسکو الکترونی عبوری
نمونه ارسال گردید
برای اندازهگیری قطر نانوذرات از روش پراکنش نور استفاده شدد
در ایدن روش یدک پرتددو لیدزر بدده سوسپانسدیون تابانددده مدیشددود و
پراکندگی نور لیزر توس یک آشکارساز نوری ثبت میشدود .ذرات بدا
اندازههای مختل  ،نور را به صورتهای مختلفدی پراکندده مدیکنندد
ذرات بزرگتر ،نور را در زوایدای کو دکتدری پراکندده مدیکنندد ،در
حالیکه ذرات کو کتر ،در محدوده زوایای وسیعتری نور را پراکندده
میسازند پراکندگی نور توس ذرات جامد باعث ایجداد یدک الگدو از
نقاط روشن و تاریک روی آشکارساز می شود این الگوهدای روشدن و
تاریک با حرکت ذرات تغییر میکنند و باعث میشوند که الگوی ایجاد
شده با زمان تغییر کند نرمافزار دستگاه  DLSبا بررسی تغییرات ایدن
الگو با زمان میتواند توزیع اندازه ذرات را مشخص کند .ذرات بزرگتر
سرعت کمتری در محلول نسبت به ذرات کو کتر دارندد از ایدن رو
تغییرات الگوی پراش در سوسپانسدیونی بدا ذرات بدزرگتدر کنددتر از
سوسپانسیونی با ذرات ریزتر تغییر میکند.

شکل  -2اندازهگیری قطر نانو ذرات به روش DLS
Fig.1. Measurement of nanoparticle diameter by DLS method

9اجزای سیستم اندازهگیری قطر نانو ذرات به روش  DLSمطابق
شکل  9بهترتیب نشاندهندهی -9 :لیزر -8 ،عدسدی -9 ،نمونده-4 ،
آشکارگر و  -8ارتباطسنج میباشد ارتباط بین انددازه ذرات و سدرعت
حرکت براونی توس رابطه استوک انیشتین برقرار مدیشدود (رابطده
)9

)1- Transmission Electron Microscope (TEM

()9
 :قطر هیدرودینامیکی ذره :K ،ثابت بدولتزمن :η ،ویسدکوزیته
دینامیکی حالل است که به دما وابسدته بدوده و بده گدالی و فشدار
سیستم مدرتب نیسدت :T ،دمدای مطلدق و  :Dضدریب نفدوذ اسدت
( )Pecora, 1985در شکل  8هیستوگرام اندازهگیری قطر ذرات آورده
شده است
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شکل  -1هیستوگرام اندازهگیری قطر نانو ذرات
Fig.2. The measurement histogram the diameter of nanoparticles

برای تهیه نانوسیال از یک همزن برقی بدا قابلیدت تنظدیم دور از
 877تا  9777دور در دقیقه استفاده شد و سپ از یک تکاندهندهی
مغناطیسی با سرعت  977تا  8777دور در دقیقده و قددرت گرمدایش
 477Wاستفاده شد بهمنظور حفظ پایداری محلول برای اینکه برای

کارهای مهندسی مناسب باشد از  %9وزنی مواد فعدالکنندده سدطحی
(سدددیم دودسددیل بنددزن سددولفونات) اسددتفاده شددد مشخصددات مددواد
فعالکننده سطحی در جدول  9آورده شده است

جدول  -2مشخصات مواد فعالکننده سطحی
Table 1- Specifications of surfactants
ماده فعال سطحی
Surfactant

فرمول مولکولی
Molecular
formula

سدیم دودسیل بنزن سولفونات
Sodium dodecyl benzene
)Kong and Bao, 2017( sulfonate

جرم نانو ذرات ( ) و جرم سیال پایه ( ) با دقت ()gr 7/79
اندازهگیری شد برای تخمدین درصدد وزندی از رابطده ( )8مدیتدوان
استفاده نمود (.)Das et al., 2003
()8
اگر گالی ندانو ذرات را ( ) و گدالی سدیال پایده را بدا ( )
نشان دهیم میتوان از رابطه ( )9درصد حجمی ندانوذرات ( ) در 88
درجه سانتیگراد را برآورد نمود (.)Wang and Leon, 2010
()9
تشریح دستگاه آزمایش

بهمنظور ساخت یک مدل آزمایشگاهی جهت تست مقدار انتقدال
حرارت در رادیاتور با سیالهای متفاوت و در دبی سیالهای مختلد

ساختار فرمولی
Formula structure

وزن مولکولی
Molecular
Weight
)g.
(

دانسيته
Density
)
(

348.48

1.02

و همچنین بررسی سرعت پروانه خنککنندده در یدک موتدور ،ابتددا
طرحوارهای از آن در (شکل  )9طراحی شد
سپ براسای طرحواره طرحی شده اقدام به ساخت نمونه اولیه
آزمایشگاهی جهت بررسی انتقال حرارت رادیاتور شد دستگاه ساخته
شده داری یک مخزن ،المنت گرمکن ،پم گریز از مرکدز ،فلدومتر،
ترموسددتات و محددل نشددیمنگاه آن ،شددیرهای کنتددرل جریددان ،فددن،
ترموکوپلهای اندازهگیری دما ،رادیداتور ،الکتروموتدور سده فداز (دور
حداکثر  ،)9928 RPMاینورتر ،ترموستات گرمدایی و تمد پیلدوت
میباشد (شکل )4
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شکل  -3شماتیک سیستم طراحی شده
Fig.3. Schematic of designed system

حجم کل مایع در گردش  97است و در کل مراحل آزمدایش
ثابت میباشد برای اینکه پم گریز از مرکز و فن بتواندد دورهدای
متغیر داشته باشد الکتروموتور سه فاز که محرک پمد مدیباشدد بدا
یک اینورتر راهاندازی میشود با توجه به اندازه مخزن و مقدار انرژی
مورد نیاز از دو عدد گرمکن  6777استفاده شد برای اطمیندان از
اینکه دما از یک حدی باتتر نرود از یک ترموستات گرمدایی داخدل
مخزن استفاده شد برای ثابت نگه داشدتن دمدای سدیال ورودی بده
کنترلر استفاده
رادیاتور بین  47الی  28درجه سانتیگراد از یک
ثبات نگده مدیدارد از
شد این کنترلکننده دما را روی
کنترلر استفاده شد از
ترموکوپل قبل از ترموستات برای ورودی

برای اندازهگیری دبی استفاده شدد از
دبیسنج پیستونی
دو عدد ترموکوپل نوع  Tبرای اندازهگیری دمدای ورودی و خروجدی
به رایاتور و دو عدد دیگر جلو و عقب فن بدرای انددازهگیدری دمدای
هوای ورودی و خروجی و  4عدد دیگر بر روی رادیاتور نصب شد تدا
دمای بدنه رادیاتور اندازهگیری شود با توجه به هدایت حرارتی باتی
م و ضخامت کم لولهها میتوان دمای بیرون و داخدل لولدههدا را
یکسان فرض نمود کالیبراسدیون ترموکوپدلهدا انجدام شدد و دقدت
بددرآورد گردیددد مشخصددات
اندددازهگیددری:
رادیاتور استفاده شده در این تحقیق در جدول  8آورده شده است
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شکل  -0مدل آزمایشگاهی ساخته شده
Fig.4. Made laboratory model

جدول  -1مشخصات رادیاتور استفاده شده در این تحقیق
نام محصول
Product name
رادیاتور تراکتور مسی فرگوسن MF
285
Messi Ferguson Tractor
Radiator MF 285

Table 2- Specifications of the radiator used in this research
سایز لوله
اندازه شبکه
تعداد ردیف لوله رادیاتور جنس شبکه رادیاتور
رادیاتور
رادیاتور
Radiator network Number of rows of
Radiator
Radiator
material
radiator pipes
pipe size
grille size
12.5 mm

خواص ترموفیزیکی نانو سیال

با فرض اینکه نانو ذرات بهخوبی درون سیال پایده پخدش شدده
باشد و غلظت ذرات در کل سیستم یکنواخت باشدد خدواص فیزیکدی
موثر مخلدوطهدای مدورد مطالعده را مدیتدوان بدا اسدتفاده از برخدی
فرمول های کالسدیک کده معمدوت بدرای مایعدات دو فدازی اسدتفاده
میشود را بهدست آورد از این روابد بدرای پدیشبیندی خصوصدیات
نانوسیاتت مانند گالی ،گرمای ویژه ،ویسکوزیته دینامیکی و هدایت
حرارتی در دماها و غلظتهای مختلد اسدتفاده شدده اسدت در ایدن
مقاله از رواب زیر برای نانوسیال استفاده شده است
بر اسای رابطه ( )4دانسیته یا گالی نانوسیاتت بر اسای قانون
مخلوطها از رابطه پاک و دو محاسدبه مدیکنندد ( Pak and Cho,
.)1998
) (
()4
)

 6ردی
6 rows

(

گالی نانو سیال ،حجم سیال پایه و حجم نانوذرات
است اکثر محققان از رابطه ( )8جهت تعیدین ظرفیدت گرمدایی ویدژه

جنس مخزن
رادیاتور
Radiator tank
material
ورق برنجی
Brass sheet
CuZn30

مسی د برنجی
Copper-brass
CuSn

استفاده میکنند (.)Xiang and Arun, 2008
()8
)

)

(
(

)
)
)
)

(

(
)

)

(

(
)

(

()

)

(

(

(

که میتواند بهصورت رابطه ( )6نوشته شود
()6

)

(

()

)
)

(
(

گرمای ویدژه فشدار ثابدت ندانو سدیال ،انددی  Pبدرای
نانوذرات و اندی  bبرای سیال پایه است پارامترهدایی دون حجدم
نددانوذرات ،اندددازه و شددکل آنهددا ،سددیال پایدده ،ضددخامت نانوتیدده،
تکنیکهای پراکندگی ،دما و مقدار  pHو حرکت بروانی ندانوذرات در
تعیین ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال نقدش دارندد (Masuda et al.,
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1993; Turgut et al., 2009; Bahiraei et al., 2012; Fan et
al., 2008; Ghadimi and Metselaar, 2013; Yiamsawas et
) .al., 2013مدلهای تئدوری مختلفدی بدرای محاسدبه ویسدکوزیته

دینامیکی نانوسیاتت ارائه شده اندد از میدان ایدن مددلهدا از رابطده
انیشتین برای محاسبه ویسکوزیته استفاده شد ( )Einstein, 1906این
رابطه برای نانو ذرات کروی و درصد حجمیهای پایین پیشنهاد شدده
است (رابطه )0
()0
 ϕکسر حجمی ذرات نانو ،ویسکوزیته دینامیکی سیال پایده و
ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال میباشد
تئدددوریهدددای مختلفدددی از جملددده تئدددوری ماکسدددول ،مددددل
همیلتون-کراسر ،ماکسول-گارندت ،بدراگمن و غیدره بدرای محاسدبه
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ضریب هدایت حرارتی نانوسیال پیشنهاد شده است که از میدان ایدن
تئوریهدا مددل ماکسدول-گارندت ( )Maxwell Garnett,1904کده
تطابق خدوبی بدا دادههدای تجربدی دارد ( )Nisar, 2019بدرای ایدن
تحقیق در نظر گرفته شد (رابطه )2
()2
 ϕکسر حجمی ذرات نانو ρ ،دانسدیته ،انددی  pنشداندهنددهی
نانوذرات b ،نشاندهندهی سیال پایه و  nfنشاندهنددهی ندانو سدیال
میباشد
و سیال پایده اسدتفاده شدده در ایدن
ویژگیهای فیزیکی
تحقیق در جددول  9آورده شدده اسدت در ایدن تحقیدق از ندانوذرات
کروی  87 nmبا درجه خلوص  +11درصد استفاده شد

جدول  -3خواص ترموفیزیکی سیال پایه و نانو ذرات ()Wen et al., 2009
آب
Water

)Table 3- Thermophysical properties of base fluid and nanoparticles (Wen et al., 2009
اتيلن گليکول
خاصيت
واحد
Ethylene
glycol
Properties
Unit

4179

2420.6

765

997.1

1110.2

3970

0.613

0.253

40

21

57

0.85

تجزیه و تحلیل دادههای تجربی

بر اسای قانون سرمایش نیوتن انتقال حرارت جابهجایی از رابطده
( )1بهدست میآید (.)Hussein et al., 2014
()1
اختالف
که در آن  Qگرمای منتقل شده A ،مساحت لولهها،
دما و دمای کلی میباشد که از رابطه ( )97بهدست میآید
()97
(  ) ,دمای ورودی و خروجی میباشد و دمای لولهها
میباشد که از طریق هار عدد ترموکوپل و توس رابطه ( )99بهدست
میآید
∑
()99
و میزان انتقال حرارت از رابطه ( )98بهدست میآید
()98
دبدی
در این رابطه  Qگرمای منتقل شده c ،گرمدای ویدژه و
جرمی جریان میباشد
برای بهدست آوردن دبی جرمی نیاز است ابتدا معادله رینولددز بدا
توجه به رابطه ( )99برای سیستم نوشته شود (:)White, 2002
) (
()99
∫
∫

گرمای ویژه ()Specific heat
گالی ()Density
ضریب هدایت حرارتی ()Thermal conductivity coeficient
𝛽)
ضریب 𝛽 (
𝛽
و  Nیک خاصیت گسترده (مانند جدرم ،اندرژی
که در آن
یا مومنتم) سیستم اسدت همچندین پدایین ندوی  CVبدرای حجدم
کنترل و  CSبرای سطآ کنترل استفاده میشود
حال اگر با توجه به معادلده انتقدال رینولددز معادلده پیوسدتگی را
بنویسیم یعنی به جای  Nاز جرم  mاستفاده کنیم رابطه ( )94حاصدل
میشود
()94
∫
∫
این معادله بیان میکند که نرخ افزایش جرم داخل حجدم کنتدرل
بهعالوه نرخ خالص خروجی جرم از سطآ کنتدرل صدفر اسدت دون
جریان دائمی در لوله داریم پ دبی جرمی خالص خروجدی از سدطآ
کنترل صفر است (رابطه )98
()98
∫
برای جریان دائمی در یک لوله جریان ،معادله پیوسدتگی بدین دو
مقطع از رابطه ( )96بهدست میآید ()White, 2002
()96
است و سیال در کل سیکل ثابت اسدت پد در
ون
حالت کلی میزان جرم جریدان خندککنندده از رابطده ( )90بدهدسدت
میآید
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()90
) ،گدالی بدا
دبی جرمی بدا واحدد (
در این رابطه
) میباشد
) و  Qدبی حجمی با واحد (
واحد (
ضریب انتقال حرارت جابهجایی (رابطده  )92از تسداوی دو رابطده
( )1و ( )98بهدست میآید
()92
برای جریان آرام کامالً توسدعهیافتده بدا درجده حدرارت ثابدت در
سطو لوله عدد نوسلت از رابطه ( )91محاسبه مدیشدود ( Holman,
)1989
()91
قطر هیدرولیکی است که از رابطه ( )87بهدست
در این رابطه
میآید ()Hussein et al., 2014
[

]

()87
برای محاسبه عددد نوسدلت موضدعی در جریدان مدتالطم کدامالً
توسعهیافته در لولههای صاف از تشابه یلتوند کولبرن میتوان استفاده
کرد که در نهایت به شکل رابطه ( )89تحت عندوان رابطده کدولبرن
ساده میشود ()Holman, 1989
()89
عددد پرانتدل اسدت کده

عدد نوسلت ،عدد رینولدز و
توس رابطه ( )88محاسبه شد
()88
عدد پرانتل ،گرمای ویدژه در فشدار ثابدت ،ویسدکوزیته
دینامیکی و  kضریب هدایت حرارتی است عدد رینولدز از رابطه ()89
بهدست میآید

شکل  -5آزمایش پایداری نانو سیال

()89
 uسرعت سیال در قسمت ورودی رادیاتور است که بدا توجده بده
دبی ( )Qو سطآ مقطدع لولده رادیداتور ( )Aاز رابطده ( )84بدهدسدت
میآید
()84
بهدست آمدده از مدانومتر از
ضریب اصطکاک ( )fبا توجه به
رابطه ( )88بهدست میآید
()88
ضریب اثربخشی 𝜀 برای رادیاتور از رابطه ( )86بهدست میآید
𝜀

()86

در این رابطه  hو  cبهترتیب سیال گرم و سرد را توصی میکندد
دمای محی را نشان میدهد
و

نتایج و بحث
بررسی زمان تهنشینی

برای بررسی زمان تهنشینی آزمایش عک برداری از رسوب انجام
در  88روز اول بود و بعدد از آن
گرفت نتایج نشان از پایداری
کم کم تهنشینی آغاز میشود (شکل  )8نکته قابل ذکر آن اسدت کده
در این مرحله اگر از همزن برقدی و تکداندهندده مغناطیسدی دوبداره
استفاده شود مخلوط حالدت سوسپانسدیونی خدود را دوبداره بدهدسدت
میآورد نتایج بهدست آمده با منبع ( )Kouloulias, 2016ارزیدابی و
مورد تایید قرار گرفت

(استفاده از همزن برقی و تکاندهنده مغناطیسی به همراه سولفکتانت)

)(Use electric stirrer and magnetic stirrer with sulfate

Fig.5. Nanofluid stability test
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بهدست آوردن ساختار مورفولوژی

برای بهدست آوردن ساختار مورفولوژی نانوذرات از میکروسدکو
الکترونی عبوری ( )TEMاستفاده شد ایدن دسدتگاه ابدزاری ویدژه در
مشخص نمودن ساختار و مورفولدوژی مدواد محسدوب مدیشدود کده

شکل  )a( -6دستگاه  )b( ، TEMتصویر  TEMاز نانو ذرات
nanoparticles (50

مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بات و بزرگنمدایی خیلدی
زیاد را امکانپذیر میسازد بعد از آمادهسدازی نمونده تصدور  TEMاز
نانوذرات تهیده گردیدد تفداوت شدکل ظداهری ندانو ذرات  87 nmو
 87 nmدر شکل  6نشان داده شد

( )c( ،)87 nmتصویر  TEMاز نانو ذرات

nanoparticles (20 nm), (c) TEM image of
)nm

بهدست آوردن چگالی ،گرمای ویژه ،ویسکوزیته دینامیکی،
نسبت ضریب هدایت حرارتیی نانوسییال بیه سییال ،اییه،
ضریب اصطکاك و ضریب اثربخشی
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()87 nm

Fig.6. (a) TEM Device, (b) TEM image of

کسرهای حجمی صدفر تدا  4درصدد مقدادیر گدالی ،گرمدای ویدژه،
ویسکوزیته دینامیکی و ضریب هدایت حرارتدی نانوسدیال نسدبت بده
سیال پایه بهدست آمد این مقادیر در جدول  4گزارش شده است

در این قسمت ابتدا بر اسای روابد تخمیندی ارائده شدده بدرای
جدول  -0گالی ،گرمای ویژه ،ویسکوزیته دینامیکی و ضریب هدایت حرارتی نانو سیال نسبت به سیال پایه
Table 4- Density, specific heat, viscosity and thermal conductivity of nanofluids compared to base fluid
ماکسول گارنت
درصد حجمی ()%
𝝁
𝝆
Maxwell-Garnett
)(T=30
Volumetric percentage
(
1
0.79
4179
997.1
0
1.03
0.77
4050
1026
1
1.061
0.75
3924
1056
2
1.092
0.73
3805
1086
3
1.124
0.71
3693
1116
4

نتایج بهدست آمده نشان مدیدهدد در ندانو سدیال بدا  %4کسدر
حجمی نسبت به  %9کسدر حجمدی شداهد افدزایش  %2/0گدالی،
 %0/0ویسددکوزیته دینددامیکی و  %1/9ضددریب هدددایت حرارتددی و
همچنین کاهش  %2/2گرمای ویژه هستیم مقدادیر بدهدسدت آمدده
بدرای گدالی بدا مندابع (Pak and Cho, 1998; Heyhat et al.,
) ،2012گرمای ویدژه بدا مندابع (Pak and Cho, 1998; Pandey

) ،and Nema, 2012ویسکوزیته دینامیکی بدا مندابع (Masuda et
;al., 1993; Wang and Choi, 1999; Nguyen et al., 2008
) Williams et al., 2008و ماکسول-گارنت بدا منبدع ( Maxwell

 )Garnett, 1904مورد ارزیابی قدرار گرفدت ضدریب اصدطکاک بدا
افزایش کسر حجمی نانوذرات در سیال پایه افزایش و با افزایش عدد
رینولدز کاهش یافت همچنین با افزایش دبی و کسر حجمی ضریب
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اثربخشی رادیاتور افزایش را نشان داد
 )2014ارزیابی و تایید شد

این موارد با منبع ( Hussein,

بررسی انتقال حرارت در مدل آزمایشگاهی طراحی شده.
انییدازهگیییری دبییی سیییال بییر اسییاا فر ییان

ییاری

الکتروموتور

بهمنظور بررسی مقدار انتقال حرارت در مدل آزمایشگاهی ساخته
شده ابتدا نیاز است دبی سیال عبوری بهصورت تقریبی بر اسای دور

الکتروموتور یا فرکان کاری آن مشخص شدود (جددول  )8در ایدن
مدل برای بررسی دبی از فلومترمددل پیسدتونی  PD-SDCاسدتفاده
شد
در ادامه بر اسای اطالعات جدول  8مدیتدوان نمدودار سدرعت
الکتروموتور بر اسای فرکان کاری را ترسیم نمود که بر اسای این
نمودار میتدوان بدهصدورت تقریبدی دور الکتروموتدور را زمدانی کده
فرکان کاری را توس اینورتر اعمال میکنیم در دست داشته باشیم
این نمودار در شکل  0آورده شده است

جدول  -5اندازهگیری دبی سیال در فرکان های کاری متفاوت الکتروموتور
Table 5- Measurement of fluid flow at different operating frequencies of the electromotor
دبی
دور الکتروموتور
فرکانس کاري
)Operating frequency (HZ
50
40
30
25
20
10

(Flow

)Electromotor speed (RPM
1385
1108
831
692.5
554
277

y = 27.7x

15.08
11.9
9.53
8.1
6.46
3.18

20
40
60
)Electromotor operating frequency (Hz

RPM

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

شکل  -7نمودار تعیین سرعت الکتروموتور بر اسای فرکان

کاری آن

Fig.7. Determination of electromotor speed based on its operating frequency

با این کار میتوان دبی سیال در حال عبور از سیستم را بر اسای
فرکان کاری یا دور الکتروموتور حددی زد همچندین مدیتدوان بدر
اسای دادههای جدول  ،8نمودار  2را ترسدیم نمدود کده در آن دبدی
سیال بر اسای سرعت الکتروموتور تعیین میشود
بررسی دمای بیاز و بسیته شیدن ترموسیتات در دورهیای
مختلف الکتروموتور

در هنگام آزمایش با توجه به دور الکتروموتور زمان اولین باز شدن
ترموستات تغییر پیدا میکند ون هر هقدر سرعت الکتروموتور زیداد

باشد هوای بیشتری به بدنه مخزن برخدورد نمدوده و انتقدال حدرارت
جابهجایی اجباری بیشتری در آن انجدام مدیشدود بندابراین بدین 97
دقیقه (زمانی که الکتروموتور خداموش اسدت) تدا حددودا  88الدی 97
دقیقه (زمانی که الکتروموتور با سرعت حدداکثر کدار مدیکندد) طدول
میکشد تا ترموستات برای اولین بدار بداز شدود در شدکل  97بعدد از
اینکه سنسور قبل از ترموستات که میتواند دمدای فعدال و غیرفعدال
شدن ترموستات را گزارش کند بده دمدای حدداکثر رسدید شدروع بده
ترسیم نمودار برای دورهای مختل الکتروموتور نمودیم (شکل )1

رحمتی نژاد و همکاران ،ارزیابی تجربی انتقال حرارت رادیاتور تراکتور ...

R² = 0.9964

1500

500

1000

lit min-1

16
14
12
10
8
6
4
2
0
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0

RMP

شکل  -8نمودار تعیین دبی سیال بر اسای سرعت الکتروموتور
Fig.8. Fluid flow chart based on electromotor speed
80
78
76

50 HZ
72

30 Hz
20 Hz

)Temprature (°C

74

70
68
66
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
)Time (min

شکل  -9بررسی دمای باز و بسته شدن ترموستات با سه دور مختل الکتروموتور
Fig.9. Evaluation of opening and closing temperature of the thermostat with three different electromotor circuits

زمانیکه سرعت الکتروموتور زیاد است اوت سیال خنککنندده بدا
سرعت بیشتری عبور نموده و دوما سیال هوا با سرعت بیشتری انتقال
حرارت اجباری را انجام میدهد هر هقدر سدرعت الکتروموتدور زیداد
باشد سرعت خنک شدن سیال سریعتر و در نتیجه سرعت بسته شدن
سریع تر (شیب نمودار نزولدی از حدداکثر دمدا بده حدداقل دمدا تنددتر)
میباشد همچنین با باز شددن ترموسدتات زمدان رسدیدن بده دمدای

حداکثر با شیب کندتری اتفاق میافتد با کاهش سرعت این عملیدات
برعک میشود یعنی شیب نمودار بسته شددن بیشدتر و فرآیندد بداز
شدن حداکثر ترموستات در زمدان کمتدری اتفداق مدیافتدد در ادامده
سرعت الکتروموتور در حالت حداکثر قدرار داده (فرکدان کداری 87
 )HZو دمای سنسورهای قبل ترموستات ،ورودی و خروجدی رادیداتور
در مدل آزمایشگاهی بررسی شده است (شکل )97
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 ورودی و خروجی رادیاتور در مدل آزمایشگاهی طراحی شده، بررسی دمای سنسورهای قبل ترموستات-24 شکل
Fig.10. Evaluation of sensors temperature before the thermostat, radiator inlet and outlet in the designed laboratory
model
90

Temperature (°C)

80
70
Water inlet and outlet temperature (40Hz)

60

Air inlet and outlet temperature (40Hz)

50

Water inlet and outlet temperature (50Hz)

40

Air inlet and outlet temperature (50Hz)

30
20
Length of Heat Exchanger (mm)

10
0
Water inlet and outlet
temperature (40Hz)
Air inlet and outlet
temperature (40Hz)
Water inlet and outlet
temperature (50Hz)
Air inlet and outlet
temperature (50Hz)

1

2

78.9

63.5

27

52.8

78.9

60.6

27

56.7

50 Hz  و40 Hz  تغییرات دما در طول رادیاتور در دورهای-22 شکل
Fig.11. Temperature changes during the radiator length in 40 Hz and 50 Hz cycles
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با شروع آزمایش با توجه به بسته بودن ترموستات دمدای سنسدور
قبل از ترموستات با یک شیب تقریبا خطی افزایش پیدا میکندد تندد
بودن یا کند بودن این شیب به توان حرارتی تولید شدده المندتهدای
حرارتی بستگی دارد تا قبل از بداز شددن ترموسدتات سنسدور بعدد از
ترموستات تغییرات دمایی کمی را دارد افدزایش دمدای کمدی کده در
سنسور ورودی رادیاتور قبل از باز شدن ترموستات مالحظه میشود به
خاطر عبور سیال از سدوراخ تعبیده شدده بدر روی ترموسدتات اسدت و
درضمن هر هقدر دمدا افدزایش پیددا مدیکندد جیدوه داخدل مخدزن
ترموستات افزایش حجم پیدا کدرده و بده فندر ترموسدتات فشدار وارد
میکند و کو کترین فشاری میتواندد باعدث بداز شددن قسدمتی از
ترموستات و نهایتا عبور مقداری از سیال خندککنندده شدود در ایدن
میان سنسور دمای خروجی ترموستات از دمای اولیه هم کمی کمتر را
نشان میدهد ون هیچ جریانی با توجه به بسته بودن ترموسدتات از
رادیاتور عبور نکرده و از طرفی دون سدیال داخدل رادیداتور در حدال
خنک شدن توس هوا میباشد دمای داخل رادیداتور کدم شدده و بدر

30 Hz

روی سنسور خروجی تاثیر میگذارد بدا شدروع بداز شددن ترموسدتات
دمای ورودی رادیاتور یک افزایش سدریع و بدا شدیب تندد را دریافدت
نموده و دمای خود را به دمای سنسور قبل ترموستات میرساند از این
لحظه به بعد دمای این دو سنسور تقریبا با هم برابدر بدوده و اخدتالف
آنها کمتر از یک درجه سانتیگراد میشود همچنین بدا عبدور سدیال
گرم از رادیاتور دمای سنسور خروجی نیز با شیب تندی افزایش یافتده
و سپ با رسیدن به دمای حداکثر خود با الگوی مناسدبی از سنسدور
دمای ورودی تبعیت میکند اختالف دمدای بدین ایدن دو سنسدور در
مواقعی که ترموستات باز بوده و سیال از رادیاتور عبود میکرد بهطدور
متوس بین  98الی  98درجه سانتیگراد برآورد شدد تغییدرات دمدای
هوا و سیال خنککننده آب در طدول رادیداتور در دورهدای  47 Hzو
 87 Hzالکتروموتور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در نمودار شدکل
 99گزارش گردید
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شکل  -21تاثیر سرعت الکتروموتور بر میزان نرخ انتقال حرارت (در یک درصد حجمی نانو ذرات)
)Fig.12. The effect of electromotor speed on heat transfer rate (In one percentage by volume of nanoparticles
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Fig.13. The effect of electromotor speed on heat transfer rate

نتایج نشان میدهد با افزایش سرعت الکتروموتور از  47 Hzبده
 87 Hzدمای سیال خنککننده آب در قسمت خروجی به مقدار 4/0
درجه سانتیگراد خنکتر شده و دمای هوای در قسمت خروجی 0/9
درجه سانتیگراد گرمتر میشود
تاثیر سرعت الکتروموتور بر نرخ انتقال حرارت

در این آزمایش ترموستات از روی سیستم برداشته شد تا سدیال
بدون محدودیت در سیکل دوران داشته باشد برای حالتی که مقددار
نانوذرات یک درصد حجمی میباشد و برای حداکثر اخدتالف دمدای
ورودی و خروجی رادیداتور ( 98درجده) مقدادیر ندرخ انتقدال حدرارت
محاسبه و در نمودار  98نشدان داده شدد نتدایج نشدان مدیدهدد بدا
افزایش سرعت الکتروموتور از  97 Hzبه  87 Hzنرخ انتقال حدرارت
بهطور متوس  99درصد افزایش میباید
در شکل  99نرخ انتقال حرارت برای سیال پایه آب و نانو سدیال
با کسر حجمی مختل ترسیم شد
نتایج نشان میدهد در دور حداکثر الکتروموتور ،زمانی کده کسدر
حجمی نانو ذرات  4درصد است نسبت بده زمدانی کده یدک درصدد
میباشد نرخ انتقال حرارت متوس  81درصد بیشتر میشود
تاثیر سر حجمی نانو ذرات بر نرخ انتقال حرارت

افزایش انتقال حرارت در رادیاتور با استفاده از ندانوذرات
به قطر  87 nmدر سیال پایه آب با درصدهای حجمدی  9 ،8 ،9و 4

بهصورت تجربی مورد آزمایش قدرار گرفدت سدرعت جریدان سدیال
خنککننده توس دبیسنج پیسدتونی  PD-SDCاز  92/9تدا 72/98
لیتر در دقیقه و سرعت جریان هوا توس فلدومتر جریدان هدوا مددل
 KIMO LV130از  8/9تا  4/6متر برثانیه انددازهگیدری شدد نتدایج
بهدست آمده نشان میدهد در حداکثر مقددار سدرعت جریدان هدوا و
سیال خنککننده با افزودن  4درصد حجمی نانوذرات به سدیال پایده
میتوان نرخ انتقال حرارت را بهطور متوسد  90درصدد نسدبت بده
سیال پایه افزایش مییابد (شکل )94
ضریب انتقال حرارت جابهجایی

در این آزمایش دمای هوای خنککننده  80درجه سدانتیگدراد و
اختالف دمای سیال خنککننده در قسمت ورودی و خروجی رادیاتور
حداکثر مقدار بود ضریب انتقال حرارت جابهجایی در نانو سیاتت بدا
توجه به سرعت جریان و جز حجمدی ندانو ذرات تغییدر کدرده و در
صورت وجود شرای یکسان بیشدتر از مقددار مشدابه در سدیال پایده
میباشد (شکل )98
بهطور مثال در مقایسه بدا آب ،نانوسدیال حداوی  %4حجمدی از
در دور حداکثر دارای افزایش  82درصدی در ضریب انتقدال
حرارت جابهجایی است همچنین با افدزایش دور الکتروموتدور از Hz
 87به  47 Hzضریب انتقال حرارت آب خالص بهطور متوسد %86
و نانوسیال  %81افزایش را نشان میدهد

رحمتی نژاد و همکاران ،ارزیابی تجربی انتقال حرارت رادیاتور تراکتور ...
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شکل  -20تاثیر درصد حجمی نانو ذرات بر نرخ انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت جابهجایی
Fig.14. The effect of volume percentage of nanoparticles on heat transfer rate and heat transfer coefficient
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Fig.15. The effect of increasing the motor speed on the displacement heat transfer coefficient in different volume
percentages

نتيجهگيري
نتایج نشان داد در نانو سیال با  %4کسدر حجمدی نسدبت بده %9
کسر حجمی افدزایش  %2/0گدالی %0/0 ،ویسدکوزیته دیندامیکی و

 %1/9ضریب هدایت حرارتی و همچنین کاهش  %2/2گرمدای ویدژه
شد حداکثر اختالف دمدای بدین سنسدور ورودی و خروجدی رادیداتور
زمانی که ترموستات باز است و سیال خندککنندده از داخدل رادیداتور
جریان دارد  98الی  98درجه سانتیگدراد بدهدسدت آمدد بدا افدزایش
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 درصدددی در ضددریب انتقددال حددرارت جابدهجددایی اسددت82 افدزایش
 ضدریب47 Hz  بده87 Hz همچنین با افدزایش دور الکتروموتدور از
%81  و ندانو سدیال%86 انتقال حرارت آب خدالص بدهطدور متوسد
افزایش را نشان میدهد وجود نانوسیال در سیستم خنککننده موتدور
،باعث افزایش انتقال حرارت از رادیاتور شده و با وجود این خصوصیت
اندازه و وزن رادیاتور میتواند کاهش یابد بدون ایدنکده بدر عملکدرد
انتقال حرارت آن تأثیر بگذارد

228

 دمای سیال خنککنندده آب87 Hz  به47 Hz سرعت الکتروموتور از
 درجه سدانتیگدراد خندکتدر شدده و4/0 در قسمت خروجی به مقدار
 درجه سانتیگراد گرمتر میشدود0/9 دمای هوای در قسمت خروجی
با افزایش سرعت الکتروموتور نرخ انتقال حرارت افدزایش مدییابدد در
4 حداکثر مقدار سرعت جریان هوا و سدیال خندککنندده بدا افدزودن
درصد حجمی نانوذرات به سیال پایه میتدوان ندرخ انتقدال حدرارت را
 درصد نسبت به سیال پایه افدزایش داد در مقایسده90 بهطور متوس
در دور حدداکثر دارای
 حجمدی از%4  نانوسیال حداوی،با آب
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Introduction
Today, the development of the livestock industry and feed supply is a vital issue due to the growing world
population, the importance of animal protein supply, and the growing requirement for livestock products.
A porous medium refers to a solid-void (pore) space that is occupied by a fluid (gas or liquid). Generally,
many of these pores are interconnected which makes the transportation of mass and heat possible through the
pores and this contributes to a faster transportation process through the solid matrix. Porosity is the fraction of
void space to total volume.
While the pores are large enough, water vapor and air in the porous media can be transported by molecular
diffusion. Molecular diffusion of a gas species (e.g., vapor) in a gas mixture (e.g., vapor and air) is described by
Fick’s law.

Materials and Methods
In this study, the samples were classified into four categories, including control, 3-impacts (low
conditioning), 8-impacts (average conditioning), and 13-impacts (high conditioning). Each category included six
samples (50-grams) that were used to measure different characteristics at different stages. All samples were
weighed every two hours using a digital scale (0.001 gr precision). The leaf-stem separation force then was
extracted using a texture analyzer. All experiments were repeated three times, and finally, the mean of these
three repetitions was reported as the final value for the intended parameter.
The geometry of the alfalfa stem was drawn in Gambit software and after meshing and applying boundary
conditions; it was transferred to ANSYS Fluent software. Then, while the solver was selected, adjusted under
relaxation factors were applied. In the following, mesh independency was checked and the results were reported.

Results and Discussion
To ensure numerical accuracy, the experimental data should be validated with the simulation results. For this
purpose, experimental moisture losses were compared to the software results and showed a good agreement.
Then, the moisture ratio curves (kinetics of drying) and force-time chart were presented.
The impact of the moisture content of the tissue was evaluated on the value of force per time. Therefore,
three samples of alfalfa with different relative humidity in terms of leaf-stem separation force were reported.
The results of the numerical simulations were presented as two main contours: the velocity magnitude and
moisture (water vapor) mass fraction. The simulation results were provided for all different modes and compared
to the experimental data. Finally, errors between both results were presented in a table.

Conclusion
Regarding the quality and losses of the final product and comparisons between four different modes (control,
3 impacts, 8 impacts, and 13 impacts), the mode with 8 impacts was selected as the best mode.
The Force-time chart illustrated two peaks due to the special multi-layer texture of the alfalfa. Regarding
reducing the moisture ratio of the alfalfa as compared to the optimal, the force required to separate the leaves
from the alfalfa stem was significantly decreased. Also, a significant increase in the losses was observed for
impacts modes higher than 8.
Keywords: Alfalfa, Conditioning, Drying, Leaf separation force
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چکیده
در این پژوهش تأثیر شدت ساقه کوبی بر فرآیند خشک شدن یونجه و همچنین ماکزیمم نیروی مورد نیاز برای جدا کردن برگ از ساقه مورد مطالعه
قرار گرفته است .آزمایشها بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی صورت گرفت .متغیرهای مستقل ،شدت ساقهکوبی در  9شدت
(کم ،متوسط و شدید) ،زمان در  7سطح برای آزمایش اول و  4سطح برای آزمایش دوم و همچنین متغیرهای وابسته دو آزمایش بهترتیب نسبت رطوبت
محصول و ماکزیمم مقدار نیروی مورد نیاز جدا کردن برگ از ساقه بودند .از دستگاه بافتسنج با سرعت پروب  88میلیمتر بر دقیقه بررای انردازهگیرری
نیروی جدایش برگ از ساقه در رطوبتهای مختلف استفاده گردید .همچنین برای شبیهسازی نرخ از دستدادن رطوبت ساقه از روش دینامیک سیاالت
محاسباتی استفاده شد .نتایج حاصل از شبیه سازی دینامیک سیاالت محاسباتی در تخمین زمان خشک شدن یونجه ،همبسرتگی براالیی (اخرت زیرر
 )%88را با نتایج دادههای تجربی نشان داد .همچنین نتایج بهدست آمده نشان داد که با کاهش رطوبت محصول و افرزایش شردت سراقهکروبی ،میرزان
نیروی جدایش برگ از ساقه بهطور معنیداری ( )8/11کاهش یافت .در پایان نتایج ،با در نظر گرفتن کیفیت محصرول نارایی و تلفرات کرمترر بررگ و
همچنین در نظر گرفتن زمان مناسب خشک شدن علوفه ،ساقهکوبی با شدت متوسط ( 1ضربه) بهعنوان باترین حالت انتخاب گردید.
واژههای کلیدی :خشک شدن ،عملیات ساقهکوبی ،نیروی جدایش برگ ،یونجه

مقدمه

1

یونجه برا نرام علمری  Medicago sativaبا توجه به وجود تنوع
اقلیمی در مناطﻖ مختلف آب و هرررروایی کشت میشود .یونجه با دارا
بررودن عملﮑرد خرروب در واحد سطح و خوشخوراکی مطلوب بهعنوان
ماده اصرررررلی تأمینکننده پروتﺌین ،مواد معدنی ،ویتامین  Aو عوامل
رشد ،جایگاهری ویژه در تغذیه دام و صنعت دامﭙروری دارد .با در نظررر
گررررفتن روند رو به افزایش جمعیت جاررران و اهمیت تأمین پروتﺌین
حیوانی و نیاز روزافزون به فرآوردههای دامی ،توسعه صنعت دامﭙروری
از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در این رابطه تأمین خوراک دام یرک
مسﺌله حیاتی است ( .)Aboltins and Kic, 2018بعد از سال ،8178
افزایش قابل م حظهای در فرآوری یونجه بررای تولیرد محصروالتی
مانند پلتها و بستهبندیهای مﮑعبی شﮑل به خراطر راحتری حمرل و
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مﮑانیک بیوسیستم ،دانشرگاه ارومیره ،ارومیره،
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نقل این محصول مشاهده شرده اسرت .یﮑی از مراحل مام در زراعت
یونجه ،برداشت آن بوده و تلفات در این مرحله یﮑی از دﻏدﻏررههررای
عمده کشاورزان است (.)Wu, 2004
تفاوتهای هندسرری و سرراختاری بین ساقه و برگ در گیاهررران
زراعرری وجررود دارد( ،برررگ با نرررخ بیشتری نسبت به ساقه خشک
میشود) .بنابراین ،برای افزایش نررخ خشک شدن ساقه و هرمزمرانی
خشک شدن آن با برگ ،میتوان از روشهای مختلف مﮑانیﮑی که با
جابجا کردن ،خراش ،له کردن یا شﮑستن ساقه راهی برای خروج
رطوبت فراهم میکنند ،استفاده کرد .بهواسرطه حساسریت موجرود در
مورد خشک شدن یﮑنواخت برگ و ساقه ،بایستی حرداالمﮑان سرطح
رطوبت برگ و ساقه مقدار نسبتاً یﮑسانی داشته باشند .دلیل این الرزام
این است که در صورت صر زمان برای رسریدن رطوبرت سراقه بره
مقدار مناسب بستهبندی (حدود  82الی  84درصد) برهواسرطه خشرک
شدن بیش از حد برگ ،افرزایش شردید ریرزش بررگ رخ خواهرد داد
( .)Siles et al., 2015برعﮑس ،اگر ساقه رطوبت باالیی داشته باشد
و رطوبت برگ برای بستهبندی م ک قرار گیرد ،برهواسرطه رطوبرت
باالی ساقه ،احتمال فساد محصول بستهبندی شرده براال خواهرد برود
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( .)Kung et al., 1987لذا بایستی ترتیبی اتخرا گرردد کره سرطوح
رطوبتی ساقه و برگ نزدیک به یﮑدیگر باشند.
با پیشرفت علوم محاسباتی ،شبیهسازی و مدلسازی پدیردههرای
فیزیﮑی همچرون خشرک شردن گیاهران بیشرتر مرورد مطالعره قررار
گرفتهاند .دلیل این عمل ،مزیتهرای مختلرف شربیهسرازی از جملره
کاهش هزینرههرا ،کنتررل دقیرﻖ فرآینرد و هرمچنرین زمران کرمترر
شبیهسازی نسبت به شرایط واقعی مریباشرد .طیرف وسریعی از مرواد
ﻏذایی و محصوالت کشراورزی از جملره بافرتهرای گیراهی ،ﻏر ت
خیره شده در انبارها و مواد ﻏذایی بسرتهبنردی شرده در سرردخانه را
میتوان بهعنوان مواد متخلخل در نظر گرفت .یک ماده متخلخل 8به
یک ساختار نسبتاً جامد اط ق میشود کره دارای مجراری و منافرذی
بوده که با سیال (گاز یا مایع) پر میگردد .بهطور کلی ،بسیاری از ایرن
منافذ بهصورت داخلی به یﮑدیگر متصل هستند؛ بهطوری کره انتقرال
جرم از طریﻖ منافذ امﮑانپذیر است و در واقع فرآیند انتقال سریعتر از
طریﻖ ساختار جامد انجام میپذیرد .در سیسرتمهرای ﻏرذایی ،بخرش
عظیمی از فرآیندها میتوانند بهعنوان انتقرال جررم و گرمرا از طریرﻖ
محیط متخلخل مشراهده شروند ).(Datta, 2007a; Datta, 2007b
انتشار مولﮑولی گونههای گازی (بهعنوان مثال بخار) در یک مخلرو
گازی (به عنوان مثرال ،بخرار و هروا) توسرط قرانون فیرک (رابطره )8
توصیف میشود:
()8

cg
s

ngdiff   Dg

که  gنشاندهنده گونههای گاز ngdiff ،شار جرمی گاز با توجه به
انتشار Dg ،قابلیت انتشرار مولﮑرولی گراز در محریط متخلخرلcg ،
ﻏلظت گاز و  sمسافت است .قابلیت انتشرار مولﮑرولی گراز در حالرت
تودهای به قابلیت انتشار مولﮑولی گاز داخل ماده متخلخل با استفاده از
انحنا τ 2و تخلخل  مربو میگردد (رابطه :)2
D
()2
Dg  



که  Dقابلیت انتشار گاز در توده است .همچنین مخلو بخرار آب
و هوا بهعنوان گاز ایدهآل فرض میگردد (.)Datta, 2007b
از جمله اولین مطالعات انجام شده در مرورد مردل خشرک کرردن
یونجه در شرایط مزرعهای میتوان به کار انجام شرده توسرط روترز و
چن ( )Rotz and Chen, 1985اشاره کرد؛ در این مطالعه نرخ خشک
شدن یونجه را بین نسربت رطوبرت  28ترا  18درصرد (برر پایره ترر)
اندازهگیرری کررده و از همبسرتگی خطری بررای تعیرین فاکتورهرای
محیطی نرخ خشک شدن استفاده کردند .در مطالعهای دیگرر پاتیرل و
1- Porous medium
2- Tortuosity
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همﮑاران ( )Patil et al., 1993یونجه ترازه بریرده شرده ( 56ترا 18
درصد نسبت رطوبتی) را به دو صورت مﮑانیﮑی و شیمیایی تیمار داده
و سﭙس در یک خشککن خشک کردند .ساقههرای خررد شرده برین
سطوح نرم و صا و یا بین دو ﻏلتک شیاردار طولی سه برابر سریعتر
از ساقههای فشرده خشک شدند .از نظر سطوح رطوبتی ،بررگ هرا دو
برابر سریعتر از ساقههای خرد شده و چاار برابر سریعتر از ساقههرای
خرد نشده خشک شدند .مدلسازی گذر هوای سرد از روی پلرتهرای
یونجره توسرط فاسرینا و سرخنسرنج ( Fasina and Sokhansanj,
 )1995انجام شده است .در مردل آنهرا از معرادالت جررم و حررارت
توزیع شده برای توصیف دما و رطوبت پلتها استفاده شرد .همچنرین
کوپل کردن 9فرآیندهای انتقال جرم و حرارت انجام گردید .فرهنگ و
همﮑاران ( )Farhang et al., 2010یک آون مایﮑروویو آزمایشگاهی
را برای خشک کردن یونجه با اعمال توان مرایﮑروویو در پرنج سرطح
( 728 ،648 ،958 ،818و  188وات) استفاده کردند .برازش 4دادههای
7
تجربی با سه مدل لوئیس ،6هندرسرون -پرابیس 5و وانرگ -سرینگ
نشاندهنده این بود که منحنریهرای خشرک شردن برهوسریله مردل
وانگ-سینگ ،باتر توصیف شدند .شبیهسازی سرینماتیﮑی و مطالعره
تجربی بر روی جریان هوای چرخشری بررای خشرک کرردن یونجره
توسط چه و همﮑراران ( )Che et al., 2015انجرام گردیرد؛ محققران
یک مدل آیرودینامیﮑی برای یونجه براساس نترایج تجربری چررخش
یونجه در جریان هوا ایجاد کردند .در این مطالعه ،تاثیر سرعت جریران
هوای خشک ،سرعت اولیه و زاویه جریان هوا بررسی گردید .سیلس و
همﮑراران ( )Siles et al., 2015محتروای رطروبتی و دمرا را بررای
سینتیک خشککردن یونجه بهطور همزمان مدلسازی کردنرد .طبرﻖ
نتایج بهدست آمده 16% ،از نتایج تجربی مربو به تغییر دما در داخرل
ساقه با زمان شبیهسازی شدند .یک مطالعه تجربری در مرورد خشرک
کردن مایﮑروویو یونجه در دستگاه خشککن مداوم 1انجام شده است.
حفظ کاروتن در این فرآیند مامترین هد پژوهش بود .شدت پرایین
تخریب کاروتن در فرآیند خشککردن مایﮑروویو با این واقعیت تفسیر
می شود که استفاده از خ ء امﮑان خشککردن در دمای پرایینترر را
فراهم میکند و باعث کاهش اکسیداسیون آن میشرود ( Ivanov et
.)al., 2018
با پیشرفت کاربرد دینامیک سریاالت محاسرباتی در بخرشهرای
مرتبط کشاورزی با صنعت ،پژوهشهای متنوعی در این بخش انجرام
شده است .یرک رویﮑررد مردلسرازی عرددی بررای خشرک کرردن
زیستتوده ارائه شده بود .مدل  CFDتوسعهیافته برا اسرتفاده از مردل
تحلیلی موجود که بر اساس تبخیرر اسرت ،اعتبارسرنجی شرد .توافرﻖ
3- Coupling
4- Fitting
5- Lewis
6- Henderson - Pabis
7- Wang- Singh
8- Continuous dryer
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قابلقبولی بین مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده محتوای آب
بهدست آمد ( .)Bartzanas et al., 2012در مطالعهای برا اسرتفاده از
روش دینامیک سیاالت محاسباتی ،تأثیر قطرر رات مرواد ﻏرذایی برر
روی پارامترهای عملﮑردی سریﮑلون جداکننرده شرامل افرت فشرار و
سررعت مرورد مطالعره قررار گرفرت (Rezvanivandefanayi and
) .Nikbakht, 2015صربرعلیلو و همﮑراران ( Sabralilou et al.,
 )2019مطالعهای را بر روی پروانهی  5پره موتور تراکتور ITM399
با استفاده از روش حجم محدود و مدل تعیین نویز جریان نرویز پارن
باند موجود در نرمافزار انسیس فلوئنت انجام دادند .طبﻖ نتایج ،بیشینه
مقدار نویز در نوک پرهها گزارش شد که به علت وجود سرعت و فشار
دینامیﮑی باال در این ناحیه برود .همچنرین یرک مطالعره عرددی بره
بررسی جداسازی گندم با استفاده از سیﮑلون استرماند بازده باال انجام
شد .در مطالعه آنها در  5سرعت مختلف ورودی مرواد (،84 ،82 ،88
 81 ،85و  28متر بر ثانیه) و همچنین  9دبی جرمری مختلرف (،8/88
 8/86و  8/8متر بر ثانیه) ،مشخصات داخرل سریﮑلون از جملره برازده
جداسازی و افت فشار برهصرورت کامرل مرورد بررسری قررار گرفرت
( .)Naimi et al., 2019در مطالعره دیگرری اثرر تیغره انحرافری برر
ویژگیهای جریان در محفظه جداسرازی نخرود برهصرورت عرددی و
تجربی مطالعه گردید .در این پرژوهش از مردل  k-εاسرتاندارد بررای
شبیهسازی جریان آشفته و از حلگر بر مبنای فشار برای حلگر جریران
باره گرفته شد .همچنین نتیجه نشان داد که مدل آشفته مورد نظر از
توانایی باالیی برای شبیهسازی جریانهای آشرفته در جداکننردههرای
ثقلری برخروردار اسرت ( .)Zobeiri et al., 2019در بخرش فررآوری
چغندرقند در یک کارخانه تولید شﮑر ،شبیهسازی ترموکمﭙرسرور بخرار
بهمنظور کاهش مصر انرژی در بخش کریستالیزاسیون مورد مطالعه
قرار گرفت .در این مطالعه بخار مرده بهوسیله یک ترموکمﭙرسور احیرا
شرررده و بررررای مصرررر دوبررراره مرررورد مصرررر قررررار گرفرررت
(.)Rezvanivandefanayi et al., 2019
با توجه به بررسی منابع و در نظر گرفتن حساسیت مواد پروتﺌینری
موجود در یونجه به حرارت ،تاکنون مطالعه جامعی در جارت بررسری
شدت ساقهکوبی یونجه در شرایط بدون استفاده از خشککن صرنعتی
انجام نشده است .همچنین ،مطالعه عددی در قالب شبیهسازی فرآینرد
انتقال جرم به هنگام خشک شدن یونجه صورت نگرفته است .هرد
از این تحقیﻖ توسعه یک مدل عددی بهمنظور دستیابی به یک روش
دقیﻖ و سریع برای بررسی فرآیند خشککردن یونجره و نیرز بررسری
کیفیت آن با استفاده از دادههای تجربی مریباشرد .همچنرین نمرودار
سینتیک خشککردن در شدتهای مختلف ساقهکوبی استخراج شرده
است .سﭙس با ارزیابی نمودن زمان مناسب بررای رسریدن بره مقردار
رطوبت باینه جات بستهبندی یونجه و بررسی تلفات در شردتهرای
مختلف ،باترین حالت برای ساقهکوبی پیشنااد گردیده است.

مواد و روشها
تحقیﻖ حاضرر در دو بخرش دادهبررداری تجربری و شربیهسرازی
عددی انجام گرفته است .روندنمای دادهبردای تجربی در این تحقیرﻖ
در شﮑل  8ارائه شرده اسرت .در ابتردا ،نمونرههرای یونجره از مرزارع
کشاورزی منطقه نازلوی شارستان ارومیه در آ ربایجران ﻏربری تایره
گردیدند؛ سﭙس نمونهها در  4تیمار مختلف شدت ساقهکروبی (شراهد،
ساقهکوبی با شدت کم ،متوسط و شدید) دستهبنردی شردند و نیرروی
مورد نیاز برای جدایش برگ از ساقه در تیمارهای مختلف برا دسرتگاه
آنالیز بافت اندازهگیری شد .در مطالعات قبلری از دسرتگاه بافرتسرنج
برای اندازهگیری کیفیت بافت میوه عناب ترازه ()Zhao et al., 2018
و همچنین برای اندازهگیری نیروی برشی گوشت پخته شده اسرتفاده
شده است ( .)Hopkins et al., 2011بهمنظور به دستآوردن نرخ از
دسررت دادن رطوبررت ،نمونررههررا وزن گردیدنررد و در ناایررت منحنرری
سینتیک خشک کردن استخراج گردید .با توجه به حساسیت محتروای
پروتﺌینی موجود در یونجه ،خشک شدن نمونهها بهصرورت طبیعری و
بدون استفاده از حرارت انجام شد که برای شبیهسازی خشرک شردن
یونجه در شرایط مزرعه از این روش استفاده شده است.
شدت ساقهکوبی بهصورت تعرداد ضرربات وارد بره سراقه تعریرف
میگردد .در این تحقیﻖ تأثیر شدت ساقهکروبی برر سرینتیک خشرک
کردن یونجه و ماکزیمم نیروی مورد نیراز بررای جردا کرردن بررگ از
ساقه مورد مطالعه قرار گرفته است .از نظر آماری ،آزمایشها بهصورت
فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی طراحی گردید .متغیرهرای
مستقل آزمایشها ،شامل شدت ساقهکوبی یونجه و زمران مریباشرد.
شدت ساقهکوبی در سه شدت ،ساقهکوبی برا شردت کرم (سراقه در 9
محل ضربه خورده) ،ساقهکوبی با شردت متوسرط (سراقه در  1محرل
ضربه خورده) و ساقهکوبی شدید (ساقه در  89محل ضرربه خرورده) و
زمان نیز در فواصل زمانی  2ساعته ( 86نمونرهبررداری  2سراعته) ترا
خشکشدن کامل یونجه در نظر گرفته شد .الزم بره کرر اسرت کره
تعداد ضربه در شدتهای مختلف ساقهکروبی برا توجره بره محردوده
سرعت پیشروی تراکتور در منابع ( 6تا  88کیلومتر بر ساعت) و برا در
نظر گرفتن سرعت ﻏلتکها ،قطر آنهرا و زوایرای وارد شردن علوفره
یونجه در نظر گرفته شده است .برای شبیهسازی اثرر سراقهکروبی برر
روی سرراقه یونجرره ،از السررتیکهررای مشررابه ﻏلتررکهررای ماشررین
ساقهکوبی برای ایجاد لایدگی بر روی ساقه و بهصورت دستی استفاده
شد (شﮑل  .)2این شبیهساز قابلیت تغییر ﻏلترکهرای برا تعرداد تیغره
مختلف را دارا میباشد .همچنین یک دیمر برای تغییر سرعت دورانری
محور در نظر گرفته شده است.

دانا و احمدی مقدم ،مطالعه تجربی و شبیهسازی سینتیک خشک شدن یونجه ساقهکوبی ...
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شکل  -1روندنمای انجام کارهای تجربی
Fig. 1. Diagrams of experimental works

شکل  -2شبیهساز ساقهکوب مورد استفاده
Fig.2. Used simulator for conditioning

هر تیمار شامل  5نمونۀ  68گرمی بودند کره بررای انردازهگیرری
ویژگیهای محصول در مراحل مختلرف مرورد اسرتفاده قررار گرفتنرد
(شﮑل -9الف) .متغیرهای وابسته آزمایشها شامل رطوبت محصول و
نیروی جدایش برگ از ساقه میباشند .بهمنظور بهدست آوردن مقردار
ماده خشک محصول ،دو نمونه از محصول طبرﻖ اسرتاندارد ،در کروره
تحت دمای  886درجره سلسریوس و مردت زمران  24سراعت طبرﻖ
استاندارد  ASAE S355.2خشک شدند.
در ادامه ،محصول خشک شده وزن گردید و مقدار ماده خشک آن
طبﻖ رابطه ( )9حاصل شد (:)Wiersma et al., 1993
()9
Dp=Ww-Wd

که در آن  Dpوزن ماده خشک Ww ،وزن نمونه ترر قبرل از قررار
دادن در کوره و  Wdوزن نمونه خشک بعرد از خرارج کرردن از کروره
میباشد .تمامی نمونهها به ازای هر دو ساعت برا اسرتفاده از تررازوی
دیجیتال  ANDمدل  DJ-V320Aبا دقت  8/888گرم ،وزن شرده و
سﭙس با بره دسرت آمردن مقردار رطوبرت محصرول ،بررای اسرتخراج
ماکزیمم نیروی جدایش برگ از ساقه توسط دستگاه بافتسنج 8مردل
 TA XT plusاستفاده شد .برای دادهبرداریها ،از گیرههرای کششری
متصل به پروب و از یک نیروسنج  6کیلوگرمی استفاده شد کره در آن
1- Texture Analyzer
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دقت اندازهگیری نیرو و جابهجایی برهترتیرب برابرر  ± 8/888گررم و
 ±8/888میلیمتر میباشد (شﮑل  .)4سرعت پروب دستگاه بافتسنج
بر روی  88میلیمتر بر دقیقه تنظیم گردید .در مطالعهای ،نویسرندگان
تاثیر محتوای رطوبتی و نرخ بارگذاری بر روی مقاومت کششی یونجه
را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه ،نرخ بارگذاری پروپ کششی

برای ساقه یونجه در سه سطح  88 ،6و  28میلیمتر بر دقیقه در نظرر
گرفته شد ( .)Nazari et al., 2009در مطالعهای دیگر از یک دستگاه
بافتسنج برای بهدست آوردن مقاومت نارایی ،چقرمگری و همچنرین
مدول یانگ پوست انگور سفید بیدانه استفاده کردند ( Hassanpour
.)et al., 2011

(ب)

(الف)

)(b

)(a

شکل ( -3الف) :دستهبندیهای مختلف برای محصول یونجه( ،ب) نمایی از یک ساقۀ کوبیده شده
Fig.3. Alfalfa crop (a) various classifications, (b) a view of a conditioned stem

شکل  -4دستگاه بافتسنج TA XT plus
Fig.4. TA XT plus texture Analyzer

برای بهدسرت آوردن نسربت رطوبرت از رابطره ( )4اسرتفاده شرد
(:)Doymaz, 2007
M  Me
MR  t
()4
M0  Me

نتایج استخراج شده در نرمافزار  SPSS 23 Statistics 23از نظر
آمراری مررورد تجزیرره تحلیررل قرررار گرفررت .همچنررین برررای مطالعره
معنیداری از آزمون چند دامنهای دانﮑن استفاده گردید.

که در آن MR ،نسبت رطوبت M t ،میزان رطوبت در هر لحظره
( M e ،)kgwater/kgmsرطوبت تعادلی ( )kgwater/kgmsو  M 0محتروای
رطوبت اولیه ( )kgwater/kgmsمریباشرد .الزم بره کرر اسرت کره ms
اندیس واحد محتوای رطوبت جرم ماده جامد مریباشرد .برا توجره بره
اینکه مقدار  M eدر مقایسه برا مقرادیر  M tو  M 0مقردار کروچﮑی
است ،لذا میتوان از آن صر نظر کرد و رابطه ( )4بهصورت رابطه ()6
تغییر میکند (:)Doymaz, 2007
M
MR  t
()6
M0

شبیهسازی عددی

در پژوهش حاضر ،هندسه ساقه یونجه در نرمافزار گمبیرت 2.4.5
رسم گردید و پس از شبﮑهبندی و اعمال شرایط مرزی بره نررمافرزار
انسیس فلوئنت  86منتقل گردید .سﭙس نوع حلگر بهصورت حلگر برر
مبنای فشار انتخاب شد و پس از تنظیم موارد مربو به حل از جملره
تعیین براقیمانرده و اعمرال فاکتورهرای زیرتخفیرف ،8شربﮑه از نظرر
استق ل شبﮑه بررسی شد و نتایج مربوطه استخراج گردید.

1- Under relaxation factors

دانا و احمدی مقدم ،مطالعه تجربی و شبیهسازی سینتیک خشک شدن یونجه ساقهکوبی ...

شکل  -5هندسه ساقه یونجه

شکل  -6شبﮑهبندی ساقه یونجه

Fig.5. Geometry of alfalfa stem

Fig.6. Meshing of alfalfa stem

رسم هندسه کلی در نرمافزار گمبیت و شبکهبندی

برای رسم هندسه یونجه ،چند نمونه تصادفی از ساقههای یونجره
انتخاب و پس از اندازهگیری مؤلفرههرای مربرو بره وجروه مختلرف،
میانگینی از ابعاد بهعنوان اندازه مورد استفاده در مردل هندسری مرورد
استفاده قرار گرفت .با توجه به اینکه میتوان ساقه یونجه را با تقریب
خوبی بهصورت متقارن محوری 8در نظر گرفت ،بررای کراهش زمران
پردازش در انجام تحلیلها از مدل دو بعدی استفاده گردید .شرماتیﮑی
از هندسه به همراه شبﮑهبندی آن در قالب شﮑلهای  6و  5ارائه شده
است.
شبکهبندی

بعد از رسم هندسه ،بایستی مدل هندسی شربﮑهبنردی گرردد ترا
تمامی معادالت برای شبﮑههرا حرل گردیرده و سرﭙس جرواب نارایی
استخراج گردد .از این رو با توجه به نوع هندسه ،انتخراب نروع شربﮑه
مناسب از اهمیت باالیی برخروردار اسرت .برا توجره بره ویژگریهرای
2
هندسی مسﺌله و قابلیتهای شبﮑههای مختلف ،از شبﮑه چاارضلعی
استفاده شد تا جواب مدل دقت باالیی داشته باشد .الزم به کر اسرت
که برای شبﮑهبندی مورد نظر ،با توجه به ساختار با سرازمان ،مقرادیر
مربو به کیفیت شبﮑه در جدول  8ارائه شده است.
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توجه به شرایط مسﺌله از شر مرزی ورودی ،9شر مرزی خروجی 4و
شر مرزی دیواره 6در حالت استاندارد استفاده شده است (جدول .)2
جدول  -1مقادیر مربو به کیفیت شبﮑه
Table 1- Mesh quality parameters
پارامتر کیفیت
مقدار
Value
9.94
0.86
0.21

Quality parameter
Maximum aspect ratio
Minimum Orthogonal Quality
Maximum Orthogonal Skewness

برای مدل جریان ،معادالت پیوسرتگی و مومنتروم در سره راسرتا
برای سرعتهای سطحی هوا و توزیع سرعت حل گردید .اساس حرل
و استخراج میدان در نرمافزارهای مختلف عددی ،بر پایه معادالت بقرا
میباشد که معادله پیوستگی (قانون بقرای جررم) ،معادلره مومنتروم و
معادله انرژی بهترتیب بهصورت رابطههای ( )5ترا ( )1ارائره شردهانرد
(:)Anderson, 2009



) (  ui
()5
t xi
()7

 u u 



( ui )  ( uiu j )   pij    i  j    gi
 x x 
t
x j
xi 
i 
 j

تعریف شرایط مرزی

بعد از رسم هندسه و شبﮑهبندی ،ارائه شرایط مرزی برای مسرﺌله
ضروری بوده و تعریف نوع صحیح آن حائز اهمیرت براالیی اسرت .برا
1- Axisymmetric
2- Quad

3- Inlet boundary condition
4- Outlet boundary condition
5- Wall boundary condition
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جدول  -2شرایط مرزی استفاده شده در شبیهسازیها
Table 2- Applied boundary condition in simulations
شرط مرزی مورد استفاده
توصیف شرط مرزی
Boundary condition description

برای اعمال شرایط مرزی سرعت

شر مرزی ورودی

For applying velocity boundary condition

Inlet boundary condition

شر مرزی فشار خروجی در محل ضربات

شر مرزی خروجی

Pressure outlet boundary condition in impacts

Outlet boundary condition

دیواره استاندارد برای اثرات دیواره

شر مرزی دیواره

Standard wall for wall effects

Wall boundary condition

(  E ) 
p 
T 
)  (  ui E  ui p)   (keff )  (ui ij
t
xi
t xi
xi xi
 u u j  2 u
 ij  eff  i    eff k  ij
 x x  3 x
i 
k
 j

()1

Used boundary condition

که در آن ρ ،چگالی ( t ،)kg m-3زمران ( ،)sو  uiو  ujبرهترتیرب
اجررزای سرررعت سررطحی ( P ،)m.s-1فشررار ( gi ،)Paشررتاب جا برره
( ،)m.s-2ویسﮑوزیته ( τ )Pa.sتانسور تنش ( E ،)Paانرژی کرل (،)J
 kانرژی جنبشی آشفته ( T ،)m2⋅s−2دما ( )Kو i, j = 1, 2, 3 (x, y,
) zهستند .از حگر بر پایه فشار استفاده شده و مسﺌله برهصرورت پایرا
حل شد .خواص مربو به یونجه با در نظر گررفتن سراختار متخلخرل
آن از کتابخانه نرمافزار انسیس فلوئنرت فراخروانی شرد .ضررایب زیرر
تخفیف بهجز برای چگالی ،مقادیر پیشفرض نرمافزار در نظرر گرفتره
شد .از روش گسستهسازی مرتبه دوم پیشرو باره برده شد .همچنرین
کوپلینگ سررعت و فشرار برا اسرتفاده از اسرﮑیم  SIMPLE8انجرام
پذیرفت.
آزمون استقالل از شبکه

برای اینکه حل شبﮑه محاسباتی از تعداد شربﮑه مسرتقل باشرد،
آزمونی تحت عنوان آزمون استق ل از شربﮑه انجرام گرفرت .در ایرن
پژوهش از  6سطح شبﮑه شامل ( 1588سطح یرک)( 84274 ،سرطح
دو)( 28888 ،سطح سه)( 21484 ،سطح چاار) و ( 95245سطح پرنج)
عدد شبﮑه برای سطوح شبﮑهبندیها باره برده شد .مشخص شد کره
بعد از شبﮑه سطح سروم عردد شربﮑه ( )28888تغییرر محسوسری در
جواب ایجاد نمیشود (شﮑل  .)7بنابراین از ایرن سرطح شربﮑه بررای
انجام شبیهسازیها استفاده شد.

نتایج و بحث
در این بخش نمودار سینتیک خشک شردن نمونرههرای مختلرف
1- Semi Implicit Method for Pressure Linked Equation

ارائه شده است (شﮑل  .)1با مقایسه این نمودارها میتوان دریافت که
بافت گیاه در مواجه با شدتهای مختلف ساقهکوبی چه پاسرخی را از
خود نشان میدهد .در این نمودار نسبت رطوبت در مقابل زمان خشک
شدن در  4تیمار مختلف شاهد 9 ،ضربه 1 ،ضرربه و  89ضرربه ارائره
شده است .شﮑل  1نمودار تغییرات نسبت رطوبت را پس از گذشت 98
ساعت و رسیدن رطوبت نمونهها به حدود  88درصد نشان میدهد .در
ابتدای فرآیند خشک شدن اخت بین تیمارهای مختلف کرم اسرت،
ولی بعد از گذشت حدود  6ساعت از ابتدای شروع این فرآیند ،اخت
بین تیمارهای مختلف و علیالخصوص بین تیمرار شراهد و تیمرار 89
ضربه با شدت بیشتری افزایش مییابد.
همانطور که انتظار میرود یونجره برا سراقهکروبی شردید ،سرطح
رطوبتی پایینتری نسبت به سایر تیمارها دارد .با توجره بره شرﮑل ،1
برای رسیدن یونجه به رطوبت حدود  86درصد در ساقه کوبیهای برا
شدت کم ،متوسط و شدید ،برهترتیرب حردود  89 ،84/6و  82سراعت
زمان نیاز است که این مقدار برای نمونه شراهد در حردود  81سراعت
است ،لذا ساقهکوبی بسته به شدت آن (کم ،متوسط و شدید) میتواند
زمان رسیدن به رطوبت ایدهآل جات بستهبنردی را برهترتیرب ،81/4
 27/7و  99/9درصد برای شدت کم ،متوسط و شدید کاهش دهد.
در نتررایج تحقیقررات روتررز و چررن ()Rotz and Chen, 1985
بهدست آمده است که کوبشهای ایجاد شده بر روی ساقه گیاه یونجه
در حین ساقهکوبی ،نرخ استفاده از محلولهای شریمیایی و همچنرین
محتوای رطوبتی اثر مستقیمی بر زمان خشک شدن یونجه دارد.
در جدول  9و  4نتایج مربرو بره تجزیره واریرانس منرابع تغییرر
بهترتیب در آزمایشهای اول و دوم ارائه شده اسرت .در آزمرایش اول
شدت ساقهکوبی در  9سطح ،زمان در  7سرطح برهعنروان متغیرهرای
مستقل و نسربت رطوبرت گیراه یونجره بعرد از خرروج رطوبرت از آن
به عنوان متغیر وابسته در نظرر گرفتره شرد .الزم بره کرر اسرت کره
آزمایش در  9تﮑرار انجام پذیرفت .نتایج نشان میدهد که هر دو تیمار
شدت ساقهکوبی و زمان اثر معنیداری در سطح احتمال  %11بر روی
زمان خشک شدن یونجه دارد.

Maximum mass fraction of
H2O (%)

...  مطالعه تجربی و شبیهسازی سینتیک خشک شدن یونجه ساقهکوبی،دانا و احمدی مقدم
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Fig. 8. Drying kinetics of various treatments of alfalfa

 نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) شدت ساقهکوبی و زمان بر روی نسبت رطوبت-3 جدول
Table 3- Results of variance analyses (mean square) of Conditioning intensity and time on the moisture ratio
منبع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F مقدار
احتمال
Source of variations

Degree of freedom

Mean square

شدت ساقهکوبی

2

85.597

3326.344

6

8248.189

320529.436

12

2.695

104.735

40

0.026

Conditioning intensity

زمان
Time

شدت ساقهکوبی×زمان
Conditioning intensity× Time
خطا
Error

کل

F-Value
**

62

Total

معنیدار در سطح احتمال یک درصد
**

Probability

**اخت

Significant difference in 1% probability level

**

**

<0.0001
<0.0001
<0.0001
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ساقهکوبی و زمان بر روی بیشینه نیروی جدایش برگ از ساقه نیرز در
سطح آماری یک درصد ،معنیدار بهدست آمده است.

همچنین در آزمایش دوم ،شردت سراقهکروبی و زمران برهعنروان
متغیرهای مستقل و بیشینه نیروی جردایش بررگ از سراقه برهعنروان
متغیر وابسته در نظر گرفته شرد .طبرﻖ نترایج برهدسرت آمرده شردت

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) شدت ساقهکوبی ،زمان بر روی نیروی جدایش برگ از ساقه
Table 4- Results of variance analyses (mean square) of Conditioning intensity, and time on the leaf-stem separation
force
منبع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
مقدار F
احتمال
Probability

F-Value

Mean square

Degree of freedom

Source of variations

<0.0001

**702.659

0.589

2

شدت ساقهکوبی

<0.0001

**631.884

0.530

3

<0.0001

**25.099

0.021

6

0.001

22

Conditioning intensity

زمان
Time

شدت ساقهکوبی×زمان
Conditioning intensity× Time

خطا
Error

کل

35

** اخت

Total

معنیدار در سطح احتمال یک درصد
**

Significant difference in 1% probability level

برای آزمایش اول ،از شﮑل  1که در مورد مقایسه میانگین آزمون
چند دامنهای دانﮑن برای نسبت رطوبت است میتوان نتیجره گرفرت
که سطح دوم ساقهکوبی و سطح اول زمان ،بیشترین تأثیر را بر فرآیند
خشک کردن داشته است و هر سه تیمار سطح اول زمان در یک گروه
قرار دارند .دلیل قرار گرفتن این سه تیمار فوق در یک گروه به خراطر
نرخ باالی انتقال رطوبت در ابتدای آزمرایش و انتقرال آب آزاد داخرل

بافت ساقه میباشد .همچنین سطح سوم سراقهکروبی و سرطح هفرتم
زمان دارای کمترین تأثیر بر روی فرآیند خشک کردن میباشرد؛ چررا
که بافت ساقه مقدار محتوای رطوبتی زیادی را قبرل از ایرن تیمرار از
دست داده و تغییرات رطوبت به سبب این تیمار دارای کمترین مقردار
خود است.

a a a

gh hi i

g gh i

fg g h

e e
f

d

c c

time level 1 time level 2 time level 3 time level 4 time level 5 time level 6 time level 7
13-impacts

8-impacts

3-impacts

شکل  -9نتایج مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانﮑن برای آزمایش اول (نسبت رطوبتی)
)Fig. 9. Results of Duncan test to compare means for first experiment (moisture ratio
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دانا و احمدی مقدم ،مطالعه تجربی و شبیهسازی سینتیک خشک شدن یونجه ساقهکوبی ...

در آزمایش دوم شدت ساقهکوبی در  9سطح و زمران در  4سرطح
در نظر گرفته شدهاند .در مورد شﮑل  88نیز میتوان ایرنگونره بیران
کرد که در ابتدا با توجه به ساختار ساقه (دارای محتوای رطوبتی براال)
و همچنین زمان کوتاهتر در تیمار سرطح سراقهکروبی اول و محردوده
زمانی اول برای از دست دادن رطوبت ،نیروی جردایش براالیی مرورد
نیاز بوده است .برعﮑس ،تیمار دارای سطح سوم ساقهکوبی و محدوده
زمانی چاارم ،با اعمال شدت ساقهکوبی باالتر و همچنین گذر زمران،
بافت گیاه یونجه خشک شده و باعث کاهش بیشینه نیروی مورد نیراز
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برای جدایش برگ از سراقه مریشرود .دلیرل اصرلی کراهش نیرروی
ماکزیمم جدایش برگ از ساقه ،کاهش رطوبرت محصرول اسرت کره
تحت تاثیر شدتهای مختلف ساقهکوبی میباشد .در مطالعه نظرری و
همﮑاران ( ،)Nazari et al., 2008تاثیر سطوح مختلف رطوبرت (،88
 48 ،28و  18درصد محتوای رطروبتی در مبنرای ترر) برر روی تروان
برشی و انرژی برش در سطح احتمال  6درصد ماننرد مطالعره حاضرر
بهصورت معنیدار بهدست آمد.

3

d

d
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b
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شکل  -11نتایج مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنهای دانﮑن برای آزمایش دوم (نیروی جدایش برگ از ساقه)
)Fig.10. Results of Duncan test to compare means for second experiment (leaf-stem separation force

میافتد .در کارهای مشابه ویژگیهای خمشی و برشی ساقه گل رنگ
در رطوبتهای مختلف مورد مطالعه قررار گرفتره اسرت .طبرﻖ نترایج
بهدست آمده کاهش رطوبت ساقه سبب کاهش ترنش برشری اعمرال
شده و همچنین نیروی برشی شده اسرت ( Shahbazi and Nazari,
 .)2012همچنین در مطالعه مربرو بره ترأثیر محتروای رطروبتی برر
ویژگیهای برشی کاه جو ،محققان به این نتیجره رسریدهانرد کره برا
کاهش رطوبت ،تنش برشی و انرژی برش کاهش مییابد ( Tavakoli
.)et al., 2009

تأثیر رطوبت محصول بر نیروی جدایش برگ از ساقه

از جمله عوامل مارم مروثر برر نیرروی جردایش بررگ از سراقه،
محتوای رطوبتی بافت در زمان آزمایش است که باید از نظر ترأثیر برر
مقدار نیرو در زمان بررسری شرود .از ایرن رو سره نمونره از محصرول
سراقهکرروبی شرده یونجرره بررا شردتهررای مختلررف کره نسرربتهررای
رطوبتهای مختلف داشتند از نظر نیروی جردایش بررگ از سراقه برا
همدیگر مقایسه شده و نتایج حاصرل گرزارش گردیرد (جردول  .)6برا
کاهش مقدار رطوبت ،میزان نیروی مورد نیاز با نرخ بیشرتری کراهش
مییابد که به دلیل کاهش میزان رطوبت و تردتر شدن محصول اتفاق

جدول  -5مقدار ماکزیمم نیروی جدایش برگ  5ساعت بعد از شروع آزمایش در درصدهای مختلف رطوبت و شدتهای ساقهکوبی
Table 5- Maximum leaf separation force for different moisture percent in 6 hours after starting the experiments at
various conditioning intensities
شدت ساقهکوبی
درصد رطوبت
مقدار ماکزیمم نیرو
)Maximum Force (N
2.19

)Moisture Percent (%
51.05

Conditioning intensity
شاهد ()Control

2.15

49.56

2.12

48.62

2.07

46.33

 9ضربه ()3 impacts
 1ضربه ()8 impacts
 89ضربه ()13 impacts
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ایجاد شرده در نمرودار نیررو-زمران مریگرردد ( Engels and Jung,

نظر به اهمیت نیروی ماکزیمم برای جدایش برگ از ساقه ،مقردار
تغییرات این پرارامتر بررای تیمرار  9ضرربه بره تصرویر کشریده شرد.
همانطوری که در شﮑل  88مشاهده میگردد ،با شروع فرآیند کشرش
در دستگاه بافتسنج ،مقدار نیروی کششری در ده ثانیره اول افزایشری
تقریبا خطی داشته و سﭙس با یک افت ناگاانی در یرک مقردار پرایین
ثابت قرار گرفته و در ناایت به مقدار صفر (جدا شدن کامرل بررگ از
ساقهگاه یونجه) رسیده است .دلیل این تغییرات نیرو به ازای زمان ،به
بافت بخش اتصالیافته برگ به ساقه مربو میگردد که نشاندهنرده
ساختار چندالیه (بیشینه مقدار قله اول مربو به الیه بیرونی و مقردار
بیشینه قله دوم مربو به الیه داخلی) بخش اتصال میباشد .چرا کره
الیههای بیرونی و درونی با توجه به همین سراختار چندالیره سرطوح
رطوبتی مختلفی دارند و همین تفاوت در سطح رطوبت سبب تغییرات

.)1998
نظری و همﮑاران ( )Nazari, et al., 2008مطالعرهای در قالرب
تاثیر محتوای رطوبتی (چاار سطح) و ارتفاع ساقه (سه سطح) بر روی
تعدادی از ویژگیهای ماندسی ساقه گیاه یونجه انجرام دادنرد .طبرﻖ
نتایج بهدست آمده در این مطالعه ،توان برشری برا افرزایش محتروای
رطوبتی ،افزایش یافت ،کره در توافرﻖ برا نترایج ایرن مطالعره اسرت.
همچنین انرژی برش نیرز برا افرزایش محتروای رطروبتی یرک رونرد
افزایشی را نشان داد .الزم به کر است ،بیشترین توان برشری متعلرﻖ
به بخش پایینی ساقه و کمترین توان برشی به بخرش براالیی سراقه
تعلﻖ داشت.
3
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شکل  -11نمودار نیرو -زمان برای سرعت پروب  88میلیمتر بر دقیقه در تیمار سه ضربه
Fig. 11. Force-time chart in probe speed of 10 mm min-1 for 3 impacts treatment

شبیهسازی

برای اطمینان از صحت نتایج بهدست آمده از شبیهسازی عرددی،
بایستی نتایج شبیهسازی با نتایج حاصل از نتایج تجربی اعتبارسرنجی
گردد .بررای ایرن منظرور از مقردار رطوبرت کره برهصرورت تجربری
اندازهگیری شده بود و مقایسه آن با مقدار رطوبت خروجی از نرمافرزار
استفاده گردید و نتایج مربوطه در قالب شﮑل  82ارائه گردیرده اسرت.
همانطور که در شﮑل  82مشاهده مریگرردد ،نترایج شربیهسرازی از
تطابﻖ باالیی با نتایج تجربی (ماکزیمم خطای  )%1/1برخوردار اسرت.
دالیل این تطابﻖ خوب را میتوان توانمنردی براالی روش دینامیرک
سیاالت محاسباتی در شبیهسازی فرآیند انتقرال جررم دانسرت کره در
تحقیقات قبلی نیز به آن اشاره شده است ;(Erriguible et al., 2006
) .Jamaleddine et al., 2010همچنین انتخاب تعداد مناسب مرش
برای شبﮑهبندی هندسه و انتخاب مدل مناسب جات تحلیرل عرددی
دانست .چرا که اگر تعداد مناسب شبﮑهبندی (چه تعرداد بسریار براال و
چه تعداد پایین) اتخا نگردد ،سربب افرزایش خطرای گررد کرردن 8و

1- Round-off error

همچنین خطای قطع 2خواهد شد که در هر دو مورد خطای عرددی را
افزایش خواهد داد.
نتایج مربو به شبیهسرازی عرددی در قالرب کانتورهرای انردازه
سرعت و کانتورهای نسبت جرمی مربرو بره رطوبرت (بخرار آب) در
ادامه ارائه شده است .الزم به کر است که به دلیل حجم باالی نتایج
مربو به حالتهای مختلف ،نتایج شبیهسازی مربو به تیمار شاهد و
سایر تیمارها برای حالت با سه ضربه ارائه شده است.
اندازه سرعت

اندازه سرعت برای مجرای داخلی ساقه بیانگر نرخ انتقال رطوبت
در داخل ساقه است .با توجه به ماهیت حل مسﺌله که بهصورت گرذرا
است ،کانتور اندازه سرعت برای بخرشهرای براالیی و پرایینی سراقه
یونجه ارائه شده است .همانگونه کره از شرﮑل  89مشرخص اسرت،
برای هر دو بخش در نزدیﮑی بخشهایی که ضربه بره آن بخرشهرا
وارد شده است ،گرادیان سرعت مشاود است که این گرادیان به خاطر
تغییرات مسیر و تغییرات سرعت محوری در آن نقا ایجاد شده اسرت
2- Truncation error

دانا و احمدی مقدم ،مطالعه تجربی و شبیهسازی سینتیک خشک شدن یونجه ساقهکوبی ...

و سبب ایجاد تغییر در کرانتور انردازه سررعت شرده اسرت .در شرﮑل
 -89الف که به کانتور اندازه سرعت قسمت باالیی ساقه گیراه یونجره
تعلﻖ دارد ،عمده مقدار سررعت در بخرش مرکرزی سراقه و در ادامره
کاهش مقدار اندازه سرعت تا نزدیﮑی صفر در نزدیک دیواره ،بهخوبی
نشان داده شده است که موید شر عردم لغرزش در نزدیرک دیرواره
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لحاظ شده است .همچنین با توجه به شﮑل -89ب میتروان دریافرت
که برشهای ایجاد شده با هدایت رطوبت از محلهرای بریرده شرده
سبب کاهش اندازه سرعت بعد از محل اعمرال بررش شرده و تقریبراً
سبب کاهش  98درصدی در مقردار انردازه سررعت راسرتای حرکرت
رطوبت گردیدهاند.
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شکل  -12اعتبارسنجی بین دادههای تجربی و نتایج شبیهسازی
Fig. 12. Validation between experimental data and simulation results

نﮑته مام دیگری که از کانتورها استخراج میگردد؛ کاهش میزان
سرعت در مقطع ساقه بهواسطه مقاومت داخلی ساختار متخلخل گیراه
است که رفته رفته باعث کاهش سرعت انتقال مواد میگرردد .مقردار
بیشررررینه سرررررعت برررررای بخررررش داخلرررری سرررراقه مقرررردار
 1/822×9-88 mm.s-1است که به نوعی مقدار پایین اندازه سررعت و
به تبع آن انتقال جرم در داخل ساقه را نشان میدهد .ضمناً با استفاده

از کانتورها این نتیجه قابل برداشت اسرت کره در محرلهرای اعمرال
ضربه ،سرعت انتقال رطوبت از حدود میرانگین  8/8886 mm.s-1بره
حدود میانگین  8/882 mm.s-1رسیده است و افزایش حدوداً  4برابری
را در این مناطﻖ نشان میدهد که علت خشک شدن سریعترر یونجره
ساقهکوبی شده ،همین مسﺌله است.

(ب)

(الف)

)(b

)(a

شکل  -13کانتور اندازه سرعت؛ (الف) :قسمت باالیی ساقه( ،ب) قسمت پایینی ساقه
Fig. 13. Contour of velocity magnitude; (a): Top section of stem, (b): Bottom section of stem
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نسبت جرمی رطوبت

با توجه به اهمیت انتقال جرم در فرآیند انتقال رطوبت ،کانتورهای
مربو به نسبت جرمی رطوبت آورده شده است .در شﮑل -84الف که
به بخش باالیی گیاه اختصاص دارد با توجه به محل انباشتگی رطوبت
که نزدیک به دیواره میباشد ،نسبت رطوبت در این نواحی باالست ،در
بخش باالیی و با توجه به مسدود در نظر گرفتن بخش انتارای سراقه
میزان انتقال رطوبت از این بخش دارای مقدار بسیار پایینی میباشد و
در نزدیک دیرواره بره میرزان صرفر مریرسرد .همچنرین در نزدیﮑری
محلهای اعمال ضربه با توجره بره عردم انباشرتگی رطوبرت ،دارای
نسبت جرمی نسبتاً پایینی میباشد.
ع وه بر موارد کر شده ،در شﮑل  86محل اعمرال دو ضرربه در

کنار هم ارائه شده است تا روند کاهشی میزان رطوبت در محصرول و
خشک شدن آن برا گذشرت زمران و تحرت ترأثیر انتقرال رطوبرت از
دیوارهها و همچنین محلهای اعمال ضربه قابلتوجیه باشد .همچنین
میزان گرادیان نسبت جرمری در نزدیﮑری محرلهرای اعمرال ضرربه
بهخوبی قابل مشاهده است .این نﮑته حائز اهمیت است که بیشرترین
میزان نسبت جرمی رطوبت در نزدیﮑی دیوارهها و بره مقردار تقریبری
 8/15میباشد .از نظر نتایج بهدست آمده از شبیهسازی سایر حالتهرا
نیز تطابﻖ خوبی بین نتایج بهدسرت آمرده از نترایج تجربری و شربیه-
سازیهای عددی برقرار است و در تمامی سطوح خطا زیر  88درصرد
مرریباشررد .در جرردول  5مقایسررهای بررین دادههررای تجربرری و نتررایج
شبیهسازی به همراه مقدار خطا بر حسب درصد ارائه شده است.

(ب)

(الف)

)(b

)(a

شکل  -14کانتور نسبت جرمی رطوبت؛ (الف) :قسمت باالیی ساقه( ،ب) قسمت پایینی ساقه
Fig. 14. Mass fraction contour of humidity; (a): Top section of stem, (b): Bottom section of stem

شکل  -15کانتور نسبت جرمی رطوبت
Fig. 15. Mass fraction contour of humidity
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جدول  -6مقایسه بین دادههای تجربی و نتایج شبیهسازی نسبت جرمی رطوبت به همراه مقدار خطا بر حسب درصد
Table 6- A comparison of experimental data and numerical results of humidity mass fraction with error in percent
تیمار
تجربی
شبیهسازی
خطا ()%
)Error (%

Numerical

Experimental

Treatment

6.17

0.81

0.86

شاهد

4.65

0.82

0.86

3.66

0.82

0.85

8.4

0.76

0.83

تلفات

در شﮑل  85تلفات شدتهای مختلف ساقهکوبی ارائه شده است.
به منظور ارائه گزارش در مقیاس درصد ،با وجود  68گرمی بودن هرر
دسته ،مقادیر در عدد  2ضرب شدند تا گرزارش برهصرورت تلفرات در
 888گرم از آن دسته گزارش شود .در کل ،دسته شاهد دارای کمترین

Control

 9ضربه
3-impacts

 1ضربه
8-impacts

 89ضربه
13-impacts

مقدار تلفات با  8/265گرم به ازای  888گرم و دسته  89ضربه دارای
بیشترین تلفات با مقدار  7/65گررم در  888گررم از محصرول اسرت.
نﮑته حائز اهمیت افزایش تلفات ساقهکوبی بعد از ساقهکوبی با شردت
 1ضربه است ،بهطوری که بعد از این شدت تلفرات برا نررخ بیشرتری
افزایش مییابد.

7.56

8
7

5
3.64

4
3
1.88
1.256

2

Losses (g/100gr) %

6

1
0
13cut

3cut
8cut
Conditioning intensity

sh

شکل  -16تلفات شدتهای مختلف ساقهکوبی
Fig. 16. Losses of various intensities of conditioning

الزم به کر است که با توجه به ارزیابیهای انجام گرفته از نظرر
زمان خشک شدن تا رسیدن به رطوبت باینه و همچنین مقدار تلفات
بر حسب گرم محصول خشک شده ،از بین  4تیمار مختلف ،با در نظر
گرفتن کیفیت محصول ناایی و تلفات آنها ،تیمار با  1ضربه بهعنوان
باترین حالت انتخاب شد.

نتیجهگیری
در محصوالت علوفهای مانند یونجه ،رسیدن محصول به رطوبرت
مطلوب در زمان بستهبندی از اهمیت باالیی برخروردار اسرت .در ایرن
پژوهش ،گروه شاهد و  9گروه ساقهکوبی شده از گیاه یونجره از نظرر

نرخ از دست دادن رطوبت ،نیروی مورد نیراز بررای جردایش بررگ از
ساقه در سرعت پروب  88میلیمتر بر دقیقه و در رطوبتهای مختلف
و همچنین شبیهسازی نرخ از دستدادن رطوبت با استفاده از دینامیک
سیاالت محاسباتی مورد بررسی قرار گرفتند .موارد بیان شده استخراج
گردید و مورد بحث قرار گرفت.
بررا در نظررر گرررفتن کیفیررت محصررول ناررایی و تلفررات آنهررا و
ارزیابیهای انجام گرفته بین  4تیمار مختلف (شاهد 9 ،ضربه 1 ،ضربه
و  89ضربه) ،تیمار  1ضربه ،ساقهکوبی متوسط بهعنوان باترین حالت
انتخاب شرد .همچنرین در هرر دو آزمرایش فاکتوریرل اثررات شردت
ساقهکوبی و زمان بهترتیب بر روی نسبت رطوبت و همچنین بیشرینه
نیروی جدا کردن برگ از یونجه بهصورت معنریدار در سرطح آمراری

2102  پاییز،3  شماره،21  جلد،نشریه ماشینهای کشاورزی

.خواهد شد
 مدل محیط متخلخل و بخش انتقال جرم مربرو بره،بنابر نتایج
گونهها در نرمافزار انسیس فلوئنت از قابلیت باالیی برای شربیهسرازی
جریانهای مربو به خشککرردن محصروالت کشراورزی برخروردار
 همچنین در نزدیﮑی محلهای اعمرال ضرربه گرادیران انتقرال.است
رطوبت مشاهده شده از شبیهسازیهای تجربی به خوبی تأثیر اعمرال
.ضربهها بر فرآیندهای انتقال داخل گیاه را نشان داد
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.یک درصد بهدست آمد
 دسته شاهد دارای کمترین میزان تلفرات برا،بهصورت جمعبندی
 ضربه دارای بیشترین تلفرات برا89  گرم و دسته888  گرم در8/265
 تلفات ساقهکوبی بعرد. گرم از محصول است888  گرم در7/65 مقدار
 بهطوری که بعرد از، ضربه افزایش یافته است1 از ساقهکوبی با شدت
 از ایرن رو شردت،این شدت تلفات با نرخ بیشتری افرزایش مرییابرد
 ضربه سربب افرزایش در میرزان تلفرات1 ساقهکوبی با تعداد باالتر از
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Introduction
Biodiesel is an eco-friendly renewable alternate fuel and is made from transesterification of vegetable oils
and animal fat. The use of biodiesel fuel as a strategy to conserve energy and reduce emissions is becoming
increasingly important in engines. Biodiesel fuels increase NOx emissions in the engines. Compensate for the
negative effect, the use of particles additive can be a reliable solution. In this study, the state of heat balance in a
single-cylinder, four-stroke diesel engine with different fuel combinations with DXBYGZ formula (X % diesel
fuel, Y % biodiesel mass, and Z ppm graphene oxide nanoparticles), has been studied experimentally.

Materials and Methods
Graphene nanoparticles in three levels of 30, 60, and 90 ppm were mixed with biodiesel produced from
cooking waste oil by transesterification method with volume percentages of 5 and 20% and pure diesel was used.
The test engine was a diesel engine, single-cylinder, four-stroke, compression ignition, and water cooling, in the
laboratory of renewable energies of agricultural faculty, Moghadas Ardabili University. The engine is connected
to a dynamometer and data were obtained after reaching steady state conditions. In thermal balance study, the
combustion process merely as a process intended to free up energy fuel, and the first law of thermodynamics is
used. The energy contained in the fuel is converted to useful and losses energies by combustion. Useful energy
measured by dynamometer as brake power and losses energy including exhaust emission and cooling system
losses. Variance analysis of all engine energy balance was done by split-plot design based on a completely
randomized design and the means were compared with each other using the Duncan test at 5% probability.

Results and Discussion
The results showed that by adding 60 ppm of graphene oxide and 20% biodiesel to diesel fuel, the useful
output power is reduced to a minimum and is reduced by about 5.52%. The results of the model evaluation of
useful power, exhaust emissions, and thermal losses in the cooling system showed that the exponential model
had a better fit. By adding biodiesel and graphene oxide nanoparticles to diesel fuel, the useful power was
reduced. In order to achieve the maximum useful output power and with the priority of adding biodiesel to a high
amount, the fuel composition of D80B20G90 had relatively better conditions. By adding 30 ppm of graphene to
pure diesel fuel, the equivalent power of exhaust fumes was reduced to a minimum of about 18.5%. In general,
heat loss through the cooling system in pure diesel fuel (D100) was lower than other fuel compounds. Pure diesel
fuel was recognized as the best fuel mixture due to having the highest useful power, and lowest energy losses in
the form of exhaust fumes and through cooling.

Conclusion
By adding graphene oxide to pure diesel fuel, the useful output power was reduced to a minimum. With the
increase of biodiesel to diesel fuel, the amount of power of the cooling system also increased. By adding
graphene oxide to pure diesel fuel, the equivalent power of the exhaust fumes was reduced. Heat loss through the
cooling system increased with the increase of nano-graphene and biodiesel.
Keywords: Biodiesel, Energy, Graphene oxide, Modeling, Nanoparticles
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تحلیل انرژی موتور دیزل با استفاده از مخلوطهای سوختی دیزل و بیودیزل حاوی نانو ذرات
اکسید گرافن
میثم اسحقی پیره ،1محمد غالمی پرشکوهی ،*1داوود محمدزمانی
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چکیده
در این تحقیق وضعیت تعادل گرمایی در یک موتور دیزل تک سیلندر ،چهار زمانه و آبخنک با کااربرد ناانوررات اکساید گارافن در مخلاو هاای
سوختی دیزل -بیودیزل بررسی شد .نانوررات اکسید گرافن در سه سطح  08 ،98و  18پیپیام به مخلو های بیودیزل-دیزل (نسبتهای حجمی صارر،
 5و  78درصد بیودیزل) اضافه شد .آزمایشها در شرایط بار کامل و سرعت  9588دور در دقیقه انجام شد .نتایج ارزیاابی مادل پایشبینای تاوا مریاد
خروجی ،توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز و توا معادل تلرات گرمایی سیستم خنککننده نشا داد که مدل نمایی برازش بهتری داشت .با افزود
بیودیزل و نانو ررات اکسید گرافن به سوخت دیزل توا مرید کاهش یافت .بهطوریکه با افزود  08پیپیام اکساید گارافن و  78درصاد بیاودیزل باه
سوخت دیزل ،توا مرید خروجی به کمترین مقدار خود رسیده و در حدود  5/57درصد کاهش یافت .بهمنظور دستیابی به بیشترین توا مرید خروجی و با
اولویت افزود بیودیزل به مقدار باال ،ترکیب سوختی 18پیپیام اکسید گرافن و  78درصد بیودیزل بهطور نسبی دارای شرایط بهتری بود .با افازود 98
پیپیام اکسید گرافن به سوخت دیزل خالص ،توا معادل دود اگزوز به کمترین مقدار خود رسیده و در حدود  90/5درصد کاهش یافت .در حالات کلای
تلرات گرمایی از طریق سیستم خنککننده در سوخت دیزل خالص نسبت به سایر ترکیبات سوختی پایینتر بود.
واژههای كلیدی :اکسید گرافن ،انرژی ،بیودیزل ،مدلسازی ،نانو ررات

مقدمه

1

سوختن سوختهای فسیلی منجر به انتشار آالیندههاای مختلرای
در هوا میشود که برای محیطزیست و بهداشت عمومی مضار اسات.
لذا مضرات استراده از سوختهای فسیلی موجاب افازایش توجاه باه
سوختهای جایگزین شده اسات .یکای از منااب پایادار کاه باهطاور
گستردهای در موتورهای احتراق داخلی استراده میشود بیودیزل است
که از مواد اولیه مختلا ،،از جملاه روغانهاای گیااهی ،روغانهاای
حیوانی ،روغن پخت و پز ،روغن میکرو جلبک و غیره بهدست میآیاد
( .)Abbasi et al., 2018بیودیزل از واکنش باین تاری گلیسایرید و
الکل در حضور کاتالیزور بهدست میآید .ترکیباات شایمیایی ساوخت
بیودیزل مشابه سوختهای فسیلی است (.)Bavafa, 2014
کاااهش مناااب اناارژیهااای فساایلی همااراه بااا تشاادید قااوانین
زیستمحیطی برای کنترل آالینادههاای خروجای موتاور ،اساتراده از
 -9گااروه مهندسای مکانیاک بیوسیسااتم ،واحااد تاکسااتا  ،دانشااگاه آزاد اسا می،
تاکستا  ،ایرا
)Email: gholamihassan@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.67098.0

سوختهای پاکتر و تجدیدپذیر را اجتناب ناپذیر کرده است .از اینرو،
استراده از سوخت بیودیزل هم بهعنوا راهکااری بارای حرا منااب
انرژی و هم کاهنده آالیندهها اهمیت بسیاری در موتورها پیادا کارده
است ( .)Said et al., 2015از طرفی دیگر ،سوخت بیاودیزل باعا
افزایش آالیناده اکسایدهای نیتاروژ ) (NOxدر موتورهاا مایشاود
(.)Gharehghani, 2020

تحقیقاات زیاادی در زمیناه وضاعیت تحلیال انارژی باا کااربرد
سوختهای مختلا ،در موتورهاای درو ساوز انجاام شاده اسات .در
تحقیقی وضعیت موازنه انرژی در یک موتور دیازل تاک سایلندر هاوا
خنک با استراده از مخلو های سوختی دیزل -بیودیزل بررسای شاد.
نتایج نشا داد سهم تلرات انرژی از طریق دود اگزوز بیشترین مقدار را
در همه درصدهای بیودیزل دارا بود ( 59/29درصد) که بیشترین مقدار
مربو به بیودیزل  07درصد ( 55/10درصد) و کمترین مقدار مرباو
به دیزل خالص ( 00/009درصد) بود (.)Abbasi et al., 2018
در مطالعهای بهمنظور بررسی تعادل گرمایی یک موتور دیزل چهار
سیلندر با کاربرد سوختهای دیزل و بیودیزل حاصل از روغان پاالم و
جاتروفا با نسبتهای  98و  78درصاد حجمای ،نتاایج نشاا داد کاه
مخلو  98و  78درصد حجمی بهترتیب برای بیودیزل روغان پاالم و
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جاتروفا منجر به تولید بیشتر تلرات گرمایی آب خنککننده نسبت باه
دیزل خالص شد .همچنین ،تلرات گرمایی از طریق دود اگزوز برای 10
درصد حجمی بیودیزل برای هر دو روغن پاالم و جاتروفاا نسابت باه
دیزل خالص کاهش یافت (.)Abedin et al., 2015
در پژوهشی دیگر افزود نانو ررات رویاکساید ( )ZnOبه ترکیب
سوخت هیدروژ و بیودیزل در یک موتور دوگانهسوز بیا گر این بوده
است که اندازه نانوررات بر روی میزا بهبود بازده موتور اثرگذار اسات
( .)Vellaiyan and Amirthagadeswaran, 2016همچنین بررسی
انجام شاده بار روی ساوخت دیازل دارای ناانوررات آلومینیاوم ()Al
نشا دهنده بیشتر بود نرخ آزادساازی حارارت و در نتیجاه افازایش
آالینده اکسیدهای نیتروژ ) (NOxاست (.)Mitchell et al., 2008
در تحقیقی دیگر افزود نانوررات سریماکسااید ( )CeO2باه ترکیاب
سوخت دیزل -بیودیزل باع بهبود فرآیند احتراق و در نتیجاه بهباود
راندما حرارتی شاد ( .)Khalife et al., 2017باا توجاه باه ماوارد
گرتهشده ،استراده همزما از افزودنیهای آب و ناانوررات ،مایتواناد
راهحل مطمئنی برای کاهش آالیندهها و و نیز بهبود راندما کااهش
مصرف سوخت باشد .قرهخانی و همکاارا ( )7895نشاا دادناد کاه
استراده از نانو مواد اکسید کبالات ( )Co3O4باا قطار باین  98تاا 98
نانومتر به سوخت دیزل در بهبود راندما حرارتی موتور موثر میباشاد
(.)Gharehghani et al., 2015
در تحقیقای تااثیر افازود ناانوررات آلومیناا ( )Al2O3بار روی
عملکرد و آالیندگی یک موتور دیزل تک سیلندر بررسای شاد .نتاایج
نشا داد که افزود این نانوررات سبب بهبود قابالتاوجهی در باازده
حرارتی ترمزی میشود ( .)Prabu et al., 2017حسینی و همکاارا
( )Hosseini et al., 2017تاایثیر افاازود  CO Al2O3بااا
دوزهااای 98،08،18پاایپاایام بااه مخلااو سااوخت  B5و  B10باار
پارامترهای مختل ،موتور و انتشار گازهای خروجی را بررسای کردناد.
نتایج نشا داد که گشتاور ،توا  ،مصرف ویژه سوخت ،باازده حرارتای
سااوخت  B10Al90بااهترتیااب بااا  +98/09 ،+5/90،+5/90و -90/00
درصد در مقایسه با سوخت دیزل خالص متراوت است .در تحقیقی اثر
مستقل سه افزودنی نانوررات سیلیکا ،آلومینا و لولاههاای کربنای باه
سوخت بیودیزل بر عملکرد و انتشار آالینده موتور دیزل تاک سایلندر
بررسی شد .نتایج نشاا داد مصارف ویاژه ساوخت تاا  91/0درصاد
افزایش و بازده حرارتی ترمزی تا  90/0درصد بهبود یافت .همچناین،
آ ها دریافتند که افزودنی نانوسیلیکا نسبت به نانوآلومینا نتایج بهتری
را در مشخصههای موتور از قبیل فشار احتراق ،مصرف سوخت ،انتشار
 COنشا داده اسات ( .)Chen et al., 2018جبرائیلای و همکاارا
( )Jabraeili et al., 2020تاثیر افازود نانوکامپوزیات Al2O3-SiO
به سوخت بیودیزل-دیزل بار روی عملکارد و آالینادگی یاک موتاور
دیزلی را بررسی نمودند .نتایج نشا داد که نانوررات سیلیکا نسبت به
نانوررات آلومینا باع بهبودی بیشتر در عملکرد موتور دیزلی و کاهش
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آالیندهها شد.

اگرچه در مطالعات زیاادی اثار افازود بیاودیزل و ناانوررات باه
سوخت دیزل از دیدگاه عملکرد و آالینادگی بررسای شاده اسات اماا
مطالعه از دیدگاه انرژی در این زمیناه بسایار محادود اسات .مطالعاه
حاضر با هدف ارزیابی تحلیل انرژی ،عملکرد و آالیندگی موتور دیازل
با کاربرد بیودیزل تولید شده از روغن پسماند خوراکی به روش ترانس
استریریکاسیو و نیاز اساتراده از ناانو اکساید گارافن مایباشاد کاه
بهصورت مخلو با سوخت دیزل و در بار کامال و سارعت  9588دور
در دقیقه استراده قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق میتواند با در
نظر گرفتن نتایج سایر مطالعات از نظر منب تهیه مااده اولیاه ،درصاد
نانو ررات اضافه شده ،نسبت اخت بیودیزل و دیزل مورد اساتراده و
در جهت کاهش بحرا انرژی مورد استراده قرار گیرد .مطالعه موازناه
انرژی در واق راههای ات ف انرژی و مقدار آ ها را بهمنظور کااهش
تلرات و افزایش بازده موتور نشا میدهد.

مواد و روشها
مواد

در این مطالعه  97نوع مخلو سوختی دیزل -بیودیزل -نانوررات
اکسید گرافن انتخاب شد .سوخت شاهد مورد استراده هما دیزل بود
که با ع مت اختصاری  Dنشا داده شاد (ساوخت دیازل شاماره 2
موجود در جایگاههای سوخت کشور) .سوخت بیودیزل مورد استراده باا
ع مت اختصاری  Bبوده که در دو سطح  5و  78درصد حجمی مورد
استراده قرار گرفت .برای تولید بیودیزل از روغنهای پسماند خاوراکی
استراده شد .ویژگیهای مهم سوخت بیودیزل باا اساتاندارد ASTM
 D-6751-09مطابقت داشت .نانوررات مورد استراده نیز اکسید گرافن
با ع مت اختصاری  Gبوده که پس از خریداری از شرکت تمادکاال در
سه سطح  08 ،98و  18پیپیام مورد اساتراده قارار گرفات .مخلاو
سوختی در پژوهشکده انارژیهاای تجدیدپاذیر دانشاکده کشااورزی
دانشگاه محقق اردبیلی با اساتراده از حماام ماافوق صاوت ( Backer
 )vCLEAN1-L4Ultrasonic Cleanerبااه ماادت  98دقیقااه در
فرکانس  70Hzترکیب و در نهایت با استراده از دستگاه هموژنایزر باه
مادت  98دقیقاه مخلاو شادند ( .)Gharehghani, 2020جادول 9
تیمارهای آزمایش را نشا میدهد .آزمایشها در شرایط باار کامال و
سرعت  9588دور در دقیقه انجام شد.
تجهیزات

تجهیزات مورد لستراده برای انجام آزمو های موتور شامل موتور
دیزل ،دینامومتر ،دستگاه آالیندهسنج ،)MDF418( AVL DITEFT
اتاق کنترل موتور (اعمال تغییارات در شارایط کااری موتاور ،ثبات و
نمایش دادههای مربو به موتور) بود (شکل .)9
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جدول  -1تیمارهای آزمایش
تیمار

Table 1- Experimental treatments
بیودیزل (درصد حجمی)
دیزل (درصد حجمی)

اكسید گرافن (پیپیام)

Treatment

)Diesel (volume percentage

)Biodiesel (volume percentage

)Graphene oxide(ppm

D100
D100G30
D100G60
D100G90
D95B5
D95B5G30
D95B5G60
D95B5G90
D80B20
D80B20G30
D80B20G60
D80B20G90

100
100
100
100
95
95
95
95
80
80
80
80

0
0
0
0
5
5
5
5
20
20
20
20

0
30
60
90
0
30
60
90
0
30
60
90

6
5

7

1
4

3

2

شکل  -1طرحواره تجهیزات آزمایشگاهی تست موتور ( -9موتور مورد آزمایش -7 ،دینامومتر -9 ،کنترل از راه دور -0 ،سامانه دادهگیری مربو
به عملکرد موتور -5 ،دستگاه آنالیز دود -0 ،سامانه دادهگیری مربو به آالیندگی موتور و  -2مخز سوخت)
Fig. 1. Schematic engine test lab equipment (1- Engine tested, 2- Dynamometer, 3- Remote control, 4- Data backup
)system of engine performance, 5- Smoke analyzer, 6- Data backup system of exhaust emissions and 7- Fuel tank

سامانه اندازهگیری مصرف سوخت شامل باک ،اتصاالت ،لولههای
انتقال سوخت ،حسگر اندازهگیری حجمی مصرف سوخت ،مبدلهاای
خنککننده سوخت برگشتی از موتور ،مبدلهای کنترل فشار ساوخت،
سنجه فشار سوخت و حسگر اندازهگیاری دماای ساوخت باود (دقات
اندازهگیری این سامانه  ±9سیسی بر ساعت بود).
موتور تحت آزمایش در این مطالعه یک موتور دیزلی تک سیلندر،
چهار زمانه و آبخنک ساخت کارخانه کرلوسکار 9بود .برای اعمال باار
بر موتور و اندازهگیاری تاوا مریاد ،ایان موتاور باه یاک دیناامومتر
الکتریکی جریا گردابای مادل  Dyno D400متصال شاد و بعاد از
رسید موتور به شرایط پایدار ،دادهبرداری انجام شد.

1- Kirloskar

موازنه انرژی

در تحلیل انرژی ،فرآیند احتاراق باه صاورت فرآینادی بارای آزاد
کرد انرژی سوخت در نظر گرفته شده و از قانو اول ترمودینامیاک
برای محاسبه آ استراده شد .انرژی موجود در سوخت موتاور در اثار
احتراق باهصاورت انارژیهاای مریاد و تلا،شاده تبادیل مایشاود.
بهطوریکه بخشی از آ به توا مرید خروجی و بقیه بهصورت تلرات
گرمایی از طریق آالیندههای خروجی اگزوز ،سیستم خنککننده موتور
و تلرات گرمایی غیرقابل کنترل دف میگردد .رابطه ( )9معادله مربو
به موازنه انرژی موتور را بهصورت توا در بخشهای مختلا ،نشاا
میدهد ( .)Abbasi et al., 2018در بررسی تعاادل گرماایی ،فرآیناد
احتراق فقط بهصورت فرآیندی برای آزاد کرد انرژی سوخت در نظر
گرفته شده و از قانو اول ترمودینامیک بهصورت رابطاه ( )9اساتراده
شد.
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بهترتیاب تاوا معاادل

در رابطه (،)9
سوخت مصرفی ،توا ترمزی (تاوا مریاد) ،تاوا معاادل تلا،شاده
آالیندههای خروجی اگزوز و توا معادل تل،شاده از طریاق سیساتم
خنککننده بر حسب کیلووات میباشند.
توا معادل انرژی گرمایی کل هما توا معادل انرژی شیمیایی
سوخت است که طی فرآیند احتراق به گرما تبدیل میشود .توا معادل
انرژی گرمایی کل با استراده از ارزش گرمایی سوخت و دبی جرمی آ
از رابطه ( )7محاسبه شد (.)Yuksel and Ceviz, 2002






Q fuel  m f  Q LHV . f

()7




در رابطاه ( m f ،)7و  Q LHV . fباهترتیاب دبای جرمای ساوخت
) (kg.sec-1و ارزش حرارتی پایینی سوخت ( )kJ.kg-1میباشند.
توا خروجی ) (Pbدر واق توا روی چرخ لنگر بر حسب کیلووات
است که با استراده از سرعت دورانای ) (nبار حساب دور در دقیقاه و
گشتاور ( )Tاندازهگیری شده بهوسیله دینامومتر بر حسب نیوتو متار از
رابطه ( )9محاسبه شد (:)Yuksel and Ceviz, 2002
2 .n.T
Pb 
()9
60000
به دلیل اخت ف دمای دود خروجی و دمای محایط ،دود خروجای
دارای گرمای محسوس است .چو دود خروجی مخلو گاازی اسات،
لذا باا فار ایادهآل باود آ از الگاوی دالتاو در تعیاین گرماای
محسوس استراده میشود .تلرات گرمایی آالیندههای خروجی اگزوز با
اساتراده از تغییارات آنتاالپی در فشاار ثابات و دماای متوساط اگازوز
(میانگین دمای اگزوز و محیط) و دبای جرمای آالینادههاای خروجای
اگزوز از رابطه ( )0محاسبه شد (.)Taymaz, 2003
()0





Qexh  mexh  C p. g  Texh.

در رابطه ( T ،)0عبارت است از اخت ف دماای دود خروجای و


محیط ( )°kو  m exhنیز دبی جرمی گازهای خروجی از اگزوز بر حسب
( )kg.sec-1که با استراده از مجموع دبی جرمی هوا و ساوخت ورودی
به موتور ( رابطه  )5محاسبه شد.
()5







mexh  ma  m f


-1

در رابطه ( ma ،)5دبی جرمای هاوا (  (kg.secباود.همچناین در
رابطه ( C p. g ،)0گرمای ویژه متوسط گازهای خروجی اگزوز در فشاار
ثابت و دمای متوسط اگزوز بر حساب ( )kj.kg-1.°K-1مایباشادکه باا
استراده از رابطه ( )0محاسبه شد:
n
()0
)C p. g  i 1 (C p.i  X i / 100
در رابطه ( Cp.i ،)0و  Xiبهترتیب ظرفیت گرمایی ویژه هر آالینده
در فشار ثابت و درصد آ در مخلو گازهاای خروجای اگازوز بودناد.
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گازهایی که درصد آ ها با استراده از آالیندهسنج بهدست آمد ،گرماای
ویژه آ ها نیز در دمای متوسط اگزوز از جداول ترمودینامیک استخراج
شد .باقیمانده گازهای خروجی اگزوز نیز باا توجاه باه ایان کاه قابال
اندازهگیری نبوده و شباهت زیادی به هوا دارند ،از گرمای ویژه هاوا در
دمای متوسط استراده شد (.)Özcan and Söylemez, 2006
تلرات انرژی بهصورت گرمای منتقل شده به سیال خنککننده باا
توجه به اینکه موتور تحت آزمایش در این مطالعه از نوع هاوا خناک
بوده و سیستم خنککاری آ بر اساس دمش هوا توسط یاک فان در
بدنه موتور میباشد ،لذا انرژی منتقل شده به این سیال شاامل تلراات
گرمایی به تلرات گرمایی بهصورت انتقال حرارت جابهجایی و تابش از
بدنه موتور میباشد) بر اساس پایستگی انرژی در موتور باا اساتراده از
رابطه ( )2محاسبه شد (:)Abedin et al., 2015



()2
) Qcooling  Q fuel  ( Pb  Qexh
پس از ثبت دادههای مربو به پارامترهاای عملکارد و محاسابه
موازنه انرژی در موتور مورد آزمایش ،اجزای موازناه انارژی موتاور در
قالب طرح آماری اسپلیت پ ت و بر اساس طرح پایه کاام تصاادفی
تجزیه واریانس شده و با استراده از آزمو چنددامنهای دانکن در سطح
احتمال یک درصد مورد مقایسه میانگین قرار گرفتند.
مدلسازی اجزای تعادل گرمایی موتور

با توجه به اینکه یافتن مقادیر بهینه بیودیزل و نانوررات در ماورد
اجزای تعادل گرمایی موتور یکی از اهداف اصلی این تحقیق بود لاذا،
محاسبه مقادیر بهینه مستلزم مدلسازی اجازای تعاادل گرماایی (-9
توا مرید خروجی -7 ،تلرات توانی بهصورت دود اگازوز و  -9تلراات
توانی از طریق سیستم خنککننده) بر اساس مقادیر مختل ،بیودیزل،
نانوررات و مصرف ویژهی سوخت میباشد .لذا ،بهمنظور یافتن بهترین
مدل ریاضی در راستای پوشش وضاعیت کااری موتاور ،مادلساازی
اجزای تعادل گرمایی با استراده از نارمافازار آمااری  SPSS16انجاام
گرفت .این مدلها شامل مدلهای مختل ،ک سایک (شاامل :مادل
خطی درجه اول ،مدل لگاریتمی ،مدل معکوس ،مدل درجه دوم ،مدل
درجه سوم ،مدل توانی ،مدل ترکیبی ،مادل اس ،مادل رشاد و مادل
نمایی) و غیرک سیک (با در نظر گرفتن ترکیباات خطای و غیرخطای
متغیرهای مربو به درصد بیودیزل و سرعت موتور با اشکال نمایی و
مثلثاتی) بودند .بهمنظور دستیابی به مادلی کاه بتواناد اجازای تعاادل
گرمایی موتاور را باا حاداقل خطاا پایشبینای نمایاد ،از پارامترهاا و
آزمو های استاندارد یعنی ضریب تبیین ،آزمو  ،Fآزمو معنایداری
ضرایب ،آزمو ناهمسانی واریانس ،آزمو ریشه میانگین مربعات خطا
( )RMSEو آزمو استق ل خطا استراده شاد .هامچناین در انتخااب
مدل مورد نظر ،سادگی ،مشتقپذیر بود و پیوستگی مدلها نیز جازو
شاخصهای انتخاب بودند .الزم به توضیح است کاه ریشاه میاانگین

123

نشریه ماشینهای کشاورزی ،جلد  ،21شماره  ،3پاییز 2102

 ،7با افزود نانو ررات اکسید گرافن به سوخت پایه دیزل مقدار تاوا
مرید روند نزولی داشته و بیشترین کاهش آ در مقدار  18پیپایام از
اکسید گرافن بود .در بین ترکیبات مختل ،بیودیزل و اکساید گارافن،
ترکیبااات  D95B5G90و  D80B20G90دارای بیشااترین تااوا مریااد
خروجاای بااهترتیااب براباار  0/92و  0/90کیلااووات بااوده و اخاات ف
معنیداری با یکدیگر نداشتند .با توجه به نتایج بهدست آمده ،بهمنظور
دستیابی به بیشترین توا مرید خروجی و با اولویت افازود بیاودیزل
به مقدار باال ،ترکیب سوختی  D80B20G90بهطور نسبی دارای شرایط
بهتری بود .کاهش کیریت احتراق علت کاهش توا ترمزی با افزایش
بیودیزل و نانو اکسید گرافن بود .با افزود بیودیزل و ررات نانو اکسید
گرافن در مخلو سوخت موجاب کااهش ارزش حرارتای آ شاده و
منجر به کاهش توا مرید شد .عباسی و همکارا ( Abbasi et al.,
 )2018نیز نشا دادند با افزایش بیودیزل ،ابتدا توا مرید تا حدود 12
درصد افزایش یافته که باه دلیال غالاب باود جارم حجمای بیشاتر
بیودیزل و در نتیجه افزایش بازده حجمی موتور بود که احتراق کاملتر
را در پی داشت .لیکن با افزایش بیشتر بیودیزل ،توا ترمزی کااهش
یافت که به دلیل غلبه ارزش حرارتای کمتار بیاودیزل باود .محققاا
دیگری نیز نتایج مشابه این تحقیق گازارش نماودهاناد (Rostami et
).al., 2010; Mrad et al., 2012

مربعات خطا با استراده از رابطه ( )0محاسبه شد.
n

x pred .,i )2

() 0

 (x

obs .,i 

RMSE 

i 1

n

در رابطه ( xobs ،n ،)0و  xpred.بهترتیب تعداد نمونه ،مقدار مشاهده
شده (واقعی) و مقدار پیشبینیشده توسط مدل بودند.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مربو به تیثیر بیودیزل و
اکسید گرافن بر موازنه انرژی موتور مورد مطالعه ،کاربرد بیاودیزل بار
توا مرید خروجی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بوده ولای بار
توا معادل دود اگازوز و تاوا معاادل تلا،شاده از طریاق سیساتم
خنککننده معنیدار نبود .همچنین کاربرد نانوررات اکسید گارافن بار
هیچیک از اجزای تعادل گرمایی معنیدار نبود.
توان مفید خروجی

شکل  7تغییرات توا مرید با افزود بیودیزل و نانواکسید گارافن
به سوخت دیازل را نشاا مایدهاد .تیمارهاای  D100و D80B20G60
بهترتیب با  0/59و  0/70کیلاووات دارای بیشاترین و کمتارین تاوا
مرید خروجی بودند .به بیا دیگر ،با افزود  08پیپیام اکسید گرافن
و  78درصد بیودیزل به سوخت دیزل ،توا مرید خروجی به کمتارین
مقدار خود رسیده و در حدود  5/57درصد کاهش یافت .مطابق شاکل

4.55

4.53a

4.50

4.34def
4.33def
4.34def

4.38bcd

4.35

4.31ef

4.30

4.28f

4.25
4.20
4.15

00
00
G3
D1 0
00
G6
D1 0
00
G9
0
D9
5B
5
D9
5B
5G
30
D9
5B
5G
60
D9
5B
5G
90
D8
0B
20
D8
0B
20
G3
D8
0
0B
20
G6
D8
0
0B
20
G9
0

D1

D1

تیتانیوم (گرم)
هایاکسید
مخلونانو
نانواکسید مس و
سوختی

Fuel mixtures

شکل  -2تغییرات مربو به توا مرید خروجی با کاربرد مخلو های سوختی مختل،
Fig. 2. The variations of useful power using different fuel mixtures

توا مرید خروجی

4.37cde

4.38bcd

4.43bc
4.40bcd

4.40

)Useful power (kW
توان مفید خروجی (کیلووات)

4.47ab

4.45

اسحاقی پیره و همکاران ،تحلیل انرژی موتور دیزل با استفاده از مخلوطهای سوختی دیزل...
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 D80B20G30بهطور نسبی دارای شرایط بهتری باوده و تاوا معاادل
آالیندههای خروجی اگزوز آ نسبت به سایر ترکیبات سوختی کمترین
مقدار یعنی  0/09کیلووات بود .اضافه کرد بیودیزل به سوخت دیزل
در دو نسبت  5و  78درصد حجمی سبب کاهش تلرات اگازوز نسابت
به دیزل خالص شده است از دالیل آ میتوا به حضور اکسایژ در
ساختار بیودیزل و ارزش حرارتی پایینتر نسبت به سوخت دیزل اشاره
نمود .عباسی و همکاارا ( )Abbasi et al., 2018در تحقیاق خاود
نشا دادند که با افزود  32درصد بیودیزل به دیزل خالص ،حدود 10
درصد توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز نسبت به بیاودیزل  77و
 97درصد افزایش مییابد و با افزایش بیودیزل باه  07درصاد مجاددا
کاهش داشت .دالیل این محققا غلبه گراناروی بااالتر بیاو دیازل
بهخصوص در درصدهای باالتر بود که موجب کااهش اتمیازه شاد
سوخت در هنگام پاشش و در نتیجه احتراق ناقص شد کاه در نهایات
تولید دود بیشتر را به همراه داشت ماگنو و همکارا ( Magno et al.,
 )2015نیز نتیجه مشابه تحقیقات عباسی و همکارا گزارش نمودند.

توان معادل آالیندههای خروجی اگزوز

شکل  9تغییرات توا معادل آالینادههاای خروجای اگازوز را باا
کاربرد بیودیزل و نانواکسید گرافن به سوخت دیزل را نشا مایدهاد.
تیمارهای  D100و  D100G30بهترتیب با  5/52و  0/50کیلاووات دارای
بیشترین و کمترین توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز بودناد .باه
بیا دیگر ،با افزود  98پیپایام اکساید گارافن باه ساوخت دیازل
خالص ،توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز به کمترین مقادار خاود
رسیده و در حدود  90/5درصد کاهش یافت.
مطابق نتایج بهدست آماده ،ترااوت اصالی از نظار تاوا معاادل
آالیندههای خروجی اگزوز بین ترکیب ساوختی  98پایپایام اکساید
گرافن در دیزل خالص ( )D100G30با سایر تیمارها بود که در این میا
هما گونه که گرته شد ترکیب سوختی  D100G30دارای کمترین توا
معادل آالیندههای خروجی اگزوز بود .با توجه به نتایج بهدسات آماده،
بهمنظور دستیابی به کمترین توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز و
با اولویت افازود بیاودیزل باه مقادار نسابتا بااال ،ترکیاب ساوختی

)Equivalent power of exhaust emissions (kW
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شکل  -3تغییرات مربو به توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز با کاربرد مخلو های سوختی مختل،
Fig. 3. The variations of equivalent power of exhaust emissions using different fuel mixtures

توان معادل تلف شده از طریق سیستم خنککننده

شکل  0تغییرات توا معادل تلرات گرمایی سیستم خنککننده را
با کاربرد مخلو های سوختی مختل ،نشا میدهد .تیمارهای D100
و  D100G30بااهترتیااب بااا  9/20و  0/10کیلااووات دارای کمتاارین و
بیشترین توا معادل خناککنناده بودناد .تلراات گرماایی از طریاق
سیستم خنککننده در سوخت دیزل خاالص ( )D100نسابت باه ساایر
ترکیبات سوختی پایینتر بود .با افزود  98پیپیام نانواکسید گارافن

به سوخت دیزل خالص توا معاادل تلراات گرماایی خناککنناده در
حدود  00/0درصد افزایش یافت .از طرف دیگر با توجه به شکل  0در
حالتی که تنها نانواکسید گرافن به دیزل خالص اضافه شود ،روند توا
معادل تلرات گرمایی خنککننده رفته رفته نسبت به مخلو ساوختی
با نانو اکسید گرافن  98پیپیام ( )D100G30کااهش یافات .باه بیاا
دیگر ،توا معادل خنککنناده در  D100G90نسابت باه  D100G30در
حدود  90/00درصد کاهش پیدا نمود .همچنین در حالت استراده تاوام
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از نانواکسااید گاارافن و بیااودیزل ،شاارایط تلرااات گرمااایی سیسااتم
خنککننده تا حدودی متراوت شده و با افزود  5درصد بیاودیزل باه
همااراه  98پاایپاایام نانواکسااید گاارافن بااه سااوخت دیاازل خااالص
( ،)D95B5G30توا معادل تلرات گرمایی سیستم خناککنناده مقادار
کمتری نسبت به  D100G30داشاته کاه برابار  0/19کیلاووات باود .از
طرف دیگر ،در انتخاب ترکیباات ساوختی باهمنظاور داشاتن تلراات
گرمایی کمتر در بخش خنککننده با اولویت کاربرد بیودیزل ،ترکیاب
سوختی باا  78درصاد بیاو دیازل و  08پایپایام نانواکساید گارافن
( )D80B20G60بهترین شرایط را داشته و با  5/09کیلووات توا معادل
تلرات گرمایی خنککننده ،شرایط قابلقبولی را دارا بود.
بااا افاازایش بیااودیزل بااه سااوخت دیاازل مقاادار تااوا سیسااتم
خنککننده افرایش یافت .یکی از دالیل این پدیده اثر گرانروی بیشتر
بیودیزل در پاشش سوخت بود که منجر به کاهش کیریت احتراق و در
نتیجه تولید آالیندگی بیشتر شده که آ هم موجب افزایش دمای بدنه
موتور شد .عباسی و همکارا ( )Abbasi et al., 2018نیز در تحقیق
خود نشا دادند افزایش بیودیزل ابتدا تا  12درصد باع کاهش جزئی
در توا معادل تلرات گرمایی خنککننده شده و پس از آ باا شادت
بیشتری افزایش پیدا کرد.
مدلسازی ریاضی توان مفید خروجی

نتایج تجزیه واریانس و ارزیابی مدل پیشبینی توا مرید خروجی،
توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز و توا معادل تلراات گرماایی
سیستم خنککننده نشا داد که مدل نمایی برازش بهتاری داشات و
نتایج آ در جدول  7ارائه شد.
جدول  9وضعیت ارزیابی ضرایب رگرسیونی مدل پیشبینی تاوا
مرید خروجی را نشا میدهد .مطابق باا جادول  ،9دو تاا از ضارایب
مربو به مدل پیشبینی توا مرید خروجی معنیدار باوده و باهطاور
نسبی مصرف ویژهی سوخت در افزایش تاوا مریاد بیشاترین تااثیر
منری را داشت .همچنین با توجه به پایین بود مقدار میانگین عامال
تورم واریانس ( ،9)VIFمتغیرهای مستقل دارای مشکل هامخطای باا
یکدیگر نبوده و مقادیر پیشبینی مدل اخت ف معنایداری باا مقاادیر
واقعی نداشت .آزمو نرمال دادهها در خصوص تاوا مریاد خروجای
نشا داد که بهطور تقریبی منطبق با شارایط نرماال باود .پراکنادگی
مقادیر خطا در مدل تخمین زده شده بهطور تقریبی مستقل از مقاادیر
پیشبینی در این مدل بوده و ضمن وجود تقار حول نقطه صارر (در
محور افقی) ،منطباق باا طارح خاصای نباود .باه بیاا دیگار ،مادل
تخماینزده شااده باارای تااوا مریاد خروجای موتااور از نظاار آزمااو
ناهمسانی واریانس نیز مورد تایید بوده و اخت ف معنیداری در مقادیر
1- Variance Inflation Factor

توا مرید خروجی در تکرارهای مختل ،آزمایش وجود نداشت.
ارزیابی مدل پیشبینی توا معادل تلا،شاده از طریاق گازهاای
خروجی اگزوز در موتور مورد آزمایش در جادول  0ارائاه شاده اسات.
مطابق با جدول  ،0کلیه ضرایب مربو به مدل پیشبینی توا معادل
تل،شده از طریق گازهای خروجی معنیدار بود .همچنین با توجاه باه
مقدار میانگین عامل تورم واریانس ( )VIFکه پاایین باود ،متغیرهاای
مستقل تقریبا مشکل همخطی با یکدیگر نداشته و مقادیر پایشبینای
مدل اخت ف معنیداری با مقادیر واقعی نداشت .همچناین پراکنادگی
مقادیر واقعی در مورد توا معادل تل ،شده از طریق گازهای خروجی
بهطور تقریبی منطبق با شرایط نرمال بود .پراکندگی مقاادیر خطاا در
مدل تخمین زده شده بهطور تقریبی مستقل از مقاادیر پایشبینای در
این مدل بوده و منطبق با طرح خاصای نباود .باه بیاا دیگار ،مادل
تخمین زده شده برای توا معادل تل،شده از طریق گازهای خروجی
موتور از نظر آزمو ناهمسانی واریانس نیز مورد تایید بوده و اخات ف
معنیداری در مقادیر توا معادل تل،شده از طریق گازهاای خروجای
در تکرارهای مختل ،آزمایش وجود نداشت .به این ترتیب با توجه باه
شاخصها و پارامترهای آماری در ارزیابی مدل تخمین زده شده ،مدل
انتخاب شده برای پیشبینی توا معادل تل،شاده از طریاق گازهاای
خروجی قابلقبول بوده و دارای خطای معنیداری در برآورد این جاز
از تعادل گرمایی موتور نخواهد بود.
ارزیابی مدل پایشبینای تاوا معاادل تلراات گرماایی سیساتم
خنککننده در جدول  5ارائه شده است .کلیه ضرایب مربو باه مادل
پیشبینی توا معادل تلرات گرمایی سیستم خنککننده معنیدار باود.
با توجه به مقدار میانگین عامل تورم واریانس ( )VIFکه تقریبا نزدیک
به یک بود ،متغیرهای مستقل بهطاور تقریبای مشاکل هامخطای باا
یکدیگر نداشته و مقادیر پیشبینی مدل اخت ف معنیداری باا مقاادیر
واقعی نداشت .پراکندگی مقادیر واقعی در ماورد تاوا معاادل تلراات
گرمایی سیستم خنککننده بهطور تقریبی منطبق با شرایط نرمال بود.
پراکندگی مقادیر خطا در مدل تخمین زده شده بهطور تقریبی مستقل
از مقادیر پیشبینی در این مدل بوده و ضمن وجود تقار حول نقطاه
صرر (در محور افقی) ،منطبق با طرح خاصی نبود .به بیا دیگر ،مدل
تخمین زده شده برای توا تلرات گرمایی سیستم خنککننده از نظار
آزمو ناهمسانی واریانس نیز مورد تایید بوده و اخت ف معنیداری در
مقادیر توا تلرات گرمایی سیستم خنککننده در تکرارهاای مختلا،
آزمایش وجود نداشات .باه ایان ترتیاب باا توجاه باه شااخصهاا و
پارامترهای آماری در ارزیابی مدل تخمین زده شده ،مدل انتخاب شده
برای پیشبینی توا تلرات گرمایی سیستم خنککننده قابلقبول بوده
و دارای خطای معنیداری در برآورد این جز از تعادل گرماایی موتاور
نخواهد بود.

Equivalent power of thermal losses in cooling system (kW)

توا معادل تلرات گرمایی سیستم خنککننده
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، تغییرات مربو به توا معادل تلرات گرمایی سیستم خنککننده با کاربرد مخلو های سوختی مختل-4 شکل
Fig. 4. The variations of equivalent power of thermal losses in cooling system using different fuel mixtures

 آالیندههای خروجی اگزوز و تلرات گرمایی سیستم خنککننده، مدل پیشبینی توا مرید خروجی-2 جدول
Table 2- Forecasting model of useful power, exhaust emissions and thermal losses in cooling system
ریشه میانگین
توا
Fآزمون
ضریب تعیین
مدل ریاضی
مربعات خطا
Root Mean
Squar of Error

F test

0.050

3.459

0.028
0.043

*

**

29.93

**

32.48

R2

0.48

Mathematical model

Pb  exp[2.311  0.145ln(bsfc)  0.013sin(bsfc)
0.0000014e


0.891
0.844

Power

Qexh

Nano

 0.009 arctg ( Nano )]
2

1.704  0.097 ln( Nano)  0.082 Sin( Nano) 
 exp 

 0.031Cos(bsfc)




Qcooling  exp[12.457  0.119ln( Nano)  2.54ln(bsfc)]

مرید خروجی
Useful

آالیندههای خروجی اگزوز
Exhaust emissions

تلرات گرمایی سیستم خنککننده
Thermal losses in cooling
system

)gr.kWh-1(  مصرف ویژهی سوخت ترمزی:bsfc
Brake specific fuel consumption (gr.kWh-1) :bsfc
) نانواکسید گرافن (پیپیام:Nano
Nano: Graphene nanoparticles (ppm)

 درصد8/89 و8/85 *و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال
*, and **: it was significant at the 1 and 5% level, respectively

 ارزیابی مدل پیشبینی توا خروجی موتور-3 جدول
همخطی

P ارزش

VIF

p-value
0.000
0.062
0.020
0.444
0.105

1.333
1.196
1.228
1.276

Table 3- Estimation of useful power forecasting model
ضریب استاندارد شده بتا
ضریب
Standardized beta coefficient

-0.433
-0.530
-0.162
0.363

Coefficient
2.311
-0.145
-0.013
-0.0000014
0.009

متغیر مستقل
Independent variable
Constant ثابت
Ln(bsfc)
Sin(bsfc)
eNano
Arctan(Nano2)

2102  پاییز،3  شماره،21  جلد،نشریه ماشینهای کشاورزی

123

 ارزیابی مدل پیشبینی توا معادل آالیندههای خروجی اگزوز-4 جدول
همخطی
VIF

1.471
1.152
1.457

Table 4- Estimation of exhaust emissions power forecasting model
P ارزش
ضریب استاندارد شده بتا
ضریب
متغیر مستقل
p-value
0.000
0.000
0.000
0.014

Standardized beta coefficient

0771
-0.906
-0.351

Coefficient
1.704
0.097
-0.082
-0.031

Independent variable

Constant ثابت
Ln(Nano)
Sin(Nano)
Cos(bsfc)

 ارزیابی مدل پیشبینی توا معادل تلرات گرمایی سیستم خنککننده-5 جدول
Table 5- Estimation of thermal losses in cooling system power forecasting model
 همخطیP ارزش
ضریب استاندارد شده بتا
ضریب
متغیر مستقل
VIF

1.019
1.019

p-value
0.000
0.007
0.000

Standardized beta coefficient

-0.378
0.891

 درصد بیودیزل باهطاور نسابی78  پیپیام اکسید گرافن و18سوختی
 با افزود نانو ررات اکسید گرافن به سوخت.دارای شرایط بهتری بود
 با افزایش بیاودیزل. توا معادل دود اگزوز کاهش یافت،دیزل خالص
 در.به سوخت دیزل مقدار توا سیساتم خناککنناده افارایش یافات
حالت کلی تلرات گرمایی از طریاق سیساتم خناککنناده در ساوخت
.دیزل خالص نسبت به سایر ترکیبات سوختی پایینتر بود

Coefficient
-12.457
-0.119
2.54

Independent variable
Constant ثابت
Ln(Nano)
Ln(bsfc)

نتیجهگیری
 تاوا،با افزود نانوررات اکسید گرافن به سوخت دیازل خاالص
 باا افازایش بیاودیزل باه.مرید خروجی به کمترین مقدار خاود رساید
 ترکیاب.سوخت دیزل مقدار توا سیستم خنککننده افارایش یافات
 پیپیام اکسید گرافن با مخلو سوخت بیودیزل و دیازل08 سوختی
 بهمنظاور دساتیابی باه بیشاترین.خالص کمترین توا مرید را داشت
 ترکیاب،توا مرید خروجی و با اولویت افزود بیودیزل به مقدار بااال
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Introduction
Cyclone separators use the centrifugal force generated by the gas flow stream to separate the particles from
their carrier gas. Simple design, low capital, and easy maintenance make them ideal for use as a valuable prerefining or sedimentation device. The cause of the particles moving towards the wall and separating from the
fluid phase is the centrifugal force created by the rotational flow in a cyclone.
Computational fluid dynamics (CFD) is one of the most well-known and widely used advanced modeling
methods used for a variety of applications, including separation processes, thermal processes such as dryers, as
well as a wide range of engineering and agricultural applications. The numerical solution of Navier-Stokes
equations is the basis of all CFD techniques, which is the result of the rapid progress of computers and a deep
understanding of the numerical solution of turbulence phenomena.

Materials and Methods
The measurement system of experimental data includes a cyclone separator, feeder, piping, and fan.
Measurements of velocity and pressure were carried out using a hot wire air flow rate, (Model 8465-TSI with a
resolution of 0.07 m.s-1 and a working range of 0.125 to 150 m.s-1), as well as a differential pressure gauge
(CPE310s- KIMO, with an accuracy of 0.1 Pa), respectively. To investigate the effect of the output flow
regulator plate on the cyclone performance, five different positions in addition to the base position (zero degree
angle or fully open) including angles of 15, 30, 45, 60, and 75 degrees were evaluated.
The conservation laws governing the various flows and geometries in the CFD include the conservation law of
mass, conservation law of momentum, and conservation law of energy.
According to the Mach number value, the pressure base solver was selected. Also, the Reynolds stress model
(RSM) was applied to model the flow turbulence. In the discrete phase model (DPM), the fluid phase is solved
continuously by solving averaged time equations, while the dispersed phase is calculated by tracing a large
number of particles through the flow field.
The boundary conditions used in this study include the inlet velocity boundary condition at the inlet of the
cyclone, the outlet pressure boundary condition in the upper and lower outlet sections, and the non-slip wall
boundary condition for other surfaces. The particle collision to the wall was also defined as reflective. In the
mesh section of the cyclone simulation, five mesh levels were used to check the mesh independence test. The
numbers of mesh cells in the five levels were 196810, 283120, 427890, 634940, and 1045290. The selected
mesh was 427890 level regarding time consideration.

Results and Discussion
In the first section, the validation of simulation results with experimental results is discussed. The value of
the velocity magnitude decreased with increasing the angle of the plate, which is probably due to the reduction of
the inlet level as well as the reduction of the exhaust airflow in the cyclone air outlet.
The maximum value of velocity magnitude occurred according to the direction of the air inlet in the cyclone
inlet, which is gradually reduced due to the rotational motion inside the cyclone.
The collection efficiency in the cyclone at different levels of regulating plate has values of 85.1% to 95.3%,
with maximum collection efficiency at 30° which was 95.3%. The turbulent intensity contours show that
turbulence intensity decreases to an angle of 30 °, and then reaches an almost constant value for the 30, 45, and
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60 ° angles.

Conclusion
As the angle of the output current regulator plate increased, the magnitude of velocity decreased significantly.
The separation efficiency showed an increasing-decreasing trend for different values of the regulator plate
such that up to a 30° angle of the plate had a positive effect on the separation efficiency.
In general, considering the compromise between separation efficiency and pressure drop as two key parameters
affecting the performance of the cyclone, an angle of 30 degrees was selected as the best angle among the
studied angles for application.
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Pressure drop, Separation efficiency, Turbulent intensity
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بررسی تاثیر صفحه تنظیمکننده جریان خروجی بر عملکرد سیکلون آرد :مطالعات تجربی و
شبیهسازی عددی
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چکیده
سیکلونها با توجه به هزینههای ساخت و نگهداری نسبتاً پایین و سادگی آنها همواره در صنعت و کشاورزی مورد توجه بودهاند .دینامیک سییات
محاسباتی ( )CFDیکی از ابزارهای توانمند برای پیشبینی رفتار در شرایط مختلف است که با حل عددی معادت ناویر -استوکس درک بهتری از حل
عددی در شرایط آشفتگی جریان سیال میدهد .در این مطالعه تأثیر صفحه تنظیم جریان مکشی در یک سیکلون مورد استفاده در صینعت آرد بیر روی
جریانهای داخلی در داخل سیکلون مورد بررسی قرار گرفته است .از نرمافزار گمبیت و نرمافزار انسیس فلوئنت نسخهی  42بهترتیب برای رسم هندسیه
مسئله ایجاد شبکه اعمال شرایط مرزی و همچنین برای حل معادت بقا بهره گرفته شد .از مدل آشفتگی تنشهای رینولدز  RSMبرای شبیهسیازی
آشفتگی جریان داخل سیکلون ا ستفاده گردید .تزم به ذکر است که با توجه به رقیق بودن جریان آرد در داخل جریان هوای حامل از مدل فیاز گسسیته
( )DPMبرای ردیابی ذرا از طریق میدان جریان استفاده گردیده است .در زوایای صفحه صفر  00 12 30 42و  52درجه پارامترهای اندازه سرعت
سرعت محوری بازده جمعآوری افت فشار ضریب اصطکاک سطح و همچنین شد آشفتگی با جزئیا استخراج گردیده و در قالب کانتورهای هیمارز
شده با شاخص یکسان با یکدیگر مقایسه شدند .عالوه بر این برای درک هرچه بیشتر رفتار جریان کانتورهای مربوط به مسیر حرکت بیرای سییکلون
استخراج گردیدند .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن تمامی شرایط زاویه صفحه تنظیمکننده  30درجه با افت فشار  431/5پاسکال و بازده جمیعآوری
 92/3درصد دارای بهترین شرایط در بین حالتهای مورد بررسی میباشد.
واژههای کلیدی :افت فشار بازده جداسازی دینامیک سیات محاسباتی شد آشفتگی

مقدمه

32 1

عملیا جداسازی در صنعت و کشاورزی همواره از اهمیت باتیی
برخوردار بوده است .سیکلونهای جداکننده از نییروی گرییز از مرکیز
تولید شده از جریان گاز رشتهای برای جداسیازی ذرا از گیاز حامیل
آنها استفاده میکنند .طراحی ساده سرمایهی کم و تعمیر و نگهداری
آسان آنها را برای استفاده بیهعنیوان ییک دسیتگاه بیا ارزش پییش
پاتیش یا تهنشینکننده ایدهآل کرده است .عامل ایجاد حرکیت ذرا
به سمت دیواره و جدا شدن از فاز سیال نیروی گریز از مرکیز ایجیاد
شده توسط جریان چرخشی در یک سییکلون مییباشید .طرییق کیار
 -4دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه ارومیه ارومیه
ایران
 -5استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
 -3استاد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
)Email: V.rostampour@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.67389.1000

سیکلون بهگونهای است که ذرا درشتتر توسط نیروی گریز از مرکز
قوی تر حرکیت کیرده و در خروجیی پیایینی در کیف سییکلون جمیع
می شوند .در نقطه مقابل ذرا ریزتر در جریان سیال باقی مانیده و از
طریق گردابهیاب 1از خروجی باتی سیکلون خارج میشیوند .همیواره
برای ارزیابی عملکرد یک سیکلون دو پارامتر بازده جمعآوری ذرا و
افت فشار مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .پیشبینی افت فشار در
داخل سیکلون بسیار مهم است چرا که بهطور مستقیم با هزینیههیای
عملیاتی در ارتباط است .در زمینهی بهبود وضعیت کاری سیکلونها و
افزایش کارایی این سیستمهیا تحقیقیا متنیوعی در مراکیز مختلیف
تحقیقاتی در حال انجام میباشد و محققین با اعمال تغییرا مختلفی
که در هندسه و پارامترهای طراحی این سیستمها انجام میدهند روز
بیهروز بیه درک عمییقتیری از عوامیل می ثر بیر کیارایی و عملکییرد
سیکلونها دست پیدا میکنند .همانطیوری کیه بییان شید از جملیه
موارد بسیار مهم در عملکرد یک سیکلون بیازده جداسیازی آن اسیت

2

4- Vortex finder
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که سایر موارد مهم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و بهصیور رابطیه
( )4محاسبه میشود:
Ei  Ee
 100
Ei

()4



کیه در آن  Eiذرا جامید در ورودی و  Eeذرا آرد در خروجیی
سیکلون هستند .محاسبا بر اساس کنترل مقیدار ورودی و خروجیی
ذرا جامد میباشد.
دینامیک سیاالت محاسباتی
4

دینامیک سیات محاسباتی )  (CFDیکی از شناختهشدهتیرین و
گستردهترین روش مدلسازی پیشرفته است که برای انواع کاربردها از
جمله انواع فرآینیدهای جداسیازی فرآینیدهای حرارتیی ماننید انیواع
خشککینهیا و همننیین طییف وسییعی از کاربردهیای مهندسیی و
کشییاورزی مییورد اسییتفاده قییرار میییگیییرد .حییل عییددی معییادت
ناویر -استوکس 5اساس تمام تکنیکهای  CFDمیباشد کیه نتیجیه
پیشرفت سریع رایانهها و درک بهتر از حل عددی آشیفتگی اسیت .بیا
توسعه به این پیشرفت سریع  CFDاستفاده از شبیهسازیهای عددی
برای پیشبینی عملکرد سیکلون توجه زیادی را بیهخیود جلیب کیرده
اسیت .معیادت بقیای جیرم مومنتیوم (انیدازه حرکیت) و انیریی در
جریانهای سیال در عبار های معادت دیفرانسیل با مشتقا جزئی
بیان میشیود کیه راهحیل را بیا روشهیای تحلیلیی ارائیه مییدهید
( .)ANSYS Fluent theory guide, 2013تزم به ذکیر اسیت کیه
برای انجام حل عددی به روش  CFDدر نرمافزار انسیس فلوئنت به
شبکه ایجادشده در یکی از نرمافزارهای ایجاد شبکه نیاز است.
مطالعا انجام گرفته در مورد سیکلونهای جداکننده تأثیر ابعیاد
مختلییف سیییکلون بییر بییازده جمییعآوری افییت فشییار وی گیییهییای
جریانهای داخلی و همننیین بحی هیای مربیوط بیه سیایش بدنیه
سیکلون را شامل میشود .از اولین کارهای انجام گرفته در این حیوزه
شامل مطالعهای با موضوع مدلسازی تجربی و عددی عملکیرد ییک
سییکلون اسیت ( .)Griffiths and Boysan, 1996در ییک مطالعیه
تجربی اثرا طول سیکلون بر عملکرد آن مورد بررسی قیرار گرفتیه
است .در این مطالعه نشان داده شده که با افزایش طول سیکلون (تیا
 2/2برابر قطر سیکلون) عملکیرد سییکلون بیهصیور چشیمگییری
افیزایش میییابید ( .)Hoffmann et al., 2001در ادامیه گیمبیون و
همکاران ( )Gimbun et al., 2005aمطالعه دیگری در زمینه مطالعه
دینامیک سیات محاسباتی بر بیازده جمیعآوری سییکلون و مباحی
مربوط به عملکرد سیکلون انجام دادند .همننین مطالعیهای بیر تیأثیر
1- Computational Fluid Dynamics
2- Navier-Stokes

قطر نوک مخروط سیکلون بر افت فشار و عملکرد سیکلونهیا انجیام
شد و نتیجه گرفته شد کیه زمیانی کیه قطیر نیوک مخیروط کیاهش
مییابد افت فشار کل و عملکرد سیکلون افزایش مییابد ( Gimbun
.)et al., 2005b
در مطالعه دیگری عملکیرد سییکلونهیای تیک ورودی راییج بیا
سیکلونهایی دارای دو ورودی مقایسه شد و برای حالت با دو ورودی
افزایش عملکرد از نظر افزایش بازده جداسازی بهدست آمد ( Zhao et
 .)al., 2006از نقطه نظر تاثیر بهینهسازی بر سیکلونها بهینهسیازی
هندسه سیکلون جداکننده برای افزایش عملکیرد سییکلون از طرییق
کمینه کردن افت فشیار و بیاتبردن بیازده جداسیازی بیا اسیتفاده از
مدلهای ریاضیاتی و شیبیهسیازی میورد مطالعیه قیرار گرفتیه اسیت
( .)Elsayed and Lacor, 2010همننییین رضییوانیونیید فنییائی و
نیکبخت ( )Rezvanivandefanayi and Nikbakht, 2015در قالب
یک مطالعه عددی تأثیر قطر ذرا خوراک بر انیدازه سیرعت و افیت
فشار در داخل یک سیکلون جداکننده را مورد بررسی قیرار دادنید .ال
احمیدی و نواکوفسیکی ()Alahmadi and Nowakowski, 2016
یک رویکیرد شیبیهسیازی عیددی بیا اسیتفاده از ییک میدل تالطیم
ویسکوزیته گردابی پیشنهاد کردند که اثرا انحنای ساده و چرخش را
حساب میکند .در این رویکرد مدل آشفته تنش برشی انتقالی ()SST
با استفاده از عدد ریناردسون محاسبه شیده بیرای اثیرا چیرخش و
انحنا اصالح شد .پیشبینیهای عددی بیا اسیتفاده از نتیایج تجربیی
اعتبارسنجی شده و با دادههای بهدست آمده از سایر مدلهیا مقایسیه
گردییید .نتییایج نشییان داد کییه مییدل پیشیینهادی در مقایسییه بییا مییدل
تنشهای رینولدز از نظر دقت و همننین هزینه محاسیباتی عملکیرد
بهتری دارد.
مازیان و همکاران ( )Mazyan et al., 2018مطالعهای در میورد
افزایش عملکرد جداسیازی ذرا جامید سییکلون بیر اسیاس اصیالح
هندسی سیکلون و با اضافه کردن ییک محفظیه مماسیی بیه بخیش
مخروطی سیکلون انجام دادند و دریافتند که افیزایش سیرعت ورودی
بازده جداسازی را افزایش میدهد و بیرای طراحیی بیا ییک محفظیه
مماسییی افییزایش سییرعت ورودی از  41 m.s-1بییه  50 m.s-1باع ی
افزایش بازده جداسازی میشود .نعیمی و همکیاران ( Naimi et al.,
 )2019در مطالعه دیگری بهصور تجربی و عددی جداسازی گنیدم
با استفاده از سیکلون استرماند بازده بات را مورد بررسی قرار دادنید .در
مطالعه آنها که در  0سرعت مختلف ورودی میواد (40 41 45 40
 41و  50متر بر ثانیه) و همننین  3دبی جرمی مختلف (0/02 0/04
و  0/4کیلوگرم بر ثانیه) انجام شد مشخصا داخل سیکلون از جملیه
بازده جداسازی افت فشیار مییدان سیرعت پارامترهیای آشیفتگی و
سایش بهصور کامل مورد بررسی قرار گرفت و سرعت  40متیر بیر
ثانیه بهعنیوان بهتیرین سیرعت ورودی انتخیاب شید .در ییک طیرح

آقایی بدلبو و همکاران ،بررسی تاثير صفحه تنظيمکننده جریان خروجی بر عملکرد سيکلون آرد ...

نوآورانه اثر تیغه منحرفکننده جریان بر وی گیهای جرییان در ییک
سامانه ثقلی جداسازی نخود بهصور تجربیی و شیبیهسیازی عیددی
مطالعه گردید .برای مدلسازی آشفتگیهای داخل محفظه تهنشینی از
مدل  k-εاستاندارد استفاده گردید .بررسیها نشان داد که مدل آشیفته
 k-εاستاندارد از توانایی باتیی برای شبیهسازی جریانهای آشفته در
جداکنندههای ثقلی برخوردار است استفاده از این تیغه باعی افیزایش
 44/1درصدی بیازده تیهنشیینی و همننیین کیاهش  0/05درصیدی
جریان هیوای میورد نییاز در سیسیتم و کیاهش مییزان سیایش شید
(.)Zobeiri et al., 2019
تمرکز اصلی مطالعا انجام گرفته در زمینه سیکلونها با اسیتفاده
از دینامیک سیات محاسباتی بر روی پارامترهای ورودی و هندسیی
مختلف از جمله سرعت و دبی تأثیر ابعاد ورودی ارتفاع بخیشهیای
مختلییف سیییکلون قطییر بخییش اسییتوانهای قطییر بخییش خییارجی
وضعیتهیای مختلیف قرارگییری گردابیهییاب و ارائیهی روشهیای
بهینهسازی برای کمینه کردن افت فشار متمرکیز شیده اسیت .طبیق
بررسیهای انجیام شیده تیاکنون مطالعیهای در میورد تیأثیر صیفحه
تنظیمکننده جریان خروجی بر فعل و انفعات اتفاق افتیاده در داخیل
سیکلون افت فشار بازده جمعآوری و همچنین پارامترهای آشفتگی و
غیره انجام نشده است.
بنابراین هدف از پی وهش حاضیر بیهدسیت آوردن تیأثیر زواییای
مختلف صفحه خروجی جریان گاز بر پارامترهای عملکردی سییکلون
از جمله افت فشار بازده جمعآوری و همننین بهدست آوردن بهتیرین
زاویه صفحه خروجی بهمنظیور حصیول بیاتترین بیازده جداسیازی و
کمترین افت فشار در جهت ایجاد مصالحه بین این دو کمیت اساسیی
(افت فشار و بازده جمعآوری) در بررسی عملکرد سیکلون است.
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توسط اهرم مربوطه ایجاد گردید و پارامترهای سرعت و فشار در ایین
 0وضعیت اندازهگیری شد .از مقادیر انیدازهگییری سیرعت در زواییای
صفحه مختلف برای اعمال شرایط مرزی مربیوط بیه شیبیهسیازیهیا
استفاده گردید .شکل  5بیه همیراه جیدول  4بیهترتییب شیماتیکی از
سیکلون مورد استفاده در آزمایشها را به همراه اندازههای بخشهیای
مختلف آن نشان میدهند.
مدل عددی و معادالت حاکم

قوانین حاکم بر جریانها و هندسههای مختلف در  CFDقیانون
بقای جرم قانون بقای تکانه و قانون بقای انریی را شامل مییگیردد.
در این مطالعه قوانین بقا برای جرییان داخلیی هیمدمیا حیل گردیید.
معادت بقای جرم و مومنتیوم در حالیت کلیی بیهصیور زییر بییان
میشوند (:)ANSYS Fluent theory guide, 2013
()5

) ( 
 .(  v)  Sm
t

()3

)(  v
 .(  vv)  p  .( )   g  F
t

که  Smجرم اضافه شده به فاز پیوسیته  pفشیار اسیتاتیک  g

نیروی حجمی جاذبه  Fنیروی حجمیی خیارجی  تانسیور تینش
است و از طریق رابطه ( )1بهدست میآید:
T
2


()1
   ( v   v )  .vI 
3


که  ویسیکوزیته مولکیولی  Iتانسیور واحید و عبیار دوم در
طرف راست اثر اتساع حجم است.
انتخاب نوع حلگر

مواد و روشها
برای بهدست آوردن دادههای تجربی بهمنظور اعتبارسنجی نتیایج
عددی حاصل از شبیهسازی از سیستم نشیان داده شیده در شیکل 4
استفاده گردیید .ایین سیسیتم شیامل سییکلون جداکننیده اسیترماند
تغذیهکننده مواد لولههای پایپنگ 4و فن میباشد .انیدازهگییریهیای
سرعت و فشار بهترتیب با استفاده از یک سرعتسنج هوای سییم دا
(مدل  8465- TSIبا رزولوشن  0/05 m.s-1و محدوده کیاری 0/452
تا  )20 m.s-1و همننین یک اختالف فشارسینج (میدل CPE310s-
 KIMOبا دقت  0/4پاسکال) انجام گرفت .برای بررسی اثر صیفحه
تنظیمکننده جریان خروجی بیر عملکیرد سییکلون و مطالعیه الگیوی
جریان در داخل آن  2وضعیت مختلف عالوه بیر حالیت پاییه (زاوییه
صفر درجه یا کامالً باز) شیامل زواییای  00 12 30 42و  52درجیه
1- Piping tubes

از موارد مهم در یک شبیهسازی انتخاب حلگر مناسب مییباشید.
5
انتخاب نوع حلگر در نرمافزار انسیس فلوئنت بیه عیدد بییبعید میا
بستگی دارد .طبق تعریف عدد ما بهصور سرعت ییک جسیم بیه
سرعت صو تعریف میگردد .عدد ما بزرگتر از  0/3نشیاندهنیده
یک محیط تراکمپذیر و عدد ما کمتر یا برابر  0/3نشاندهنیده ییک
محیط تراکمناپذیر است .با توجه به شرایط حیل بیرای محییطهیای
تراکمپذیر از حلگر بر پایه چگالی 3و برای محیطهای تیراکمناپیذیر از
حلگر بر پایه فشار 1استفاده میگردد .با در نظر گرفتن سرعت جرییان
ورودی به سیکلون و همننین عدد ما پایین جریان از حلگر بر پاییه
فشار بهره برده شده است.

2- Mach Number
3- Density based
4- Pressure based
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شکل  -1ب -زوایای مختلف برای صفحه تنظیم جریان مکشی
Fig.1. b. Various angles for suction flow alignment

شکل  -1پ -موقعیت قرارگیری صفحه داخل لوله قسمت خروجی

شکل  -1الف -سیکلون استرماند استفاده شده

Fig.1. c. Location of alignment plate inside the outlet pipe

Fig.1. a. Stairmand Cyclone used

شکل  -2سیکلون مورد استفاده
Fig.2. Cyclone used

جدول  -1اندازههای بخشهای مختلف سیکلون
()H
13.5

Table 1- Values of different parts of cyclone
پارامترها
()A( )B( )C( )D( )E( )F( )G

Parameters

48

65

12

5.6

34

18

75

اندازه
)Value (cm
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مدلسازی آشفتگی

مدل آشفتگی بهمنظور مدلکیردن آشیفتگیهیای داخیل جرییان
آشفته مورد استفاده قرار میگییرد .محیدودیتهیای مسیئله و شیرایط
خاص آن در انتخاب مدل آشفتگی مناسب حایز اهمیت بسیاری است.
در پ وهش حاضر از مدل آشفتگی تینشهیای رینولیدز ( )RSM4کیه
تنشهای آیزنتروپیک 5آشفته را در نظر میگیرد اسیتفاده شید .میدل
 RSMبهصور رابطه ( )2بیان میگردد:
() 2







 ui'u 'j 
( uk ui'u 'j )  Dij  Pij   ij   ij  S
dt
xk

که دو عبار سمت چپ بهترتیب مشتق زمانی محلیی و عبیار
انتقال همرفتی هسیتند .دیفییوین تینش بیهصیور رابطیه ( )0میدل
میگردد:
()0

  ' ' 
' ' '  
' '
' '
 uiu j uk   p u j ik   p ui  jk    uiu j 
xk 
 xk 

Dij  

در این رابطیه عبیار تولیید تینش بیهصیور رابطیه ( )5بییان
میگردد:
()5

u j

ui 
'pij    ui'uk
' u 'j uk

xk
xk 


عبار کرنش فشار بهصور رابطه ( )1مدل میگردد:
 ui' u 'j 
()1
ij

p
  x  x 
i 
 j
عبار تلفا بهصور آیزنتروپیک و بهصور رابطیه ( )9فیر
میگردد.

ui uj
()9
xk xk
و در انتها  Sکه عبار چشمه یا منبع است.

 ij  2

مدل فاز گسسته)DPM( 3

در مدل فاز گسسته (مدل چندفازی رویکرد تگران ی )1فاز سییال
با حل معادت میانگینگیری شیده زمیانی بیهصیور پیوسیته حیل
میشود در حالی که فاز پراکنده بیا ردییابی تعیداد زییادی از ذرا از
طریق میدان جریان محاسبه میگردد .فاز پراکنده قابلیت ایین را دارد
که جرم مومنتوم و انریی را با فاز سیال تبادل نماید.
1- Reynolds Stress Model
2- Isentropic
3- Discrete Phase Model
4- Lagrangian approach

یک فر اساسی موجود در این رویکرد این اسیت کیه فیاز دوم
پراکنده یک کسر حجمی پایین (معموتً کمتر از  45درصد که درصید
حجمی نسبت بین حجم کل ذرا و حجم ناحیه سیال است) میباشد.
مسیییرهای ذرا بییهصییور جداگانییه در فواصییل مشییخص شییده در
محاسبه فاز سیال محاسبه مییشیوند .تزم بیهذکیر اسیت کیه بیرای
مییدلسییازی جریییانهییای ذرهای مناسییب اسییت .بییرای مییدلسییازی
سیکلونهای با بارگذاری شدید تعامال ذره با ذره و آشیفتگی ذرا
باید در نظر گرفته شود .از نظر رویکرد تگران ی معادلیه حرکیت ذره
در راستای  iتوسط رابطههای ( )40و ( )44بیان میگیردد ( ANSYS
:)Fluent theory guide, 2013
()40

Re p
) gi (  p  
18
Cd
(u i  u pi ) 
2
dpp
24
p

()44



 u pi

du pi
dt

dx pi

dt
که عبار  Fk  182  Cd Reبرابر با نیروی درگ بیر واحید
dpp
24
-3
جرم ذره  ρچگالی گاز (  )kg.mو  µویسیکوزیته دینیامیکی ()Pa.s
هستند همننین  Cdضریب درگ  uiو  upiبهترتیب سرعت گاز و ذره
( )m.s-1در راستای  iمیباشند gi .شیتاب جاذبیه در راسیتای  iو Rep
عدد رینولدز نسبی است که بهصور رابطه ( )45تعریف میشود:
 d p ug  u p
()45
Re p 

ضریب درگ 2برای ذرا کیروی بیا اسیتفاده از همبسیتگیهیای
توسعهیافته محاسبه میگیردد .معادلیه حرکیت بیرای ذرا در امتیداد
مسیر یک ذره منفرد انتگرالگیری میگردد .همننین برخوردهای بین
ذرا و دیوارههای سیکلون بهصور اتستیک کامل فر میگیردد.
فاز پیوسته شامل هوا با چگالی  4/552 kg.m-3ویسکوزیته دینامیکی
 4/1 ×40-5 Pa.sو فاز گسسته شامل ذرا آرد میباشد .تزم به ذکر
است که بازده جمعآوری با رها کردن تعداد مشخصی از ذرا گسسته
از ورودی سیکلون و نظار بر تعیداد خیارج شیده از طرییق خروجیی
پایینی حاصل میشود .طبق دسیتهبنیدی گلیدار ذرا جامید آرد بیا
توجه به متوسط قطر ( 400میکرومتر) در دسته  Bقرار میگیرد.
شرایط مرزی مورد استفاده

شرایط مرزی استفاده شده در این مطالعیه شیامل شیرط میرزی
سرعت در ورودی سیکلون شرط مرزی فشیار خروجیی در دو بخیش
خروجی بات و پایین و شرط مرزی دییواره بیدون لغیزش بیرای سیایر
5- Drag coefficient
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سطوح است .همچنین برخورد ذرا بیه دییواره بیهصیور بازگشیتی
تعریف گردید .نوع شرایط مرزی و همننین مقادیر آنها در جیدول 5
آورده شده است .تزم به ذکر است که تعریف بهترین نوع شرط مرزی

دارای اهمیت زیادی برای حل صحیح مسئله میباشد .شیرایط میرزی
مورد استفاده در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3شرایط مرزی مورد استفاده در شبیهسازی
Fig. 3. Boundary condition used in simulation

مسئله بهصور پایا حل شد .با توجه به این که نمودار باقیمانیده
مربوط به پیوستگی بعد از شروع حل و با مقیدار پییشفیر (مقیدار
ضریب  )4دارای نوسان بود لذا برای کاهش نوسانا ضریب مربیوط
به چگالی به  0/1کاهش یافته و نمودار باقیمانده پیوسیتگی بیه زییر
معیار همگرایی یعنی  40-1رسید .از روش گسسیتهسیازی مرتبیه دوم
پیشرو استفاده شد .همننین کوپلینگ سیرعت و فشیار بیا اسیتفاده از
اسییکیم  SIMPLE4انجییام گرفییت .تزم بییه ذکییر اسییت کییه بییرای
شبیهسازیها از یک رایانه بیا پردازشیگر  Intel core i5و حافظیه رم
 40مگابایت استفاده گردید.

 155190عدد و  031910عدد شبکه) کمتر از  %5بود .بنابراین بیرای
صرفهجوییهای زمانی در حل شبکه با تعداد  155190عدد بهعنیوان
شبکه پایه در این مطالعه استفاده گردید.
شبکهبندی (مشبندی) انجام شده سیکلون بیه کمیک نیرمافیزار
گمبیت  5.1.0انجام شد که شیماتیکی از آن در شیکل  2ارائیه شیده
است .تزم به ذکر است بیرای شیبکهبنیدی هندسیه از شیبکهبنیدی
ترکیبی با سازمان استفاده شد همننین مقادیر مربوط به کیفیت مش
در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -2شرایط مرزی

آزمون استقالل از شبکه

در بخش مربوط به ایجاد شبکه مدل هندسی بیرای شیبیهسیازی
سیکلون از پنج سطح شبکه برای آزمون استقالل شبکه بهیره گرفتیه
شیید .تعییداد سییلولهییای شییبکه در پیینج سییطح 513450 490140
 031910 155190و  4012590عدد بودند .نتایج شبیهسیازی نشیان
داد (شکل  )1که تفاو بین افیت فشیار بیین ورودی گیاز و خروجیی
گردابیاب در بیین سیطوح شیبکهبنیدی سیوم و چهیارم (بیهترتییب
1- Semi Implicit Method for Pressure Linked Equation

Table 2- Boundary conditions
نوع شرط مرزی
مقدار یا حالت
Value/ Condition

Type of boundary condition

10 m.s-1

سرعت ورودی
Inlet velocity

فشار اتمسفر

فشار خروجی

Atmospheric pressure

Outlet pressure

شرایط بدون لغزش

دیواره

No slip condition

Wall
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144

144

142

118

104
1200000

1000000

600000
800000
Numbers of grids

400000

200000

)Pressure drop (Pa

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
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شکل  -4آزمون استقالل از شبکه
Fig. 4. Mesh independency test

شکل  -5شبکهبندی سیکلون در نرمافزار گمبیت 5.1.0
Fig.5. Meshing of cyclone in Gambit 2.4.6

جدول  -3مقادیر کیفیت شبکه
Table 3- Mesh quality values
پارامتر کیفیت
مقدار
Value
4.94
0.84
0.19

Quality parameter
Maximum aspect ratio
Minimum Orthogonal Quality
Maximum Orthogonal Skewness

نتایج و بحث
در این بخش ابتدا به اعتبارسنجی نتایج شبییهسازی با استفاده از
نتایج تجربی حاصل پرداخته میشود .سپس در ادامه نتایج مربوط بیه
اندازه سرعت سرعت محوری بازده جمیعآوری و افیت فشیار بحی
میگردند و در نهایت کانتورهای خط مسیر شد آشفتگی و ضیریب
اصطکاک بهعنوان پارامترهای با اهمیت در ییک سییکلون جداکننیده

مورد مطالعه میگیرند .بهمنظور درک کامل از فرآیند انجیام گرفتیه در
هر بخش برشی از مقطع داخیل سییکلون توسیط ییک صیفحه هیم
بهصور عمودی و هم بهصور افقی و در کنار همدیگر آورده شیده
است.
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اعتبارسنجی

شبیهسیازیهیای  CFDبیهمنظیور قابیل اعتمیاد بیودن بایسیتی
اعتبارسنجی شوند .برای این منظور از دادههای مربوط به افیت فشیار
در زوایای مختلف صفحه استفاده گردید .مقادیر افت فشار اندازهگیری

شده بهعنوان یکی از پارامترهای کلیدی در یک سیکلون در زاویههای
مختلف صفحه از تطابق خوبی با نتایج حاصل از شبیهسازی برخیوردار
بودند که این تطابق در شکل  0نشان داده شده است.

180
Experimental

170

Numerical

160
140
130
120
110

)Pressure drop (Pa

150

100
90
80
75

30
45
)Plate angle (degree

60

15

0

شکل  -6اعتبارسنجی نتایج تجربی و عددی
Fig.6. Validation of experimental and numerical results

کانتورهای اندازه سرعت و سرعت محوری

کانتورهای اندازه سرعت به ازای زوایای مختلف صفحه در شیکل
 5ارائه شده است .همانطور که مالحظه میگردد مقدار اندازه سیرعت
با افزایش زاویه صفحه روند کاهشی بهخود گرفته است که احتماتً به
دلیل کاهش سطح خروجی و به تبع آن کاهش دبی هوای خروجی در
بخش خروجی هوای سیکلون است که به این صور خیود را نشیان
داده است .بیشترین مقدار اندازه سرعت ( )44/50 m.s-1با توجیه بیه
جهت ورودی هوا در ورودی سیکلون ایجاد شده است که رفتهرفتیه و
با توجه به حرکت چرخشی داخل سییکلون از مقیدار آن کاسیته شیده
است .همننین کمترین مقدار اندازه سرعت محوری به بخیش وسیط
سیکلون و مناطقی که در آن فشار منفی ایجاد میگردد تعلیق دارد .در
کل با توجه به نوع جریانیابی مواد در داخیل سییکلون مقیدار انیدازه
سرعت در نزدیکی دیوارهها نسبتاً مقیدار بیاتیی داشیته و بیا نزدییک
شدن به مرکز سیکلون از مقدار آن کاسته شده است .برشهای افقیی
سیکلون که دید از بات را نشان میدهند بهخوبی تیأثیر بیاتی زاوییه
صفحه را بر مقدار و دامنه اندازه سرعت نشان میدهد.
در زمینه سرعت محوری و با توجه به ماهیت آن مسیئله متفیاو
است .بیشترین مقدار سیرعت محیوری بیا مقیدار  44/50 m.s-1بیه
مناطق نزدیک گردابهییاب تعلیق دارد .همیانطیوری کیه از شیکل 1

مشخص است تغییرا صفحه تأثیر چندانی بر روی الگیوی سیرعت
محوری و همننان مقادیر آن نداشته است .دلیل این امر را مییتیوان
به ماهیت سرعت محوری ارتباط داد چرا که با تغیییر زاوییه پیره بیر
الگوی محوری جریان اثر چندانی حاصل نمیشود .بعد از گردابهیاب و
تا نزدیکیهای انتهای بخش مخروطی سیرعت محیوری دارای رونید
کاهشی است.
در کار سایر محققین نیز میدان سرعت از موارد حائز اهمیت جهت
گزارش عملکرد سیکلون بوده است .مازیان و همکاران ( Mazyan et
 )al., 2018روند تغییرا سرعت داخل سیکلون جداکننده را بیه ازای
تعداد مختلف محفظههای مماسی مورد برسی قرار دادند .در کار آنها
افزایش تعداد محفظه مماسی سبب کاهش بیشینه مقدار سرعت شد.
بازده جمعآوری

همانگونه که در شکل  9مشاهده میگردد بیازده جمیعآوری در
سیکلون در سطوح مختلف زاویه صفحه خروجیی دارای مقیادیر 12/4
درصد تا  92/3درصد میباشد که بیشینه بازده جمعآوری بیرای زاوییه
صفحه  30درجه ( 92/3درصد) و کمینه بازده جمعآوری بیرای زاوییه
صفحه  52درجه ( 12/4درصد) بهدست آمد.
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بهمنظور مقایسه بازده هر حالت (ستون رنگ قرمز) با حالیت پاییه
(ستون با رنگ سبز) مقدار بازده حالت پایه در قالیب سیتون در کنیار
حالت مورد بررسی به ازای زوایای مختلف صیفحه ارائیه شیده اسیت.
روند افزایشی -کاهشی بازه جمیعآوری بیر اسیاس زواییای مختلیف
صفحه تنظیمکننده به علت زاویه خاص در بخش خروجی مییباشید.
در زاویه  30درجه بهترین حالت نیروی گریز از مرکز مورد نیاز بیرای
جریان چرخشی ایجاد شده است .چرا که بازده جمیعآوری در ارتبیاط
مستقیم با نیروی گرییز از مرکیز ایجیاد شیده در بخیش گردابیهییاب
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سیکلون است .بعد از زاویه  30درجه به علت ایجیاد میانع بیرای گیذر
هوای خروجی بازده جمعآوری کاهش یافته و در زوایای بیشیتر ( 00و
 52درجه) افت محسوسی را نشان میدهد .در زمینیه کارهیای انجیام
گرفته و مرتبط با مطالعیه بیازده جداسیازی در پی وهش انجیام شیده
توسط الساید و همکاران ( )5040نشان داده شد که بیا افیزایش قطیر
ذرا از محییدوده  0/4تییا  40میکییرون بییازده جداسییازی افییزایش
قابلتوجهی را از خود نشان میدهد (.)Elsayed and Lacor, 2011
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Fig.9. A comparison of collection Efficiency in regulator plate angles with zero angle situations

افت فشار

یکی از پارامترهای ارزیابی عملکرد یک سییکلون افیت فشیار در
داخل آن است .هرچه قدر سیستم دارای افیت فشیار کیمتیری باشید
پایداری باتتری داشته و از نظیر عملکیرد دارای ارجحییت اسیت .در
شکل  40کانتورهای فشار استاتیکی بهازای زواییای مختلیف صیفحه
تنظیمکننده ارائه شده است .با افزایش زاویه صفحه فشار استاتیکی و
در نتیجه افت فشار کاهش یافته است و میتوان از نقطیه نظیر افیت
فشار وجود این صفحه را مثبت ارزیابی کرد .تزم بیه ذکیر اسیت کیه
کمترین افت فشار مربوط به حالت صفحه با زاویه  52درجه است کیه
مقدار افت فشار در این سطح  441پاسکال میباشد.
نکته حایز اهمیت این است که هر دو پیارامتر بیازده جداسیازی و
افت فشار بایستی برای بیهدسیت آوردن میاکزیمم عملکیرد مصیالحه
گردند لذا با در نظر گرفتن دو پارامتر افیت فشیار و بیازده جداسیازی

حالت  30درجه با توجه بیه بیازده عملکیردی  92/3درصید (بهتیرین
حالت) و افت فشار  450پاسکال (جزو حالتهای بیا افیت فشیار کیم)
بهعنوان بهترین سطح از نظر عملکرد انتخاب گردید .در سایر کارهای
انجام شده تغییرا انجام شده بر روی متغیرهای ورودی و یا هندسیه
سیکلون سبب افزایش یا کاهش افت فشار شده است .بهعنوان مثیال
در کییار انجییام گرفتییه توسییط رضییوانیونیید فنییائی و نیکبخییت
( )Rezvanivandefanayi and Nikbakht, 2015افییزایش قطییر
ذرا خوراک سبب افزایش افت فشیار داخیل سییکلون شیده اسیت.
همننین در تحقیق دیگری که توسط نعیمی و همکاران ( Naimi et
 )al., 2019انجام شده است افزایش سیرعت ورودی ریییم جرییان
سبب افزایش افت فشار شده است که مقیدار افیزایش افیت فشیار در
سرعتهای باتتر بیشتر گزارش شده است .روند افیزایش افیت فشیار
بهازای افزایش سرعت ورودی در کار گیمبون و همکاران ( Gimbun
 )et al., 2005نیز گزارش شده است.
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شکل  -11کانتور خط مسیر برای وضعیت زاویه صفحه  30درجه تنظیمکننده
Fig.11. Path line contours in 30˚ angles of regulator plate

خط مسیر

به منظور مشیاهده هرچیه بهتیر مسییر حرکیت جرییان در داخیل
سیکلون کانتور مربوط به خط مسیر برای حالت صیفحه تنظییمکننیده
جریان  30درجه (بهترین حالت در بین حالتهای بررسی شیده) ارائیه
شده است .همانطور که در شکل  44مالحظه میگیردد بعید از ورود
جریان به داخل سیکلون از طریق بخش ورودی جریان به دو بخیش
شامل بخش خروجی میواد (خروجیی پیایین) و بخیش خروجیی گیاز
(خروجی بات) تقسیم شده است و عمدتاً از بخش خروجی پایین خارج
شده است.
شدت آشفتگی

با در نظر گرفتن تعریف شید آشیفتگی کیه بیهصیور نسیبت
انحراف معیار نوسانا سرعت به سرعت میانگین میباشد مییتوانید
بهعنوان معیاری برای شناسایی آشفتگیهای داخل سییکلون اسیتفاده
گردد .تزم به ذکر است که با توجیه بیه کیارکرد دائمیی سییکلون در
مسیرهای فرآوری و کاربردهای صنعتی آشیفتگیهیا بیا گیذر از حید
مشخص میتوانند به سیستم ارتعاش وارد کرده و سبب ایجاد اختالل
در کار سیکلونها و همننین کار سیستم شوند.
با توجه به شکل  45که کانتور شد آشفتگی در زوایای مختلیف
صفحه تنظیمکننده را نشان میدهد شد آشفتگی تا زاویه  30درجه
کاهش مییابد سپس به مقدار تقریباً ثابت برای زوایای  12 30و 00

درجه میرسد .در ادامه این مقدار برای زاویه صفحه تنظییمکننیده 52
درجه افزایش مییابد که بهواسیطه کیاهش مجیرای خروجیی هیوا و
آشفته شدن جریان است.
ضریب اصطکاک سطح

در صیینایعی همنییون صیینعت آرد بحی خییوردگی تحییت تییأثیر
اصطکاک ایجاد شده در مقاطع سیکلون یک مشکل اساسی میباشید
که میتوان با شناسایی محلهای ایجیاد سیایش و اتخیاذ روشهیای
مناسب تزم هزینه تعیوی و نگهیداری واحیدهای اسیتفادهکننیده از
سیکلونها را تقلیل داد .تحت تأثیر اصطکاک جرییان میواد در دییواره
سیکلون خوردگی ایجاد شده و به سبب ورود مماسی میواد و برخیورد
مستقیم مواد با دیواره در محل ورودی بیشینه مقدار ضریب اصطکاک
در بخش ورودی و سطح باتیی قسمت استوانهای مشاهده میگیردد.
شکل  43روند کاهشی مقدار ضریب اصطکاک سطح را بیا توجیه بیه
افزایش زاویه صفحه تنظیمکننده را نشان میدهد .دلییل ایین پدییده
(کاهش ضریب اصطکاک سطح) کیاهش مجیرای خروجیی هیوا و در
نتیجه کمتر شدن حجم ورودی و خروجی هواسیت کیه سیبب ایجیاد
گرادیان فشاری کمتیر بیهمنظیور مکیش در خروجیی هیوا در مرکیز
سیکلون میگردد .در پ وهش انجام شیده توسیط نعیمیی و همکیاران
( )Naimi et al., 2019افزایش سرعت ورودی مواد سیبب افیزایش
ضریب اصطکاک در بدنه سیکلون گردیده است.
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نتیجهگیری
در ایین مطالعیه تییأثیر شیش زاوییه ایجییاد شیده توسیط صییفحه
تنظیمکننده جریان خروجی شامل زوایای صفر  00 12 30 42و 52
درجه بر عملکرد سیکلون جداکننده آرد مورد بررسی قرار گرفت .برای
انجام آزمایشهای تجربی از یک سرعتسنج هوای سییم دا و ییک
ابزار اندازهگیری اختالف فشار با دقت  0/4پاسیکال اسیتفاده شید .در
بخش عددی مدل هندسی سهبعدی در نرمافزار گمبیت نسیخه 5.1.0
رسم گردید و سپس بعد از انجام شبکهبندی مناسب و تعریف شیرایط
مرزی مطلوب جهت تحلیل و استخراج نتیایج بیه نیرمافیزار انسییس
فلوئنت نسخه  42وارد شد .کانتورهای مربوط به اندازه سرعت سرعت
محوری بازده جداسازی افت فشیار خیط مسییر شید آشیفتگی و
همننین ضریب اصطکاک سطح سیکلون بیرای سیطوح مختلیف بیه
کمک نرمافزار پس از پردازش انسیس فلوئنت ( )CFD-Postاستخراج
شده و مورد بح قرار گرفتند .مهمترین نتایج بهدست آمده از تحلییل
نتایج به شرح زیر است:
 -4با افزایش مقدار زاویه صفحه تنظییمکننیده جرییان خروجیی
مقدار اندازه سرعت روند کاهشی محسوسی بیهخیود گرفیت منتهیی
تغییر زاویه تأثیر چندانی را بر روی سیرعت مماسیی نشیان نیداد کیه
بهخاطر نوع قرارگیری صفحه در زاویههای مختلیف بیه ایین صیور
درآمده است.

 -5از نظر شد آشفتگی این پارامتر تا زاویه صیفحه جداکننیده
 30درجه روند کاهشی داشت سپس به مقدار تقریباً ثابت برای زوایای
 12 30و  00درجه رسید و در انتها برای زاویه صفحه تنظیمکننده 52
درجه افزایش یافت .همننین مقیدار ضیریب اصیطکاک سیطح رونید
کاهشی را با توجه به افزایش زاویه صفحه تنظیمکننده نشیان داد کیه
به دلیل کاهش مجرای خروجی هوا و در نتیجه کیمتیر شیدن حجیم
ورودی و حجم خروجی هواست .این کیاهش حجیم هیوای خروجیی
سبب ایجاد گرادیان فشاری کمتر بهمنظور ایجیاد مکیش در خروجیی
هوا در مرکز سیکلون میشود.
 -3بازده جداسازی روند افزایشی -کاهشی برای مقیادیر مختلیف
صفحه تنظیمکننده نشان داد بهطوری که تا زاویه  30درجه صفحه اثر
مثبت بر روی بازده جداسازی داشت منتهیی بعید از  30درجیه رونید
کاهشی شده و رفته رفته اثر این تأثیر با شد بیشتری خود را نشیان
داد .کمترین میزان بیازده جداسیازی بیرای زاوییه صیفحه  52درجیه
بهدست آمد .همننین افت فشار با افزایش زاویه صفحه تنظییمکننیده
روند کاهشی را نشان داد که برای عملکرد کلی سیکلون مثبت بود.
 -1در مجموع و با در نظر گرفتن مصالحه بین بازده جداسیازی و
افت فشار بهعنوان دو پارامتر تأثیرگذار بر عملکرد سییکلون زاوییه 30
درجه بهعنوان بهترین زاویه در بین زوایای مورد بررسی جهت استفاده
انتخاب شد.
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Introduction
Today, diesel engines provide the main power source for the world equipment e.g., common propulsion
generators in industry and agriculture. These engines are widely used due to their high combustion efficiency,
reliability, compatibility, and cost-effectiveness. However, diesel engines are one of the most critical consumers
of fuel which in turn causes some environmental pollution. One of the convenient and low-cost ways to reduce
the pollution of these engines is dual-fuel mode and the use of gaseous fuels as an alternative fuel. This study
investigated the effect of blending CNG and LPG with neat diesel in dual-fuel mode. Besides, the variation in
engine coolant temperature on engine performance characteristics was experimentally studied.

Materials and Methods
The experimental apparatus consisted of a stationary, four-stroke, naturally aspirated, water-cooled, singlecylinder compression ignition engine. To control the engine load, an electrical dynamometer was made using a
7.5 kW three-phase generator and coupled to the engine as a cradle. A load cell was used to determine the force
applied to the generator. The engine speed was monitored continuously by a tachometer. Fuel consumption was
measured by using a weight method. A thermostat with variable temperature was used to control the temperature
of the engine coolant. To measure the mass flow of air entering the cylinder, an airbox with a sharp edge orifice
was used. For this study, factorial experiments in the form of a randomized complete block design with three
replications were utilized to analyze the data statistically. The studied parameters were three levels of fuel ratio
(100% diesel, 20% diesel and 80%± 2% CNG, 20% diesel and 80%±2% LPG), 11 engine speeds (1500 to 1600
rpm with 10 rpm intervals), and three engine coolant temperatures (50, 60, and 70 °C). All experiments were
conducted in the governor control mode.

Results and Discussion
The results showed that the torque, brake power and brake mean effective pressure (BMEP) in the dieselCNG mode at all engine speeds and in the diesel-LPG mode at low engine speeds significantly increased
compared to pure diesel. The increases in these parameters in the diesel-CNG mode were 18.67%, 19.56% and
19.85%, and in the diesel-LPG mode were 14.02%, 13.86% and 14.2%, compared to those related to the pure
diesel, respectively. This increase could be due to the high calorific value of gas fuels and improvement of
combustion inside the cylinder due to the formation of homogeneous charge. At low engine speeds, the
reductions in the brake specific fuel consumption (BSFC) and brake specific energy consumption (BSEC) for
coolant temperature 60 °C were 11.21% and 10.77%, compared to coolant temperature 50 °C, respectively. Also,
the BSFC and BSEC for diesel-CNG dual-fuel mode decreased by 8.12% and 10.81%, respectively. These
values for the diesel-LPG dual-fuel mode were 5.4% and 2.4%, respectively. The brake thermal efficiency (BTE)
also showed a significant increase at high speeds and when using the dual-fuel operational mode. However,
raising the coolant temperature due to reducing the heat losses of the engine increased the BTE. The increases in
BTE for coolant temperatures 60 and 70 °C were 7.19% and 4.37%, compared to the coolant temperature of 50
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°C, respectively. When using the engine in dual-fuel mode, the volumetric efficiency due to reducing the air ratio
showed a significant reduction. These diesel-CNG and diesel-LPG dual-fuel mode values were 20.31% and 24%,
respectively. Furthermore, raising the coolant temperature diminished the volumetric efficiency. The reduction in
volumetric efficiency for the coolant temperatures of 60 °C and 70 °C were 6.84% and 19.91% compared to the
coolant temperature of 50 °C, respectively.

Conclusion
The following conclusions can be deduced based on this study:
The use of gaseous fuels as the main fuel and with a small amount of diesel in compression ignition engines
is possible and improves the engine's performance characteristics.
In the diesel-CNG mode, torque, brake power and BMEP at all engine speeds and in the diesel-LPG mode at
low engine speeds significantly increased compared to pure diesel because of improved combustion inside the
cylinder.
At low engine speeds, increasing the coolant temperature reduced the BSFC and BSEC. Also, in the dual-fuel
mode compared to the engine with baseline diesel fuel, the BSFC and BSEC were significantly lower due to the
higher calorific value of gaseous fuels and higher power generation.
The BTE at high engine speeds and when the engine was in dual-fuel mode showed a significant increase.
Also, increasing the coolant temperature due to reducing the heat losses of the engine increased the BTE.
When using the engine in the dual-fuel mode, due to the volume of air replaced by the gas, the volumetric
efficiency showed a significant reduction. Also, raising the coolant temperature diminished the volumetric
efficiency.
Overall, it can be stated that the use of a diesel-CNG dual-fuel mode with a coolant temperature of 60 °C at
entire engine speeds has the best outputs on the performance and combustion characteristics of the engine.
Keywords: Brake power, Coolant temperature, Dual-fuel diesel engine, Engine performance, Gaseous fuels
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تأثیر سوختهای گازی و دمای مایع خنککننده بر مشخصههای عملکردی و احتراقی یک
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چکیده
در این پژوهش تأثیر استفاده از سوختهای گاز طبیعی فشرده و گاز نفتی مایع بر مشخصههای عملکردی و احتراقی یک موتور دیزل تک سییلدرر
چهار زمانه آب خدک با مکش طبیعی و بهصورت مختلطسوز مطالعه شر .هرف اصلی در این پژوهش تعیین شاخصهیای عملکیردی و مشخصیههیای
احتراقی موتور در محروده عملکرد گاورنر و در سرعتها و دماهای مختلف مایع خدککددرهی موتور بیوده اسیت .آزمیایشهیا در شیرایط پاییرار بیرای
حالتهای کارکرد موتور با سوخت گازوییل خالص و مختلطسوز گازوییل-گاز و در سرعتها و دماهای مختلف میایع خدیککددیرهی موتیور بیهصیورت
آزمایشهای فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام و مشخصههای عملکردی موتور انرازهگیری شر .نتایج آزمایش موتیور
نشان داد که گشتاور توان ترمزی و فشار مؤثر متوسط ترمزی در حالت مختلطسوز گازوییل CNG-نسبت به حالت سوخت گازوییل خیالص در تمیامی
سرعتها و در حالت مختلطسوز گازوییل LPG-در سرعتهای پایین موتور افزایش معدیداری یافتدر .مصرف سوخت و انرژی وییژهی ترمیزی نییز بیا
افزایش دمای مایع خدککددره در سرعتهای پایین موتور و همچدین کارکرد موتور بهصورت مختلطسوز کاهش معدیداری را نشان دادنر .همچدیین بیا
افزایش دمای مایع خدککددره و کارکرد موتور با حالت مختلطسوز بازده حرارتی ترمزی و بازده حجمی بهترتیب افزایش و کاهش معدییداری را نشیان
دادنر .بهطورکلی نتیجهگیری شر که استفاده از موتور بهصورت مختلطسوز گازوییل CNG-و دمای مایع خدککددیره  01درجیه سلسییو در تمیامی
سرعتها بهترین نتیجه را روی مشخصههای عملکردی و احتراقی موتور دارد.
واژههای کلیدی :توان ترمزی دمای مایع خدککددره سوختهای گازی عملکرد موتور موتور مختلطسوز
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میباشدر .این موتورها به علت رانرمان احتراق باال قابلییت اطمیدیان
سازگاری و مقرون به صرفهبودن بهطور گستردهای در جهان اسیتفاده
مییشیونر ( .)Wei et al., 2015همچدیین ایین موتورهیا یکیی از
مهمترین مصرفکددیرگان سیوخت و یکیی از عوامیل ایجادکددیرهی
آلودگیهای زیسیتمحیطیی بیهشیمار مییرونیر ( Wei and Geng,
 .)2016یکی از راههای مداسب و کمهزیده برای کاهش آلودگی ایین
موتورها مختلطسوز کیردن آنهیا و اسیتفاده از سیوختهیای گیازی
بهعدوان سوخت جایهزین و بیهصیورت مکمیل بیا سیوخت گازویییل
میییباشییر .در یییک نهییاه ایییرهآل سییوخت جییایهزین مداسییب بییرای
موتورهای دیزل بایر حفظ مزایای عملکردی و احتراقی این موتورها را
تضمین کدر ( .)Najafi et al., 2007در موتورهای دیزل مختلطسوز
سوخت گازی بهطور کموبیش همهن در سیلدرر با هوا مخلوط شره و
سپس این مخلوط بیهوسییله تزریی مقیرار کمیی از سیوخت دییزل
بهعدوان سوخت آتشزا مشتعل میشود.
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جدول  -1خصوصیات گازوییل

گاز طبیعی و گاز نفتی مایع )(Anonymus, 2010; Mehmet et al., 2019

Table 1- Properties of diesel, natural gas and liquefied petroleum gas
خصوصیت سوخت
گازوییل
گاز طبیعی
گاز نفتی مایع
Liquefied petroleum gas

Natural gas

Diesel

C3H8

CH4

C8 to C12

0.537

0.777

0.846

46.607

47.141

42.791

50.152

52.225

45.766

112

120

40-55

426

510

233

457

540

316

گییاز طبیعییی گییاز نفتییی مییایع هیییرروژن و بیوگییاز برخییی از
سوختهای گازی هستدر که برای موتورهای احتراق داخلیی مداسیب
میباشدر ( .)Hariprasad, 2013از جمله مزیتهای این سیوختهیا
فراوانی دسترسیی محلیی انیرژی ارزان قیمیت ایمدیی در اسیتفاده
احتراق پاک و غیره میباشر ( .)Papagiannakis, 2018متراولترین
سوختهای گازی در موتورهای دیزلی گاز طبیعی فشرده 1و گاز نفتی
مایع 2میباشر .این سوختها با توجه به خصوصیاتی نظیر وجود ذخایر
عظیم در کشور امکان دسترسی بیه آن در اکریر نقیاط کشیور تولییر
آلودگیهای زیست محیطی کمتر و عرم نیاز به فداوریهای پیشیرفته
برای استفاده از آن ها در حال حاضر بهترین سیوختهیای جیایهزین
میباشدر .دمای خودسوزی باالی این سوختها مزییت مهمیی بیرای
آنها است تا در نسبت تراکمهای بیاال کیار کیرده و در نتیجیه بیازده
حرارتی باالتر و انتشار آالیدرههای کمتری ایجاد نمایدیر (Mahla et
 .(al., 2018برخیی از خصوصییات گیاز طبیعیی گیاز نفتیی میایع و
گازوییل در جرول  1آورده شره است.
مطالعات مختلفی در رابطه با اسیتفاده از سیوختهیای گیازی در
موتورهای دیزل انجام شره است .در پژوهشی تأثیر استفاده از بیودیزل
و بیوگاز بهجای گازوییل و گاز طبیعی در یک موتور دیزل مرل لیسیتر
 M8/1مورد مطالعه قرار گرفت .بیرین مدظیور ابتیرا موتیور دییزل بیا
استفاده از تجهیزاتی ماندر میکسر رگوالتور فیلتر شیر قطعکن سریع
و فلومتر به ییک موتیور مخیتلطسیوز تبیریل شیره و سیپس آزمیون
عملکردی و آالیدرگی در بار کامل و در دور ثابیت  011دور در دقیقیه
)1- Compressed Natural Gas (CNG
)2- Liquefied Petroleum Gas (LPG

Fuel property

فرمول
Formula

دانسیته
)Density (kg m-3

ارزش حرارتی پایینتر
)Latent heat value (MJ kg-1

ارزش حرارتی باالتر
)Higher heat value (MJ kg-1

عرد اکتان/ستان
Octane/Cetane number

گرمای نهان تبخیر
)Latent heat of vaporization (°C

دمای خود اشتعالی
)Auto ignition temperature (°C

برای هر یک از سوختها انجیام شیر .نتیایج نشیان داد کیه اسیتفاده
همزمییان از سییوختهییای بیولوژیییک بیییودیزل و بیوگییاز در موتییور
مختلطسوز امکانپذیر بوده ولی موجب افیت تیوان موتیور مییشیود.
همچدیییین انتشیییار آالیدیییرهی اکسییییرهای نیتیییروژن کیییاهش و
مونوکسیرکربن دیاکسیرکربن و هیرروکربنهیای نسیوخته افیزایش
میییابیر ( .)Najafi, 2011در مطالعیهای دیهیر پژوهشیهران تییأثیر
جایهزیدی باالتر از  01درصر سیوخت گیاز طبیعیی فشیرده بیه جیای
گازوییل را در یک موتیور دییزل دو سییلدرر چهیار زمانیه بیا پاشیش
سوخت مستقیم مورد بررسی قرار دادنر .نتیایج کیاهش سیطص صیرا
مصرف سوخت ویژه و اکسیرهای نیتروژن و افزایش سطص آالیدیرهی
هیرروکربنهای نسوخته را نشان داد ( .)Maji et al., 2008همچدین
در پژوهشی تیأثیر تزریی  LPGدر مانیفولیر هیوا بیر شیاخصهیای
عملکردی و آالیدرگی موتور مورد بررسی قیرار گرفیت .موتیور دییزل
مورد بررسی بهمدظور بهبود کیفیت انتشار آالیدرهها و همزمیان حفیظ
بازده حرارتی اصالح شر .نرخ تزری  LPGبر پایههای وزنیی 11 1
 11و  21درصر انتخاب شر .حراکرر بازده حرارتیی و حیراقل مصیرف
سوخت ویژه در سرعتهای  1011تا  1011دور در دقیقه در نیرخ 11
درصر گاز بهدسیت آمیر .از نظیر انتشیار آالیدیرههیا و شیاخصهیای
عملکردی موتور نرخ تزری بهیده در  1درصر گاز  LPGبهدست آمر.
در این نرخ تزری و در سرعت  1011دور در دقیقیه مصیرف سیوخت
ویژه اکسیرهای نیتروژن و دود بهترتیب  20/0 1و  21درصر کاهش
نشان داد ( .)Ayhan et al., 2011در مطالعهای دیهیر پژوهشیهران
خصوصیات عملکردی و آالیدرگی یک موتور دیزل را با سوخت بیوگاز
فشرده مورد بررسی قرار دادنر .آنها موف شرنر که سوخت بیوگیاز را

صباحی و همکاران ،تأثير سوختهاي گازي و دماي مایع خنککننده بر مشخصههاي عملکردي ...

به میزان  01درصر جایهزین سوخت دیزل نمایدر .نتایج کاهش انتشار
مونواکسیر کربن و هیرروکربن را در بارهای مختلف نشان داد .بهترین
نتیجه برای شاخصهای عملکردی و آالیدیرگی موتیور در  01درصیر
بیوگیاز و  01درصیر سیوخت دییزل مشیاهره شیر ( Santosh and
 .)Kumarappa, 2015در مطالعهای دیهر پژوهشهران تأثیر اسیتفاده
از ترکیب سوختی گازوییل-گاز طبیعی را بر شاخصهای عملکیردی و
آالیدرگی و مشخصههای احتراقی یک موتور دییزل چهیار زمانیه آب
خدک با مکش طبیعی و تک سیلدرر در سرعت  1111دور در دقیقه و
 111درصر بار و سطوح انرژی گاز طبیعیی مختلیف ( 01 11 1و 01
درصر) مورد بررسی قرار دادنر .در این مطالعه از دو انژکتور یکی برای
تزری گازوییل در سیلدرر و دیهری بیرای تزریی  CNGدر مانیفولیر
هوا استفاده شر .نتایج نشیان داد کیه هدهیام اسیتفاده از گیاز طبیعیی
مصرف سوخت ویژه افزایش یافته و آالیدره اکسیر نیتروژن و دوده در
سطوح  11درصر و  01درصر سوخت گازی کاهش مییابر .از طرفیی
انتشار مونواکسیر کربن در سطص  11درصر گاز طبیعی افزایش نشیان
داد .همچدین انتشار اکسیر نیتروژن در سطص  01درصیر گیاز طبیعیی
بهمیزان قابیلتیوجهی افیزایش یافیت ( .)Karagöz et al., 2016در
پژوهشی دیهر یک موتور دیزل  L233بهعدیوان موتیور مخیتلطسیوز
استفاده شر و سوخت  LPGبهعدوان سوخت ثانویه در نظر گرفته شر.
سوخت  LPGدر سه سیطص  01 91و  01درصیر و در سیرعتهیای
 2111 1011 1111و  2011دور در دقیقییه در موتییور اسییتفاده شییر.
نتایج نشان داد که بازده حرارتی مصیرف سیوخت وییژهی ترمیزی و
توان خروجی در حالت مختلطسوز بهتیر از سیوخت گازویییل خیالص
است .بهبود بازده حرارتی ترمزی در غلظت  01درصر سیوخت گیازی
 LPGکیامال مشیهود بیود ( .)Nugroho et al., 2018در پژوهشیی
دیهر تأثیر دمای میایع خدیککددیره بیر شیاخصهیای عملکیردی و
آالیدرگی یک موتور دییزل چهیار سییلدرر و چهیار زمانیه بیا پاشیش
مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت .دمای مایع خدککددره از  11تیا 11
درجه سلسیو متغیر بود .نتایج نشان داد که دمای مایع خدککددیره
تأثیر معدیداری بر بازده حجمی دارد بهطوریکیه بیا افیزایش دمیای
مایع خدککددره بازدهی حجمی موتور کاهش میییابیر .همچدیین بیا
افزایش دمای مایع خدککددره مصرف سوخت ویژهی ترمزی کاهش
و بازده حرارتیی افیزایش یافیت ( .)Abdelghaffar et al., 2002در
پژوهشی دیهر تأثیر دمای مایع خدککددره بر شاخصهای عملکیردی
و آالیدرگی یک موتور دیزل برای ترکییبهیای بیوفییول مخلیوط بیا
اتانول و بوتانول مورد مطالعه قرار گرفت .دمای مایع خدککددره بیین
 11تا  11درجه سلسیو متغیر بود .با افزایش دما و هدهام استفاده از
بیوفیول مصیرف سیوخت وییژهی ترمیزی کیاهش میییابیر .انتشیار
دیاکسیر کربن برای هر دو سیوخت دییزل و مخلیوطهیای بیوفییول
افیزایش و مونواکسییر کیربن کیاهش نشیان داد ( Hossain et al.,
.)2017
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در مطالعه حاضر تأثیر جایهزیدی گاز طبیعی فشیرده و گیاز نفتیی
مایع به جای گازوییل و بهصورت مختلطسوز بر ویژگیهای عملکردی
و احتراقی موتور دیزل در محروده عملکرد گاورنر میورد مطالعیه قیرار
گرفت .گرچه محققان تأثیر دمای میایع خدیککددیره در موتورهیا بیا
استفاده از سوختهیای گازویییل و بدیزین و حتیی بیوفییولهیا را بیر
عملکرد موتور و آالیدرههای اگزوز مورد بررسی قرار دادهانر در هدهام
استفاده از سوختهای گازی مطالعهای صورت نهرفته است .از ایینرو
در این پژوهش تأثیر دمای مایع خدککددرهی موتیور بیهعدیوان ییک
روش کمهزیده و کمتغییر بر شاخصهای عملکردی و احتراقی موتیور
مختلطسوز گازوییل-گاز مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها
در این تحقی بهمدظور مطالعه تأثیر سوختهای گیازی و دمیای
مایع خدککددره بر شاخصهای عملکردی و احتراقی از ییک موتیور
دیزل تک سیلدرر چهار زمانه با پاشش مستقیم و مجهیز بیه سیسیتم
خدککددرهی مایعی با مکش طبیعی و قررت خروجیی  9/0کیلیووات
در  1111دور در دقیقه استفاده شیر .ایین موتیور بیهطیور وسییعی در
کاربردهای تجاری کوچک ژنراتورهای دیزلی پمی هیای کشیاورزی
بهخصوص در مداط روستایی کیاربرد دارد .مشخصیات موتیور میورد
استفاده در آزمون در جرول  2آورده شره است.
کلیه آزمایشها در آزمایشیهاه تحقیقیاتی موتیور گیروه مهدرسیی
بیوسیستم دانشهاه شهیر چمران اهواز انجام گرفیت .نهیارهی سیامانه
پژوهش به همراه تجهیزات مورد استفاده در این تحقیی در شیکل 1
آورده شیره اسیت .موتیور میورد اسییتفاده بیا نصیب و اضیافه نمییودن
تجهیزاتی ماندر مخزن گاز رگوالتور تدظیمکددیرهی فشیار گیاز شییر
دستی قطع جریان گاز میکسر و لولیههیای رابیط توانیایی اسیتفاده از
سوخت گازی را پیرا کرده و به یک موتور دیزل مخیتلطسیوز تبیریل
شر .بهمدظور کدترل بار موتور با استفاده از یک ژنراتیور سیهفیاز 0/1
کیلووات یک دیدامومتر الکتریکی ساخته و بهصورت یک گهواره 1بیه
موتور کوپل شر .برای مشخص شرن نیروی اعمالی به ژنراتور از یک
لودسل بیا ررفییت  21کیلیوگرم اسیتفاده شیر .همچدیین بیهمدظیور
بارگذاریهای متغیر روی موتور از تعرادی مصرفکددره شامل  11عرد
مقاومت الکتریکی  011وات  0عرد الم  211وات و  1عرد المی
 111وات استفاده شر که بهطور مساوی روی هر سهفاز ژنراتور نصب
شر.

1- Cradle
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جدول  -2مشخصات موتور مورد استفاده در آزمون
Table 2- Specifications of the test engine
نوع موتور و مدل
موتور دیزل  ،دیپکو
Diesel engine, DIPCO

Engine type and model

تک سیلدرر

تعراد سیلدرر

Single cylinder

Number of cylinder

قطر سیلدرر * کور

)80*110 (mm

Bore * Stroke

توان اسمی

)3.7 (kW

)Power (rated output

سرعت اسمی

)1500 (rpm

)Speed range (rated speed

گدجایش موتور

)553 (cc

Cubic capacity

)236/240 (g.kW.h-1

مصرف سوخت ویژه در بار کامل
Specific fuel consumption at full load

نسبت تراکم

16:1

Compression ratio

برای انرازهگیری دقی و مستمر سرعت موتیور از ییک دورسیدج
مغداطیسی در نزدیکی محور موتور استفاده شر .سوخت گازوییل میورد
استفاده از جایهاه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سوختهیای
گازی نیز از شبکه عرضه این گاز در سطص کشور تهیه شر .بیهمدظیور
انرازهگیری سوختهای مصرفی از روش وزنی استفاده شر .برای ایین
مدظور مخزن هر یک از سوختها بر روی یک ترازو قرار داده شیره و
از کاهش در وزن کلیی ریرف کیه طیی ییک میرت معیین برداشیته
میشود دبی سوخت تعیین شر .برای انرازهگیری سوخت گازویییل از
یک ترازوی الکترونیکی مرل ای انر دی 1با دقت  1/111گرم و برای
2
انرازهگیری سوختهای گازی از یک ترازوی الکترونیکی مرل فوری
با دقت  1گرم استفاده شر .برای انرازهگیری مرت مصیرف سیوخت از
دو عرد کرنومتر با دقت  1/11ثانیه استفاده گردیر .بیهمدظیور کدتیرل
دمای مایع خدککددرهی موتیور از ییک ترموسیتات بیا دمیای متغییر
اسییتفاده شییر .بییرای کدتییرل بیشییتر روی نییرخ جریییان آب سیسییتم
خدککددرهی موتور از یک مخزن استفاده شر بهطوریکه جریان آب
ورودی و خروجی به موتور توسط پم از این مخیزن تیأمین گردییر.
بهمدظور انرازهگیری جریان جرمی هوای وارد شره به سییلدرر از روش
مخزن هوا و روزنه و انرازهگیری افت فشار داخل مخزن استفاده شیر.
برای این مدظور از یک مخزن با حجم مداسب که در موتورهای تیک
سیلدرر معموال بایر  111تیا  011برابیر حجیم جیاروب شیره سییلدرر
( )Chandra et al., 2011باشر استفاده گردیر .قطر روزنه بیا توجیه
به حجم سیلدرر موتور  21میلیمتر در نظر گرفته شیر ( Martyr and
 .)Plint, 2011برای انرازهگیری اختالف فشار بین هیوای موجیود در
1- A & D
2- Furi

محفظه و هوای بییرون از ییک فشارسیدج (میانومتر) میورب اسیتفاده
گردیر.
بهمدظور پایراری مشخصیههیای عملکیردی موتیور قبیل از هیر
آزمون موتور به مرت  11تا  21دقیقه کار میکرد تا دمای قسمتهای
مختلف آن به حالت پایرار برسیر و پیس از آن آزمیون اصیلی انجیام
میشر .بهطورکلی آزمایشها بهصورت تمام گاز از دور هرز باال شروع
شره و با بارگذاری تا بستهشرن کامل گاورنر ادامه پیرا کرد .برای هیر
یک از آزمایشها نیرو سرعت مصرف سوختهیای گازویییل و گیاز
ارتفییاع مییانومتر آب و دمییای هییوای محیییط در روی سییکوی آزمییون
انرازه گیری شیر و گشیتاور تیوان ترمیزی مصیرف سیوخت وییژهی
1
ترمزی 9مصرف انرژی ویژهی ترمزی 0فشار مؤثر متوسیط ترمیزی
رانرمان حرارتی و بازده حجمی محاسبه گردیر.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمایشهیای فاکتورییل در قالیب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار استفاده گردیر .آزمایشهیا
شامل  11تیمار بود که از ترکیب  11سطص سیرعت موتیور ( 1111تیا
 1011دور در دقیقه بیا فاصیله  11دور) سیه ترکییب سیوختی (111
درصر گازوییل  21درصر گازوییل و  01±2درصر گیاز طبیعیی و 21
درصر گازوییل و  01±2درصر گیاز نفتیی میایع) و سیه دمیای میایع
خدککددرهی موتور ( 01 11و  01درجه سلسیو ) حاصل شیرنر .در
پایان دادهها بیا اسیتفاده از نیرمافیزار  SPSSتجزییه و تحلییل شیر.
همچدین رسم نمودارها با کمک نرمافزار اکسل و مقایسهی میانهینها
با استفاده از آزمون چدر دامدهای دانکن انجام شر.
)3- Brake Specific Fuel Consumption (BSFC
)4- Brake Specific Energy Consumption (BSEC
)5- Brake Mean Effective Pressure (BMEP
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شکل  -1نهاره سامانه پژوهش شامل -1 :موتور  –2دیدامومتر  –9واحر کدترل دیدامومتر  –0دورسدج مغداطیسی  –1مخازن سوخت گازوییل و
سیلدرر گاز  -0ترازوها  -0رگوالتور فشار  -0گرمکن  -1مانومتر  -11مخزن هوا و روزنه  -11ترموستات دما متغیر  -12مصرفکددرهها –19
مخزن آب  -10پم آب و  -11میکسر
Fig.1. Schematic diagram of the experimental setup: 1. Engine, 2. Dynamometer, 3. Dynamometer control unit, 4.
Inductive pick-up, 5. Fuel tank and gas cylinder, 6. Scales, 7. Pressure regulator, 8. Heater, 9. Manometer, 10. Airbox
with sharp edge orifice, 11. Thermostat with variable temperature, 12. Consumers, 13. Water tank, 14. Water pump and
15. Mixer

نتایج و بحث
در جرول  9نتایج تجزیهی واریانس اثر عوامیل بررسیی شیره بیر
مشخصییههییای عملکییردی موتییور مییورد مطالعییه آورده شییره اسییت.
همانگونه که دیره میشود تمامی عوامل اصلی تیأثیر معدییداری در

سطص  1درصر بر متغیرهای عملکردی موتور داشتهانر .همچدیین اثیر
متقابل این عوامل نیز بر برخی از متغیرهای عملکردی موتور معدیدار
بوده است.

جدول  -3نتایج تجزیهی واریانس (میانهین مربعات) دادههای صفات انرازهگیری شره
Table 3- Results of analysis of variance (mean squares) in measurement traits data
میانگین مربعات )(Mean square
فشار مؤثر
بازده حجمی
Volumetric
efficiency

متوسط
Brake mean
effective
pressure

بازده حرارتی
Brake thermal
efficiency

مصرف انرژی ویژه
Brake specific
energy
consumption

مصرف سوخت ویژه
Brake specific
fuel consumption

درجه

منابع تغییر

گشتاور

آزادی

Torque

Df

Sources of
variation

توان
ترمزی
Brake
power

0.152ns
0.00ns
0.00ns
0.179ns
2.746ns
0.001ns
**13.953
**
**
**
**
**
**
2951.6
71.745
0.229
417.2
775.43
9.526
**23.511
**
**
**
**
**
**
506
13.018
0.022
43.81
168.54
1.632
**8915.57
**89.5
**2.36
**0.024
**43.29
**78.301
**0.288
**3261.3
**
**
ns
ns
**
**
16.8
0.419
0.001
1.247
5.788
0.54
*2.81
**7.68
**0.1
0.001ns
1.395ns
2.161ns
**0.025
**126.37
**3.75
**0.203
**0.002
**3.221
1.773ns
**0.012
1.77ns
**0.782
**0.02
0.000ns
0.752ns
1.394ns
**0.003
0.692ns
0.172
0.268
0.001
1.007
1.27
0.001
1.643
** * و  nsبهترتیب معدیدار در سطص  1درصر  1درصر و عرم معدیداری =A .سرعت موتور  =Bنوع سوخت و  =Cدمای مایع خدککددره
**, *, Indicate that variances are significant at the level of 1%, 5% and ns is non-significant, respectively. A=Engine speed, B=Fuel
type and C=Engine coolant temperature
2
10
2
2
20
4
20
40
196

Block
A
B
C
A*B
B*C
A*C
A*B*C
Error
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گشتاور ،توان ترمزی و فشار مؤثر متوسط ترمزی

در شکل  2تغییرات توان ترمزی و گشتاور و در شکل  9تغیییرات
فشار مؤثر متوسط ترمزی در حالت کارکرد موتور با سیوخت گازویییل
خالص و مختلطسوز گازوییل-گاز نشان داده شره است .بیا توجیه بیه
جرول  9مشاهره میشود که اثر متقابل نوع سیوخت در سیرعتهیای
مختلف موتور بر گشتاور توان ترمزی و فشار میؤثر متوسیط ترمیزی
معدیدار میباشر .مقایسهی میانهین مربیوط بیه ایین اثیر متقابیل در
جرول  0آورده شره است .گشتاور توان ترمزی و فشار میؤثر متوسیط
ترمییزی در حالییت مخییتلطسییوز گازوییییل CNG-تقریبییا در تمییامی
سرعتهای موتور نسبت به حالت گازوییل خالص افزایش معدییداری
بهمیزان  10/00درصر  11/10درصر و  11/01درصر نشان دادنیر .در
حالت مختلطسوز گازوییل LPG-در سرعتهای باالی موتور افزایش
انرکی در این کمیّتها نسبت به گازوییل خالص مشاهره شیر .امیا در
سرعتهای پایین موتور این متغیرها نسبت به سوخت گازوییل خالص
بهطور میانهین  10/12درصر  19/00درصر و  10/2درصیر افیزایش
یافتدر .علت افزایش گشتاور و توان ترمزی در حالتهای کارکرد موتور
بهصورت مختلطسوز گازویییل-گیاز بیهسیبب ارزش حرارتیی بیاالتر
سوختهای  CNGو  LPGمیباشر .همچدین تزری  CNGو LPG
به شکل گاز به بهبود احتراق در درون سیلدرر کمیک مییکدیر .تیأثیر
ترکیب این دو عامل میتوانر مدجر به افزایش گشتاور و توان در حالت
مختلطسوز نسبت به سوخت گازوییل خالص در شرایط بار کامل شود
) .(Ayhan et al., 2011; Yusaf et al., 2010ایین نتیایج بیا
یافتییههییای آیهییان و همکییاران ( )Ayhan et al., 2011جیییان و
همکاران ( )Jian et al., 2001نهروهو و همکیاران ( Nugroho et
 )al., 2018باراتیا ( )Barata, 1995و بیاری و حسیین ( Bari and
 )Hossain, 2019مطابقت دارد.
در شکل  0تغییرات گشتاور و توان ترمزی و در شکل  1تغیییرات
فشار مؤثر متوسط ترمزی بیا توجیه بیه دمیای میایع خدیککددیره در
سرعتهای مختلف موتور نشان داده شره است .با توجه بیه جیرول 9
مشاهره میشود که دماهای مایع خدیککددیره و سیرعت موتیور اثیر
متقابل معدیداری نسبت به هم داشته و مقایسهی میانهین تیمارهیای
مورد بررسی (جرول  )1نشان میدهر که در سرعتهای باال و پیایین
موتور دمای مایع خدککددره تأثیر معدیداری بر گشتاور توان ترمیزی
و فشار مؤثر متوسط ترمزی نرارد .تدها در سرعتهای متوسط اعمیالی
به موتور دمای مایع خدککددره  01درجیه سلسییو گشیتاور تیوان
ترمزی و فشار مؤثر متوسیط ترمیزی را نسیبت بیه دمیای  11درجیه
سلسیییو بییهترتیییب  12/21درصییر  12/11درصییر و  11/0درصییر
افزایش میدهر .یافتههای توما و همکاران نشان داد که با کیاهش
دمای مایع خدککددره گشتاور خروجی افزایش میییابیر .افیزایش در

گشتاور در محروده سرعتهای پایین موتور معدیدار و در سرعتهای
باالی موتور ناچیز بود (.)Thomas et al., 2011
در جرول  0تغییرات گشتاور توان و فشار مؤثر متوسط ترمزی بیا
توجه به دمای مایع خدککددره و نوع سوخت استفاده شیره در موتیور
نشان داده شره است .همانگونه که مشاهره میشود در حالت کارکرد
موتور بهصورت مختلطسوز و سوخت گازوییل خیالص دماهیای میایع
خدککددره  01 11و  01درجه سلسییو گشیتاور تیوان ترمیزی و
فشار مؤثر متوسط ترمزی موتور را بهطور معدیداری تغییر نمیدهدر و
افزایش در دمای مایع خدککددیره افیزایش غیرمعدییداری را در ایین
کمیّتها ایجاد کرد.
مصرف سوخت و انرژی ویژهی ترمزی

در شکل  0تغییرات مصرف سوخت ویژهی ترمزی و در شیکل 0
تغییرات مصرف انرژی ویژهی ترمزی بهصورت تابعی از سیرعتهیای
دورانی موتور و برای دماهای مختلف نشان داده شره است .مطاب بیا
جرول  9مشاهره میشود که دمای مایع خدککددیره و سیرعتهیای
موتور اثر متقابل معدیداری بر مصرف سوخت و انرژی ویژهی ترمزی
داشته و مقایسهی میانهین تیمارهای مورد بررسیی (جیرول  )1نشیان
میدهر که در سرعتهای دورانی باالی موتور دمای مایع خدککددره
تییأثیر معدیییداری بییر  BSFCو  BSECنشییان نمیییدهییر .امییا در
سرعتهای دورانی پایین موتور دمیای میایع خدیککددیره  01درجیه
سلسیو نسبت به دمای  11درجیه سلسییو  BSFCو  BSECرا
بهترتیب  11/21درصر و  11/00درصر کاهش میدهیر .دمیای میایع
خدیککددیره  01درجیه سلسییو نیییز نسیبت بیه دمیای  11درجییه
سلسیو این دو متغیر را بهترتیب و بهطیور مییانهین  1/00درصیر و
 1/01درصر کاهش داد .همچدین در تمامی دورهای موتور دمای مایع
خدککددره  01و  01درجه سلسیو از لحیا آمیاری بیرای ایین دو
متغیر اختالف معدیداری نشان نرادنر .این نتایج با نتایج انجیام شیره
قبلی توسط عبرالقفار و همکیاران ( )Abdelghaffar et al., 2002و
تومیا و همکیاران ( )Thomas et al., 2011مطابقیت دارد .نیوع
سوخت موتور نیز تأثیر معدیداری بر  BSFCو  BSECداشت .مطاب
با جرول  0مشاهره میشیود کیه  BSFCو  BSECدر حالیت موتیور
مختلطسوز گازوییل-گاز کاهش معدیداری نسبت به موتیور در حالیت
گازوییییل خییالص دارد BSFC .و  BSECدر حالییت مخییتلطسییوز
گازوییل CNG-نسبت به سیوخت گازویییل خیالص بیهترتییب 0/12
درصر و  11/01درصر و در حالت گازویییل– LPGنییز  1/0درصیر و
 2/0درصر کاهش یافت .این نتایج با یافتیههیای میاجی و همکیاران
( )Maji et al., 2008لونیسییی و همکییاران ( Lounici et al.,
 )2014یوسییف و همکییاران ( )Yusaf et al., 2010و آیهییان و
همکاران ( )Ayhan et al., 2011مطابقت دارد.
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Brake power diesel-LPG dual fuel
BSFC diesel fuel
Torque diesel fuel

25
8
20
6
15
4

10

2

BSFC (g.kW.h-1)

253

Torque diesel-CNG dual fuel
Torque diesel-LPG dual fuel
BSFC diesel - CNG dual fuel
BSFC diesel - LPG dual fuel

5

0
1490

1520

1550

1580

0
1610

Engine speed (rpm)

 تغییرات گشتاور توان ترمزی و مصرف سوخت ویژهی ترمزی بهصورت تابعی از سرعت دورانی موتور برای حالتهای گازوییل خالص و-2 شکل
مختلطسوز
Fig.2. Variations of torque, brake power and brake specific fuel consumption with engine speed for pure diesel fuel and
dual fuel mode
2.5

BMEP (bar)

2
1.5

Diesel fuel
Diesel - CNG dual fuel

1

Diesel - LPG dual fuel

0.5
0
1490

1510

1530

1550

1570

1590

1610

Engine speed (rpm)

 تغییرات فشار مؤثر متوسط ترمزی بهصورت تابعی از سرعت دورانی برای حالتهای کارکرد موتور با سوخت گازوییل و مختلطسوز-3 شکل
Fig.3. Variations of brake mean effective pressure with engine speed for diesel fuel mode and dual fuel mode
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جدول  -4مقایسهی میانهین اثر متقابل سرعت و نوع سوخت بر صفات انرازهگیری شره در آزمایش
Table 4- Means comparison of interaction between speed and fuel type on the traits measured in the experiment
صفات اندازهگیری در آزمایش
Traits measured in the experiment
بازده حرارتی
فشار مؤثر متوسط

بازده حجمی

توان ترمزی

گازوییل

Diesel

Diesel – Compressed natural
gas

گازوییل–گاز طبیعی فشرده

*در هر ستون میانهینهای دارای حروف انهلیسی کوچک یکسان بر اسا

Fuel type

گازوییل–گاز نفتی مایع

73.41a
73.59a
73.51a
73.67a
73.91a
73.85a
74.08a
73.44a
73.32a
72.67a
72.11a
59.39b
59.68b
59.6b
59.38b
58.97bc
58.77bc
58.33bc
57.09bc
58.16bc
57.39bc
56.79bc
56.79bc
56.81bc
56.73bc
56.85bc
56.77bc
56.53bc
56.07bc
55.45bc
54.82bc
54.03bc
52.87c

0.341p
0.65o
0.968m
1.239k
1.414j
1.576i
1.67h
1.746g
1.787fg
1.814f
1.822f
0.387p
0.714n
1.119l
1.391j
1.672h
1.849ef
2.008d
2.1c
2.169ab
2.213a
2.215a
0.336p
0.64o
0.979m
1.262k
1.52i
1.727gh
1.894e
2.006d
2.075c
2.126bc
2.137bc

19.16o
24.82j
27.3efgh
28.11cdef
28.61cde
27.89defg
27.19efgh
25.19ij
21.82lm
18.26o
15.01p
22.23kl
28.19cde
31.43a
32.17a
32.28a
31.38a
29.49bc
26.3hi
22.57kl
19.03o
15.19p
20.64mn
26.65gh
30.84ab
31.22a
31.63a
30.8ab
29.07cd
26.72fgh
23.44k
19.45no
15.07p

1.01p
1.91o
2.82m
3.59k
4.07j
4.52i
4.74h
4.92fg
5.01f
5.05f
5.04f
1.14p
2.09n
3.26l
4.03j
4.81gh
5.28e
5.7d
5.92bc
6.08ab
6.16a
6.12a
0.99p
1.88o
2.85m
3.65k
4.37i
4.93fg
5.38e
5.66d
5.81cd
5.92bc
5.91bc

6p
11.45o
17.05m
21.81k
24.89j
27.75i
29.4h
30.74g
31.45fg
31.92f
32.08f
6.81p
12.57n
19.69l
24.48j
29.43h
32.54ef
35.34d
36.96c
38.2ab
38.95a
38.98a
5.91p
11.26o
17.24m
22.21k
26.76i
30.4gh
33.35e
35.31d
36.52c
37.43bc
37.61bc

1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500

سوخت

Diesel – Liquefied petroleum
gas

Volumetric
)efficiency (%

Brake mean effective
)pressure (bar

Brake thermal
)efficiency (%

Brake power
)(kW

گشتاور Torque
)(N.m

سرعت Speed
)(rpm

نوع

آزمون چدر دامدهای دانکن در سطص  1درصر معدیدار نیستدر.

*In each column, means followed by the same lowercase letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

بازده حرارتی ترمزی

همانگونه که از جرول  9مشاهره میشود سرعت موتیور و نیوع
سوخت اثر متقابل معدیداری بر بازده حرارتی موتور دارنر .بهطوریکه
در دورهای باال و برای موتور در حالت مختلطسوز نسبت به موتیور در
حالت گازویییل خیالص بیازده حرارتیی افیزایش معدییداری را نشیان
میدهر .میزان این افزایش در حالیت مخیتلطسیوز گازویییلCNG-
 11/92درصر میباشر .در سرعتهای دورانیی پیایین موتیور افیزایش
انرکی در بازده حرارتی برای حالت مختلطسوز گازوییل CNG-نسبت
به گازوییل خالص مشاهره شر .در حالت مختلطسیوز گازویییلLPG-

بازده حرارتی در تمامی سرعتهای موتور نسیبت بیه حالیت گازویییل
خالص بهطور میانهین افزایش معدیداری به میزان  0/00درصر نشان
داد .دمای خودسوزی باالی سوختهای گیازی مزییت مهمیی بیرای
آنها محسوب شره تا در نسبت تراکمهای باال کار کیرده و در نتیجیه
بازده حرارتی باالتری را ایجاد نمایدر .شکل  0تغییرات بیازده حرارتیی
ترمزی را بهصورت تابعی از سرعت دورانی و برای حالتهای کیارکرد
موتور به صورت مختلطسوز و کارکرد با سوخت گازوییل خالص نشان
میدهر .باراتا ( )Barata, 1995نیز دریافت که در بارهای باالتر بازده
حرارتی در حالت مختلطسوز نسبت به حالت دیزل خالص انرکی بهبود
مییابر .یوسف و همکاران ( )Yusaf et al., 2010نشیان دادنیر کیه

صباحی و همکاران ،تأثير سوختهاي گازي و دماي مایع خنککننده بر مشخصههاي عملکردي ...

افزایش در بازده حرارتیی و در حالیت مخیتلطسیوز و بیهخصیوص در
سرعتهای پایین بهطور مییانهین  19درصیر بیشیتر از حالیت دییزل
خالص است .شکل  0تغییرات بازده حرارتی ترمزی را بهصورت تابعی
)Torque(N.m

Torque temp 50 °C
Torque temp 60 °C
Torque temp 70 °C

از سرعت دورانی برای حالتهای مختلطسوز و دییزل خیالص نشیان
میدهر.

45

16

40

14

35

12
10

BSFC temp 70 °C
25

8

Brake power temp 60 °C
20

Brake power temp 70 °C

6

BSFC temp 50 °C

)BSFC (g.kW.h-1

BSFC temp 60 °C

15
4
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2

5
0
1610

)Brake power (kW

30

Brake power temp 50 °C
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1580
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1520

0
1490
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شکل  -4تغییرات گشتاور توان و مصرف سوخت ویژهی ترمزی بهصورت تابعی از سرعت دورانی در دماهای مختلف مایع خدککددرهی موتور
Fig.4. Variations of torque, power and brake specific fuel consumption with engine speed for different engine coolant
temperature
2.5

2

Temp 50 °C
Temp 60 °C

)BMEP (bar

1.5

1

Temp 70 °C
0.5

1610

1590

1570

1550

1530

1510

0
1490

)Engine speed (rpm

شکل  -5تغییرات فشار مؤثر متوسط ترمزی بهصورت تابعی از سرعت دورانی در دماهای مختلف مایع خدککددرهی موتور
Fig.5. Variations of brake mean effective pressure with engine speed for different engine coolant temperature
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جدول  -5مقایسهی میانهین اثر متقابل سرعت و دمای مایع خدککددره موتور بر صفات انرازهگیری شره در آزمایش
Table 5- Means comparison of interaction between speed and engine coolant temperature on the traits measured in the
experiment
صفات اندازهگیری شده در آزمایش
دمای مایع
Traits measured in the experiment
سرعت
خنککننده
ویژه
مصرف سوخت
مصرف انرژی ویژه
Engine
گشتاور
توان ترمزی
فشار مؤثر متوسط

Engine coolant temperature
50 °C

دمای مایع خدککددره  11درجه
سلسیو

Engine coolant temperature
60 °C
Engine coolant temperature
70 °C

* در هر ستون میانهینهای دارای حروف انهلیسی کوچک یکسان بر اسا

دمای مایع خدککددره  01درجه
سلسیو

0.35n
0.652m
0.976l
1.227k
1.43ij
1.622gh
1.778ef
1.916bcd
1.997ab
2.052ab
2.057ab
0.382n
0.696m
1.078l
1.4j
1.639gh
1.815def
1.943abcd
2.004ab
2.058ab
2.087a
2.089a
0.332n
0.656m
1.013l
1.266k
1.538hi
1.714fg
1.852cde
1.932bcd
1.976abc
2.013ab
2.027ab

18.81de
14.06hi
12.33klm
12.01lm
11.86m
12.54jklm
13.21ijkl
14.65gh
17ef
20.56c
26.47a
16.63f
13.17ijkl
11.79m
11.65m
11.5m
11.73m
12.18klm
13.31ijk
15.48g
18.85d
22.57b
17.92de
13.9hi
12.25klm
11.9m
11.79m
11.88m
12.51jklm
13.63hij
15.55g
18.5d
23.33b

0.424de
0.33hi
0.289klm
0.282lm
0.278m
0.294jklm
0.31ijkl
0.343gh
0.399ef
0.482c
0.621a
0.39f
0.309ijkl
0.276m
0.273m
0.27m
0.275m
0.286klm
0.312ijk
0.363g
0.434d
0.529b
0.42de
0.326hi
0.287klm
0.279m
0.276m
0.278m
0.293jklm
0.319hij
0.364g
0.433d
0.547b

1.03n
1.91m
2.84l
3.55k
4.11ij
4.63gh
5.05def
5.4abcd
5.59ab
5.71a
5.69a
1.13n
2.04m
3.14l
4.05j
4.71fgh
5.18cde
5.51abc
5.65ab
5.77a
5.81a
5.78a
0.98n
1.92m
2.95l
3.66k
4.42hi
4.91efg
5.26bcde
5.45abc
5.54abc
5.6ab
5.6ab

6.16n
11.48m
17.17l
21.59k
25.17ij
28.56gh
31.3ef
33.72bcd
35.15ab
36.12ab
36.21ab
6.72n
12.26m
18.98l
24.64j
28.84gh
31.95def
34.19abcd
35.28ab
36.24ab
36.74a
36.77a
5.85n
11.54m
17.83l
22.27k
27.07hi
30.18fg
32.6cde
34bcd
34.78abc
35.43ab
35.68ab

1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500

دمای مایع خدککددره  01درجه
سلسیو

Brake mean effective
)pressure (bar

Brake specific energy
consumption
)(MJ.kW.h-1

Brake specific fuel
consumption
)(g.kW.h-1

Brake
)power (kW

Torque
)(N.m

)speed (rpm

Coolant
)temperature (°C

آزمون چدر دامدهای دانکن در سطص  1درصر معدیدار نیستدر.

*In each column, means followed by the same lowercase letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

همچدییین مطییاب بییا جییرول  0دمییای مییایع خدییککددییره تییأثیر
معدیداری بر بازده حرارتی ترمزی موتور دارد .نتایج نشان میدهر که
بازده حرارتی ترمزی با افزایش دمای مایع خدککددره افزایش مییابر
زیرا افزایش دمای مایع خدککددره تلفیات حرارتیی موتیور را کیاهش
میدهر .این کمیت در دمای مایع خدیککددیره  01درجیه سلسییو
 0/11درصر و در دمای مایع خدککددیره  01درجیه سلسییو 0/90
درصر افزایش را نسبت به دمای  11درجه سلسیو نشان داد.

بازده حجمی

شکل  0تغییرات بازده حجمی را بهصورت تابعی از سرعت دورانی
موتور برای کارکرد موتور با سوختهای مختلف نشان میدهر .مطاب
با جرول  0مشاهره میشود که بیازده حجمیی در هدهیام کیار موتیور
بهصورت مختلطسوز کاهش معدیداری نسیبت بیه سیوخت گازویییل
خالص نشان میدهر.
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 مقایسهی میانهین اثر متقابل نوع سوخت و دمای مایع خدککددره بر صفات انرازهگیری در آزمایش-6 جدول
Table 6- Means comparison of interaction between fuel type and engine coolant temperature on the traits measured in
the experiment
صفات اندازهگیری شده در آزمایش
کننده
خنک
مایع
دمای
traits
measured in the experiment
نوع سوخت
Engine coolant
گشتاور
ترمزی
توان
فشار مؤثر متوسط
بازده حجمی
Fuel type
temperature (°C)

50
60
70
50
60
70
50
60
70

گازوییل
Diesel

گازوییل–گاز طبیعی فشرده
Diesel-Compressed
natural gas

گازوییل–گاز نفتی مایع
Diesel-Liquefied
petroleum gas

Torque
(N.m)

Brake power
(kW)

Brake mean effective
pressure (bar)

Volumetric
efficiency (%)

23.57b
24.81ab
23.77b
27.28ab
29.72a
28.63ab
26.24ab
28ab
25.95ab

3.8b
4ab
3.83b
4.39ab
4.79a
4.61ab
4.22ab
4.51ab
4.18ab

1.34b
1.41ab
1.35b
1.55ab
1.69a
1.63ab
1.49ab
1.59ab
1.47ab

79.49a
75.72b
65.05c
64.42c
57.77e
53.33g
59.76d
56.52f
51.09h

. درصر معدیدار نیستدر1 آزمون چدر دامدهای دانکن در سطص

*در هر ستون میانهینهای دارای حروف انهلیسی کوچک یکسان بر اسا

*In each column, means followed by the same lowercase letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

 مقایسهی میانهین اثر نوع سوخت بر صفات انرازهگیری در آزمایش-7 جدول
Table 7- Means comparison fuel type on the traits measured in the experiment
صفات اندازهگیری شده در آزمایش
Traits measured in the experiment
نوع سوخت
Fuel type
مصرف سوخت ویژهی ترمزی
مصرف انرژی ویژهی ترمزی
Brake specific fuel consumption (g.kW.h-1)

Brake specific energy consumption (MJ.kW.h-1)

0.37a

16.28a

0.34c

14.52b

0.35b

16.67b

گازوییل
Diesel

گاز طبیعی فشرده-گازوییل
Diesel-Compressed natural gas

گاز نفتی مایع-گازوییل
Diesel-Liquefied petroleum gas

. درصر معدیدار نیستدر1 آزمون چدر دامدهای دانکن در سطص

* در هر ستون میانهینهای دارای حروف انهلیسی کوچک یکسان بر اسا

*In each column, means followed by the same lowercase letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.

 مقایسهی میانهین اثر دمای مایع خدککددره بر بازده حرارتی و بازده حجمی-8 جدول
Table 8- Means comparison of the effect of engine coolant temperature on brake thermal and volumetric efficiency
صفات اندازهگیری شده در آزمایش
دمای مایع خنککننده
Traits measured in the experiment
Engine coolant temperature (°C)
بازده حرارتی
بازده حجمی
Brake thermal efficiency (%)

Volumetric efficiency (%)

24.48c

67.99a

26.24a

63.34b

25.55b

56.49c

 درجه11 دمای مایع خدککددره
Coolant temperature 50°C

 درجه01 دمای مایع خدککددره
Coolant temperature 60°C

 درجه01 دمای مایع خدککددره
Coolant temperature 70°C

. درصر معدیدار نیستدر1 آزمون چدر دامدهای دانکن در سطص

* در هر ستون میانهینهای دارای حروف انهلیسی کوچک یکسان بر اسا

*In each column, means followed by the same lowercase letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.
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شکل  -6تغییرات مصرف انرژی ویژهی ترمزی بهصورت تابعی از سرعت دورانی موتور در دماهای مختلف مایع خدککددره
Fig.6. Variations of brake specific energy consumption with engine speed for different engine coolant temperature
35
30
25
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15
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10
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0
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شکل  -7تغییرات بازده حرارتی ترمزی بهصورت تابعی از سرعت دورانی موتور برای حالتهای گازوییل خالص و مختلطسوز
Fig.7. Variations of brake thermal efficiency with engine speed for pure diesel fuel and dual fuel mode

در هدهام استفاده از گازوییل CNG-و گازوییل LPG-نسیبت بیه
گازوییل خالص بازده حجمیی بیهترتییب  21/91درصیر و  20درصیر
کاهش نشان داد .دلیل کیاهش بیازده حجمیی در هدهیام اسیتفاده از
سوختهای گازی برین سبب است که این سوختها بیه شیکل گیاز
وارد سیلدرر شیره و نسیبت هیوا را کیاهش مییدهدیر ( Chaichan,
 .)2014همچدین مطاب با جرول  0دمای مایع خدککددیرهی موتیور
نیز تأثیر معدیداری بر بازده حجمی داشت بیهطیوریکیه بیا افیزایش
دمای مایع خدککددره بازده حجمی کاهش مییابر .بیازده حجمیی در

دماهای مایع خدککددره  01و  01درجه سلسیو نسبت به دمای 11
درجه سلسیو بهترتیب  0/00درصر و  11/11درصر کیاهش نشیان
داد .توما و همکاران ( )Thomas et al., 2011نیز نتایج مشیابهی
را گزارش کردنر .همانگونه که جرول  0نشان میدهر نوع سیوخت و
دمای مایع خدککددره نیز اثر متقابل معدیداری بر بازده حجمی موتور
دارنر بهطوریکه در حالت مختلطسوز گازوییل CNG-و دماهای مایع
خدککددره  01 11و  01درجه سلسیو نسبت بیه حالیت گازویییل
خالص در این دماها بازده حجمیی بیهترتییب  10/10درصیر 10/29

صباحی و همکاران ،تأثير سوختهاي گازي و دماي مایع خنککننده بر مشخصههاي عملکردي ...

درصر و  10/11درصر کاهش نشان داد .در حالت گازوییل LPG-نییز
دماهای یاد شیره بیازده حجمیی را بیهترتییب  20/02درصیر 21/90
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درصر و  21/00درصر کاهش دادنر.
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شکل  -8تغییرات بازده حجمی بهصورت تابعی از سرعت دورانی موتور برای حالتهای گازوییل خالص و مختلطسوز
Fig.8. Variations of volumetric efficiency with engine speed for pure diesel fuel and dual fuel mode

نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی و تحلیل عملکرد یک موتور دیزل تک
سیلدرر در حالت مختلطسوز و در محروده عملکرد گاورنر پرداخته شر.
متغیرهای نوع سوخت و دمای مایع خدیککددیرهی موتیور بیهعدیوان
متغیرهای اثرگذار بر عملکیرد موتیور در سیرعتهیای مختلیف میورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که استفاده از سیوختهیای گیازی
بهعدوان سوخت اصلی و همراه بیا مقیرار کمیی گازویییل (تقریبیا 21
درصر کل سوخت مصرفی) در موتورهای دییزل امکیانپیذیر بیوده و
شاخصهای عملکیردی و احتراقیی موتیور را در مقایسیه بیا مصیرف
گازوییل به تدهایی بهبود میبخشر .در حالت کارکرد موتور بیهصیورت
مختلطسوز گازوییل CNG-گشتاور توان ترمزی و فشار مؤثر متوسط
ترمزی در تمامی سرعتهای دورانی موتور و در حالت گازوییلLPG-
در سرعتهای پایین موتور به سبب ارزش حرارتی باالی سوختهای
گازی و همچدین ایجاد یک مخلوط همهن و در نتیجه بهبود احتیراق
در درون سیلدرر بهطور معدیداری نسبت بیه حالیت گازویییل خیالص
افییزایش یافتدییر .در دورهییای پییایین موتییور افییزایش دمییای مییایع
خدککددره موجب کیاهش مصیرف سیوخت وییژه و مصیرف انیرژی
ویژهی ترمزی میشود .همچدین در حالت کیارکرد موتیور بیهصیورت

مختلطسوز گازوییل-گاز نسبت به حالیت کیارکرد موتیور بیا سیوخت
گازوییل خالص مصرف سوخت و انرژی ویژهی ترمزی بهسبب ارزش
حرارتی باالتر سوختهای گازی و تولیر توان باالتر بهطور معدییداری
کاهش یافتدر .بازده حرارتی ترمزی نیز در دورهیای بیاال و در هدهیام
استفاده از موتور بهصورت مختلطسوز افزایش معدیداری را نشان داد.
در دورهای پایین موتور افزایش انرکی در بازده حرارتیی بیرای حالیت
مختلطسوز نسبت به سوخت گازوییل خالص مشاهره شیر .همچدیین
افزایش دمای مایع خدککددره بهسبب کاهش تلفیات حرارتیی موتیور
باعث افزایش در بازده حرارتی شر .بهسبب اینکه سوختهای گیازی
به شکل گاز وارد سیلدرر موتور شره و نسبت هوا را کاهش میدهدیر
در هدهام استفاده از موتور به حالت مختلطسوز بازده حجمیی کیاهش
معدیداری را نشان داد .همچدین افزایش دمای مایع خدککددیره نییز
بازده حجمیی را بیهصیورت معدییداری کیاهش داد .بیهعدیوان ییک
نتیجهگیری کلی میتوان بیان داشت که هدهام اسیتفاده از موتیور در
حالت مختلطسوز گازوییل CNG-و دمای مایع خدککددره  01درجیه
سلسیو بهترین نتیجیه روی مشخصیههیای عملکیردی و احتراقیی
موتور در تمامی سرعتها حاصل شر.
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Introduction
Soil protection against water and wind erosion is of great importance. Since most soils of arid and semi-arid
regions of Iran are poor in organic matter and continuous use of conventional tillage (moldboard plow) has
increased the severity of soil organic matter depletion and degradation of soil structure. Therefore replacing
conventional tillage with conservation tillage (reduced tillage and no tillage) is needed to improve soil structure
and increase soil organic matter. Due to the increasing population growth and the limitation of arable land, it is
necessary to remove the fallow year in dryland. Legumes are crops that can be in rotation with wheat.

Materials and Methods
This study was conducted to evaluate the effect of crop rotation and different tillage systems on rain-fed
wheat farming in Kaboudarahang Township during 2012-2014. The experiment was conducted as split-plot in a
randomized complete block design with three replications. In this study, different crop rotations including
fallow-wheat rotation, and chickpea-wheat rotation as main plots and different tillage systems including
conventional tillage (moldboard plow + power harrow), conservation tillage (chisel plow equipped with roller),
conservation tillage (sweep plow equipped with roller) and direct drilling were investigated as subplots.
In the economic evaluation of this project, the economic impacts of the treatments were analyzed using the
partial budgeting method and the cost-benefit ratio. For this purpose, the difference between treatments income
and cost compared with control treatment has been calculated and compared. The differences in the benefits of
the treatments are due to the different yields of wheat.

Results and Discussion
Results showed:
1- The highest wheat yield in the first and second years of the study was 605.3 and 2135.1 kg ha-1,
respectively in rotation of fallow wheat.
2- In the first year, the highest wheat yield (690.7 kg ha-1) was related to direct planting (no tillage), but in the
second year, the highest yield (2268.6 kg ha-1) was related to conservation tillage (sweep blades + roller).
3- In the first and second year, the highest value of treatment was related to direct planting and conservation
tillage (sweep tiller + roller), respectively.
4- In the chickpea-wheat rotation, the highest net income in the first and second year was related to direct
planting and conservation tillage (sweep + roller), respectively. Thebenefit-cost ratio in the conservation tillage
(sweep + roller) (second year) and direct drilling (first year) methods shows that for each rial of expenses, 5.7
and 2.8 rials can be earned respectively. Therefore, economically, these tillage treatments are superior to the
control treatment (conventional cultivation).
5- In the wheat rotation, the highest net income in the first and second year was related to direct planting and
conservation tillage (sweep + roller), respectively. The benefit-cost ratio in the conservation tillage (sweep +
roller) (second year) and direct drilling (first year) methods shows that for each rial of expenses, 4.2 and 1.3
rials can be earned respectively. Therefore, it is economically justified and these tillage treatments are superior to
the control treatment (conventional tillage).
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Conclusion
The results of this study showed that in the first and second years, economically the direct method and the
conservation tillage treatment (sweep blades + roller) were superior to the conventional method, respectively.
Therefore, conservation tillage methods can be replaced by the conventional method (plowing with moldboard
plow) in dryland farming. Also, in dry years, direct cultivation (no tillage) is a good and economical method.
Keywords: Chickpea, Conservation tillage, Cost-benefit ratio, Fallow, Net value, No-till, Wheat
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ارزیابی اقتصادی اثر بهکارگیری روشهای مختلف خاکورزی و تناوب زراعی در کشت گندم
دیم
سید محسن سیدان ،1احمد حیدری
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چکیده
انجام عملیات خاکورزی مرسوم در اراضی دیم منجر به مشکالتی نظیر فرسایش آبی و بادی خاک و ایجاد گرد و غبار میشود .علیرغمم ایمنکمه
انجام عملیات خاکورزی حفاظتی در طول دوره آیش ،روش شناخته شدهای برای کاهش فرسایش خاک است ،اما هنوز عمده اراضی دیم استان همدان
تحت خاکورزی مرسوم قرار دارند .فرسایش خاک در استان همدان عمدتاً به علت کاهش کیفیت خاک و تاثیر آن بر کاهش عملکرد محصوالت ،ساالنه
هزینههای درون مزرعهای قابل مالحظهای را برکشاورزان منطقه تحمیل مینماید .از طرفی زارعین در صورتی در راستای حفاظت از خاک سرمایهگذاری
انجام خواهند داد که منافع حاصله بیش از هزینههای آن باشد .این پژوهش بهمنظور ارزیابی اقتصادی اثر تناوب زراعی و روشهای مختلف خماکورزی
در زراعت گندم دیم ،در شهرستان کبودرآهنگ در دو سال زراعی  7917-19و  7919-19اجرا گردید .برای این منظور اثرات اقتصادی ناشمی از اعممال
تیمارها با استفاده از روش بودجهبندی جزئی و شاخص نسبت منفعت به هزینه مورد بررسی قرارگرفت .آزمایش بهصورت کرتهای خرد شمده در قالم
طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد .در این تحقیق تاثیر دو تناوب زراعی شامل آیش -گندم و نخود -گنمدم بمهعنموان عاممل اصملی و
روشهای مختلف خاکورزی شامل روش مرسوم (گاوآهن برگرداندار +سیکلوتیلر) ،خاکورز حفاظتی (گماوآهن ییمزل بما تیغمههمای قلممی +غلتم )،
خاکورزی حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغههای پنجهغازی +غلت ) و کشت مستقیم (بیخاکورزی) بهعنوان عامل فرعی بر عملکرد و هزینمههما ممورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج این پژوهش نشان داد که در سال خش ( )7917-19تیمار بیخاکورزی (کشمت مسمتقیم) در مقایسمه بما سمایر روشهمای
خاکورزی حفاظتی عملکرد بیشتری (حدود  92درصد) نسبت به خاکورزی مرسوم داشت و از نظر اقتصادی درآمد خالص به میزان  9921هزار ریال در
هکتار افزایش داشته است و دارای نسبت به منفعت به هزینه  9/8است که عدد قابل قبولی است .در سال دوم ( )7919-19که آبیاری تکمیلی انجام شد
از نظر اقتصادی و میزان عملکرد محصول ،تیمار خاکورزی حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغههای پنجهغازی +غلت ) نسبت به سایر تیمارهای خاکورزی
برتری داشت .این تیمار نسبت به روش مرسوم عملکرد گندم را  0/9درصد و درآمد را  9811هزار ریال در هکتار افزایش داد ،شاخص نسبت منفعمت بمه
هزینه در این تیمار برابر با  2/1است که نشاندهنده توجیهپذیری این روش است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،میتوان در کشت دیم گندم روشهمای
خاکورزی حفاظتی را جایگزین روش مرسوم نمود.
واژههای کلیدی :آیش ،بیخاکورزی ،درآمد خالص ،خاکورزی حفاظتی ،گندم ،منفعت به هزینه ،نخود
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بخش کشاورزی کشور زمانی محقق خواهد شد که منمابع پایمه نظیمر
خاک در یاریوب ضوابط فنی حفاظتشده و بهصورت اصمولی ممورد
بهرهبرداری قرار گیرنمد .حفاظمت خماک بمه مجموعمه اقمداماتی کمه
بهمنظور پیشگیری و کنترل آلمودگی و تخریم و فرسمایش خماک و
تبعات آن انجام میشود و موجم تقویمت پایمداری خماک یما سمب
افزایش حاصلخیزی آن میشود گفتمه ممیشمود ( Soil and Water
 .)Research Institute, 2019علت عمده فرسمایش خماک اسمتفاده
بیش از حد از آن است .از جمله عوامل از بین رفمتن خماک سموزاندن
بماقیمانمده محصمموالت کشماورزی پممر از درو در کشمورهای کمتممر
توسعهیافته و نابودی جنگلها و بیابمان زایمی اسمت ( Vieth et al.,
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 .)2001بهطورکلی میتوان گفت هرگونه سرمایهگذاری که باعث حفظ
و یا افزایش بهرهوری و یا جلوگیری از کاهش بهرهوری بمالقوه زممین
شود ،حفاظت خاک محسوب ممیشمود .حفاظمت خماک یم مسمئله
اقتصادی است یرا کمه نموعی سمرمایهگمذاری جماری جهمت کسم
درآمدهای بیشتر در آینده است .خاک زراعی یکی از مهمترین نهادهها
در فرایند تولید محصوالت کشاورزی است که کیفیت آن نقش مهمی
در میزان عملکرد محصول و رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایمدار
دارد .بهطوریکه پایین بودن میزان تولیدات کشاورزی ایران در مقایسه
با استانداردهای جهانی را به میزان زیادی به کاهش مداوم حاصلخیزی
خاکهای زراعی نسبت میدهند ).(Refahi, 2012
حفظ خاک از فرسایش آبی و بمادی از اهمیمت بماالیی برخموردار
میباشد .از آنجا که اکثر خاکهای مناطق خش و نیمهخش ایمران
از نظر ماده آلی ضعیف بوده و اسمتفاده ممداوم از گماوآهن برگردانمدار
برای شخم بر شدت کم شدن ماده آلی خاک و از بین رفتن ساختمان
خاک افزوده است ،بنابراین ،جایگزین نممودن خماکورزی مرسموم بما
خاک ورزی حفاظتی (کم خاک ورزی و بمدون خماکورزی) بمهمنظمور
بهبود ساختمان خاک و افزایش ماده آلی خاک نیاز میباشمد (Mirza
) .shahi and Bazargan, 2015همچنمین کماربرد فمنآوریهمای
مطلوبی همانند سیستمهای خماکورزی حفماظتی بمهعنموان یکمی از
روشهای کاربردی در کشاورزی پایدار میتواند سب کند کردن روند
تخری زممینهمای زراعمی و افمزایش پایمداری در کشماورزی گمردد.
متأسفانه متوسط میزان فرسایش ساالنه خاک ناشی از عوامل طبیعی
و غیر طبیعی در ایران معادل  99تن در هکتار گزارش شده است .ایمن
پدیده ساالنه هزینههای درون مزرعهای یشمگیری را بر کشاورزان به
علت کاهش کیفیت خاک و عملکرد محصوالت و نیز هزینههای برون
مزرعهای فراوانی بر جامعه تحمیل مینماید ) .(Refahi, 2012در این
زمینه عدم اعمال عملیات حفاظت خاک از سوی زارعین به جهت عدم
آگاهی از منافع اقتصادی ،اجتماعی آن بهعنوان یکی از دالیمل اصملی
این پدیده بهشمار ممیرود .بمرای حفاظمت آب و خماک از روشهمای
مکانیکی و غیرمکانیکی استفاده میشمود .عملیمات مکمانیکی شمامل
تراسبندی ،احداث بندهای خاکی و سنگی ،بادشکنهما ،کانمالهمای
زهکشی و ایجاد آبراهههای انحرافی است که نوعی مبارزه مستقیم با
فرسایش خاک است و اجرای آنهما مشمکل و نیازمنمد صمر هزینمه
زیادی است .عملیات غیر مکانیکی عبمارت از پیشمگیری از فرسمایش
خاک با انجام یکسری عملیات مدیریتی صمحی ممیباشمد کمه ایمن
روشها نسبتاً ارزان بوده و کاربرد آنها در همر شمرایطی امکمانپمذیر
است .این روشها شامل مدیریت بهینه خاک نظیر مصر کودهمای
آلی و نیز مدیریت زراعی شامل مالچپاشی ،کشت روی خطمو تمراز،
تناوبهای زراعی و کشت نواری میباشد (Refahi, 2012; Refahi,
) .2017; Ghadiri, 1993; Morgan, 1995در سالهای خش در

مناطق دیم مدیترانهای ،عملکرد گندم در روش بیخاکورزی بیشتر از
روش شخم با گاوآهن برگرداندار بود و برعکر در سالهای پر باران،
عملکرد گندم در روش خاکورزی مرسوم بهتر بمود .همچنمین اثمرات
متقابل خاکورزی و تناوب در سمالهمای خشم معنمیدار بموده بمه
طوریکه بهترتی تناوب نخود -گندم ،بماقال -گنمدم ،آیمش -گنمدم
نسبت به بقیه تناوبها از عملکرد بماالیی برخموردار بودنمد (Lopez-
) .Bellido et al., 1996اثر خاکورزی حفاظتی بر عملکرد گندم بما
توجه به شرایط بارندگی منطقه میتواند متفاوت باشد بهطوریکمه در
مناطق خش تر ،خاکورزی حفاظتی بهدلیل افزایش راندمان مصمر
آب موثرتر بوده در حالیکه هریه بارنمدگیهما مناسم تمر شمده ،اثمر
خاکورزی حفاظتی (بهدلیل کافی بودن رطوبمت) کماهش پیمدا کمرد
) .(Cantero-Martinez et al., 2007دسمتاورد سمایر محققمین در
رابطه با اثمرات بلندممدت تنماوبهمای زراعمی مختلمف و روشهمای
متفاوت خاک ورزی بیانگر افزایش عملکرد گنمدم در شمرایط دیمم بمه
میزان  %18در روش خاک ورزی حفاظتی نسبت به روش خماکورزی
مرسوم بوده است ).(Mejahed and Sander, 1998
پژوهشگران از روشهای متفاوتی بمرای بمرآورد منمافع حاصمل از
حفاظت خاک استفاده کردهاند .در جمهوری دومینیکن برای ی دوره
 92ساله به روش برآورد تابع عملکرد ،درآمد خالص حفاظمت خماک از
طریق حفظ بقایای گیاهی 901 ،دالر دومینیکن در هر هکتمار بمرآورد
شده است ) .(Veloz et al., 1985اثر فرسمایش خماک بمر کماهش
درآمد کشاورزان را به روش تخممین تمابع عملکمرد در منطقمه پمالوز
آیداهوی شمالی و واشنگتن غربمی ،بمهترتیم  0و  0دالر در جریم
بمرآورد کردنمد ) .(Walker and Young, 1986ارزش خسمارت
فرسایش بادی خماک روی خانوارهما در نیومکزیکمو بمه روش هزینمه
جایگزینی ،حمدود  020میلیمون دالر در سمال بمرآورد شمد (Husar,
) .1989ارزش حفاظت خاک در بازار کشت و کار مانیالی اسمترالیا را
به روش هدونی (قیمتگذاری بر اسماس اصمل لمذتگرایمی) حمدود
 9/98دالر در هکتمار تخممین زدنمد ).(King and Sinden, 1998
بمهمنظمور ارزیمابی اقتصمادی روشهمای حفاظمت خماک در منماطق
کوهستانی اتیوپی ،سود زارعین در دو حالت با حفاظت و بدون حفاظت
خاک محاسبه و سپر سود خالص تنزیل شده از تفاوت آن دو بهدست
آمد .نتایج نشان داد که منافع حفاظمت خماک ،کمم بموده و کشماورزان
خردهپا حاضر به انجام آن نبودند .مگر اینکه یارانه داده شمود .از آنجما
که دادن یارانه هزینهبر و توجیه آن مشمکل بمود ،در نهایمت بهتمرین
سیاسمت را پمایین آوردن هزینمه روشهمای حفاظمت خماک دانسمتند
) .(Shiferaw and Holden, 1998برای برآورد منافع حفاظت خاک
جنگل زراعی در ویسایاس شرقی فیلیپین ،ابتدا شاخص حفاظت خاک
را محاسبه و مدل پروبیمت را بمرای بررسمی عواممل ممثثر بمر قبمول
تکنولوژی جنگل زراعی برآورد کردند و در نهایت از تابع سود برآوردی

سيدان و حيدري ،ارزیابی اقتصادي اثر بهکارگيري روشهاي مختلف خاکورزي و تناوب زراعی در کشت گندم دیم

نسبت به متغیر شاخص کیفیت خماک مشمتق گرفتمه و ارزش نهمایی
حفاظت خاک را محاسمبه کردنمد .آنهما در واقمع از روش هکممن دو
مرحلهای استفاده نمودند ) .(Pattanayak and Mercer, 1998برای
برآورد منافع حفاظت خاک در ی طمرح آبخیمزداری در سمریالنکا از
روش فایده هزینه اجتماعی استفاده کردند و نشمان دادنمد کمه منمافع
حاصله در بیرون از مزرعهی که حفاظت خماک انجمام شمده بیشمتر از
منافع آن در درون مزرعه است ) .(Viet et al., 2001هزینه فرسایش
خاک را با استفاده از روش هزینه جایگزین با بهرهگیمری از اطالعمات
میدانی در عرصه هفت استان برآورد نمودند .یافتمههما نشمان داد کمه
میانگین هزینه ساالنه فرسایش خاک بمرای کمل اراضمی گنمدم دیمم
کشممور 9127( ،هممزار هکتممار) تقریبمما  811میلیممارد ریممال مممیباش مد

873

بارندگی بلند مدت محل آزمایش  999/1میلمیمتمر اسمت (
 .)Iran Meteorological Organization, 2014در حممالیکممه
میانگین بارندگی در سال زراعی  711 ،7917-19میلیمتر و در سمال
زراعی  711 ،7919-19میلیمتر گزارش شده است .الزم بمه توضمی
است که آزمایش در سال زراعی  7917-19تحت شمرایط معممول در
حالیکه در سال زراعی  ،19-19آبیاری تکمیلی به میزان  11میلیمتر
در سه مرحله در بهار سال  7919انجام شد .این پمژوهش بمهصمورت
کرتهای خرد شده در قال طرح پایه بلوکهمای کاممل تصمادفی در
سه تکرار اجرا شد .تاثیر دو نو تناوب زراعی ( -7آیمش-گنمدم و -9
نخود-گنمدم) بمهعنموان عاممل اصملی در کمرتهمای اصملی و روش
خاکورزی (شمامل  -7روش مرسموم (شمخم باگماوآهن برگردانمدار+
سیکلوتیلر) -9 ،خماکورزی حفماظتی (گماوآهن ییمزل بما تیغمههمای
قلمی +غلت ) -9 ،خاکورزی حفاظتی (گاوآهن ییزل بما تیغمههمای
پنجه غازی +غلت ) و  -0بیخاکورزی (کشت مسمتقیم)) بمهعنموان
عامل فرعی در کرتهای فرعی بر عملکرد گندم و هزینههمای تولیمد
مورد بررسی قرار گرفت .ابعاد پالتها  71×92متر و فاصله بلوکها از
یکدیگر  71متر بود .جهت بررسمی خصوصمیات فیزیکمی و شمیمیایی
خمماک ،قبممل از کشممت ی م نمونممه خمماک مرکمم از عمممق 1-91
سانتیمتری خاک تهیه و به آزمایشگاه خاک و آب منتقل شمد .نتمایج
آزمایش خاک در جمدول  7و مشخصمات کاشمت در جمدول  9و نیمز
مشخصات فنی ادوات ممورد اسمتفاده در جمدول  9ارائمه شمده اسمت.
عملیات آمماده سمازی بسمتر بمرای کاشمت گنمدم دیمم در سمه روش
خاکورزی مرسوم ،خاکورزی حفاظتی با خماکورز مرکم (گماوآهن
ییزل با تیغه قلمی +غلت ) و خاکورزی حفاظتی با خاکورز مرکم
(گاوآهن ییزل با پنجه غازی و غلت ) با دستگاه عمیقکار مدل الونمد
شرکت ماشین برزگر انجمام شمد .همچنمین در روش بمیخماکورزی
(کشت مستقیم) ،از بذرکار کشت مستقیم دیم شمرکت ماشمین برزگمر
استفاده شد .الزم به توضی است که تمام کود فسفاته و دو سوم کمود
اوره توصیه شده بر اساس نتایج آزمون خماک در پماییز و ممابقی کمود
اوره در بهار مصر گردید .پر از عملیات برداشمت ،بقایمای ایسمتاده
گندم و نیز بقایای نخود بعد از انجام عملیمات برداشمت ،بمرای کشمت
بعدی حفظ میشد.
I. R. of

).(Ghorbani and Hosseini, 2006

قهرمانزاده ) (Ghahremanzadeh, 2002برای محاسمبه منمافع
حفاظت خاک در اراضی دیم با اسمتفاده از آممار و اطالعمات قربمانی و
حسمینی ) ،(Ghorbani and Hosseini, 2006بمه تفکیم بمرای
مزارعی که شخم موازی و عمود بر شی زمین زده بودند ،ابتدا عملکرد
گندم را بهعنوان تابعی از مثلفههای خاک برآورده کرده و در نهایت با
استفاده از بخشی از کارهای پاتاناکماک و مرسمر (Pattanayak and
) Mercer, 1998منافع حفاظت خاک را برآورد نمود .وی متوسط سود
ساالنه بهرهبردار ناشی از شخم حفاظتی را بین  8182تا  79179ریال
در هکتار برای استانهای مختلمف محاسمبه نممود .عقیلمی (Akheli,
) 2003ارزش هزینههای درون مزرعهای فرسایش خاک در کشمور را
به روش هزینه جمایگزینی ممواد مغمذی ،حمدود 1109میلیمارد ریمال
محاسبه نمود .هد از این پژوهش ،برآورد نسبت منفعمت بمه هزینمه
عملیات حفاظت خاک شامل سیستمهای مختلف خاکورزی و تنماوب
زراعی در اراضی گندم دیم شهرستان کبودرآهنگ میباشد.

مواد و روشها
این آزممایش در ایسمتگاه تحقیقماتی تجمرک مرکمز تحقیقمات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان در خاکی بما بافمت لموم رس
سیلتی در طی دو سال زراعی 7917-19و  7919-19اجمرا شمد .ایمن
ایستگاه در موقعیت جغرافیایی  08/02طمول شمرقی و  92/70عمر
شمالی واقع شمده و ارتفما آن از سمط دریما  7111متمر و میمانگین

جدول  -1برخی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش

بافت
Texture

Silty Clay
Loam

رس
Clay

()%
26

Table 1- Some soil physical and chemical properties of the test site
فسفر قابل
پتاسیم قابل
نیتروژن کل کربن-
اسیدیته
شن
سیلت
جذب
جذب
آلي
Total
خاک
Sand
Silt
Available
Available
nitrogen
O.C
()%
()%
phosphorus
potassium
()pH
()%
()%
()mg.kg-1
()mg.kg-1
25

49

310

11.20

0.03

0.38

8.05

هدایت

عمق

الکتریکي

خاک

Electrical
conductivity
()dS.m-1

Soil
depth
()cm

0.84

0-30
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جدول  -2تاریخ کاشت و سایر مشخصات
Table 2- Planting date and other specifications
مقدارکود مصرفي
Amount of fertilizet
)(kg.ha-1
فسفات آمونیم
اوره
( %64فسفر)
( %64ازت)
Ammonium
Urea
phosphate
)(%46 N
)(%46 P

مقدار بذر
رقم
Cultivar

تاریخ کاشت
Planting
date

محصول کشت شده
Crop
cultivated

سال
Year

75

30

120

سرداری
Sardary

مهرماه
October

گندم
Wheat

7917-7919

75

30

80

آزاد
Azad

آذرماه
December

نخود
Chickpea

2012-2014

مصرفي
Amount of
seed
)(kg.ha-1

مکان آزمایش
Experiment
site

ایستگاه تحقیقاتی
تجرک
Tajarak
Research
Station

جدول  -3مشخصات فنی ادوات مورد استفاده
Table 3- Technical specifications of used machines
عرض کار
مشخصات فني

Working width
)(cm

Technical specifications

سوارشونده ،سه خیش

90

Mounted, three bottoms

مجهز به تیغههای قلمی (قابل تعویض با تیغههای پنجهغازی) و غلت  -ساخت شرکت ماشین برزگر همدان
Equipped with chisel blades (replaceable with sweep blades) and roller- Hamedan
Barzegar Machine Company

مدل  -HRB 225 Dمجهز به غلت
HRB 252D model- equipped with roller

200

250

Alvand model, No. of rows=13, Space rows=17cm
Hamedan Barzegar Machine Company
سوار شونده -مدل ( 77 -)NT-DFD-11ردیفه -فاصله بین ردیف  91سانتیمتر -ساخت شرکت ماشین

برزگر همدان

روش اقتصادی تحقیق

در ارزیابی اقتصادی این پروژه ،اثرات اقتصمادی ناشمی از اعممال
تیمارها با استفاده از روش بودجهبندی جزئی 7و شاخص نسبت منفعت
به هزینه 9مورد بررسی قرارگرفته اسمت .بمرای ایمن منظمور اخمتال
درآمد و هزینه تیمارها نسبت به شاهد (شخم با گماوآهن برگردانمدار و
تهیه بستر با سیکلوتیلر) محاسمبه و ممورد مقایسمه قرارگرفتمه اسمت.
هزینههای مورد بررسی شامل هزینه عملیات خاکورزی و کاشمت در
تناوبهای مختلف است .اختال در منافع تیمارها ،ناشمی از متفماوت
1- Partial Budjecting
2- Benfit-cost- ratio

Implements

گاوآهن برگرداندار
Moldboard plow

خاکورز حفاظتی
Conservation tiller

سیکلوتیلر (کلوخه خردکن
دوار+بسترساز)
Power harrow

مدل الوند  79 -ردیفه -فاصله بین ردیف  71سانتیمتر -ساخت شرکت ماشین برزگر همدان

NT-DFD-11 model, No. of rows=11, Space rows=20cm
Hamedan Barzegar Machine Company

نوع ادوات کشاورزی
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عمیقکار
Deep drill

بذرکار کودکار کشت مستقیم دیم
Direct drill

بودن عملکرد گندم است ).(Zare Mehrjerdi, 2015
رابطممه ( )7روش بودجممهبنممدی جزئممی را نشممان مممیدهممد:NB .
سود /زیان Dib ،اختال منافع تیمار با شاهد و  Dicاخمتال هزینمه
تیمار با شاهد را نشان میدهد.
()7
)N B  (Dib - Dic
در روش دوم نسبت میانگین منافع ( )Bبه هزینههای هر یم از
تیمارها ( )Cمحاسبه شده است .برای این منظور منفعمت همر یم از
تیمارها از حاصل ضرب عملکرد و قیمت محصول حاصل شده اسمت.
هزینه هما شمامل هزینمه ثابمت و متغیمر اسمت .هزینمه ثابمت ،شمامل
هزینههایی است که به مقدار تولید بستگی ندارد و هزینه متغیر ،شامل
هزینههایی است که به مقدار تولید وابسته است .هزینه متغیمر شمامل

سيدان و حيدري ،ارزیابی اقتصادي اثر بهکارگيري روشهاي مختلف خاکورزي و تناوب زراعی در کشت گندم دیم

تهیه زمین ،بذر ،کاشت بذر ،کود شیمیایی ،کنترل علف هرز ،برداشت،
کوبیدن و تمیزکردن محصول ،کمارگری ،تعمیمر و نگهمداری ادوات و
ماشینآالت و هزینه سوخت است .هزینه ثابت شامل استهالک ادوات
و ماشینآالت و بهره سرمایه است .در این معیار در صورتیکه شاخص
( )B/Cبزرگتر از ی باشد گزینه مورد نظر دارای توجیه اقتصادی ،اگر
کویکتر از ی باشد فاقد توجیه اقتصادی و برابر با ی بمدین معنمی
است که با مقدار عملکرد حاصل شده در نقطه سر بمه سمر قمرار دارد
(رابطه .(Soltani and Najafi, 2007) )9
Benefit/ Cost= B/C
() 9

نتایج و بحث
در جدول  0اثمر تنماوب زراعمی در سمال اول بمر عملکمرد گنمدم
معنیدار بود در حالیکه در سال دوم ،تناوب زراعی اثر معنمیداری بمر
عملکرد گندم نداشمت .بیشمترین عملکمرد گنمدم در سمال اول و دوم
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تحقیق بهترتی با  012/9و  9792/7کیلموگرم در هکتمار مربمو بمه
تناوب آیش -گندم است .با توجه به اینکه یکمی از اهمدا آیمش در
زراعت دیم ،حفظ رطوبت خاک است .بنمابراین در سمال خشم -19
 ،7917عملکممرد گنممدم در تنمماوب آیممش -گنممدم نسممبت بممه تنمماوب
نخود -گندم بیشتر شد که همین نتیجه قابلانتظار بود بهدلیل اینکمه
احتماالً رطوبت بیشتری در خاک در زمان آیمش ذخیمره شمده اسمت.
کایسی و همکاران ) (Caysi et al., 2008نیمز گمزارش نمودنمد کمه
بیشترین عملکرد گندم در تناوب آیش -گندم در مقایسه با تناوبهای
نخود -گندم ،عدس -گندم و آفتابگردان -گندم حاصل شده است .در
سال  7919-19که آبیاری تکمیلی انجام شد تفاوت معنمیداری بمین
تناوب آیش -گندم و نخود -گندم از لحاظ اثرشان بر عملکمرد گنمدم
مشاهده نشد .میتوان نتیجه گرفت در مناطقی که میمانگین بارنمدگی
بیشتر از  921میلیمتر در سال و دارای پراکنش مناسبی باشد میتوان
تناوب نخود -گندم را جایگزین آیش -گندم کرد.

جدول  -6میانگین عملکرد گندم در تناوبهای مختلف زراعی
Table 4- Average wheat yield in different crop rotations
عملکرد دانه
)Grain yield (kg.ha-1

تناوب زراعي

میانگین

سال دوم

سال اول

Average

Second year

First year

1379.6 a

2135.1 a

605.3 a

1281.2 a

2085.3 a

477.1 b

Crop rotation

آیش-گندم
Fallow-wheat

نخود -گندم
Chickpea-wheat

اعداد هر ستون که دارای حر های یکسانی هستند تفاوت آماری بر پایه آزمون یند دامنهای دانکن در سط  %7ندارند.
The numbers of each column having the same letters do not differ statistically based on Duncan's multiple range tests at the 1% level.

در جدول  2میزان عملکرد گندم را در  0روش خماکورزی نشمان
میدهد .در سال اول بیشترین عملکمرد گنمدم بما  011/1کیلموگرم در
هکتار مربو به کشت مستقیم (بدون خاکورزی) است ولی در سمال
دوم تحقیق بیشترین عملکرد با  9908/0کیلوگرم در هکتارمربو بمه
خاکورزی حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغههای پنجهغمازی +غلتم )
است .میتوان نتیجه گرفت که در سالهای خشم  ،کشمت مسمتقیم
(بیخاکورزی) احتماالً بهدلیل حفظ بیشتر رطوبمت خماک ممیتوانمد
عملکرد بیشتری داشته باشد .نتایج بهدست آمده با گزارشات لوپز بلیدو
و همکمماران ( )Lopez-Bellido et al., 1996و کممانترو مممارتینز و
همکاران ( )Cantero-Martinez et al., 2007مطابقت دارد.
جدول  0اثرات متقابل تنماوب زراعمی و خماکورزی بمر عملکمرد
گندم را نشان میدهد .در سال اول بیشترین عملکرد گندم مربو بمه
تناوب زراعی آیش-گندم و روش کشت مستقیم (بمیخماکورزی) بما
میانگین عملکرد  029/1کیلوگرم در هکتار بود .در سال دوم بیشمترین
عملکرد گندم در تناوب زراعی آیمش -گنمدم و روش خماکورزی بما

خاکورز مرک (تیغههای پنجهغازی و غلط ) بما میمانگین عملکمرد
 9012/9کیلوگرم در هکتار حاصل شد.
برای ارزیابی اقتصادی ،هزینه و درآمد هر ی از تیمارها در طمی
دو سال محاسبه شد .جدول  1منافع و هزینمههمای خماکورزی را در
یهار تیمار خاکورزی نشان میدهد .در این محاسبات هزینمه شمخم
با گاوآهن برگرداندار و سیکلوتیلر  9111هزار ریمال در هکتمار ،هزینمه
خاکورزی با خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه قلمی و غلت )
 811هزار ریال در هکتمار ،هزینمه خماکورزی بما خماکورز حفماظتی
(گاوآهن ییزل با پنجه غمازی و غلتم )  811همزار ریمال در هکتمار،
هزینه کارنده کشت مستقیم  811هزار ریال و هزینه کاشت با بمذرکار
معمولی (عمیقکار)  011هزار ریال در هکتار در نظر گرفته شده است.
قیمت گندم  79112ریال در همر کیلموگرم در محاسمبات مربمو بمه
تعیین منافع لحماظ شمده اسمت .بمه ایمن ترتیم در سمال اول و دوم
بیشترین ارزش تیمار بهترتی مربو بمه کشمت مسمتقیم و خماکورز
حفاظتی (گاوآهن ییزل با پنجهغازی +غلت ) است (جدول .)1
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جدول  -5میانگین عملکرد گندم در سیستمهای مختلف خاکورزی
Table 5- Average wheat yield in different tillage methods
عملکرد دانه
)Grain yield (kg.ha-1

روش خاکورزی

میانگین

سال دوم

سال اول

Average

Second year

First year

1343.8 ab

2135.1 ab

552.4 c

1257.2b

1902.3b

612b

1404.4 a

2268.6 a

540.3 c

1327.7 ab

1964.8 ab

690.7 a

Tillage method

خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار +سیکلوتیلر)
)Conventional tillage (Moldboard plow+Power harrow

خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه قلمی  +غلت )
)Conservation tiller (Chisel blade+Roller

خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه پنجهغازی  +غلت )
)Conservation tiller (Sweep blade+Roller

کشت مستقیم (بدون خاکورزی)
)Dirct drill (no-till

اعداد هر ستون که دارای حر های یکسانی هستند تفاوت آماری بر پایه آزمون یند دامنهای دانکن در سط  %7ندارند.
The numbers of each column having the same letters do not differ statistically based on Duncan's multiple range tests at the 1% level.

جدول  -4اثرات متقابل تناوب زراعی و روشهای خاکورزی بر عملکرد گندم
Table 6- Interactions of crop rotation and tillage methods on wheat yield
عملکرد دانه
روش خاکورزی
)Grain yield (kg.ha-1
سال اول
سال دوم
میانگین
Tillage method
Average

Second year

First year

1369 abc

2159.7 ab

578.3 e

1340.2 abc

2085.3 ab

595 de

1500.2 a

2405.3 a

595 de

1309.2 abc

1965.7 ab

652.7 c

1348.7 abc

2304 ab

393 g

1165 c

1879 ab

541 f

1254.3 bc

2061.7 ab

447 f

1356.8 abc

2096.7 ab

617 d

تناوب زراعي
Crop rotation

خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار +سیکلوتیلر)
)Conventional tillage (Moldboard plow+Power harrow

خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه قلمی  +غلت )
)Conservation tiller (Chisel blade+Roller

آیش-گندم

خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه پنجهغازی  +غلت )

Fallow-wheat

)Conservation tiller (Sweep blade+Roller

کشت مستقیم (بدون خاکورزی)
)Dirct drill (no-till

خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار +سیکلوتیلر)
)Conventional tillage (Moldboard plow+Power harrow

خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه قلمی  +غلت )
)Conservation tiller (Chisel blade+Roller

نخود -گندم

خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغه پنجهغازی  +غلت )

Chickpea-wheat

)Conservation tiller (Sweep blade+Roller

کشت مستقیم (بدون خاکورزی)
)Dirct drill (no-till

اعداد هر ستون که دارای حر های یکسانی هستند تفاوت آماری بر پایه آزمون یند دامنهای دانکن درسط  %7ندارند.
The numbers of each column having the same letters do not differ statistically based on Duncan's multiple range tests at the 1% level.

جهت لحاظ نمودن اثر تناوب نخود -گنمدم بمر منمافع حاصمل از
تیمارهای خاکورزی الزم است که منافع و هزینه محصول قبلی نیمز
محاسبه و به نتایج در جدول  1اضافه شود .بر این اساس بما عملکمرد
نخود بمه میمزان  011کیلموگرم در هکتمار و بما احتسماب قیممت همر
کیلوگرم نخود  91هزار ریال ،میمزان درآممد ناخمالص ایمن محصمول
 8111هزار ریال محاسبه شده است .هزینههمای تولیمد نخمود شمامل

هزینه تهیه زمین ،بذر ،کاشت بذر ،کود شیمیایی ،کنتمرل علمف همرز،
برداشت ،کوبیدن و تمیزکردن محصول میباشد .بر این اساس ،هزینه
تولید ی هکتار نخود  2911هزار ریال است .با کسر هزینههای تولید
از ارزش ناخالص ،میزان درآمد خالص ی هکتار کشت نخمود 9111
هزار ریال برآورد گردید .میزان درآممد و هزینمه روش خماکورزی بمر
اساس تناوب نخود -گندم در جدول  8نشان داده شده است .همانطور

سيدان و حيدري ،ارزیابی اقتصادي اثر بهکارگيري روشهاي مختلف خاکورزي و تناوب زراعی در کشت گندم دیم

کمه مالحظمه ممیشمود بماالترین درآممد خمالص در سمال اول و دوم
بهترتی مربو به روشهای کشت مسمتقیم و خماکورزی حفماظتی
(گاوآهن ییزل با پنجهغازی +غلت ) میباشد .درآمد خالص در روش
خاکورز حفاظتی (پنجهغازی +غلت ) و کشت مستقیم بهترتی برابر
با  91999هزار ریمال و  71012همزار ریمال در هکتمار اسمت .جهمت
ارزیابی اقتصادی پروژه ،از شاخص نسبت منافع به هزینه استفاده شده
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است .این شاخص در روشهای خاکورز حفاظتی (گاوآهن ییمزل بما
پنجممهغممازی +غلتمم ) (سممال دوم) و کشممت مسممتقیم (سممال اول)
نشاندهنده این است که در ازای هر واحد هزینه ،میتموان بمهترتیم
 2/1و  9/8ریال کس کرد .بنمابراین از نظمر اقتصمادی دارای توجیمه
بوده و این تیمارهای خاکورزی نسبت به تیمار شاهد (کشت مرسوم)
دارای برتری میباشند.

جدول  -7منافع و هزینه گندم در سیستم های مختلف خاکورزی
Table 7- Benefits and costs of wheat in different tillage systems
هزینه خاکورزی و کاشت
Cost of tillage and
planting
)(1000 Rials per hectare
سال دوم
سال اول
Second
First year
year

ارزش ناخالص

عملکرد دانه

Gross value
)(1000 Rials per hectare

)Grain yield (kg.ha-1

روش خاکورزی
Tillage method

سال دوم
Second
year

سال اول
First year

سال دوم
Second year

سال اول
First year

2400

2400

27126

7018

2135.1

552.4

1200

1200

24169

7775

1902.3

612

1200

1200

28823

6865

2268.6

540.3

800

800

24963

8775

1964.8

690.7

خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار +سیکلوتیلر)
Conventional tillage (moldboard
)plow+power harrow

خاکورز حفاظتی (تیغه قلمی  +غلت )
)Conservation tiller (chisel blade+roller

خاکورز حفاظتی (تیغه پنجهغازی  +غلت )
)Conservation tiller (sweep blade+roller

کشت مستقیم (بدون خاکورزی)
)Dirct drill(no-till

جدول  -8منافع و هزینه سیستم های مختلف خاکورزی در تناوب نخود-گندم
Table 8- Benefits and costs of different tillage systems in chickpea-wheat rotation
ارزش ناخالص
هزینه کل
ارزش خالص
نسبت منافع به هزینهها
The ratio of benefits
to costs
سال دوم
Second
year

سال اول
First
year

Net value
(1000 Rials per
)hectare
سال اول
سال دوم
First
Second
year
year

Total cost
(1000 Rials per
)hectare
سال اول
سال دوم
First
Second
year
year

Gross value
(1000 Rials per
)hectare
سال اول
سال دوم
First
Second
year
year

4.6

1.9

27426

7318

7700

7700

35126

15018

4.9

1.4

25669

9275

6500

6500

32169

15775

5.7

1.8

30323

8365

6500

6500

36823

14865

5.4

2.8

26863

10675

6100

6100

32963

16775

روش خاکورزی
Tillage method

خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار+
سیکلونیلر)
Conventional tillage (Moldboard
)plow+Power harrow

خاکورز حفاظتی (تیغه قلمی  +غلت )
Conservation tiller (Chisel
)blade+Roller

خاکورز حفاظتی (تیغه پنجهغازی  +غلت )

بممهمنظممور نشممان دادن تغییممرات درآمممد خممالص در هممر ی م از
سیسممتمهممای خمماکورزی اعمممال شممده نسممبت بممه شمماهد ،از روش
بودجهبندی جزئی استفاده شده است .برای این منظور اختال درآمد و

Conservation tiller (Sweep
)blade+Roller

کشت مستقیم (بدون خاکورزی)
)Dirct drill (no-till

هزینه سیستمهای مختلف خماکورزی بما روش خماکورزی مرسموم
مورد مقایسه قرارگرفته است .بر اساس نتایج این پژوهش در سال اول
کشت مستقیم با  9921هزار ریال در هکتار بیشترین ارزش خمالص را
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در میان سایر روشهای خاکورزی نسمبت بمه روش کشمت مرسموم
داشته است و در سال دوم روش خاکورزی حفاظتی (گماوآهن ییمزل
با پنجهغازی +غلت ) باالترین ارزش خالص را با میمزان  9811همزار

ریال در هکتار ،نسبت بمه روش خماکورزی مرسموم دارا بموده اسمت
(جدول .)1

جدول  -9تغییرات منافع و هزینه سیستمهای خاکورزی نسبت به کشت مرسوم در تناوب نخود-گندم
Table 9- Changes in benefits and costs of tillage systems compared to conventional cultivation in chickpea-wheat
rotation
تغییرات ارزش ناخالص
تغییرات هزینه کل
تغییرات ارزش خالص
Gross value changes
)(1000 Rials per hectare

روش خاکورزی

Net value changes
)(1000 Rials per hectare

Total cost changes
)(1000 Rials per hectare

سال اول

Tillage method

سال دوم

سال اول

سال دوم

سال اول

سال دوم

Second year

First year

Second year

First year

Second year

First year

-

-

-

-

-

-

-1757

1957

-1200

-1200

-2957

757

2897

1047

-1200

-1200

1697

-153

-563

3357

-1600

-1600

-2163

1757

خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار+
سیکلوتیلر)
Conventional tillage (Moldboard
)plow+Power harrow

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای منتج از این پژوهش تمأثیر انموا روشهمای
خاکورزی و تناوب زراعی بر عملکرد گندم در شمرایط دیمم معنمیدار
ارزیابی میشود .نتایج این پژوهش نشان داد کمه از نظمر اقتصمادی و
عملکرد گندم در سال اول و دوم بهترتی تیمار روش مستقیم و تیمار
خاکورزی حفاظتی (تیغه های پنجه غازی +غلتم ) نسمبت بمه روش
مرسممموم برتمممری داشمممتند .در سمممال خشم م ( )7917-19تیممممار
بممیخمماکورزی (کشممت مسممتقیم) در مقایسممه بمما سممایر روشهممای
خاکورزی حفاظتی عملکرد بیشمتری (حمدود  92درصمد) نسمبت بمه
خاکورزی مرسوم داشت .در این شرایط (سال خش ) شاخص نسبت
منفعت به هزینه در روش مستقیم برابر با  9/8است که نشماندهنمده
این است که بهازای هر واحد هزینه در روش بیخاکورزی  9/8واحد
منفعت ایجاد میشود که نسمبت بمه روش خماکورزی مرسموم ()7/1
عدد باالتری است .در سال دوم ( )7919-19که آبیاری تکمیلی انجام
شد از نظر اقتصادی و میمزان عملکمرد محصمول ،تیممار خماکورزی

خاکورز حفاظتی (تیغه قلمی  +غلت )
Conservation tiller (Chisel
)blade+Roller

خاکورز حفاظتی (تیغه پنجهغازی  +غلت )
Conservation tiller (Sweep
)blade+Roller

کشت مستقیم (بدون خاکورزی)
)Dirct drill (no-till

حفاظتی (گاوآهن ییزل با تیغههای پنجهغمازی +غلتم ) نسمبت بمه
سایر تیمارهای خاکورزی برتری داشت .این تیممار نسمبت بمه روش
مرسوم عملکمرد گنمدم را  0/9درصمد افمزایش داد .بماالترین نسمبت
منفعت به هزینه مربو به تیمار خاکورز حفاظتی (تیغه پنجهغمازی+
غلت ) با عدد  2/1است که نشان میدهد بهازای هر واحمد هزینمه در
این روش  2/1واحد منفعت حاصمل ممیشمود .در روش مرسموم ایمن
نسبت برابر با  0/0اسمت .بنمابراین ممیتموان روشهمای خماکورزی
حفاظتی را جایگزین روش مرسوم (گاوآهن ییزل با شخم با گماوآهن
برگرداندار) در زراعت دیم نمود .همچنین در سالهای خش  ،استفاده
از کشت مستقیم (بیخاکورزی) روشی مناس و اقتصادی ممیباشمد.
از نظر عملکرد گندم در هر دو سمال آزممایش ،تنماوب آیمش– گنمدم
نسبت بمه تنماوب نخمود -گنمدم برتمری داشمت .در سمال اول و دوم
بهترتی تناوب آیش -گندم و کشت مستقیم و تناوب آیش -گنمدم و
خاکورزی حفاظتی با خاکورز مرک (تیغههای پنجهغمازی و غلتم )
بیشترین عملکرد را بهخود اختصاص دادند.
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Introduction
Thermo-compressors or ejectors are used to enhance the vapor enthalpy in the process industry. The low
costs of construction and maintenance, and simple structure, have increased by using this equipment in relevant
fields of industry and agriculture. The thermo-compressor's inlet parameters, including the thermodynamic
properties of the motive steam and suction vapor, are the foremost affecting factor of a thermo-compressor.
The steam used in processing factories loses its capability after passing through evaporators due to the
reduction of pressure and temperature, gets cooled again, and returns to the boiler despite having a moderate
energy level. Therefore, the use of vapor-recovery equipment can increase the efficiency of energy systems. That
will lead to a significant reduction in greenhouse gas emissions and harmful environmental effects, which
increase the lifetime of energy resources.

Materials and Methods

The realizable k-ε turbulence model is used to simulate turbulence within the flow. The thermo-compressor
geometry has meshed in 2D and 3D modes to apply the conservation laws. For this purpose, quadratic (quad)
and hexahedral (hex) types are used for two and three-dimensional meshing, respectively. Structured meshes
have a high ability to obtain numerical results due to creation of structural meshes in the flow direction.
The axisymmetric structure of the thermo-compressor leads to a half simulation of geometry. The
thermodynamic properties of the input flows and their variations in the output, such as pressure, velocity, Mach
number, and mass ratios for different motive steam pressure are extracted and discussed.

Results and Discussion
Different levels of meshes are examined to investigate the mesh-independence test. In axisymmetric twodimensional analysis, these levels include 33460, 51340, 78620, and 103590 cells, respectively. The relatively
insignificant difference in motive flow for the third and fourth mesh levels (which proves less than 5%) clearly
shows the independence of the results from the mesh size. Regarding the time considerations, the grid with
78,620 meshes was used in the simulations.
The experimental data from the article by Sriveerakul et al. (2007) are used to validate the numerical results
of the present work. Validation shows that the results obtained from the simulations are in good agreement with
the experimental data. Since the final results of the two-dimensional analysis are very close to the threedimensional one, the first one is selected due to the time considerations and higher computational costs of the
three-dimensional mesh analysis.
Considering the problem conditions, pressures of 10 and 15 bars are appropriate for practical application.
Since the 15 bar motive stem creates a longer development length in the diffuser section, it is a better choice. At
this level (15 bar), the temperature field within the thermo-compressor is well distributed in the presence of ideal
temperature conditions. The ideal velocity distribution within the thermo-compressor and the uniformity of the
motive and suction flows indicate the high performance of the thermo-compressor in these operating conditions.
Applying the motive steam of 15 bars, the values of 0.59 and 0.41 for the motive and suction mass ratios of the
diffuser output were achieved, respectively.
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Conclusion
Geometrically, the study was examined in asymmetrical two-dimension and three-dimension. It was observed
that there is a slight difference between the two analysis modes by comparing the velocities along the
longitudinal line of the thermo-compressor. Therefore, to save computational and time costs, results are
presented for the axisymmetric two-dimensional mode.
The effect of 4 levels of motive steam pressure on the thermodynamic properties within the computational
domain, including pressure, temperature, velocity, Mach number, mass ratios of both motive steam, and suction
vapor are evaluated. Finally, the values of the performance curve for steam with motive pressures of 3.7, 5, 10,
and 15 bars are presented.
Keywords: Entrainment ratio, Mach number, Suction flow, Sugar processing
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بررسی تاثیر فشار بخار محرک بر روی عملکرد و جریانهای بازگشتی ترموکمپرسور کارخانه
قند :اعتبارسنجی و مطالعه عددی
عادل رضوانی وند فنائی ،*1علی حسن پور ،1علی محمد نیکبخت
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چکیده
ترموکمپرسور یا اجکتور بهمنظور افزایش آنتالپی بخار در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار میگیرد .هزینه ساخت و تعمیرر نهدردارپ پراییر در کنرار
ساختار ساده آن باعث افزایش کاربرد ایر تجدیز در زمینههاپ مرتبط با صنعت و کشاورزپ شرده اسرت .پارامترهراپ ورودپ بره ترموکمپرسرور شرام
مشخصات ترمودینامیکی بخار محرک و بخار مکشی مدمتریر عوام تاثیرگذار بر روپ عملکرد یک ترموکمپرسور میباشرند .در ایرر ملالعره  2سرل
فشار بخار محرک شام بخار با فشار  9/7بار 5 ،بار 01 ،بار و  05بار بهعنوان سلوح مختلف فشار ورودپ بخار محرک مورد بررسی قرار گرفته است .از
مدل آشفتهی  k-εتحققپذیر براپ شبیهسازپ آشفتهیهاپ داخ جریان استفاده شده است ویژگیهاپ ترمودینرامیکی جریرانهراپ ورودپ و تغییررات
آنها در خروجی ،مانند فشار ،سرعت ،عدد ماخ و نسبتهاپ جرمی بهازاپ فشارهاپ مختلف بخار محرک استخراج شده و مورد بحث قرار گرفتهاند .نتایج
نشان داد که با در نظر گرفتر پارامترهاپ عملکردپ ،عدم وجود جریانهاپ بازگشتی و همچنیر میزان تقویت فشار و دما ،فشار  05بار بدتریر عملکرد را
در بیر  2سل اولیه مورد بررسی بهخود اختصاص داده است .در استفاده از فشار محرک  05بار ،فشار بخار مکشی  1/0بار ،در خروجی تقویت شد و بره
مقدار  1/9بار افزایش پیدا کرد .همچنیر دما افزایشی قاب توجدی نسبت به جریان مکشی داشت و به مقدار  095درجه سلسریو رسرید .همچنریر برا
اعمال فشار بخار محرک  05بار ،بهترتیب مقادیر  1/51و  1/20براپ نسبتهاپ جرمی محرک و مکشی خروجی دیفیوزر بهدست آمد.
واژههای کلیدی :بخار مکشی ،عدد ماخ ،فرآورپ قند ،نسبت ورود

مقدمه

1

استفاده کام از پتانسی بخار در کارخانههاپ فرآورپ محصوالت
کشاورپ از جمله کارخانههراپ قنرد ،کارخانرههراپ آبمیروه و صرنایع
تبدیلی از جایهاه ویژهاپ برخوردار است .ترموکمپرسورها یا اجکتورهرا
نوع خاصی از کمپرسورها هستند که با استفاده از یک جریان محررک
(اولیه) سبب افزایش فشار جریان مکشی (ثانویره) مریشروند .در ایرر
تجدیز ،از یک نازل همهرا -واگرا براپ شتابدهی به جریان اسرتفاده
میگردد .جریان محرک بعرد از ورود بره محفظره اخرتبه ،بره دلیر
کاهش فشار ،موجب مکش جریران ثانویره مریشرود .سرپا ایرر دو
جریان در طول ترموکمپرسور و طی یک فرآیند پیچیده با هم مخلوه
شده و در انتداپ بخش خروجی ترموکمپرسور (دیفیوزر) بخار با سل
 -0استادیار گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشهاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -4استاد گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشهاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
)Email: a.rezvanivand@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.68318.1010

فشار متوسط و دماپ باالتر از دماپ بخار مکشی خارج مریگرردد کره
قابلیت اسرتفاده دوبراره را دارا مریباشرد ( .)Sharifi et al., 2012در
صورتیکه پیشبینی دقیقی از عملکررد ترموکمپرسرور انجرام پرذیرد،
باعث افزایش بازده عملکردپ آن خواهد شد ،چرا که الهوهاپ مختلف
جریرران را مرریتوانررد ارائرره نمایررد (.)Myoungkuk et al., 2010
شماتیکی از یک ترموکمپرسور به همراه بخشهاپ مدم آن در شرک
 0نشان داده شده است.
بخار مورد استفاده در کارخانجات فرآورپ بعد از استفاده به علرت
کاهش فشار و دماپ آن قابلیت خود را از دست مریدهرد و برا وجرود
داشتر سل متوسلی از انرژپ (شام فشار و دما) دوباره خنککارپ
شده و به بویلر بازگردانده میشود و دوباره با صرف سوخت بهصرورت
بخار زنده (بخار خروجی از بویلر) وارد سیستم میگردد .لذا اسرتفاده از
تجدیزات تقویت بخار میتواند سبب افزایش بازده سیستمهاپ انررژپ
گردد .عبوه برر ایرر ،اثررات مضرر زیسرتمحیلری انتشرار گازهراپ
گلخانهاپ میتواند با افزایش بازده سیستمهاپ انررژپ ،کراهش یابرد.
افزایش بازده سیستمهاپ انرژپ همچنیر میتواند باعث افزایش طول
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عمر منابع انرژپ شود .اگرچه ایر افزایش بهطور کلی مستلزم استفاده
بیشتر از مواد ،کار و دستهاههاپ پیچیدهتر است ،هزینههاپ اضرافی را
میتوان با مزایاپ حاص توجیه کرد .در ندایت یکپارچهسازپ انررژپ
در صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزپ ،شام استفاده از انررژپهراپ

اتبفی و بازیابی حرارت از جریانهاپ انرژپ بهمنظور بدبرود سیسرتم
انرژپ کارخانه براپ کاهش مصرف انررژپ خواهرد شرد ( Caliskan,
.)2017

شکل  -1شماتیکی از یک ترموکمپرسور به همراه بخشهاپ مدم آن
Fig.1. Schematic of thermo-compressor along with main part

اولیر ملالعات انجام شرده در زمینره بررسری ترموکمپرسرورها و
اجکتورها براسا تئورپ کبسیک ،طراحی و تجزیه تحلی شردهانرد
( .)Keenan, 1942در قالرب اولرریر کارهراپ انجررام شرده در زمینرره
اجکتور ،ارزیابی پارامترهاپ عملکردپ تحت شرایط کارپ متغیر انجام
شده است .در ایر ملالعرات برا بدررهگیررپ از معرادالت مربروه بره
دینامیک گازها ،پارامترهاپ مؤثر طراحی براپ عملکررد یرک اجکترور
مانند قلر گلوگاه و موقعیت نازل اصلی تعییر میشوند (Dutton and
) .Carroll, 1986; Huang et al., 1999در قالب ملالعات کاربردپ
در ایر حوزه ،بررسی مقایسهاپ از عملکرد اجکتورهاپ اسرتفاده شرده
در سیک هاپ خنکسازپ بهوسیله سران انجرام گرفتره اسرت (Sun,
).1997; Sun, 1999
0
دینامیک سریاالت محاسرباتی )  (CFDبرا توانرایی نشران دادن
جزئیات میدان جریان ،درک بدترپ از الهوهراپ داخلری جریران ارائره
میدهد .انواع کاربردهاپ ایر تکنیک ،فرآیندهاپ اختبه ،جداسرازپ،
حرارتی ماننرد انرواع خشرککررهرا و همچنریر محردوده وسریعی از
کاربردهاپ مدندسری و کشراورزپ را شرام مریشرود .حر عرددپ
معادالت ناویر استوکا اسا تمام تکنیکهاپ  CFDمیباشد که در
نتیجه پیشرفت سریع کامپیوترها و درک بدتر از ح عرددپ آشرفتهی
امکانپذیر شده است .معرادالت بقرا شرام سره معادلره بقراپ جررم،
مومنتروم و انرررژپ در جریررانهرراپ سریال در عبررارتهرراپ معرادالت
دیفرانسی با مشتقات جزئی بیان میگردد که راهح را برا روشهراپ
تحلیلی ارائه میدهد (.)ANSYS Fluent theory guide, 2013
یکی از اولیر پژوهشهاپ انجام شرده در زمینره ملالعره عرددپ
ترموکمپرسورها و اجکتورها تعییر موقعیت محورپ بدینه نازل انجرام
1- Computational Fluid Dynamics

شررده اسررت .همچنرریر بخررش عمررده ملالعررات انجررام شررده روپ
سیستمهاپ خنکسازپ اجکتورپ و روشهاپ طراحی برراپ انلبرا
شرایط بدترر تمرکرز داشرتهانرد ( .)Riffat and Omer, 2001اثررات
آشفتهی بر روپ الهوپ جریان به صورت کام توسرط بارتوسریوتیز و
همکاران تفسیر شده است .محققان در ایر ملالعه از  6مدل آشفتهی
مختلف در شبیه سرازپ هراپ  CFDاسرتفاده کردنرد و عملکررد یرک
اجکتور استفاده شده براپ کاربردهاپ خنکسرازپ را ارزیرابی نمودنرد
( .)Bartosiewicz et al., 2006در ادامرره و در قالررب ملالعرراتی
محققیر الهوپ جریان و پدیده اختبه را با استفاده از نرمافزار انسیا
فلوئنت تفسیر کردند (Sriveerakul et al., 2007; Aphornratana
).and Sriveerakul, 2010
در ادامه ،مردلسرازپ فیزیکری ترموکمپرسرور برراپ کاربردهراپ
نمکزدایی مورد بررسی قرار گرفته است .در ایر ملالعه کاربرد قوانیر
بقا در یک حجم کنترل و در نظر گرفتر اندازههاپ هندسری فیزیکری
ترموکمپرسور اعمال شد .مدل براپ دو ترموکمپرسور دلخرواه برهکرار
گرفته شد و نتایج با مدلهاپ تجربی مقایسه گردید .در ادامه اختبف
بیر نتایج تجربی و شبیهسازپ در قالب خلراپ شربیهسرازپ عرددپ
گررزارش شررد ( .)Bonanos, 2017در یررک ملالعرره عررددپ ترراثیر
مدلهاپ آشفتهی مختلف از جمله اسپاالرت آلمارا  k-ε ،4استاندارد،
 k-ε ،RNG9 k-εتحقررقپررذیر SST5 k-ω ،2و  RSM6را بررر روپ

2- Spalart Almaras
3- Renormalized Group
4- Realizable
5- Shear stress transport
6- Reynolds stress model

رضوانی وند فنائی و همکاران ،بررسی تاثير فشار بخار محرک بر روي عملکرد و جریانهاي بازگشتی ترموکمپرسور ...

ویژگیهاپ یک اجکتور فراصوت 0مورد بررسی قرار گرفت و با نترایج
تجربی بهدست آمده مقایسه گردیرد (.)Besagni and Inzoli, 2017
برخی از ملالعات اخیر ،صرفاً بر اسا قوانیر ترمودینامیک بوده است
و از روش حداق مربعات غیرخلی براپ تعییر عملکرد اجکتور بردون
معادالت کوپ شده و بدون شبیهسازپ استفاده کردهاند ( Zhu et al.,
 .)2018در یک ملالعه عددپ با فرض تراکمپرذیر برودن سریال و برا
استفاده از حلهر بر پایه چهالی شبیهسازپ عددپ ترموکمپرسور بخرار
بهمنظور کاهش مصرف انرژپ در خط تولید شکر با اسرتفاده از CFD
مورد ملالعه قرار گرفته است .در ایر ملالعه با اسرتفاده از یرک بخرار
محرک ثابت ،پتانسری براالپ دینامیرک سریاالت محاسرباتی برراپ
شبیهسازپ جریانهاپ با عدد ماخ 4باال نشان داده شده است .محققیر
در ایر ملالعه جریان بازگشتی و اثر تغییررات فشرار بخرار محررک را
مورد ملالعه قرار نردادهانرد (.)Rezvanivandefanayi et al., 2019
تحلی انرژپ ،اکسرژپ و اقتصادپ یک واحد آب شیریرکر مجدز به
سیستم ترموکمپرسور به هدف افزایش بازده انرژپ مورد ملالعره قررار
گرفته است .نسبت محصول سیستم ترکیب شده با ترموکمپرسرور بره
اندازه  95درصد بیشتر از سیستمهاپ مرسوم بهدست آمرد ( Chen et
 .)al., 2019همچنیر در یک ملالعه تجربی -عرددپ ،منحنریهراپ
عملکرد یک ترموکمپرسور بخرار بره همرراه بررسری اخرتبه کامر
جریانهاپ محرک و مکشی مورد بررسی قرار گرفت .در ایر ملالعره،
که با استفاده از نرمافزار انسیا فلوئنت  05انجرام پذیرفتره اسرت ،از
مدل  k-εتحققپذیر براپ شبیهسازپ آشفتهی جریان استفاده شد .برا
توجه به تراکمپذیر بودن جریان ،از حلهر بر مبناپ چهالی برراپ حر
جریان بدره برده شد .نتایج بهدست آمده تاییدکننده توانمنردپ براالپ
دینامیک سیاالت محاسباتی براپ شبیهسازپ جریان هاپ تراکمپرذیر
در داخ ترموکمپرسرور مریباشرد ( Rezvanivand Fanaei et al.,
.)2021
در زمینه کاربرد  CFDدر کاربردهاپ کشراورزپ و در قالرب یرک
ملالعه عددپ ،تاثیر قلر ذرات خوراک بر روپ اندازه سررعت و افرت
فشار در داخ یک سریکلون جداکننرده را مرورد بررسری قررار دادنرد
( .)Rezvanivandefanayi and Nikbakht, 2015در ملالعررهاپ
دیهرپ ،جداسازپ گندم با اسرتفاده از سریکلون اسرترماند برازده براال
بهصورت تجربی و عددپ مرورد بررسری قررار گرفتره اسرت .در ایرر
ملالعه و در  6سرعت مختلف ورودپ مواد و همچنیر  9دبری جرمری
مختلف مشخصات داخ سیکلون از جمله بازده جداسازپ ،افت فشار،
میدان سرعت ،پارامترهاپ آشفتهی و سایش مورد بررسی قرار گرفرت
( .)Naimi et al., 2019ترراثیر وجررود انحرررافکننررده جریرران بررر
مشخصههاپ جریان در محفظه جداسازپ نخود برهصرورت تجربری و
1- Supersonic
2- Mach number
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شبیهسازپ عددپ ملالعه گردیده است .برراپ مردلسرازپ آشرفتهی
محفظه تهنشینی از مدل  k-εاستاندارد اسرتفاده گردیرد .طبرق نترایج
بهدست آمده استفاده از تیغه منحرفکننده جریان راندمان تهنشرینی را
 %00/2افزایش داده و همزمان باعث کراهش  %6/67جریران هرواپ
مورد نیاز سامانه میشرود ( .)Zobeiri et al., 2019در یرک ملالعره
عددپ و با استفاده از نرمافزار انسیا فلوئنرت ،از مردل پدرر بانرد در
قالب یک ملالعه آیروآکوستیکی براپ تعییر نویز جریران پروانره پ 6
پره موتور تراکتور  ITM399استفاده شده است .اختبف بیر دادههاپ
تجربی و شبیهسازپ شده کمتر از  01درصد بهدست آمد .نتایج نشران
داد که ارزیابی عددپ آکوستیکی با استفاده از نویز پدند بانرد عملکررد
فر را بهصورت خوبی شبیهسازپ نمروده اسرت ( Sabralilou et al.,
.)2019
بنابرایر با در نظر گرفتر موارد بیان شده و همچنیر بررسی منابع
میتوان به ایر نتیجه رسید که تاکنون اثر فشار بخار محرک برر روپ
عملکرد ترموکمپرسور و بررسی پارامترهاپ ترمودینامیکی آن در جدت
انتخاب مقدار مناسب مورد ملالعه قرار نهرفته اسرت .همچنریر یرک
ارزیابی کام در مورد تاثیر مقدار فشار بخار محرک (شام فشرارهاپ
 01 ،5 ،9/7و  05بار با توجه امکان ایجاد بخار با فشارهاپ مرذکور در
کارخانه قند) بر روپ وجود یا عدم وجود جریران بازگشرتی در سرلوح
مختلف فشار محرک مورد نیاز است .لذا با در نظر گرفتر مروارد بیران
شده ،تاثیر فشار بخار محرک و ملالعه جریانهاپ بازگشتی بهعنروان
اهداف اصلی ایر ملالعه انتخاب شده اسرت .در کنرار ایرر دو هردف،
منحنی عملکردپ ترموکمپرسور براپ حالتهاپ مختلرف فشرار بخرار
محرک ارائه میگردد.

مواد و روشها
ایر بخش ،طراحی ترموکمپرسور را به همراه شبکهبنردپ ،تبیریر
معادالت حاکم ،موارد مربوه به انتخاب حلهر و مدل آشفتهی ،شرایط
مرزپ مورد استفاده و فرضهراپ مربروه بره شربیهسرازپ را شرام
میشود .در ابتدا با توجه به اهمیت پارامترهاپ عملکردپ در طراحی و
عملکرررد ترموکمپرسررور ،نسرربت ورود ( )ER9و نسرربت تررراکم ()CR2
معرفی میگردد.
پارامترهای عملکردی

حالتهاپ عملکردپ هر ترموکمپرسرور مریتوانرد در سره حالرت
متمایز شام خفهی دوب  ،5خفهی منفررد 6و بازگشرتی 7طبقرهبنردپ
3- Entrainment ratio
4- Compression ratio
5- Double Choke
6- Single Choke
7- Reverse flow
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شود .هر ترموکمپرسور داراپ یک فشار بحرانی (بیشتریر فشار تخلیه)
میباشد ،که در ایر شررایط یرک انتقرال از حالرت پایردار بره حالرت
غیرپایدار اتفا میافتد .ایر شرایط پایدار به اسم حالت خفهری دوبر
شناخته میشود و فشار تخلیه واقعی در وضعیت رایرج کمترر از فشرار
بحرانی است .بنابرایر پارامترهاپ عملکردپ مانند  ERو  CRدر ایرر
شرایط پایدار بر منحنیهاپ عملکردپ معمول ترموکمپرسرور ارزیرابی
میشوند.
m
ER  suc
()0
mmot

Pdis
()4
Psuc
که  msucدبی جریران مکشری ( )kg.s-1و  mmotدبری جریران
محرک ( )kg.s-1میباشد .همچنیر  Pdisفشرار تخلیره ( )Paو Psuc
فشار مکش ( )Paمیباشد .در ادامه و در شک  4منحنری عملکرردپ
یک ترموکمپرسور براپ حالتهاپ عملکردپ مختلف ارائه شده اسرت
که سه حالت اتفا افتاده در داخ ترموکمپرسور شام حالت خفهری
دوب  ،خفهی منفرد و جریان بازگشتی را به ازاپ مقادیر مختلف  ERو
 CRنشان میدهد.
CR 

شکل  -2منحنی عملکردپ یک ترموکمپرسور با حالتهاپ عملکردپ مختلف
Fig.2. Schematic of thermo-compressor

طراحی ترموکمپرسور بر اساس مدل هوانگ

بهمنظور طراحی ترموکمپرسور از مدل تکبعدپ هوانگ استفاده
شررده اسررت ( .)Huang et al., 1999در مرردل هوانررگ طراحرری
ترموکمپرسور و آنالیز عملکرد ترموکمپرسرور یرا اجکترور برر اسرا

روابرط دینامیررک گازهررا و در نظررر گرررفتر فشررار و دمرراپ ورودپ و
همچنیر نسبتهاپ جرمی براپ ورودپهاپ بخار محرک و مکشری
محاسبه میشود.

شکل  -3بخشبندپ مناطق مختلف ترموکمپرسور در مدل هوانگ
Fig.3. Various section of thermo-compressor in Huang model
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رابلرره ( ،)9دبرری جریرران محرررک (  ) mmotرا برره ویژگرریهرراپ
ترمودینامیکی سیال (  ) Tg ، Pgمربوه میکند .جریان جرمی با سرل
گلوئی نازل ( )Atمتناسب است.
 1

  2   1
()9
mmot 

p


R   1
Tg
که  Pgفشار جریان محرک ( Tg ،)Paدماپ جریان محررک (،)K
 نسبت گرمایی ویژه (اتمیسیته) R ،ثابت ویژه گاز ( )kJ.kg-1.K-1و
  pبازده آیزنتروپیک جریان ترراکمپرذیر در نرازل اسرت .همچنریر
پارامترهاپ جریان در خروجری نرازل از روابرط دینامیرک گازهرا و برا
استفاده از روابط ( )2و ( )5محاسبه شدند.
Pg At

()2

 1
   1
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 Ap1 
1  2     1 2
M p1  
1 

  2 
2
 At  M p1    1 
 
2



    1 2   1
()5
 1 
M p1 
Pp1 
2

بعد از استفاده از معادالت مدل یانگ ،ابعاد ترموکمپرسور بر اسا
شرایط ترمودینامیکی بهدست آمد .ایر مقادیر به همراه توصیف بخش
مربوطه در جدول  0نشان داده شده است.
Pg

جدول  -1ابعاد ترموکمپرسور طراحی شده بر اسا

مدل هوانگ

Table 1- The thermo-compressor dimensions based on Huang model
شرح
اندازه
)Value (mm

Description

36

قلر گلویی نازل

915

)Throat diameter of nozzle (Dt

قلر ورودپ منلقه اختبه
)Inlet diameter of mixing area (Dm

طول منلقه اختبه

2140
1425
210
485
710

)Mixing are length (Lm

طول منلقه ثابت
)Constant area length (Lc

قلر خروجی نازل
)Outlet diameter of nozzle (Do

قلر منلقه ثابت
)Constant area diameter (Dc

قلر خروجی دیفیوزر
)Outlet diameter of diffuser (Dd

2515
6080

شبکهبندی ترموکمپرسور

بهمنظور اعمال قروانیر بقرا (جررم ،مومنتروم و انررژپ) ،هندسره
ترموکمپرپسور در دو حالت دوبعدپ و سهبعردپ شربکهبنردپ شردند.
بدیر منظور از مش نوع چدارضعی ( )quadبرراپ مرشبنردپ حالرت
دوبعدپ و از نوع مکعبی ( )hexبراپ شربکهبنردپ حالرت سرهبعردپ
استفاده شد .مشهاپ منظم بهواسله ایجاد شدن مشهاپ سراختارپ

طول دیفیوزر
)Diffuser length (Ld

طول ک
)Total length (L

در راستاپ جریان از قابلیت باالیی براپ بهدست آوردن نترایج عرددپ
برخوردار است .با توجه به تحلیر دو بعردپ متقرارن محرورپ نصرف
هندسه ترموکمپرسور در حالت دوبعدپ شبیهسازپ شد (شک -2الف).
همچنیر براپ مشاهده بدتر تغییررات خروجریهراپ مختلرف برهازاپ
مکانهاپ مختلف (در مح هاپ با گرادیان باالتر) ،در ایر منراطق از
مشهاپ ریزتر استفاده شده است (شک -2ب).
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(الف) )(a

(ب) )(b

(ج) )(c

شکل  -4مشبندپ ترموکمپرسور در نرمافزار گمبیت 4.2.6؛ الف :شبکهبندپ دوبعدپ متقارن محورپ ،ب :بزرگنمایی بخش خروجی نازل ،ج:
شبکهبندپ سهبعدپ
Fig.4. Meshing of thermo-compressor in Gambit; a: 2Dimentional Axisymmetric meshing, b: magnifying of nozzle
outlet, 3Dimentional meshing

معادالت حاکم در ترموکمپرسور

حالت عمرومی از معرادالت بقرا برراپ سریال ترراکمپرذیر برراپ
شبیهسازپ الهوپ داخلی جریان استفاده میشرود .برا در نظرر گررفتر
جریان سهبعدپ براپ بخار ،معادالت بقاپ جرم ،مومنتوم و انررژپ در
سیستم دکارتی بهصورت روابط ( )6تا ( )8نوشته میشود:
)  (  ui

0
()6
xi

()7

()8

t

(  ui ) 
p  ij

(  ui u j )  

t
x j
xi x j
(  E ) 
p 
T 
)  (  ui E  ui p)   (keff )  (ui ij
t
xi
t xi
xi xi

( T ،)J.kg-1دما ( )Kو  Pفشار استاتیک ( )Paمیباشند .مجموعه براال
از معادالت براپ مدلسازپ ترموکمپرسور مورد استفاده قرار میگیررد.
از طرف دیهر حالتهاپ استوانهاپ از ایر سه معادله ،براپ اجرا کردن
شبیهسازپ عددپ براپ مدلسازپ متقارن محورپ 0مورد نیراز اسرت.
بهمنظور اعمرال انرواع عمرومی از معرادالت حراکم اسرتوانهاپ برراپ
شبیهسازپ متقارن محورپ ،تمامی عبارتهرا شرام مشرتق مماسری
)  ( / از معادالت حذف گردیده و انواع قوانیر بقا طبق روابط ()1
تا ( )09استفاده میگردد.
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که  rو  مربوه بره راسرتاهاپ دسرتهاه مختصرات اسرتوانهاپ
میباشد.
انتخاب حلگر

انتخاب حلهر در نرمافزار انسیا فلوئنرت بره عردد بریبعرد مراخ
بستهی دارد .عدد ماخ بهصورت سرعت یک جسم به سررعت صروت
تعریف میشود .در شرایلی که ایر عدد بیشتر  1/9باشرد ،آن محریط
تراکمپذیر و در صورتی که کمتر از  1/9باشد ،نشاندهنده یک محریط
تراکمناپذیر است .با توجه به شرایط ح  ،براپ محیطهاپ تراکمپرذیر
از حلهر بر پایه چهالی 0و براپ محیطهاپ تراکمناپذیر از حلهر بر پایه
فشار 4استفاده میگردد .با توجه به توضیحات ارائه شرده و برا در نظرر
گرفتر سرعت داخ ترموکمپرسور و عدد ماخ باالپ  1/9از حلهرر برر
پایه چهالی استفاده شده است.
مدلسازی آشفتگی

در نظر گرفتر مدل آشفتهی مناسب از آن جدت مدرم اسرت کره
پدیدۀ اختبه دو جریان در شرایط آشفته اتفا مریافترد و از ایرر رو،
بهصورت چشمگیرپ الهوپ جریان را تحت ترثثیر قررار مریدهرد .برا
ملالع ره منررابع مختلررف و مقرراالت پیرامررون ایررر موضرروع از حالررت
تحققپذیر مدل  k - استفاده شرده اسرت ( ;Gagan et al., 2014
 .)Aidoun et al., 2019دلی اصلی استفاده از ایر روش ،پیشبینری
ویژگیهاپ جت ظاهر شده در رژیمهاپ جریرانی هرمجدرت متقرارن
محورپ است .دو معادلۀ حاکم اساسی ایر مدل بهصورت رابلره ()02
و ( )05بیان میگردد.

1- Density-based solver
2- Pressure-based solver
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که  Gkنشاندهنده تولید انررژپ جنبشری آشرفتهی برا توجره بره
گرادیانهاپ سرعت میانهیر Gb ،تولید انرژپ جنبشری برا توجره بره
شناورپ YM ،نشاندهنده سدم نوسان در آشفتهی قاب تراکم به نررخ
اترربف (اضررمحبل) C2 ،و  C1εمقررادیر ثابررت هسررتند  k .و  
بهترتیب عدد پرنت آشفته براپ  kو  εمیباشند Sk .و  Ssعبارتهراپ
منبع با توجه به انرژپ جنبشی آشفته ( )kو نرخ تلفات ( )εهستند .ایر
مدل آشفته با رفتارهاپ نزدیک به دیواره مانند "تابع دیواره استاندارد"
سازگار است .به منظور داشرتر رفترار سرازگار برا فررض ترابع دیرواره
اسررتاندارد ،مررشهرراپ نزدیررک برره دیرروارههررا حررائز اهمیررت هسررتند
(.)ANSYS Fluent Theory Guide, 2013
شرایط مرزی مورد استفاده

در ایر ملالعره دو جریران ورودپ متمرایز در کنرار یرک جریران
خروجی منفرد وجود دارد .از ایر رو شره مرزپ نروع "فشرار ورودپ"
براپ هر دو جریان اولیه (محرک) و ثانویه (مکشی) اعمال مریگرردد.
شرایط ترمودینرامیکی در ایرر مرزهرا نیرز در نظرر گرفتره مریشرود.
دیوارههاپ نازل و ترموکمپرسور برهصرورت سرلوح غیرقابر نفروذ و
بیدررو و بدون ویسکوزیته تعریف میگردند .همچنیر از شره مررزپ
تقارن براپ تعریف محور استفاده میشود.
فرضهای مورد استفاده در شبیهسازیها

با در نظر گرفتر فرض گاز ایدهآل ،شبیهسرازپهرا داراپ خلراپ
چشمگیرپ نخواهند بود.
هیچ چهالشی در داخ هیچکدام از دو جریان اتفا نمیافتد.
هر دو جریان ،سرعت بسیار ناچیزپ در شرایط سکون 9دارند.

3- Stagnation
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جدول  -2شرایط مرزپ استفاده شده
Table 2- Used boundary conditions
مقدار یا نوع شرط مرزی
مقدار یا وضعیت
Value or condition

Boundary condition value or type

3.7, 5, 10 and 15 bars

فشارهاپ ورودپ بخار محرک

141, 152, 180 and 198 ˚C

Inlet pressures of motive flow

دماهاپ ورودپ بخار محرک
Inlet temperatures of motive flow

فشار ورودپ بخار مکشی

0.1 bar

Inlet pressures of suction flow

دماپ ورودپ بخار مکشی

46 ˚C

Inlet temperature of suction flow

تقارن محورپ

محور

Axisymmetric

Axis

شرایط بدون لغزش

دیواره

No slip condition

Wall

نتایج و بحث
در ایر بخش ابتدا به بررسی آزمون استقبل از شبکه براپ شبکه
محاسباتی به همراه اعتبارسنجی نتایج شبییهسازپ برا نترایج تجربری
حاص پرداخته شده است .با توجه به استفاده از حالت دوبعدپ ،نمودار
مربوه به سرعت براپ ایر حالت دوبعدپ و سهبعدپ با یکدیهر ارائره
شده است که نشاندهنده اختبف بسیار کم بیر ایر دو حالرت اسرت.
در ادامرره کانتورهرراپ مربرروه برره فشررار ،دمررا ،سرررعت ،عرردد مرراخ و
نسبتهاپ جرمی بخار محرک و بخار مکشری برراپ  2سرل فشرار
محرک با همدیهر مقایسه میگردد .همچنیر بردارهاپ سرعت برراپ
بررسی جریانهاپ بازگشتی بهازاپ بخارهراپ محررک برا فشرارهاپ
مختلف مورد بررسی قرار میگیرند .همچنیر بهعنوان یک نتیجه مدم
پارامترهاپ عملکردپ هرر یرک از  2سرل فشرار محررک ،در قالرب
منحنیهاپ عملکردپ مورد ارزیابی میشوند .در ندایت بدتریر حالرت
103590

فشار بخار محرک در بیر  2سل فشار بخار محرک مرورد بررسری از
نظر عملکرد و عدم وجود جریان بازگشتی جدت استفاده براپ تقویرت
بخار انتخاب میگردد.
آزمون استقالل از شبکه

بهمنظور بررسی مستق بودن نتایج از تعداد مش شبکه محاسباتی
سلوح مختلف شبکهبندپ در محاسبات ابتردایی مرورد بررسری قررار
گرفت .در تحلی دوبعدپ متقارن ایر سلوح بهترتیب شام ،99261
 78641 ،50921و  019511عدد سلول بودند .به سبب اختبف کمتر
از  5درصد براپ دبی سیال محرک براپ سرل سروم و چدرارم ،کره
نشاندهنده مستق بودن نتایج از اندازه مش است و با در نظر گررفتر
مبحظررات زمررانی از شرربکه بررا تعررداد  78641عرردد مررش بررراپ
شبیهسازپها استفاده شد (شک .)5

78620
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شکل  -5آزمون استقبل از شبکه
Fig. 5. Mesh independency test
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اعتبارسنجی

براپ اطمینران از نترایج حاصر از شربیهسرازپ ،نترایج بایسرتی
اعتبارسنجی شوند .بهمنظور اعتبارسنجی نتایج عرددپ کرار حاضرر ،از
دادههراپ تجربری مرورد اسرتفاده در مقالره سرریوراکول و همکراران

083

( )Sriveerakul et al., 2007استفاده شده است .اعتبارسنجی نشران
میدهد که نتایج عددپ حاصر از شربیهسرازپ از تلرابق خروبی برا
دادههاپ تجربی برخوردار هستند (شک .)6

35
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شکل  -6اعتبارسنجی بیتر دادههاپ تجربی و نتایج شبیهسازپ
Fig. 6. Validation between experimental data and numerical results

مقایسه نتایج حالت دو بعدی متقارن با سه بعدی

به دلی ایرکه مقایسه بیر شبیهسازپ حالت دوبعدپ متقرارن برا
حالت سهبعدپ تلابق خوبی را بیر نتای سرعت نشان میدهد ،لذا برا
در نظر گرفتر مبحظات زمانی و هزینههاپ محاسباتی بیشرتر شربکه
سهبعدپ نسبت به شربکه دوبعردپ متقرارن ،از شربیهسرازپ عرددپ

دوبعدپ متقارن براپ مشاهده نتایج استفاده گردید .ایر مقایسه برراپ
سرعت در راستاپ طولی در شک  7نشران داده شرده اسرت .تلرابق
مناسب نتایج براپ شبیهسازپ حالرتهراپ دوبعردپ و سرهبعردپ ،در
کارهاپ محققان دیهر نیز گرزارش شرده اسرت و آنهرا نیرز از مردل
دوبعدپ استفاده نمودهاند (.)Besagni, 2019

شکل  -7مقایسه نموار سرعت در راستاپ محور طولی ترموکمپرسور براپ تحلی هاپ حالت دوبعدپ و سهبعدپ
Fig. 7. A Comparison of velocity plot in the longitudinal axis direction of thermo-compressor for 2D and 3D analyses

مقایسه کانتور فشار برای فشارهای محرک مختلف

با مقایسه مقادیر فشار براپ  2سل فشار محرک که در شرک 8

نشان داده شده است ،میتوان به ایر نتیجه رسید که از نقلهنظر فشار
داخ ترموکمپرسور و براپ شرایط مسئله ،فشرارهاپ  01و  05برار از
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شرایط مناسبی براپ استفاده برخوردار هستند .البتره از ایرر نظرر کره
فشار محرک  05بار طول توسعهیافتهی بیشرترپ را از نظرر فشرار در
بخش دیفیوزر ایجاد میکند ،در شرایلی که اسرتفاده از هرر دو فشرار
امکانپذیر باشد ،میتواند انتخاب مللوبترپ باشرد .الهروپ فشرارپ
جریان در داخ ترموکمپرسور ملابق با اصول دینامیک گازهرا ایجراد
شده است .همچنیر موج شوک ایجاد شده بهواسله الهروپ هندسری

ترموکمپرسور تشکی شده است .الهوپ تغییرات فشارپ ایجراد شرده
داخ ترموکمپرسور در کارهاپ سایر محققیر نیز تلابق خوبی با نتایج
برهدسرت آمرده دارد ( .)Sharifi et al., 2012همچنریر رونردهاپ
مشابدی براپ کانتورهاپ فشار داخ ترموکمپرسور در کارهاپ گزارش
شده وجود دارد (.)Ji et al., 2010

شکل  -8کانتور فشار براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک
Fig. 8. Pressure contour for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam

مقایسه کانتور دما برای فشارهای محرک مختلف

از نظر توزیع دماپ داخر ترموکمپرسرور فشرار محررک  05برار،
بدتریر انتخاب در بیر سایر فشارهاپ محرک استفاده شده اسرت .در
ایر از سل فشرار محررک ،میردان دمرایی در داخر ترموکمپرسرور
بهخوبی توزیع شده و شرایط یکنواخت دمرایی ایردهآلری در داخر آن
ایجاد شده است .البته در مرتبه دوم ،فشار محرک  01بار نیرز از نظرر
دمایی میتواند مورد استفاده قرار بهیرد .عردم توزیرع مناسرب دمرا در
داخ ترموکمپرسور به دلی مناسب نبودن (کرم برودن) مقردار فشرار
بخار محرک براپ کار ترموکمپرسور در شررایط مرورد اسرتفاده اسرت

(شک .)1
مقایسه کانتور سرعت برای فشارهای محرک مختلف

سرعت جریان محرک بعد از خروج از بخش گلرویی نرازل سرریعاً
افزایش مییابد و سپا در مجاورت جریان مکشی وارد فاز اختبه با
ایر سیال میشود .با مقایسه بیر مقادیر سرعت به ازاپ بخار محررک
با فشارهاپ مختلف ،میتوان دریافت که بخار محرک با فشار  05برار
بدتریر انتخاب براپ استفاده در شرایط عملی میباشد.

رضوانی وند فنائی و همکاران ،بررسی تاثير فشار بخار محرک بر روي عملکرد و جریانهاي بازگشتی ترموکمپرسور ...
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شکل  -9کانتور دما براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک
Fig. 9. Temperature contour for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam

همانطور که در شک  01نشان داده شده اسرت ،توزیرع سررعت
ایدهآل در داخ ترموکمپرسور و یکنواختی بسیار خوب جریان محرک
و جریان مکشی ،نشاندهنده عملکرد بسریار خروب ترموکمپرسرور در
ایر شرایط کارپ میباشد .همچنیر از نقلهنظر جریانهاپ بازگشرتی
فشارهاپ  01و  05شرایط بدترپ دارد ،که در ایر دو سل نیز فشرار
محرک  05بار هیچ نروع جریران چرخشری یرا ورتیسریته را در داخر
ترموکمپرسور ایجاد نکرده است و از ایر نظر شرایط کامر مسراعدپ
براپ استفاده در شرایط عملکردپ را دارا میباشد.
0

بردارهای سرعت برای فشارهای محرک مختلف

همانلورپ که در شک  00براپ فشارهاپ محررک  9/7و  5برار
نشان داده شده است ،جدت جریان در بخش مکشی بهدرسرتی ایجراد
نشده و جریانهاپ چرخشی زیادپ در ایر بخشها ایجاد شدهاند ،کره
1- Vector

عملکرد کلی ترموکمپرسور را تحتالشعاع قرار میدهند .ایجراد شردن
ایر جریانهاپ چرخشری و عمومراً بازگشرتی سربب ایجراد نوسرانات
بسیارپ در انتقال و اختبه صحی جریانهراپ داخر ترموکمپرسرور
خواهد شد .همچنیر ایجاد جریانهاپ متقاب برهخصروص در بخرش
مکش سبب می گرردد کره مقردار کرافی از سریال مکشری بره داخر
ترموکمپرسور وارد نهردد و از نظر پارامترهاپ عملکردپ باعث کاهش
شدید مقدار نسبت ورود ( )ERخواهد شد.
براپ بخار محرک با فشار  01بار در ورودپ جریان مکشی جریان
بازگشررتی ایجرراد نشررده ،منتدرری در نزدیکرری دیررواره بخررش اخررتبه
جریانهاپ چرخشی ایجاد شدهاند که جریانیابی کامر را برا مشرک
مواجه میکنند .ایر جریانهاپ چرخشی در بخش مربوه به فشار 01
بار و در شک  00قاب مشاهدهاند .در انتدا ،براپ بخار محرک با فشار
 05بار جریانیابی بهصورت کام براپ جریانهاپ محرک و مکشری
انجام شده و هیچگونه جریان بازگشتی یا چرخشی در ایر وضرعیت در
داخ ترموکمپرسور ایجاد نشده اسرت .الزم بره ذکرر اسرت ،بررسری
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کانتور و بردار سرعت براپ تشخیص توزیرع مناسرب بخرار در داخر
ترکمپرسور در کارهاپ دیهر انجام شده که توافرق خروبی برا ملالعره
حاضر دارد (.)Sharifi and Boroomand, 2013
کانتور عدد ماخ برای فشارهای محرک مختلف

با توجه به ماهیت عدد ماخ ،ملالعه توزیرع آن مریتوانرد منراطق
فراصوت یا فروصوت جریان در داخ ترموکمپرسور را مشخص نماید.
در رابله با عدد ماخ نیز مشابه با سرعت ،فشارهاپ محررک  01و 05
بار شرایط خوبی را دارا بودند و در هر دوپ ایر سرلوح فشرار جریران
فراصوت در بخش هندسه ثابت به جریان فروصوت تبدی شده اسرت
که نشاندهندهپ کرارکرد صرحی ترموکمپرسرور مریباشرد .منتدری
همانطور که در شک  04نشان داده شده است ،فشار محرک  05برار
شرایط بسیار بدتررپ را از نظرر توزیرع مرنظم عردد مراخ دارد .طبرق
بررسیهاپ انجام شده ،سل بخار محرک برا فشرار  05برار بدترریر
انتخاب از نقله نظر عردد مراخ در شررایط مسرئله مرورد نظرر برراپ
ترموکمپرسور است .بیشتریر مقدار عدد ماخ براپ ترموکمپرسور مقدار
 2/4است که در مناطق با تغییرات سرعت باال (موجهاپ شوک) ایجاد
شده است .همچنیر کمتریر مقدار عدد ماخ متعلق به بخش خروجری
دیفیوزر است که مقدار آن در حدود  1/1152میباشرد کره فروصروت

بودن آن را نشان میدهد .روند مشابدی براپ کانتور عدد ماخ در داخ
ترموکمپرسور در سرایر ملالعرات انجرام گرفتره گرزارش شرده اسرت
(Ariafar and Toorani, 2012; Noori et al., 2016, Sharifi
).and Boroomand, 2013

کانتور نسبت جرمی بخار محرک برای فشاارهای محارک و
مکشی مختلف

از نظر نسبت جرمی بخار محرک نیز فشارهاپ محررک  01و 05
بار ،شرایط مساعدپ را دارا هستند .با مراجعه به شک  09میتوان ایر
استنباه را داشت که فشار  05بار محرک از نظر نسربت جرمری بخرار
توزیع یکنواخت ترپ در بخش در تعامر برا بخرار مکشری در براالپ
محفظه اختبه را دارا میباشد و با در نظر گرفتر ایر مورد مریتوانرد
انتخاب مناسب ترپ باشد .هرچند دامنه یکنواختی براپ فشرار  01برار
داراپ گستره بیشترپ است .همچنیر در فشار محرک  05برار توزیرع
نسبت جرمی بدترپ از بخشهراپ مکشری بره داخر ترموکمپرسرور
ایجاد شده است .در ایر مورد نیز طول بخش یکنواختی نسبت جرمی
بخار مکشی براپ بخار محرک با فشار  05بار از نسبت جرمی مکشی
بدترپ نسبت به بخار محرک با فشار  05بار برخوردار است.

شکل  -11کانتور سرعت براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک
Fig. 10. Velocity contour for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam

رضوانی وند فنائی و همکاران ،بررسی تاثير فشار بخار محرک بر روي عملکرد و جریانهاي بازگشتی ترموکمپرسور ...

P=5 bar

P=3.6 bar

P=15 bar

P=10 bar

شکل  -11بردارهاپ سرعت براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک
Fig. 11. Vector for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam

شکل  -12کانتور عدد ماخ براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک
Fig. 12. Mach number contour for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam
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 کانتور نسبت جرمی بخار محرک براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک-13 شکل
Fig. 13. Mass fraction contour of motive steam for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam

 کانتور نسبت جرمی بخار مکشی براپ داخ ترموکمپرسور در فشارهاپ مختلف بخار محرک-14 شکل
Fig. 14. Mass fraction contour of suction vapor for within the thermo-compressor in various pressure of motive steam

رضوانی وند فنائی و همکاران ،بررسی تاثير فشار بخار محرک بر روي عملکرد و جریانهاي بازگشتی ترموکمپرسور ...
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ترموکمپرسور در حالت بازگشتی کام قرار گرفته و میزان نسبت ورود
صفر میگردد .روند تغییرات منحنی عملکردپ برراپ سرایر بخارهراپ
ورودپ با فشارهاپ مشخص در شک  05ارائه شده است .براپ بخرار
محرک با فشار  01بار در نسبت تراکم کمتررپ رونرد نزولری ضرریب
ورود آغاز میگردد و همچنیر براپ بخارهاپ محرک با فشار  9/7و 5
بار نسبتهاپ تراکم پاییر به همراه نسبتهاپ ورود پاییر جریانهاپ
بازگشتی عمده در داخ ترموکمپرسور را توجیه میکنند.

پارامترهای عملکردی

نتایج مربوه بره ویژگریهراپ عملکرردپ یرک ترموکمپرسرور از
اهمیت باالیی برخوردار است .بخار محرک با فشرار  05برار بیشرتریر
محدوده کار در حالت خفهشرده دوبر (بدترریر حالرت کرارپ) را دارا
میباشد .بعد از نسبت تراکم حدود  ،9نمودار رونرد کاهشری بره خرود
گرفته و تا نسبت تراکم  9/11در حالت خفهشده منفررد قررار دارد .در
ایر حالت نسبت ورود ترمومپرسور بعد از مقردار نسربت ترراکم 9/11
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شکل  -15منحنی عملکردپ براپ  2حالت از بخار محرک
Fig. 15. Performance curve for 4 modes of motive steam

نتیجهگیری
در ایر ملالعه و در قالب یک بررسی عددپ ،تاثیر  2سل فشرار
بخررار محرررک بررر روپ مشخصررههرراپ ترمودینررامیکی و همچنرریر
جریان هراپ بازگشرتی داخر ترموکمپرسرور ارزیرابی شرد .همچنریر
پارامترهاپ عملکردپ ترموکمپرسور در قالب نمودار عملکرردپ برراپ
حالتهاپ مختلف (خفهی دوب  ،خفهری منفررد و جریران بازگشرتی)
ارائه شد .اهم نتایج بهدست آمده از تحلی نتایج به شرح زیر است:
از نظر هندسی ملالعه به دو صورت دوبعدپ متقارن و سرهبعردپ
مورد بررسی قرار گرفت .با مقایسره سررعت در راسرتاپ خرط طرولی
ترموکمپرسور ،مشاهده گردید کره اخرتبف کمری بریر شربیهسرازپ
دوبعدپ متقارن محورپ و سهبعدپ وجود دارد .از ایر رو براپ ایرکره

از نظر هزینههاپ محاسباتی و زمانی صرفهجویی گرردد ،سرایر نترایج
براپ حالت دوبعدپ متقارن ارائه گردید.
تررثثیر  2سررل از فشررار بخررار محرررک بررر روپ ویژگرریهرراپ
ترمودینامیکی داخ دامنه محاسباتی ترموکمپرسور شام فشرار ،دمرا،
سرعت ،عدد ماخ و نسبتهاپ جرمی بخرار محررک و بخرار مکشری،
بهمنظور بهدست آوردن بدتریر سل از فشار محرک ،برهطرور کامر
مورد بررسی قرار گرفت و بدتریر شرایط براپ بخار محرک ورودپ با
فشار  05بار بهدست آمد.
براپ ملالعه جریان داخر ترموکمپرسرور از نقلره نظرر خفهری
دوب  ،خفهی منفرد و جریان بازگشتی مقادیر منحنی عملکردپ برراپ
بخار محرک با فشار  01 ،5 ،9/7و  05بار ارائه گردید.
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Introduction
Transportation of fresh fruit and vegetables is complicated because it can be affected by various factors.
Truck vibration is one of the most prevalent causes of mechanical damage to fresh fruit during transportation.
Poor driving performance, road features, package features, truck features, package location, and fruit features are
the main factors that affect truck vibration. After the harvest, the crop's quality can be maintained and cannot be
improved. Thus, the globalization of fresh produce trade needs better long-distance transportation systems to
deliver high-quality products to the consumer. Fruit packaging is an essential factor in reducing the mechanical
damages caused by transportation. A wide-ranging of distribution environments could affect designing packages.
Accurate information about the traffic and transportation status of any region helps packaging designers to
produce a more precise simulation of the existing conditions. Thus, this research was conducted to analyze the
vibration levels for truck transport on highway roads using multi-sensor-based computing on packaged fruit in
Iran.

Materials and Methods
Towards this goal, a wireless sensor network (WSN) made of three sensor nodes with tri-axial accelerometers
was designed to measure the vibration levels of a truck equipped with leaf-spring suspension on highway roads.
This WSN solution enabled the sensors to be easily mounted at different locations and provided real-time data
monitoring. A GPS receiver and a laptop were used to determine the location of the truck, and data analysis,
receptively. To analyze the vibration data a, power spectral density function (PSD) levels were applied. A PSD
function shows the strength of the variations (energy) as a function of frequency. Broadly, it shows at which
frequencies variations are strong and weak. The vibration levels measurement was carried out on three trucks
with leaf-spring suspension. The three selected routes represent different roads type in Iran. The reason for
sampling the data acquired in the long route was to obtain information from different geographical locations on
the country's roads.

Results and Discussion
The acquired data can be used in laboratory vibration tests if it is independent of the fruit type. Because the
acceleration of the truck bed, unlike the one in top rows, does not depend on the fruit type and the acceleration at
the end of the truck is higher than at the front, the current study focused on the vibration at the end of the truck
bed. Compared to the ASTM 4728 standard, the PSD levels of the truck on highway roads were higher from 1 to
35 Hz and lower from 35 to 200 Hz. The average RMSG values calculated for lateral, longitudinal and vertical
directions of heavy trucks were 0.406, 0.236, and 0.654 G, respectively. For trucks with spring suspension, the
highest PSD values occurred at frequencies below 6 Hz, and the frequency range of 3-4 Hz was determined as
the dominant frequency. Comparing the average RMSG (0.654 G) found with the ones mentioned in previous
studies showed that the vertical vibration levels of the truck in Iran are higher than in most countries. Apart from
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driving quality, these results can be explained by the type of suspension system, amount of load, and road
quality.

Conclusion
In sum, the results can be used to simulate the truck transport conditions by programmable vibration
simulators to reproduce the vibration conditions for package testing on Iran roads. The findings are highly
interested in improving packaging design, reducing fruit damage, maintaining shelf life, smart transportation,
and related industries. Thus, potential future works are lab simulations, optimizations of packages, and the
development of a real-time vibration monitoring system.
Keywords: Highway, Power spectral density, Road transportation, Truck, Vibration measurement
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اندازهگیری و آنالیز ارتعاش وارده به میوه در کف اتاق کامیون حین حملونقل در بزرگراهها
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چکيده
حملونقل میوه و سبزی تازه بهدلیل اثرگذاری پارامترهای مختلف موضوع پیچیدهای است .بستهبندی میوه یکی از پارامترهای ضروری در کااه
صدمات مکانیکی ناشی از حملونقل است .اطالعات دقیق در مورد وضعیت جادهای و شرایط حملونقل هر منطقه به طراحان جعبه کمک مایکناد تاا
شبیهسازی دقیقی از شرایط موجود داشته باشند .هدف از این تحقیق اندازهگیری شتاب ارتعاش کف کامیون برای حملونقال جاادهای در بزرگاراههاای
کشور بود .یک شبکه حسگر بیسیم متشکل از سه گره حسگر با شتابسنج سه محوره برای اندازهگیری شتاب لحظهای در جلاو و عقاک کاامیونهاای
دارای سامانه تعلیق فنری بهکار گرفته شد .مقادیر شتاب اندازهگیری شده توسط پایگاه داده جمعآوری و در لپتاپ ذخیره گردید .در مقایسه با اساتاندارد
 ،ASTM 4728سطوح چگالی طیف توان کامیون در بزرگراه برای بازه فرکانسی  9-90هرتز بیشتر از استاندارد و برای بازه فرکانسای  90-055هرتاز
کمتر از استاندارد بود .متوسط ریشه میانگین مربعات شتاب در راستاهای عرضی ،طاولی و عماودی کاامیونهاای سانگین باهترتیاک  5/094 ،5/054و
 5/400 Gبهدست آمد .برای کامیون با سیستم تعلیق فنری ،باالترین مقادیر  PSDدر فرکانسهای کمتر از  4هرتز اتفاق افتااد و باازه فرکانسای 9-0
هرتز بهعنوان فرکانس غالک تعیین گردید .یافتههای تحقیق میتواند در شبیهسازی شرایط حملونقل و برای برنامهریزی میزهای ارتعاشی مورد استفاده
قرار گیرد.
واژههاي کليدي :اندازهگیری ارتعاش ،بزرگراه ،حملونقل جادهای ،چگالی طیف توان ،کامیون

مقدمه

2

حملونقل یکی از مهمترین صانایع حاا حاضار دنیاا محساوب
میشود که با چال های محساو و نامحساو گونااگونی روباهرو
است .بررسی مسائل مربوط به این بخ مایتواناد باا باهکاارگیری
تکنولوژیهای بهروز فنااوری اطالعاات مانناد ساامانه موقعیاتیااب
جهانی و شبکه حسگرهای بیسیم برای فاراهم آوردن پاای دقیاق
اطالعاات ،تساهیل گاردد ( .)Ruiz Garcia et al., 2007در هماه
حالتهای حمل ونقل ،محصو در معرض کاه کیفیت قرار دارد لذا

 -9دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز،
تبریز ،ایران
 -0دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشااورزی ،دانشاگاه تبریاز ،تبریاز،
ایران
 -9دانشیار ،گروه مهندسی بارق -مخاابرات ،دانشاکده مهندسای بارق و کاامییوتر،
دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -0دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بارق -مخاابرات ،دانشاکده مهندسای بارق و
کامییوتر ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
)Email: ramezani.boukat@gmail.com
(* -نویسنده ایمیل:
DOI: 10.22067/jam.2021.68715.1016

تجاارت جهاانی محصاوالت تاازه ،نیازمناد روشهاای جاباهجاایی و
سااامانههااای حماالونقاال مناسااک باارای فواصاال طااوالنی اساات
(.)Vigneault et al., 2009
ارتعاشات حین حملونقل جادهای از علل اصلی صادمه مکاانیکی
به محصوالت کشاورزی در مرحله پس از برداشت محسوب مایشاود
( .)Gebresenbet et al., 2011پس از برداشت ،کیفیت محصاوالت
کشاورزی بهبود نمییابد ولی با اندیشیدن تدابیر الزم مایتاوان آن را
حفظ نمود ( .)Bachmann and Earles, 2000در مطالعات بسایاری
میزان صدمه مکانیکی ناشی از ارتعاش حملونقال در میاوههاا ماورد
بررسی قارار گرفتاه اسات (Ishikawa et al., 2009; Yenge and
;Nidoni, 2014; Mansouri Alam and Ahmadi, 2018
) Springael et al., 2018که عملکرد ضاعیف رانناده ،خصوصایات

جاده ،خصوصیات جعبه ،خصوصیات کامیون ،محل قرارگیری جعباه و
خصوصیات میوه از عوامل اصلی ایجاد ارتعاش و در نتیجه بروز صدمه
بیاان شادهاناد ;(Zhou et al., 2007; Ranathunga et al., 2010
).Zhang et al., 2011
یکی از روشهای بررسی اثر ارتعاش روی محصوالت کشااورزی
و ارزیااابی بسااتهبناادیهااای مختلااف ،آزمااونهااای آزمایشااگاهی و
شبیه سازی شرایط حملونقل با استفاده از میزهای ارتعاشی است .این
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آزمونها عالوه بر صرفهجویی در زمان ،ارزیاابی عملکارد روشهاای
مختلف بستهبندی یا بهکاارگیری ضاربهگیار در حمالونقال میاوه را
ممکن میسازند ( .)Wasala et al., 2015در همین راساتا برخای از
استانداردها مانند  ISTA ،ASTMو  JISسطوح چگالی طیف توان را
برای شبیهساازی ارتعاشاات حمالونقال ارائاه دادهاناد ( Lu et al.,
 .)2010چگالی طیف تاوان ( )PSDکاه ناوعی پاردازش ثانویاه روی
سیگنا های تبدیل سریع فوریه ( )FFTاست ،بیانگر توزیاع تاوان باا
توجه به فرکانس بوده و بهصورت انرژی سیگنا نیاز مایتاوان آن را
بیان نمود .در واقع آن نشان میدهد کدام فرکاانسهاا قاوی و کادام
ضعیف هستند .بر اسا دادههای اخیر بهدست آمده در کاره جناوبی،
توابع  PSDهنوز هم بهطور گستردهای مورد استفاده قارار مایگیرناد
چون که شرایط آزمون شتاب را بهراحتی میتاوان از  PSDحاصال از
یاک بخا حمالونقال ایجااد نماود ( .)Park et al., 2020ساط
ارتعاشات اندازهگیری شده میتواناد بارای برناماهریازی و پیکربنادی
تجهیزات ارتعاش آزمایشگاهی در بازتولید شرایط ارتعااش ( Rissi et
 )al., 2008و توسعه روشهای آزمون برای ارزیابی جعبههاا اساتفاده
گااردد ( .)Chonhenchob et al., 2009ارزیااابی سااطوح ارتعاااش
کامیون در برخی از کشورها مانند هند ( ،)Singh et al., 2007ژاپان
( ،)Lu et al., 2008برزیل ( ،)Rissi et al., 2008اسایانیا ( Garcia
 ،)Romeu Martinez et al., 2008تایلند ( Chonhenchob et al.,
 ،)2010چین ( )Zhou and Wang, 2018و کره جناوبی ( Park et
 )al., 2020برای ایجاد یک پایگاه داده بهمنظور تعریف "محیطهاای
توزیع در سراسر جهان" مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
به دلیل مسافت طوالنی بین باغها و مصارفکننادگان در ایاران،
کامیونها در حملونقل محصوالت کشاورزی نق باهسازایی دارناد.
کل طو جادههای کشور در سا  0592حدود  22555کیلاومتر باوده
است .به ازای هر  955کیلومتر راه باینشاهری 00 ،کیلاومتر آزادراه و
بزرگراه وجود دارد .علیرغم اهمیت این بخا و گساتردگی راههاای
کشور ،هیچ مطالعه قابلتوجهی برای بررسی تجزیه و تحلیل ارتعااش
هنگام حمل میوه بستهبندی شده با استفاده از حسگرهای نصک شاده
در کامیون انجام نشده است .هدف این مطالعه برآورد ساط ارتعااش
کف اتاق کامیونهای حمل میوه در بزرگاراههاای کشاور و باهدسات
آوردن فرکانس غالک ارتعاش ،بهمنظور تامین اطالعات دقیق در مورد
وضعیت جادههای کشور برای طراحان جعبه و بستهبندی است .نتاایج
حاصل مستقل از نوع میوه بوده و میتواند با تعریف شرایط حملونقل
در میزهای ارتعاش ،برای بررسی صدمات حمل و نقل کلیه میوههاا و
طراحی جعبههای مناسک مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
این تحقیق شامل اندازهگیری شتاب در موقعیت کاف کاامیون در
شرایط واقعی با سرعت حمل ونقل معمو در ایاران ،بارای باهدسات
آوردن فرکانس غالک بزرگراههای کشور میباشاد کاه نتاایج تحقیاق
میتواند در آزمونهای ارتعاش آزمایشگاهی و ارزیابی بستهبندیهاای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد .مطاابق مطالعاات قبلای بارای هماه
مسیرهای هدف ،سط ارتعاش در محور عمودی بهطور قابالتاوجهی
باالتر از محورهای جاانبی و طاولی باود ( .)Park et al., 2020ایان
موضاوع عاالوه بار کاامیون بارای ساایر وساایل حمال کااال مانناد
موتورسیکلت برقی ،خودرو سواری و اتومبیل ون ماورد بررسای قارار
گرفت که در همه موارد شتاب بیشتری در راساتای عماودی مشااهده
شد ( .)Zhou and Wang, 2018از آنجاا کاه شاتاب کاف کاامیون
برخالف ردیفهای باالیی ،به ناوع میاوه بساتگی نادارد و شاتاب در
انتهای کامیون بیشتر از جلوی آن است ( )Hinsch et al., 1992لاذا
در این تحقیق مقادیر شتاب عمودی در انتهای کف کامیون با سرعت
واقعی حملونقل در ایران ( 75-15کیلومتر در ساعت) مورد بررسای و
تحلیل قرار گرفت .بهمنظور اندازهگیاری شاتاب ارتعاشای کاامیون در
موقعیتهای از پی تعیین شده ،یک شبکه حساگر بایسایم باهکاار
گرفته شد که طرح واره آن به همراه اجزای تشکیلدهنده در شاکل 9
نشان داده شده است .قبل از باارگیری ،گاره حساگرها باا اساتفاده از
چسک دوطرفه در کف جعبهها نصک و در هنگام بارگیری جعباههاای
حاوی گره حسگر در موقعیتهای از پی تعیین شده (عقک -پاایین،
عقک -باال و جلو -باال) قارار داده شاد و سایس جعباه باهآرامای باا
محصولی که حمل میشد ،پر گردید .گره سینک نیز در موقعیت وسط
گرههای حسگر درون جعبه قرار داده شاد و کابال انتقاا داده باه آن
وصل گردید.
حسگر مورد استفاده  ،ADXL345یک شاتابسانج ساه محاوره
کوچااک بااا تااوان مصاارفی بساایار پااایین و قابلیاات اناادازهگیااری بااا
تفکیکپذیری باال ( 99بیت) تا شتاب  ±94Gبود که با توجه به قابال
انتخاب بودن محدوده اندازهگیری ،بازه اندازهگیری   4Gتعیین گردیاد.
سنسور در داخل یک محفظه مشبک قرار داده شد تاا وزنای روی آن
وارد نشود و امکاان ارتعااش آزاد بارای سنساور وجاود داشاته باشاد.
اندازه گیری سط ارتعاش بر روی سه کامیون با سیستم تعلیق فناری
انجام شد .با توجه به مطالعات پیشین ،طو نمونه مقادیر شتاب ثبات
شده در کل محاسبات  9500انتخاب گردید و نرخ دادهبارداری بارای
هر حسگر  055داده در ثانیه بود .مسیرهای مورد مطالعه در تحقیق به
نحوی انتخاب شد که مناطق مختلفی از سط کشور را پوش داده و
نتایج حاصل قابلتعمیم به کل جادههای کشور باشد.

رمضانی بوکت و همکاران ،اندازهگیری و آنالیز ارتعاش وارده به میوه در کف اتاق کامیون حین حملونقل در بزرگراهها

044

شکل  -2اندازهگیری سطوح ارتعاش کامیون در حملونقل با استفاده از شبکه حسگرهای بیسیم
Fig.1. Measurement of truck vibration levels in transportation using wireless sensor network

شکل  0مسیرهای طای شاده در انادازهگیاری ساطوح ارتعااش
جاده ای را نشان میدهد .مسیر  9مربوط به حمل محصو از میادان
ترهبار تبریز تا شهر کرج ،مسیر  0مربوط به حمل محصو از روستای
کرمجوان شهرستان مراغه تا میدان ترهبار تهران و مسیر  9مربوط به

حمل محصو از انبار سورتینگ در شیراز تا میادان تارهباار بیرجناد
است .جدو  9جزئیات کاامیونهاا ،بساتهبنادی و مسایرهای ماورد
استفاده در مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -1مسیرهای مورد بررسی در اندازهگیری ارتعاشات کامیون
Fig.2. Routes investigated in measuring truck vibrations

دادههای شتاب بهدست آمده از حسگرها بهصورت فایال متنای و
شامل اطالعات شماره گره و مقادیر شتاب در سه راساتای  Y ،Xو Z
است .در هر دادهبرداری سرعت کامیون ،عاالوه بار سارعتسانج باا
استفاده از یک گیرنده  GPSتعیاین شاد و بارای پاردازش و تحلیال
دادهها از نرمافزارهاای اکسال 9و متلاک 0اساتفاده گردیاد .ارتعاشاات
تصادفی در حوزه فرکانس را میتوان با چگالی طیف توان ارائاه نماود
1- Excel 2013
2- MATLAB R2015b

که نمودار آن در باندهای باریاک فرکانسای باا اساتفاده از رابطاه ()9
حاصل میگردد (.)Rissi et al., 2008

  RMS  / N
n

()9

2

Gi

i 1

BW

PSD  1

که در آن PSD :چگالی طیف توان ()G2 Hz-1؛  Nتعداد نمونهها؛
 BWپهنای باند ()Hz؛  RMSGریشه میانگین مربعات شتاب (.)G
مقادیر  RMSGنیز با استفاده از رابطاه ( )0قابال محاسابه اسات
(.)Zhou and Wang, 2018
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جدول  -2ویژگیهای کامیون و جزئیات بستهبندی و مسیرهای اندازهگیری سط ارتعاش
Table 1- Truck features and details of the packaging, and routes for vibration levels measurement
شماره کاميون
1
2
3
Truck ID

بنز اکسور

فوتون

بنز اکسور

برند

Benz Axor

Foton

Benz Axor

Brand

2007

2014

2009

سا ساخت
Year of built

فنری

فنری

فنری

سیستم تعلیق

Leaf-spring

Leaf-spring

Leaf-spring

Suspension type

315/80 R22.5

235/7.5 R17.5

315/80 R22.5

تایر

10000

4000

10000

8300

4000

9500

Tire

ظرفیت بار
)Load capacity (kg

وزن بار
)Load weight (kg

گوجه فرنگی

سیک

سیک

میوه

Toamto

Apple

Apple

Fruit

RPC

RPC

*

RPC

نوع جعبه
Package type

شیراز -بیرجند

مراغه -تهران

تبریز -کرج

مسیر

Shiraz-Birjand

Maragheh-Tehran

Tabriz-Karaj

Route

فاصله

550
600
1000
)Distance (km
3
* جعبه پالستیکی با قابلیت استفاده مجدد ( )490*300*190 mm
)*Reusable Plastic Crates (490*300*190 mm3

() 0

M

G i2

M
i 1

1

RMSG 

که در آن Gi :شتاب؛  Mتعداد دادههای شتاب.
جه های موجود در دادههاا باا اساتفاده از دساتور  unwrapدر
نرمافزار متلک که بر اسا زاویاه فااز 9نماودار را اصاالح مایکناد،
تصحی گردید .نمودار  PSDتغییرات انرژی ارتعاش را بهعنوان تابعی
از فرکانس نشان میدهد .با توجه به رابطه عکس فرکانس و چگاالی
طیف توان و در نظر داشتن اینکه نویزها اغلک دارای فرکاانسهاای
باال هستند این امر به کاه و حذف فرکانسهای نویز کمک کارده
و فرکانسهای اصلی دقیقتر مشخص میشود.

نتایج و بحث
مقادیر شتاب عمودی ناشی از ارتعاشات جادهای در کف کاامیون
حمل میوه و در موقعیتهای مختلف از جادههای کشور اندازهگیری و
نتایج حاصل بهصورت نمودارهای  PSDمورد ارزیاابی قارار گرفات.
برای نمونه ،نمودار  PSDارتعاش کامیون در راستای عماودی بارای
1- Phase Angles

یک دادهبرداری از بزرگراه مسیر  ،0در موقعیت حسگر عقک -پایین و
سرعت  15 km h-1در شکل  9نشان داده شده است.
از آنجا که در شبیهسازی ارتعاش جااده باا میزهاای ارتعاشای از
نمودارهای استاندارد چگالی طیف توان استفاده میشود نتایج حاصال
برای پنج نمونه دادهبرداری از بزرگراه با استاندارد ASTM D 4728
مقایسه گردید که نتایج در شکل  0قابل مشاهده است .برای مقایسه
راحتتر نمودار  PSDبا استفاده از نرمافزار متلک سادهسازی 0شد.
چنانچه از نمودار مشخص است مقادیر  ،PSDدر بازه فرکانسای
 9-90هرتاز بیشاتر از نماودار اساتاندارد  ASTM D 4728و بارای
فرکانسهای باالی  90هرتز کمتر از استاندارد میباشد .نتایج حاصل
در فرکانسهای  9-90هرتز با نتایج تحقیق سلیمانی و احمادی کاه
مقااادیر  PSDرا در بااازه فرکانساای  9-955هرتااز بیشااتر از مقااادیر
استاندارد  ASTMبهدست آوردند ،مطابقات دارد ( Soleimani and
 .)Ahmadi, 2014این موضوع ضمن تایید ضرورت در نظار گارفتن
دادههای محلی حاصل از حملونقل واقعی در شبیهساازی ارتعاشاات
جادهای ،نشانگر مقادیر بااالتر  PSDدر فرکاانسهاای پاایین بارای
2- Smooth
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جادههای کشور است .باهطاور کلای محادودههاای فرکانسای ،9-4
 2-99و  05-95هرتز بهعناوان اولاین ،دوماین و ساومین محادوده
ماکسیمم نماودار قابال تشاخیص هساتند .طای تحقیقای شاتاب و
فرکانس ارتعاش در نقاط مختلف کف کاامیون حاین حمال هندواناه
اندازهگیری شد که فرکانسهای  7/0و  90/0هرتز بهترتیک باا 99/0
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و  95/97درصد فراوانی ،پرتکرارترین سطوح فرکانسی در جاادههاای
ایران در حین حملونقل با کامیونهای خاور ش چرخ تعیین گردید
( )Shahbazi et al., 2010کاه نتاایج نزدیاک باه محادودههاای
فرکانسی او و دوم تحقیق حاضر است.

شکل  -3نمودار  PSDارتعاش کامیون در راستای عمودی برای یک دادهبرداری از بزرگراه ،در سرعت  15 km h-1و موقعیت حسگر عقک-پایین
کامیون 0
Fig.3. The PSD spectrums for the vibration level of truck in a vertical direction on the highway road at 90 km h -1 speed
on the rear-down location of truck 2

شکل  -0نمودار سادهسازی شده  PSDبرای ارتعاش عمودی کامیون در بزرگراه و در مقایسه با استاندارد ASTM D 4728
Fig.4. Smoothed PSD spectrums for the vibration level of truck in a vertical direction on highway in comparison to
ASTM D 4728 standard

مطالعات پیشین نشان داد که برای مسیرهای طی شاده در کاره
جنوبی ،مقادیر  RMSشتاب در شرایط حملونقل واقعی با اساتاندارد
 ASTMمورد استفاده مطابقت داشته و تفاوت آشکاری باین مقاادیر
ماکسیمم  PSDاندازهگیاری شاده و مقاادیر اساتاندارد وجاود نادارد
( .)Park et al., 2020مقایسه نتایج اندازهگیری ارتعاشات جادهای در
کشور چین با دو استاندارد مورد استفاده ،نشان داد در بازه فرکانسی 0

تا 00

هرتز مقادیر چگالی طیف توان در اساتاندارد ‐GB/T4857.23

9

 2012در مقایسه با اساتاندارد  ،ASTM D4169‐16خیلای بیشاتر
است و نتایج اندازهگیری ارتعاش در حین حملونقل واقعای کمتار از
1- GB/T 4857.23‐ 2012 truck profiles (packaging,
basic tests for transport packages, part 23, random
)vibration test method
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اسااتاندارد  ASTM D4169‐16اساات .لااذا اسااتاندارد
 D4169‐16باارای آزمااونهااای ارتعاااش در ایاان کشااور توصاایه و
بازههای فرکانسی  9-0و  05-05به عنوان اولین و دوماین محادوده
ماکسیمم  PSDتعیین گردید (.)Zhou and Wang, 2018
بهمنظور بهدست آوردن فرکانس غالک ارتعاش کاف کاامیون در
حمل ونقل واقعی که بتوان آن را در آزمونهای ارتعاش آزمایشاگاهی
استفاده نمود ،مقادیر شتاب در موقعیت عقاک -پاایین کاه بیشاترین
ASTM

شدت ارتعاش را در کف کامیون دارد ،اندازهگیری و ثبت شد .جادو
 0مقادیر  PSDثبت شده در حمل نقل در سه مسیر با چهاار مرحلاه
نمونهبرداری را ارائه کرده است .باید در نظر داشت که در حملونقال
واقعی ،سرعت در مسیرهای مختلف یکسان نبوده و بهتناسک شرایط
جاااده توسااط راننااده کنتاار مایگااردد .لااذا دادههااای جاادو  0در
حملونقل واقعی (سرعت  75-15کیلومتر در ساعت) رخ داده است.

جدول  -1سه مقدار ماکسیمم نمودار  )G2 Hz-1( PSDبرای بزرگراه در سه مسیر مختلف
Table 2- Three peak values of PSD (G2 Hz-1) spectrums on highways in three different routes
دادهبرداري مسير
*
*
*
PSDMax2

PSDMax3

Freq3

0.066
0.086
0.116
0.233
0.081
0.087
0.135
0.036
0.041
0.124
0.053
0.039

8.594
18.590
2.734
5.469
6.604
5.859
3.125
6.25
3.902
3.906
5.463
2.341

Freq2

PSDMax1

Freq1
3.906
3.846
3.516
3.516
3.774
3.906
3.906
5.469
2.732
4.688
4.683
3.512

0.423
9.766
0.078
0.214
16.026
0.101
0.237
1.953
0.139
0.335
0.391
0.289
0.142
1.887
0.136
0.231
2.734
0.15
0.152
5.859
0.148
0.179
3.906
0.159
0.119
5.463
0.042
0.239
3.125
0.203
0.093
3.122
0.075
0.151
4.683
0.091
* مقادیر ماکسیمم نمودار PSD
* Peak values of PSD spectrum

شکل  0نمودار فراوانی سه ماکسیمم  PSDنمونههای ارائه شده
در جدو  0را نشان داده است .بیشترین مقادیر  PSDدر این نماودار
نشان میدهد مقادیر ماکسیمم  PSDاغلک در بازه فرکانسی کمتر از
 4هرتز رخ داده است و در بازه فرکانسای بای از  05هرتاز ساط

Sampling
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Route
1

2

3

ارتعاشات به طور قابلتوجهی پایین است .برای بزرگاراههاای کشاور
محدوده فرکانسی  9تا  0هرتز بهعناوان فرکاانس غالاک ارتعاشاات
میباشد.

PSD peak occurrence

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
<10

)Frequence (Hz

شکل  -5فراوانی تعداد ماکسیمم  PSDبهدست آمده در بازههای فرکانسی مربوط
Fig.5. A number of PSD peaks found according to the special frequency ranges

در تحقیقی ( )Vursavuş and Özgüven, 2004حداکثر مقادار
شتاب عمودی در کف کامیون تحت شرایط جادهای در فرکانسهاای

ارتعاش  0-95و  95-90هرتز بهدست آمد .همچنین باالترین سطوح
 PSDبرای تریلرها با سیستم تعلیق فنری فرکانس  9/0هرتز تعیاین

رمضانی بوکت و همکاران ،اندازهگیری و آنالیز ارتعاش وارده به میوه در کف اتاق کامیون حین حملونقل در بزرگراهها

گردیاد ( .)Hinsch et al., 1992در یاک آزماون تجربای بار روی
کامیون مورد استفاده در حمل میوه ،ماکسایمم  PSDدر فرکاانس 1
هرتز بهدست آمد و از ایان مقادار بارای ارزیاابی صادمات ناشای از
ارتعاش در یاک ساتون میاوه اساتفاده گردیاد ( La Scalia et al.,
.)2015
برای کل داده برداریهای صورت گرفته ،مقادیر  RMSشتاب در
سه جهت عرضی ،طولی و عماودی باا اساتفاده از نارمافازار متلاک
محاسبه گردید .مقاادیر  RMSشاتاب در مسایرهای  9و  9باه هام
نزدیک است بهطوری کاه در راساتای طاولی باهترتیاک  5/009Gو
 ،5/099Gدر راساااتای عرضااای  5/919Gو  ،5/091Gدر راساااتای
عمودی  5/410Gو  5/490Gمیباشد .مقاادیر  RMSشاتاب بارای
مسیر  0در راستاهای طاولی ،عرضای و عماودی باهترتیاک ،5/021
 5/447و  5/205Gبهدست آمد که نسبت به مسیرهای  9و  9مقادیر
بیشتری دارند .این اختالف به دلیل بهکارگیری کامیون سبک و وزن
بار کمتر ( 0تن) نسبت به دو کامیون مورد استفاده در مسایرهای  9و
( 9کامیون سنگین با بار  95تن) میباشد.
با توجه به نتایج فوق ،در آزمونهای ارتعاش برای بیشترین مقدار
شتاب وارد بر کف کاامیونهاای سانگین در جاادههاای کشاور (باا
محاسبه میانگین مقادیر  RMSشتاب عماودی در دو مسایر  9و ،)9
شتاب  5/400Gمیتواند در نظر گرفته شود .مطالعات آزمایشگاهی بر
روی سیک نشان داد که در همه روشهای بستهبندی مورد اساتفاده،
فرکانس  2/0هرتز و شتاب ارتعاش  5/49Gمنجر به بیشترین صدمه
به محصو گردیده اسات ( .)Vursavuş and Özgüven, 2004در
تحقیقی کوفتگی ارتعاشی سیک در فرآیند حمل ونقال ماورد مطالعاه
قرار گرفت که برای اعماا ارتعاشاات کنتار شاده ،یاک دساتگاه
شبیه ساز ارتعاش آزمایشگاهی مورد استفاده بوده اسات .نتاایج نشاان
داد ترکیک ارتعاشی  99 Hzو  5/7Gبیشترین آسیک را باه سایکهاا
وارد میکند ( .)Rostampour and Motlagh, 2018نزدیک باودن
شتاب ارتعاش کف کامیون در جادههای کشور بهشتاب ارتعاشای کاه
منجر به بیشترین صادمه در محصاو سایک شاده اسات ضارورت
طراحی جعبه و ارتقا بستهبندی بهمنظور کااه ارتعاشاات و شاتاب
وارده بر میوه را نمایان میسازد.
طی پژوهشی برای کامیون های دارای سیستم تعلیاق فناری در
چرخ جلو و سیستم تعلیاق باادی در عقاک ،بیشاترین توزیاع شاتاب
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عمودی در شتابهای ارتعاشی  5/70G -5/00بهدسات آماده اسات
( .)Vursavuş and Özgüven, 2004در مطالعات پیشاین محققاان
مقدار  RMSشتاب در راستای عمودی حین حمالونقال جاادهای را
 5/949Gبرای هناد ( 5/00G ،)Singh et al., 2007بارای برزیال
( 5/05G ،)Rissi et al., 2008بارای اسایانیا ( Garcia Romeu
 5/092G ،)Martinez et al., 2008برای تایلند ( Chonhenchob
 5/99G ،)et al., 2010بارای چاین ( )Zhou and Wang, 2018و
 5/99Gبرای کره جنوبی ( )Park et al., 2020بهدست آورده بودند.
مقایسه مقدار  RMSبهدست آمده در این تحقیق ( )5/400Gبا موارد
ذکر شده نشان میدهد که ساطوح ارتعااش در راساتای عماودی در
جادههای ایران نسبت به اغلک کشورها بیشتر میباشد که عاالوه بار
نحوه رانندگی ،میتواند از نوع سیستم تعلیق ،شرایط جاده و میزان بار
ناشی گردد.

نتيجهگيري
در این تحقیق ارتعاشات جادهای در شرایط حملونقل و در کاف
کامیونهای مجهز به سیستم تعلیاق فناری در بزرگاراههاای کشاور
اندازه گیری شد که با توجه به قرارگیری حسگر در کف اتاق کامیون،
نتایج حاصل مستقل از نوع بار است .با باهدسات آوردن نمودارهاای
چگالی طیف توان ،فرکانس غالک ارتعاشات جاده و مقاادیر میاانگین
مربعات شتاب محاسبه گردید .توجه به زیرساختها و بهباود کیفیات
جادههای کشور نق تعیینکننده ای در کاه صدمات حمالونقال
دارد و سط ارتعاش جاده میتواند در انتخااب مسایر مناساک ماورد
توجه قارار گیارد .در مقایساه باا اساتاندارد  ،ASTM 4728ساطوح
چگالی طیف توان در بازه فرکانسی  9-90هرتز بارای بزرگاراههاای
کشور ،بیشتر از استاندارد و در بازه فرکانسی باالی  90هرتز ،کمتر از
استاندارد است .بیشترین مقدار شتاب وارد بر کف کامیونهای سنگین
در جااادههااای کشااور  5/400Gو محاادوده فرکانساای  9تااا  0هرتااز
بهعنوان فرکانس غالک ارتعاشات بهدست آمد .نتایج تحقیق میتواناد
بهعنوان معیاری در برنامهریزی آزماونهاای ارتعااش باا اساتفاده از
میزهای ارتعاشی و شبیهسازی شرایط حملونقال جاادههاای کشاور
مورد استفاده قرار گیرد.
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Introduction
Since anaerobic digestion leads to the recovery of energy and nutrients from waste, it is considered the most
sustainable method for treating the organic fraction of municipal solid wastes.
However, due to the long solid retention time in the anaerobic digestion process, the low performance of the
process in biogas production as well as the uncertainty related to the safety of digested materials for utilizing in
agriculture, applying different pretreatments is recommended.
Thermal pretreatment is one of the most common pretreatment methods and has been used successfully on an
industrial scale. Very little research, nevertheless, has been done on the effects of different temperatures and
durations of thermal pretreatment on the enhancement of anaerobic digestion of the organic fraction of municipal
solid wastes (OFMSW).
The main effect of thermal pretreatment is the rapturing cell membrane and dissolving organic components.
Thermal pretreatment at temperatures above 170 °C may result in the formation of chemical bonds that lead to
particle agglomeration and can cause the loss of volatile organic components and thus reduce the potential for
methane production from highly biodegradable organic waste. Therefore, since thermal pretreatment at
temperatures above 100 °C and high pressure requires more energy and more sophisticated equipment, thermal
pretreatment of organic materials at low temperatures has recently attracted more attention. According to the
researchers, thermal pretreatment at temperatures below 100 °C did not lead to the decomposition of complex
molecules but the destruction of large molecule clots.
The main purpose of this study was to find the optimal levels of pretreatment temperature and time and the
most appropriate concentration of digestible materials to achieve maximum biogas production using a
combination of the Box Behnken Response Surface Method to find the objective function followed by
optimizing these variables by Genetic Algorithm.

Materials and Methods
In this study, the synthetic organic fraction of municipal solid waste was prepared similar to the organic
waste composition of Karaj compost plant. The digestate from the anaerobic digester available in the Material
and Energy Research Institute was used as an inoculum for the digestion process. Some characteristics of the raw
materials that are effective in anaerobic digestion including the moisture content, total solids, volatile solids of
organic waste, and the inoculum were measured. Experimental digesters were set up according to the model used
by MC Leod. After size reduction and homogenization, the synthetic organic wastes were subjected to thermal
pretreatment (70, 90, 110 °C) at specific times (30, 90, 150 min).
The Response Surface methodology has been used in the design of experiments and process optimization. In
this study, three operational parameters including pretreatment temperature, pretreatment time, and concentration
of organic material (8, 12, and 16%) were analyzed. After extracting the model for biogas efficiency based on
the relevant variables, the levels of these variables that maximize biogas production were determined using a
Genetic Algorithm.
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Results and Discussion
The Reduced Quadratic model, was used to predict the amount of biogas production. The value of the
correlation coefficient between the two sets of real and predicted data was more than 0.95. The results suggested
that pretreatment time followed by the pretreatment temperature had the greatest contribution (50.86% and
44.81%, respectively) to biogas production. Changes in the organic matter concentration, on the other hand, did
not have a significant effect (p ˂ 0.01) on digestion enhancement (1.63%) but were statistically significant at p ˂
0.10.
The response surface diagram showed that the increase in pretreatment time first led to a rise and then a fall
in biogas production. The decline in biogas production seemed set to continue with pretreatment time.
Meanwhile, the increase in pretreatment temperature from 70 °C to 110 °C first contributed to higher biogas
production and then the decrease in gas production occurred.
The reason for this fall was probably the browning and Maillard reaction.
The regression model was applied as the objective function for variables optimization using the Genetic
Algorithm method. Based on the results of this algorithm, the optimal thermal pretreatment for biogas production
was determined at 95 °C for 104 minutes and at the concentration of 12%. The expected amount of biogas
production by applying the optimal pretreatment conditions was 445 mL-g-1 VS.

Conclusion
In this study, the variables including thermal treatment temperature and time as well as the concentration of
organic waste to be anaerobically digested were optimized to achieve the highest biogas production from
anaerobic digestion.
Statistical analysis of the results revealed that the application of thermal pretreatment increased biogas
production considerably. According to the regression model, the contribution of pretreatment time and
temperature to biogas production was significant (50.86% and 44.81% respectively). In stark contrast, varying
substrate concentrations in the range of 8 to 16% had a smaller effect (1.63%) on biogas production. The results
of this study also showed that the best pretreatment temperature and time were 95 °C and 104 minutes,
respectively, at a concentration of 12% by generating 445 mL-g-1 VS biogas which is 31.17% higher than the
biogas yield from anaerobic digestion of untreated organic wastes at this concentration.
Keywords: Anaerobic digestion, Genetic algorithm, Optimization, Thermal pretreatment
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چکیده
در چند دهه اخیر منابع تجدیدپذیر انرژی که باعث آلودگی کمتر محیطزیست شوند بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .در این میان استحصال زیستگاز
از ضایعات آلی جامد شهری برای تولید انرژی به دلیل کنترل گازهای گلخانهای و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی از اهمیت ویژهای برخووردار اسوت.
اگرچه هضم بیهوازی بهعنوان یکی از بهترین روش های مواجهه با پسوماندهای آلوی جامود شوهری مطور ،اسوتی بوا ایون والی ایون فرآینود دارای
محدودیتهایی نیز میباشد .از اینرو پیشفرآوریهای مختلفی بهمنظور بهبود فرآیند هضم بیهوازی و افزایش تولید زیستگاز از هضم پسماندهای آلی
مورد بررسی قرار گرفتهاند .پیشفرآوری رارتی از موثرترین روشها جهت ذف عوامل بیماریزای موجود در مواد زائد آلی است .در هموین وال ایون
پیشفرآوری میتواند تاثیر بهسزایی در بهبود هضم بیهوازی و تسریع هیدرولیز مواد داشته باشد .بنابراین یوافتن شورایط بهینوه ایون پویشتیموار بورای
دستیابی به باالترین مقدار تولید زیستگاز ائز اهمیت بهسزایی است .هدف از این تحقیق دستیابی به بهترین دما و زمان و غلظت در هضوم موواد آلوی
موجود در پسماند شهری است .در این مطالعهی دما و مدت اعمال پیشتیمار رارتی بهترتیب در سه سطح 04ی  14و  224درجه سانتیگوراد و 94ی  14و
 254دقیقه و غلظت نیز در سطو0 ،ی  21و  21درصد مورد بررسی قرار گرفتند .به این منظور  25آزمایش به روش سطح پاسخ باکسبنکن طرا ی شدند.
نتایج آزمایشها نشان دادند که اثر متغیرهای دما و زمان در سطح  2درصد بر تولید زیستگاز معنیدار هستند در الیکه تغییورات غلظوت در محودوده
مورد مطالعه اثر کمتری در تولید این گاز داشته است .همچنینی بهترین سطو ،متغیرهای دما و زمان پیشتیمار و غلظت مواد هضمشوونده بورای تولیود
زیستگاز بهترتیب  15درجه سانتیگرادی  240دقیقه و غلظت  21درصد بوده که پیشبینی میشود اعمال پیشتیمار رارتی در شرایط بهینوه متغیرهوای
مورد ارزیابی موجب تولید  005میلیلیتر زیستگاز به ازای هر گرم ماده آلی جامد فرار موجود در پسماندهای آلی شود که بدین ترتیب با اعمال پیشتیمار
رارتی در شرایط بهینهی افزایش  92/20درصدی تولید زیستگاز نسبت به میزان زیستگاز ناشی از هضم مواد بدون اعمال پیشتیموار 991/99±1/20
میلیلیتر) قابل انتظار خواهد بود.
واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیکی بهینهسازیی پیشتیمار رارتیی هضم بیهوازی
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روشهای مواجهه با بخش آلی پسماندهای جامود شوهری بوه لحوا
زیستمحیطی یاد میشود .همچنوین هضوم بویهووازی بخوش آلوی
پسماندهای جامد شهری موجب کاهش فضای مورد نیاز جهوت دفون
پسماندهای کاهش تولید شیرابه و انتشار متوان از مراکوز دفون پسوماند
خواهود شود  .)Maghanaki et al., 2013کواربرد پویشتیمارهوای
مختلف به دالیل کند بودن فرآیند هضومی عملکورد پوایین فرآینود در
تولید زیستگاز و عدم اطمینان از بیخطر بودن مواد هضمشده جهوت
استفاده در کشاورزی توصیه میگردد.
با توجه به بررسیهای انجام شدهی بورای تبودیل فنواوری هضوم
بیهوازی به یک روش اقتصادی و کاربردی با راندمان انرژی بواالتری
میتوان کاهش جم مورد نیاز راکتور از طریق افزایش میزان جامدات
فوورار در وا وود جووم راکتووور  )Pavan et al., 2000و انجووام
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پیشفرآوریهای مختلف جهت بهبود هیودرولیز
) 2008; Carrere et al., 2010را بهعنوان دو راهکار اساسوی موورد
توجه قرار داد.
ویژگی های رئولوژیکی محیط هضم کامال وابسته به غلظت موواد
یا تمرکز مواد جامد میباشد .برخی از محققین سه محدوده هضوم تور
محتوای مواد جامد کمتر از  24درصد)ی هضم نیمهخشوک محتووای
مواد جامد بین  24تا  25درصد) و هضم خشک محتوای موواد جامود
بیش از  25درصود) را در ایون رابطوه معرفوی نموودهانود (Li et al.,
) .2011; Aboudi et al., 2017شوایان ککور اسوت فرآینود هضوم
خشک نسبت به هضم تر با فرض اندازه یکسانی قادر به تیموار مقودار
بیشتری پسماند است  .)Fernandez et al., 2008از سوی دیگر بوا
توجه به اینکه مربوط ساختن محدودههای فوو بوه نیازمنودیهوای
فرآیند هضم برای یک مواده مشوخد دشووار اسوت بنوابراین انجوام
آزمایشها برای یافتن غلظت بهینه آن ماده جهت هضم الزامی است.
بهعنوان مبالی محققینی گزارش نمودند کوه هضوم بویهووازی موواد
لیگنوسلولوزی در شرایط محتوای مواد جامد باال مویتوانود بوه دلیول
تجمع موواد بازدارنوده ماننود اسویدهای چوردی محودودیت دسترسوی
میکروارگانیسوومهووا بووه مووواد و محتوووای کووم آد بوورای فعالیووت
میکروارگانیسمها اثرات نامطلوبی بر عملکرد فرآیند داشته باشود Ge
 .)et al., 2016بنابراین در این تحقیق سوعی گردیود محتووای موواد
جامد هضمشونده هر سه محدوده هضم تر )%0ی نیمهخشک  )%21و
خشک  )%21را شامل گردد.
پیشتیمار رارتی یکی از متداولترین روشهوای پویشفورآوری
بوده و بهصورت موفقیتآمیزی در مقیاس صنعتی مورد اسوتفاده قورار
گرفتووه اسووت  .)Carlsson et al., 2012پوویشفوورآوری رارتووی
همچنین منجر به ذف عوامل بیماری زای بهبوود عملکورد آبگیوری و
کاهش گرانروی مواد هضمشونده و تسهیل مدیریت این مواد میگردد
) .(Edelmann et al., 2005; Liu et al., 2012اثوور اصوولی
پیشفرآوری رارتیی گسیختگی غشاء سلولی و ل کردن اجزای آلی
اسوت (Ferrer et al., 2008; Bien et al., 2004; Marin et al.,
) .2010محلولیت تقاضای اکسیژن شیمیایی 2و دما رابطهای مسوتقیم
دارند .همچنین در دماهای پوایینتور و زموانهوای بواالتر بوا اعموال
پیشفرآوری رارتی مویتووان بوه محلولیوت بیشوتری دسوت یافوت
 .)Mottet et al., 2009از سووی دیگور پویشفورآوری رارتوی در
دماهای بواالتر از ℃ 204ممکون اسوت منجور بوه ایجواد پیونودهای
شوویمیایی گووردد کووه توووده شوودن کرات را بووه دنبووال داشووته باشوود
 .)Bougrier et al., 2006یکی از معروفتورین پدیودههوای واکونش
مایالرد 1است که بین کربوهیدراتها و اسیدهای آمینه رخ میدهود و
(Bougrier et al.,

)1- Chemical Oxygen Demand (COD
2- Maillard Reaction

مواد پیچیدهای که به سختی قابل تجزیه زیستی هستند تولید میکند.
این واکنش در نتیجه دماهوای بواال بویش از ℃ )254و یوا توی در
دماهای پایینتر ℃ )>244و زمانهای طوالنیتر پیشفرآوری اتفوا
میافتد .عالوه بر این واکنشهای شیمیاییی پیشفورآوری رارتوی در
دماهای باال می تواند موجب اتالف مواد آلی فرار و در نتیجوه کواهش
پتانسیل تولید زیستگاز از مواد با قابلیت باالی تجزیهپوذیری زیسوتی
گردد .بنابراین اثرات این پیشفرآوری بستگی به نوع مواد و محودوده
دمایی مورد استفاده خواهد داشت ;(Elliot and Mahmood, 2012
).Penaud et al., 1999
پیشفرآوری رارتی لجن تی در دماهای پوایینتور ℃ )04اثور
قابلتوجهی بر ذف عوامل بیماریزا دارد .)Skiadas et al., 2005
ا تموواال بوور پایووه چنووین نتووایجیی قووانون  EC 1772/2002اروپووای
پیشفرآوری پسماندهای جامد آلی را برای داقل یک ساعت با دمای
℃ 04الزامی دانسته است .در ایون رابطوهی پویشفورآوری رارتوی در
دمای ℃ 04بهصورت متعددی مورد مطالعه قرار گرفت .بورای مبوالی
پیشفرآوری پسماندهای خانگی و زیسوتتووده جلبکوی در ℃ 04بوه
مدت  2و  0ساعت بررسی شده و مشخد شد که این پویشفورآوری
تاثیری در افوزایش تولیود زیسوتگواز نداشوت Chamchoi et al.,
.)2011
پویشفورآوری رارتوی در دمووای ℃ 04بور تولیود گواز از هضووم
ترموفیلیک و مزوفیلیک لجن اولیوه و ثانویوه اثورات متفواوتی داشوته
است .در الیکوه ایون پویشفورآوری دارای اثور مطلووبی بور هضوم
مزوفیلیک لجن اولیه بودهی اما بورای بهبوود هضوم ترموفیلیوک مفیود
نبوده است .با این ال اعمال این پیشفورآوریی تولیود گواز ناشوی از
هضم لجن ثانویه در شرایط مزوفیلیوک و ترموفیلیوک را افوزایش داد.
علت این امر وجود مقادیر بیشتر کربوهیدرات در لجون اولیوه و مقودار
پروتئین و لیپید باالتر در لجن ثانویه است .)Raposo et al., 2012
از آنجاییکه پیشفورآوری رارتوی در دموای بویش از ℃ 244و
فشار باال انورژی بیشوتر و تجهیوزات پیچیودهتوری مویطلبودی اخیورا
پیش فرآوری رارتی مواد آلی در دمای پایین توجه بیشتری را به خود
جلب کرده است  .)Climent et al., 2007طبق گوزارش محققوینی
پیشفرآوری رارتی در دماهوای کمتور از ℃ 244منجور بوه تجزیوه
مولکولهای پیچیده نشد اما لختههای مولکولهای درشت را تخریوب
کرد  .)Prorot et al., 2011محققان دیگری نیوز بوا اعموال دموای
℃ 14بوه نتیجوه مشوابهی رسویدند .)Barjenbruch et al., 2003
نتایج آنها نشان داد که در این دموا الیواف گیواهی از هوم گسویخته
نمیشوند اما تحت تاثیر این پیشفرآوری قرار میگیرنود .در تحقیقوی
گزارش شد که پیشفرآوری رارتی اللیوت پوروتئینهوا و افوزایش
ذف کرات کربوهیدراتی را در پی داشت Neyens and Baeyens,
.)2003

کمالی و همکاران ،بهينهسازي توليد زیستگاز در هضم بیهوازي پسماندهاي آلی جامد شهري ...

اثرات پیشتیمار رارتی عمدتا در خصوص بهبود هضم پسواد و
لجن فاضالد و بیشتر در دماهای باال و تعوداد محودود تیمارهوا و بوا
تحلیلهای ساده آماری و مقایسات میانگین مورد بررسی قورار گرفتوه
است (Bougrier et al., 2006; Ariunbaatar et al., 2014; Li
) et al., 2016در الیکه در این پژوهش ضومن مودلسوازی تولیود
زیستگاز از پسماندهای آلوی شوهری تحوت پویشتیموار رارتوی در
دماهای متوسط که بر اساس نتایج مطالعات پیشوین انتخواد شودند و
غلظت های مختلف هضم تری نیمهخشک و خشک)ی مطالعات آمواری
در خصوص میزان تاثیر این متغیرها بر میزان زیستگاز تولیدی ناشی
از اعمال این پیش فرآوری بر هضم پسماندهای آلی نیز انجوام گرفتوه
است .از الگوریتم ژنتیوک بوه دلیول سوادگی و توانوایی ول مسوائل
بهینهسازی پیچیوده غیرخطوی )Panda and Padhy, 2008ی بورای
دستیابی به بهترین سطو ،متغیرهای مورد مطالعه بهره گرفته شد.
هدف اصلی این تحقیق یافتن سطو ،بهینه متغیرهای دما و زمان
پیشتیمار رارتی و مناسبترین غلظت مواد هضومشوونده بوهمنظوور
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دستیابی به بیشینه تولید زیستگاز بوا اسوتفاده از تلفیوق روش سوطح
پاسخ باکس بنکن برای یافتن تابع هدف و بهینوهسوازی بوا الگووریتم
ژنتیک بوده است.

مواد و روشها
مواد آلی و آمادهسازی جهت هضم

با توجه به تغییرات ترکیب پسوماندی ترکیوب ثوابتی از موواد آلوی
بهمنظور یکنواختی مواد آزمایشی ساخته شد .جودول  2ترکیوب موواد
مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد.
اندازه مواد آلی توسط یک خردکن تا کمتر از  1میلیمتور کواهش
داده و این مواد کامال با هم مخلوط شدند و تا زمان استفاده بهعنووان
مووواد هضوومشوونده ووداکبر دو روز) در یخچووال در دمووای  0درجووه
سانتیگراد نگهداری شدند .)Li et al., 2011

جدول  -1ترکیب پسماند مورد استفاده در آزمایشها
Table1- Components of the synthetic organic waste in the essay
نوع پسماند آلی

درصد

ردیف

Percentage

Organic waste material

No

40

ضایعات سیبزمینیی پوست موز و پسماندهای سبزیجات و کاهو

1

40

20

Potato waste, banana peel, vegetable and lettuce leftover

ضایعات گوجهی پیازی خیاری هویجی بادنجانی فلفل دلمهایی کدو تنبل و کلم
Tomato, Onion, Cucumber, Carrot, Eggplant, Bell pepper, Zucchini and Cabbage

ضایعات نان و شیرینیی فراوردههای گوشتی و لبنیی برنج پختهی کاغذ و دستمالکاغذی و سایر مواد شامل چایی پوسته تخممرغی آجیل و خرما و
روغن

2

3

Tissue paper, and miscellaneous Bread and bakery, meat product, dairy product, steamed rice, paper and
materials including tea, eggshell, walnut, date, and oil

مواد تلقیحی

در این تحقیوقی موواد خروجوی از هاضوم بویهووازی موجوود در
پژوهشگاه مواد و انرژی بهعنوان مایه تلقیح فرآیند هضم مورد استفاده

قرار گرفت .در این هاضم عملیوات هضوم در دموای محویط و بودون
گرمایش مواد هضمشونده صورت گرفته و مواد ورودی آن عمدتا کود
دامی و همچنین پسماندهای غذایی بوده است.

جدول  -2مشخصات کلی مواد آلی و ماده تلقیحی مورد استفاده
Table 2- Characteristics of the synthetic OFMSW and the inoculum
ماده
محتوای مواد جامدفرار محتوای مواد جامد
اسیدچرب فرار
اسیدیته
pH

)VFA (mg L-1

)VS (wt %

)TS (wt %

5.63±0.04

4219.85±149.73

91.88±0.85

18.85±0.17

8.67±0.06

621.43±57.24

62.28±0.57

16.89±0.42

Material

مواد آلی پسماند
()OFMSW
ماده تلقیحی
()Inoculum
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پس از جداسازی قطعات درشتتر از  1میلیمتور موجوود در ایون
لجنی جهت افزایش غلظت آن به  21درصدی دستگاه سانتریفوژ بهکوار
گرفته شده و این ماده تا زمان استفاده در دمای  95درجه سانتیگوراد
در شرایط بیهوازی نگهداری شد  .)Angelidaki et al., 2009این
عملیات تا زمانی که تولید روزانه گاز از مواد تلقیحی به میزان نواچیز و
کمتر از یک درصد میزان گاز تجمعی شد داکبر  0روز) ادامه یافوت.
جدول  1ویژگیهای مواد آلی و ماده تلقیحوی موورد اسوتفاده در ایون
تحقیق پیش از تنظیم محتوای رطوبت را نشان میدهد.
آماااادهساااازی ماااواد ماااوهد اساااضماده ا ا ای هضااام و
اندازهگی یهای الزم

برخی ویژگی های مواد اولیه که در هضم بیهووازی مووثر اسوت
شامل میزان درصد رطوبت و مواد جامد کل و درصد مواد جامود فورار
اندازهگیری شدند.
اندازهگیری درصد رطوبت مواد اولیوه بورای تنظویم غلظوت موواد
هضمشونده اهمیت دارد .پس از تعیین درصد رطوبت موادی بوا اضوافه
نمودن آدی درصد محتووای موواد جامود در سوه غلظوت 0ی  21و 21
درصد تنظیم شد .میزان مواد جامد کل و جامودات فورار بوهترتیوب از
طریق توزین مواد پس از کسر رطوبوت و سووزاندن در دماهوای بواال
اصل گردید  .)APHA2, 2012یوک نمونوه از موواد کوه بوهخووبی
مخلوط شده در یک ظرف با وزن خشک مشخد ریخته و در دموای
 249تا  245درجه سانتیگراد تا زمانی که به وزن ثابتی برسد ورارت
داده شد .ظرف اوی مواد در دسیکاتور تا دمای محیط خنک شوده و
توزین شد .میزان جامدات کل از رابطوه  )2محاسوبه شود APHA,
.)2012
(
)
)2
که در آن  1TSمیزان جامدات کل یا غلظوت مواده
وزن نهایی مواد خشک شده و ظرف در  249-245درجه سوانتیگوراد
)mgی  Bوزن ظوورف  )mgو  Vجووم نمونووه برداشووت شووده )mL
جهت آنالیز میباشند.
برای محاسبه مواد جامد فراری ظرف اوی مواد جامد خشک شده
در  249-245درجه در کوره با دمای 554±54درجه قرار داده شده توا
به وزن ثابتی برسد .میزان کاهش وزن نهایی نسبت به وزن ظورف و
مواد خشکی نشانگر میزان مواد جامود فورار مویباشود و از رابطوه )1
محاسووبه گردیوود American Public Health Association,
.)2012
)mg-L-1ی A

1- American Public Health Association
2- Total Solids

)1

)

(

 9VSمیزان جامدات فرار )mg-L-1ی  Aوزن نهایی موواد خشوک
شده در  249-245درجه سوانتیگوراد و ظورف )mgی  Cوزن نهوایی
مواد بعد از سوختن در دمای  554±54درجه سانتیگراد و ظرف )mg
و  Vجم نمونه برداشت شده  )mLجهت آنالیز میباشند.
پیشتیماه ح اهتی

با توجه به ماهیت بخش آلی موجود در پسوماندهای شوهری کوه
عمدتا شامل موادی مانند باقیمانده غذا و سبزیجات و میوهجات بووده
و برخالف مواد لیگنوسلولوزی و لجن فعالی به لحوا بیولووژیکی بوه
را تی تجزیهپذیر میباشندی اعموال دماهوای بواال در ایونگونوه موواد
موجب کاهش مواد فرار و همچنوین واکونش موایالرد واکونش بوین
اسیدهای آمینه و قندها) خواهد گشت که این امر موجب کاهش بازده
تولید متان خواهد شد .برای مبال محققین نشوان دادنود کوه افوزایش
تولید متان با دمای پیش فرآوری رابطه مستقیم نداشته و متان تجمعی
مواد پیشتیمارشده در  224درجوه سوانتیگوراد در مودت زموانهوای
پیشفرآوری  05و  214دقیقه کمتر از متوان تولیدشوده در دموای 14
درجه سانتیگراد برای مدت مشابه بوده اسوت .ایون موضووع ا تمواال
مربوط به روی دادن واکونش موایالرد مویباشود کوه محصوول ایون
واکنشی مالنویدینها 0بوده که به سختی در شرایط بیهوازی تجزیوه
میشوند  .)Li et al., 2016لذا باتوجه به تحقیقات پیشوینی دماهوا و
زمانهای مختلف مطابق جدول  9برای اعموال پویشتیموار رارتوی
پسماندهای آلی بررسی شدند.
پسووماندهای آلوویی پووس از کوواهش انوودازه و همگوونسووازیی در
زمانهای مشخد تحت پیشتیمار رارتی قرار گرفتند .بورای انجوام
پیشتیمار رارتی تعدادی بطوری شیشوهای یوک لیتوری مخصووص
اتوکالو  GL 05اوی  144گرم از مواد آلوی خورد شوده و یوک آون
مورد استفاده قرار گرفت .درد بطریها بهمنظور جلوگیری از تبخیور و
خروج بخار آد محکم بسته شده و پس از اعمال رارت بورای مودت
مشخدی بطریها از آون خارج شده و تا دمای محویط خنوک شودند.
موواد پووس از اعمووال پوویشتیمووار و اخووتالط بووا مووواد تلقیحووی درون
هاضم های آزمایشگاهی برای مدت چهار هفته در دمای مزوفیلیک در
انکوباتور نگهداری شده و میزان تولید زیسوتگواز هور یوک از آنهوا
اندازهگیری گشت.

3- Volatile Solids
4- Melanoidins

کمالی و همکاران ،بهينهسازي توليد زیستگاز در هضم بیهوازي پسماندهاي آلی جامد شهري ...
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جدول  -3سطو ،تیماری مورد ارزیابی در این پژوهش
Table3- Levels of examined treatment in this study
دمای پیشتیمار
غلظت نمونهها ()%
زمان پیشتیمار

)℃( Pretreatment temperature

)Pretreatment time (min

)(TS%

70, 90,110

30ی 90ی 150

8ی 12ی 16

هاهاندازی هاضمها و اندازهگی ی میزان زیستگاز

هاضمهای آزمایشی در این تحقیق مطوابق مودل موورد اسوتفاده
مک لئود  )MC Leod et al., 2015که همان روش جابهجوایی آد
برای اندازهگیری زیستگاز تولیدی استی راهاندازی شودند .مجموعوه
هاضم جهت اندازهگیری زیستگاز تولیدی شامل سه قسومتی بطوری
مواد هضمشوندهی بطری آد و بطری خوالی بورای جموعآوری آد بور
اساس میزان زیستگاز تولیدی بوده است .میزان گاز تولیدی بهصورت
روزانه با توجه به میزان مایع جابهجا شده از ظرف آد به ظرف خوالی
اندازهگیری و مجموع این مقادیر روزانه جابهجا شده آد که متناسب با
جم گاز تولیدی در طول زمان هضم بوده بهعنووان میوزان تجمعوی
زیستگاز هر هاضم گزارش شد.
در شروع یک فرآیند هضم بایستی میزان مشخصی مایه تلقیحوی
جهت تامین میکروارگانیسمهای مورد نیاز به مواد هضمشونده افوزوده
گردد .نسبت مواد آلی به مایه تلقیح به صورت مقدار جامدات فرار مواد
هضمشونده به مواد جامد فرار ماده تلقیحی بیوان مویگوردد Liu et

 .)al., 2009برخی محققان نسبت مناسب میزان جامودات فورار موواد
آلی به مایه تلقیحی جهت تولید زیستگاز را  2به  1توصیه کوردهانود
) .(Li et al., 2011; Mirmasoumi et al., 2018در ایون مطالعوه
نیز پس از تنظیم محتوای مواد جامد ماده هضمشونده و لجن تلقیحی
در سه غلظت 0ی  21و  21درصد که بهترتیب بیانگر سه نوع هضم تری
نیمهخشک و خشک هستندی مواد هضمشونده و لجن با نسبت  2به 1
 )grVSSubstrate/grVSInoculaبر اساس مواد جامد فرار ترکیب و کامال
یکنواخت شدند .فضای باالی شیشههای هاضم بهمنظوور اطمینوان از
ایجاد شرایط بیهوازیی بهوسیله گواز نیتوروژن بورای مودت  1دقیقوه
اکسیژنزدایی شد.
بووه ایوون ترتیووب هضووم بوویهوووازی تیمارهووای متعوودد از مووواد
پیشفرآوری شده در سه غلظت مختلوف در انکوبواتور تحوت شورایط
مزوفیلیک در دمای ℃ 90±2در مدت چهار هفتوه انجوام گرفوت .در
این تحقیق ضمن اختالط مناسب اولیه مواد هضمشونده و لجن تلقیحی
هاضمها یک مرتبه در هر روز به مدت  94ثانیه تکان داده میشدند.

شکل  -1نحوه قرارگیری بطریها جهت اندازهگیری زیستگاز تولیدی
Fig.1. Biogas measurement setup

ط احی آزمایش

از روش سوطح پاسووخ در بهینووهسوازی و ارزیووابی اثوورات متقابوول
فاکتورهای مستقل فرآیندهای هضم بیهوازی اسوتفاده شود .در ایون
پژوهش سه پارامتر عملیاتی شامل دمای پیشتیماری زمان پیشتیمار و
غلظت مواد هضمشونده در شرایط هضم مزوفیلیک آزمایش شدند .بور

اساس تحقیقات قبلیی در این پژوهش دماها و زمانهای بهکوار رفتوه
متناسب با شرایط پسماندهای آلی غذایی تعیین شد .سطو ،متغیرهای
مستقل و کدهای مربوطه در جدول  0برای انجوام آزموایش بوا طور،
باکس بنکن برای تخمین مودل رگرسویونی آورده شوده اسوت .بورای
بهینهسازی سطو ،متغیرها جهت دستیابی بوه بیشوترین مقودار تولیود
زیستگاز از الگوریتم ژنتیک استفاده شد.

010

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،3پایيز 2042

جدول  -4سطو ،متغیرهای مستقل و کدهای مربوطه
Table4- Levels of independent variables and related codes
نشانه
سطوح کدگذاری شده و مقادیر واقعی آنها
Indication

Coded levels and their related values

بدون کدگذاری

کدگذاری شده

Uncoded

Coded
X1

1

0

-1

110

90

70

Z1

150

90

30

Z2

X2

16

12

8

Z3

X3

متغیرهای مستقل
دما
) ( emperature

زمان
)Time (min

غلظت
)Concentration (%

مدل ریاضی تولید زیستگاز به عنوان متغیر وابسته در این طور،
بهصورت رابطه  )9است:

بودند تا زمانی که میزان تولید گاز در سوه روز متووالی نواچیز و قابول
اغماض کمتر از  2درصد میزان تجمعی تولید گاز) بودی اندازهگیوری و
بهعنوان زیستگاز تجمعی برای تحلیل آزمایشها با طر ،باکسبنکن
در نظر گرفته شدند.

نتایج و بحث

انضخاب مدل

مدلسازی تولید زیستگاز

مدلهای مختلف شامل مدل خطیی عاملهای متقابلی درجه دو و
درجه دو کاهش یافته در جدول  5آورده شده است.

)9

∑∑

∑

∑

زیستگاز تولیدی ناشی از هضم بیهوازی پسماندهای آلی که در
غلظتهای مختلف تحت پیشتیمارهای مختلف رارتی قورار گرفتوه

جدول  -5مدلهای مختلف توجیه تغییرات پاسخ
Table 5- Different models of response variations justification
مدل
میزان خطا
درصد خطا
ضریب تبیین
0.37
0.37
0.97
0.97

MAPE
4.57
4.56
0.97
0.97

بر اساس نتایج اصل شدهی عملکرد مدل درجه دوم و درجوه دوم
کاهش یافته اختالف ناچیزی با هم داشته و بنابراین برای سادگی کار
از مدل درجه دوم کاهش یافته مطابق رابطوه  )0کوه دارای جموالت
کمتری بود برای پیشبینی میزان تولید زیستگاز اسوتفاده شود .ایون
مدل با داکبر خطای  4/10%بهعنوان بهترین مدل بهمنظوور توجیوه
تغییرات میزان تولید زیستگاز تحت پیشتیمار رارتوی در زموانهوای
دماها و غلظتهای مختلف برای پیشبینی استفاده شد.
)0
که در آن و بهترتیب دمای پیشتیمار و زمان پویشتیموار
رارتی و نشانگر محتوای مواد جامد یا غلظت مواد است.

RMSE
23.1
22.9
4.75
4.57

Model
Linear
2FI
Red Quad
Quad

تجزیه واهیانس مدل هگ سیون و اعضباهسنجی

نتایج ارزیابی اعتبار مدل درجه دوم کاهشیافته در شکل  1قابول
مشاهده است .سه فرض نرمال بوودن توزیوع خطاهوای یکسوان بوودن
واریانسها و عدم خود همبستگی خطاهای میتوانند اعتبار مدل را تایید
کنند .مطابق شکل  1 )a,cواضح است که پراکنش خطاها ول خوط
نرمال قرار دارد که موید نرمال بودن توزیوع خطاهوا اسوت .همچنوین
شکل  1)bنشان میدهد که روند مشخصی بین مقادیر برازش شده با
خطاها وجود ندارد و در نتیجه واریانس تیمارهوا بوا یکودیگر اخوتالف
ناچیزی دارند .عالوه بر اینی شکل  1)dنیز نشان میدهد کوه توزیوع
خطاها در مقابل ترکیب آزمایش از الگوی خاصی پیروی نمیکند کوه
این داللت بر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل رگرسیونی
است لذا نتایج تخمینهای مدل قابل اعتماد خواهند بود.

کمالی و همکاران ،بهينهسازي توليد زیستگاز در هضم بیهوازي پسماندهاي آلی جامد شهري ...

014

شکل  -2نتایج ارزیابی اعتبار مدل رگرسیون چندگانه برای تولید زیستگاز
Fig.2. The results of multiple regression model evaluation for biogas production

زیست گاز هسوتند .از سووی دیگور گرچوه اثور غلظوت در سوطح %2
معنیدار نشد اما در سطح  %24اثور معنویداری بور تولیود زیسوتگواز
داشت .عالوه بر اینی مدل رگرسویونی توانسوته  %10تغییورات تولیود
زیستگاز را توسط عاملهای مدل تبیین نماید.

جدول  1نتایج تحلیل واریانس مدلهای درجه دوم کاهش یافتوه
در تولید زیستگاز را نموایش مویدهود .هموانطور کوه نتوایج مقوادیر
 P-Valueنشان میدهد دما و زمان پیشتیموار بوهعنووان دو پوارامتر
تاثیرگووذار دارای اثوورات معنوویداری در سووطح  %2در تغییوورات تولیوود

جدول  -6نتیجه تجزیه واریانس مدل درجه دوم کاهش یافته  MLRتولید زیستگاز
Table 6- Analysis of variance (ANOVA) for reduced quadratic model of biogas production
منابع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
P-Value

F-Value

0.00

48.14

0.00

105.66

4130.47

MS
1882.16

SS
11293.00

DF
6

Source of variations
رگرسیون Regression

4130.5

1

دما )℃(T

0.00

131.44

5138.56

5138.60

1

زمان )t(min

0.08
0.00
0.00
0.07

3.91
95.21
102.85
4.30

153.04
3722.08
4020.92
168.23
39.09

153.00
3722.10
4020.90
168.20
312.70

1
1
1
1
8

غلظت )C(%
T2
t2
C2
باقیماندهResidue

0.62

0.88

37.79

226.70

6

عدم برازشLack of fit

43.00

86.00

2

خطای خالدPure error

14

کلTotal

٪

همانطور که در شکل 9دیده میشودی مقودار همبسوتگی بوین دو
مجموعه داده واقعی و پیشبینی شوده بویش از  4/10اسوت .بور ایون

٪

اساس توافق بین مقادیر پویشبینویشوده مودل بوا مقوادیر اصول از
آزمایشها تایید میشود.
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Experimental biogas

شکل  -3ارزیابی توافق مقادیر زیستگاز
Fig.3. Accordance assessment of biogas values

سهم تاثی پاهامض های تولید زیستگاز

سهم تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل شامل دمای پیشفرآوریی
مدت زمان اعمال پیشفرآوری رارتی و غلظت مواد هضمشوونده بور
فرآیند هضم بی هوازی و تولید زیستگاز در شکل  0آورده شده است.
سهم تاثیر متغیرها از تقسیم مجموع مربعوات هور عامول بور مجمووع
مربعات کل محاسبه شد .بیشترین تاثیر در تولید زیستگواز بوهترتیوب
مربوط به زمان پیشتیمار  54/01درصد) و دمای پیشتیموار 00/02
درصد) است در الیکه تغییرات غلظت تاثیر بسیار کمتوری در تولیود
داشته است  2/19درصد) .با این ال اثر غلظت در تولید زیسوتگواز
معنیدار شده که با برخی از نتوایج تحقیقوات پیشوین مطوابق اسوت.
بهعنوان مبال محققینی گزارش کردهاند که هنگامی که محتوای جامد
مواد هضمشونده از  14به  94درصد افوزایش یافوتی تولیود متوان بوه
میزان  %20کم شد  .)Fernandez et al., 2008از سوی دیگور اثور
کمتر غلظت در این تحقیق ا تماال به دالیول نزدیوک بوودن مقوادیر
غلظتهای بررسی شوده و همچنوین مخلووط کوردن کامول موواد در
ابتدای هضم و باال بوودن نسوبت موواد تلقیحوی در ترکیوب بوا موواد
هضم شونده بوده است که باعث جلوگیری از اسیدی شدن ترکیوب در
اثر تولید اسیدهای چورد و ممانعوت از اخوتالل در فرآینود هضوم در
غلظتهای باالتر شد.
نموداه سطح پاسخ

شکل  5نمودار سهبعدی سطح پاسخ تولید زیستگاز را در غلظوت
 21درصد تحت تاثیر دماها و زمانهای مورد بررسی نشان مویدهود.

همانطور که مال ظه میشودی با افزایش زمان پیش تیمار در محودوده
زمانی مورد بررسیی تولید زیستگاز ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته
است .از سوی دیگر با افزایش دما از  04درجوه سوانتیگوراد بوه 224
درجه سانتیگراد ابتدا افزایش تولید زیستگاز و سوپس کواهش تولیود
اتفا افتاده است .دلیول کواهش تولیود زیسوتگواز ا تمواال واکونش
قهوه ای شدن و مایالرد بوده است .این واکنش باعوث تولیود موواد بوا
ترکیبات پیچیده شده که به را تی قابل تجزیه نیسوتند Elliot and
.)Mahmood, 2012
در یک آزمایشی افزایش اندکی در تولید زیستگاز از هضم لجون
پیشفرآوری شده در دمای ℃ 04برای یوک سواعت گوزارش شود در
الیکه این افزایش تولید زیستگاز با اعمال دموای ℃ 14بوه مودت
یک ساعتی توا  14برابور مشواهده شود  .)Appels et al., 2010در
آزمایش دیگری اعمال دمای ℃ 04موجب دسوتیابی بوه افوزایش 00
درصدی تولید زیستگاز با محتوای  %14متوان شود .از سووی دیگور
پیشفرآوری فضوالت دامی در دماهای باالتر از ℃ 224باعث سوخت
و قهوهای تیره شدن مواد در این دماها شده که این موضووع بوه روی
دادن واکنشهای مایالرد نسبت داده شود .)Rafique et al., 2010
محققین دیگری نیز کاهش میزان تولید متان از هضم بیهوازی موواد
آلی که تحت پیشتیمار رارتوی در دموای  224درجوه قورار گرفتنود
نسبت به میزان تولید متان ناشی از هضم موواد آلوی کوه بوا دماهوای
پایینتر تحت پیش تیموار قورار گرفتنود را بوه دلیول واکونش موایالرد
گزارش کردهاند  )Li et al., 2016که منطبق با نتوایج ایون مطالعوه
است.

کمالی و همکاران ،بهينهسازي توليد زیستگاز در هضم بیهوازي پسماندهاي آلی جامد شهري ...
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Fig.4. Contribution of pretreatment temperature(T), time(t) and digestate concentration(C) to biogas
production

شکل  -5نمودار سطح پاسخ تولید زیستگاز بر سب تغییرات دما و زمان پیشتیمار در غلظت%21
Fig.5. Response Surface diagram for biogas production based on pretreatment temperature and time at
a concentration of 12%

هینهسازی ف آیند تولید زیستگاز

از مدل رگرسیونی بهعنوان تابع هدف جهت بهینهسازی به کمک
الگوریتم ژنتیک استفاده شد .بر اساس نتایج الگووریتم ژنتیوکی دموا و
زمان بهینه پیش تیمار رارتی و غلظت مناسوب بورای تولیود بیشوینه
زیستگاز بهترتیب  15درجه سوانتیگوراد و  240دقیقوه و  21درصود
ارزیابی شد .میزان مورد انتظار تولید زیستگاز با اعمال شرایط بهینوه
دما و زمان پیش تیمار و غلظت بهینه برابر  005میلیلیتور زیسوتگواز
بهازای هر گرم ماده آلی فرار خواهد بود .با توجه به اینکه میزان تولید
گاز در شرایط واقعی هضم بدون انجام پیشتیمار در غلظت  21درصد
 991/99±1/20میلیلیتر بوهازای گورم مواده آلوی فورار بووده اسوتی

پیشبینی میشود اعمال پیشتیمار در شرایط بهینوه موجوب افوزایش
 92/20درصدی تولید گاز گردد.

نتیجهگیری
در این تحقیق بهمنظور دستیابی به بیشترین تولیود زیسوتگواز از
هضم بیهوازیی متغیرهای دما و زمان پیشتیموار رارتوی و غلظوت
پسووماندهای آلووی بهینووهسووازی شوودند .نتووایج نشووان داد کووه اعمووال
پیشتیمار رارتی در افزایش تولید زیستگاز موثر بود بهطوریکوه بوا
توجه به مدل رگرسیونیی تواثیر زموان و دموای پویشتیموار در تولیود
زیستگاز در محدوده بررسی شوده قابولتوجوه و بوهترتیوب  54/01و

2042  پایيز،3  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

 درصد بوده است که بوا21  دقیقه و در غلظت240 سانتیگراد و زمان
 میلیلیتور005 اعمال پیشتیمار رارتی در شرایط بهینهی تولید میزان
زیستگاز بهازای هر گرم ماده جامد فرار موجود در مواد هضومشوونده
.قابل پیشبینی است

014

 بوورخالف ایوون دو متغیووری غلظووت مووواد. درصوود بوووده اسووت00/02
 درصود) در2/19  درصد تاثیر کمتری21  تا0 هضمشونده در محدوده
%2 تولید زیستگاز داشته است بهطوری که اثر عامل غلظت در سطح
 همچنوین نتوایج ایون. معنویدار شود%24 معنیدار نشد اما در سوطح
 درجوه15 تحقیق نشان داد که بهترین دما و زمان پیشتیمار بهترتیب
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Introduction
So far, many studies have been conducted to evaluate the impact of input consumption patterns on energy,
economic, and environmental indicators on horticultural and greenhouse crops in Iran. A review of these studies
shows that the causes of the current situation in the systems have not been investigated. These studies are mostly
reporting the current situation and the interventions and their effect on improving the input consumption pattern
in the sustainability of the system have not been considered by researchers. Also, studies showed that the study
location and products do not fit well with the volume of production in the horticultural and greenhouse sector of
Iran. Therefore, in order to increase the effectiveness and future direction of studies in this field, this review
study was conducted. In this article, Iranian horticultural and greenhouse production systems were reviewed and
analyzed by reviewing the published articles between 2008 and 2018, using the PRISMA method. The PRISMA
method is a well-known method for conducting systematic review studies. The PRISMA method includes the
following sections: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, participants, and
interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions, and implications of key
findings. In this article, 16 types of garden products and 6 types of greenhouse products were studied.

Material and Methods
In this study, the methods used to determine the status of energy consumption, economic and environmental
patterns for horticultural and greenhouse crops were analyzed. For this purpose, the indicators of total energy
consumption (TEI), energy efficiency (EUE), net energy (NE), and energy efficiency (EP) were examined in the
section of energy. The issue of sensitivity analysis of energy inputs was also examined and the highest values of
t-statistic and MPP were reported for products. In some articles, the data envelopment analysis method was used
in systems performance analysis. The indicators used included technical efficiency (TE), pure technical
efficiency (PTE), scale efficiency (SE), and energy-saving target ratio (ESTR). The results of them were
summarized and reported. In some studies, the method of artificial neural networks and the Adaptive NeuroFuzzy Inference System were used. In general, in the present article, the challenges and risks in the methods used
in previous studies were considered. The issue of sampling in the analysis of agricultural systems was discussed
in detail and a new sampling procedure was proposed. To draw a general picture of energy and environmental
indicators of orchard and greenhouse systems in Iran, the results published in the articles were reviewed. Not all
researchers use the same equivalents in calculating the indices, and this makes the results of the studies slightly
different from each other. The existence of such differences causes some deviations in comparing the results of
similar articles in the same products. However, to adjust for these differences, averaging was used in the index
report.

Results and Discussion
The study of the share of inputs in the total energy consumption shows that for horticultural products, the
share of fertilizer and electricity inputs is very significant. In the case of greenhouse products, fuel input, which
is mainly diesel, has the largest share of energy consumption. Walnuts have the lowest energy consumption and
strawberries have the highest energy consumption among orchard products. Grapes, apples, and walnuts also
have positive net energy, so they have the highest energy efficiency compared to other products. The most
important inputs that have the greatest potential for energy savings in most products are diesel fuel and

2042  پایيز،3  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

424

electricity. Among greenhouse crops in cucumber production, diesel fuel has great potential for energy savings
that need to be reduced in future research. In the case of strawberry and rose products, electricity input has the
greatest potential for energy savings. Knowing the potential of inputs that can be saved can be effective in
changing the behavior of producers.

Conclusion
To increase the effectiveness of research in this area, such studies should be done dynamically and for at least
two or more years. In the first year, the input consumption pattern should be extracted and after performing the
consumption pattern modifying interventions, the effect of these actions should be evaluated in the following
years. Data envelopment analysis methods and multi-objective genetic algorithm can be well used to develop
solutions to improve input consumption patterns. The review of articles showed that the study of the effect of
social factors on the behavior of various production systems has been neglected. Since the pattern of energy
consumption in the agricultural sector is significantly dependent on the behavior of users and the characteristics
of systems and methods of production, it seems necessary to pay attention to this factor to prepare and design
any process improvement strategy in the system. In this study, a new procedure including three stages of
analysis, redesign, and evaluation was proposed to complete the studies related to the analysis of agricultural
systems.
Keywords: Crop production systems, Economic indicators, Energy consumption pattern, Environmental
emissions, Sustainable agriculture
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تحلیل و ارزیابی شاخصهای انرژی ،اقتصادی و اثرات زیستمحیطی سامانههای تولید
محصوالت باغی و گلخانهای در ایران با استفاده از روش PRISMA
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چکیده
تاکنون مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی تأثیر الگوی مصرف نهاده در شاخصهای انرژی ،اقتصادی و اثرات زیستمحیطی در محصووتت بوا ی و
گلخانهای ایران انجام شده است .این مطالعات بیشتر جنبه گزارش وضعیت موجود را داشته و اقدامات مداخلوهای و بررسوی اثور نهوا در بهبوود الگووی
مصرف نهاده در میزان پایداری سامانه مدنظر محققان قرار نگرفته است .لذا بهمنظور افزایش اثربخشی و جهتدهی مناسب به مطالعات در ایون زمینوه،
این مطالعه مروری انجام شد .در این مقاله ،سامانههای تولید محصوتت با ی و گلخانهای ایران از طریق مرور مقاتت منتشرشده بین سالهای  0222تا
 ،0202با استفاده از روش پریسما ،تعداد  39مقاله بهصورت سامانمند انتخاب شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .بهطورکلی در مقاله حاضر ،چالشها
و ریسکهای موجود در روشهای استفاده شده در مطالعات پیشین موردتوجه قرار گرفت .بورای ترسویی یوک وضوعیت کلوی از شواخصهوای انورژی و
زیستمحیطی سامانههای با ی و گلخانهای ایران ،نتایج منتشرشده در مقاتت موردبررسی قرار گرفت .برای افزایش اثربخشی تحقیقات در این بخوش،
اینگونه مطالعات بهتر است به صورت پویا و حداقل دو یا چندساله انجام شود .بررسی مقاتت نشان داد که مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی در رفتوار انووا
سامانههای تولید مغفول مانده است .از نجاییکه الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی تا حد قابولتووجهی توابر رفتوار بهورهبورداران و مشخصوات
سامانهها و روشهای تولید محصول است ،بهنظر می رسد توجه به این عامل برای مادهسازی و طراحی هرگونه راهکار بهبود فر یند در سامانه ضوروری
است .در این مطالعه همچنین برای تکمیل مطالعات مربوط به تحلیل سامانههای کشاورزی یک رویه جدید شامل سه مرحله تحلیل ،بازطراحی و ارزیابی
مطرح شد.
واژههایکلیدی :الگوی مصرف انرژی ،انتشارات زیستمحیطی ،سامانههای تولید محصول ،شاخصهای اقتصادی ،کشاورزی پایدار


مقدمه

1



جمعیت جهان به صورت پیوسته در حال افزایش اسوت و اسوتفاده
مداوم از منابر تجدیدناپذیر بورای تولیودات کشواورزی امنیوت وذایی
جهان را تهدید مویکنود ( .)Shabanzadeh et al., 2017کشواورزی
ایران سهی مهی در اقتصاد کشور دارد و ضامن امنیت ذایی ن است.
اما در مقابل ،میزان مصرف نهادههای مختلف در این بخش به حودی
لجامگسیخته است که در صورت عدم مدیریت بهینه ،امنیت انرژی در
این بخش را به خطر میاندازد .به دلیل گستردگی تولیدات کشواورزی
در سراسر کشور ،الگوی یربهینه در مصورف نهوادههوا باعوا ایجواد

 -0استادیار گروه مهندسی بیوسیستی ،دانشکده علووم کشواورزی ،دانشوگاه گوینن،
رشت ،ایران
)Email: zanganeh@guilan.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.67892.1004

مخاطرات زیست محیطی می شود .محدودیت در منابر انورژی از یوک
طوورف و افووزایش تقاضووای انوورژی بوورای تولیوود محصوووتت بخ وش
کشاورزی در پاسخ به تقاضای روزافزون جمعیت باعا افزایش اهمیت
مدیریت مصرف انرژی در برنامهریزیهای کونن و خورد در کشوورها
شووده اسووت ( .)Mohseni et al., 2019مصوورف بهینووه انوورژی در
اکوسیستیهای کشواورزی ،امنیوت انورژی در ایون بخوش را افوزایش
میدهد ،اثرات زیستمحیطی را کاهش میدهد و میتواند این بخوش
را بهسوی توسعه پایدار سوق دهود ( .)Zahedi et al., 2015یکوی از
اقدامات اولیه برای مواجهه با چالش امنیت انرژی در حوزه کشواورزی،
شناسایی الگوهای مصرف انرژی در سوامانههوای مختلوف کشواورزی
است .با شناخت الگوهوای مصورف انورژی در ایون بخوش مویتووان
راهکارهای کمینه سازی مصرف انورژی و بوهتبور ن کواهش تبعوات
زیست محیطی تولید محصوتت کشاورزی در اکوسیستی کشواورزی را
توسعه داد .لزوم انجام تحقیقات کاربردی با در نظر گورفتن الگوهوای
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پایداری در بخش کشاورزی بیشازپیش مورد تأکید محققان قرارگرفته
است تا امکان کواهش اثورات سووی زیسوت محیطوی ماننود گازهوای
گلخانهای فراهی شود .اختصاص یارانه به منابر انرژی در ایران بهویژه
برای بخش کشاورزی یکی از پایههای اصلی افزایش تولیود در ایوران
است .اما قیمت حاملهای انرژی و تخصیص یارانه به انوا نهادههای
کشاورزی باعا شده است الگوی مصرف انرژی در بخش کشواورزی
ایران بهصورت بهینه نباشد .از سال  0921مطالعات مربوط به ممیوزی
انرژی و استخراج الگوی مصرف انرژی در ایران از شد .پس از از
موضو هدفمندی یارانهها در سال  ،0921اهمیت انجوام مطالعوات در
این حوزه بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفت .گاهی از الگوی مصورف
انرژی در هر یک از محصوتت کشاورزی در منواطق مختلوف کشوور
اولین گام در مدیریت مصرف انورژی در ایون بخوش مهوی از اقتصواد
کشور محسوب می شود .مقایسه الگووی مصورف انورژی در موزار و
با ات مختلف امکان شناسایی واحدهای موفق را میسر کورد و باعوا
تر یب سایر تولیدکننودگان بوه بهورهگیوری از الگوهوای بهینوه شود.
میتوان گفت افزایش قیموت حامولهوای انورژی توأثیر معنواداری در
افزایش تعداد مطالعات در این حوزه داشته است.
در سال های اخیر مطالعات متعددی بهمنظور تحلیل سوامانههوای
کشاورزی از دیودگاه ،انورژی ،اقتصوادی و زیسوتمحیطوی در ایوران
انجام شده است .تعداد قابل توجه انتشوارات در ایون حووزه تحقیقواتی،
ضرورت انجام یک بررسی تحلیلی و همهجانبه در مورد ابعاد مختلوف
این گونه مطالعات را ایجاد کرده است .مطالعه روند این نو تحقیقوات
در حوزه محصوتت بوا ی و گلخانوهای در سوالهوای اخیور در ایون
پژوهش موردنظر قرارگرفته است .بهطوورکلی بخوشهوایی از فر ینود
تحلیل سامانه 0در مطالعات این بخش مشاهده میشوود .مطالعوات در
ابتدا با استفاده از تعدادی شاخص ،الگوی مصرف انرژی در محصوتت
مختلف را گزارش کردند ( .)Asakereh et al., 2010بهتودریج ابعواد
دیگری از تحلیل سامانه ماننود مودلسوازی اقتصوادی و مودلسوازی
انتشووارات زیسووتمحیطووی وارد مطالعووات شوود ;(Yousefi, 2013
) .Nikkhah et al., 2016روشهای مورداستفاده محققان بوهتودریج
تنو پیدا کرد و روشهای هوش مصنوعی 0و روشهوای تحقیوق در
9
عملیات وارد اینگونوه مطالعوات شود ;(Pahlavan et al., 2012c
) .Soltanali et al., 2017روش انجام مطالعات در ایون حووزه یوک
سیر تکاملی را در سالهای اخیر طی کرده است .اما چالشهایی پیش
روی محققان در این زمینه وجود دارد که در این مطالعوه موروری بوه
نها پرداختهشده است .اولین سؤال تحقیق حاضر ن است که باوجود
گستردگی شاخصها و روشهای مورداستفاده توسط محققوان قبلوی،
1- System Analysis
2- Artificial Intelligence
3- Operation Research Methods

یا تمامی جنبههای سامانههای تولید محصووتت بوا ی و گلخانوهای
مورد بررسی قرارگرفته یا هنوز موضوعاتی در فر یند تحلیل سامانههوا
وجود دارد که مورد فلت واقر شده باشد؟ با توجه به تنو بسویار زیواد
انوا سامانههای تولید در بخش کشاورزی ،یوا اسوتانداردهای تزم در
نمونهگیری و داده برداری توسط محققان رعایوت شوده اسوت؟ ازنظور
فر یند تحلیل سامانهها ،مطالعه وضعیت فعلی یک سامانه بدون انجوام
مداخنت برای بهبود یک سامانه ،ناقص محسوب مویشوود .ازایونرو
سؤال بعدی ن است کوه یوا در مطالعوات انجوامشوده موداخنتی در
الگوی مصرف انرژی توسط محققان انجامشده و توأثیر ن موداخنت
در بهبود الگوی مصرف انورژی ،مودل اقتصوادی و کواهش انتشوارات
زیستمحیطی مورد بررسی قرارگرفته است؟ سؤال مهی دیگر ن است
که یا فرضیهسازی درباره علت شکلگیری الگوی مصورف انورژی در
محصوتت مورد مطالعه انجامشده است؟ یا راهکارهوای بهبوددهنوده
وضوعیت کنووونی یووک سووامانه در مطالعووات پیشنهادشووده اسووت؟ یووا
شاخص های اجتماعی در مطالعات این حووزه موردمطالعوه قرارگرفتوه
است؟ یا انتخاب منطقوه و محصوول موردمطالعوه بور اسواز نیواز و
ضرورت منطقهای و ملی بوده است؟ در پاسخ به سوؤالهوای فووق و
برای ترسیی بهتر مسیر تحقیقات ینده و پیشگیری از انجام مطالعوات
تکراری که بعضاً در این حوزه مشواهده شوده اسوت ،ضوروری اسوت
اطنعات کافی درباره پیشینه مطالعات در اختیار محققان قرار گیرد .لذا
مقاله حاضر با استفاده از یوک روش سوامانمند یوک تصوویر جوامر از
پیشینه تحقیقات و وضوعیت مصورف انورژی در محصووتت بوا ی و
گلخانووهای ایووران در اختیووار خواننوودگان قوورار داده اسووت .همچنووین
بخشهایی که در تحقیقات پیشین مورد فلت واقرشده در این مقالوه
اشاره شده است که می تواند در تحقیقات تی مبنوای عمول محققوان
قرار گیرد تا بر نای مطالعات این حووزه بیفزایود .رویوه جدیودی نیوز
برای تکمیل نقایص مطالعات پیشین در این مقاله معرفیشده است.
5
یک مرور سامانمند 0درواقر یک مرور فراگیر مبتنی بر شیوهناموه
است که با محوریت یک موضو مشخص یا یک سؤال کلیدی انجام
میشود .این گونه مطالعات مروری ،با استفاده از یک فر یند قابل تکرار
برای جستجو در پیشینه تحقیق و ارزیابی کیفیت مطالعات انجوامشوده
صورت میگیرد ( .)Cochrane, 2021انوا مطالعات مروری سامانمند
بهطورکلی بهصورت زیور تقسویی مویشووند ):(Munn et al., 2018
مرور درجهبندیشده :3ارزیابی اولیوه از انودازه و دامنوه بوالقوه ادبیوات
تحقیق موجود ،باهدف شناسایی ماهیوت و میوزان شوواهد تحقیقواتی
(معموتً شامل تحقیقات مداوم) انجام میشود؛ مرور سوریر :1ارزیوابی

4- Systematic Review
5- Protocol Driven Comprehensive Review
6- Scoping Review
7- Rapid Review
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نچه قبنً در مورد یک مسئله ،سیاست یا عمل شناختهشوده اسوت بوا
استفاده از روش های بررسی سامانمند برای جستجو و ارزیابی انتقادی
تحقیقات موجود؛ مرور روایی :0مطالعات اولیه را تلفیق میکند و این را
از طریق توصیف و نه مار کشف میکند؛ فرا تحلیل :0از نظور مواری
نتایج مطالعات کمی را باهی ترکیب میکند تا تأثیر دقیقتری بر نتایج
داشته باشد؛ روشهای مختلط /مطالعات مختلط :9بوه هور ترکیبوی از
روشهای فوق اشاره دارد که یکی از مهیترین مؤلفههای ن بررسوی
ادبیات است (معموتً بهطور منظی) .در زمینه بررسی نیز به ترکیبوی از
رویکردهای بررسی اشاره دارد .بهعنوان مثال ،ترکیب تحقیقات کموی
با تحقیقات کیفی یا ترکیب مطالعات کمی با مطالعات فر یندی.
این مقاله با اسوتفاده از روش پریسوما 0کوه درواقور یوک الگووی
استاندارد برای مطالعات موروری سوامانمند اسوت انجوام شوده اسوت.
پریسما شامل مجموعهای از موارد مبتنی بر شواهد برای گزارشدهوی
در بررسی های سامانمند است .روش پریسما اولین بار در سوال 0221
منتشر شد (.)Moher et al., 2009
در پژوهشی بوا اسوتفاده از روش پریسوما مقواتت منتشرشوده در
زمینه ارزیابی شواخصهوای انورژی ،اقتصوادی و زیسوتمحیطوی در
محصووتت زراعوی موردبررسوی قورار گرفوت ( Banaeian et al.,
 .)2020مقاله حاضر توسط هموان نویسوندگان در موورد محصووتت
با ی و گلخانه ای نوشته شده است .روش پریسما شامل یک فهرسوت
موارد و نمودار جریان انجام مطالعات مروری است کوه الگووی انجوام
مطالعوات موروری سووامانمند را بورای محققوان تسووهیل کورده اسووت
( .)Moher et al., 2009شکل  0مراحول کلوی انجوام یوک مطالعوه
مروری سامانمند با استفاده از روش پریسما را نشان میدهد.

روشها 

موادو
روش مرور مطالعات

5

در این مطالعه ،مقاتت منتشرشده در پایگواه اسوکوپوز  ،ازنظور
روششناسی تحقیق و همچنین تحلیل نتایج گزارششده موردبررسوی
و تحلیل قرارگرفته است .برای جستجوی مقاتت مووردنظر در زمینوه
الگوی مصرف انرژی در سامانههوای کشواورزی ایوران از یوک روش
جستجوی سامانمند استفاده شد .در راهبرد جستجوی تدوینشده برای
این مطالعه مروری ،واژه های کلیدی پرتکرار در مقاتت منتشرشده در
حوزه مطالعات الگوی مصورف انورژی مورداسوتفاده قورار گرفوت کوه
عبووارت اسووت از :انوورژی ،3نسووبت انوورژی ،1ایووران ،نووام محصووول
1- Narative Review
2- Meta-analysis
3- Mixed methods/mixed studies
4- PRISMA
5- SCOPUS
6- Energy
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(بهعنوانمثال ،توتفرنگی ،سیب و یره) ،تحلیل اقتصادی2؛ بهرهوری
انرژی ،1تجزیهوتحلیل انرژی ،02انرژی ورودی ،00محیطزیست ،کارایی
فنی ،00تحلیل پوششی دادههوا ،09صورفهجوویی در انورژی ،00ارزیوابی
چرخه زیست ،05عملکرد ،الگوی مصرف انرژی ،03سوامانههوای تولیود
محصول ،انتشارات زیست محیطی ،01شبکه های عصوبی مصونوعی،02
الگوریتی ژنتیک ،01تجزیهوتحلیل حساسیت.02
معیارهای انتخاب مطالعات

فر یند انتخاب مقاتت از چندین مرحله تشکیلشده اسوت .بورای
انتخاب مقواتت از معیارهوایی اسوتفادهشوده کوه در شوکل  0نشوان
داده شده است .این فر یند با ارزیابی عنوان مقاتت شرو شد .عنووان
مقاتتی که در حوزه بررسی و تحلیل جریان انرژی ،تحلیل اقتصوادی
و زیستمحیطی در محصوتت با ی و گلخانوهای بوود انتخواب شود.
معیار بعدی مکان انجوام مطالعوات بوود .تمرکوز ایون مقالوه بور روی
مطالعاتی است که در داخل ایران انجامشوده اسوت .عمومواً مطالعوات
انجام شده در این حوزه بهصورت مطالعات موردی هسوتند لوذا یوافتن
مطالعات مرتبط با ایوران از بوین منوابر متعودد چوا شوده در پایگواه
اسکوپوز به خوبی انجام شد .کیفیت مجنت معیار دیگری بود که در
انتخاب مقاتت مدنظر قرار گرفت .بدین ترتیب تعدادی از مقاتتی که
بعضاً در اسکوپوز نمایه شده بود اما در مجنت بوا اعتبوار کمتور بوه
چا رسیده بود از فر یند انتخاب کنار گذاشته شد .دلیل ایون تصومیی
ن است که در برخی از مقاتت منتشرشده در مجونت بااعتبوار کوی
مشاهده شد که اشکاتت بعضاً یرقابل قبولی در نتوایج گوزارششوده
وجود دارد که ناشی از عودم رعایوت فر ینود صوحیو داوری در مسویر
پذیرش و چا اینگونه مجنت است .لذا برای نکه اطنعات بعضواً
نادرست خدشه ای در نتایج ایون مطالعوه موروری وارد نکنود از مورور
بعضی مقاتت صورف نظور شود .سوچس چکیوده و واژههوای کلیودی
موردبررسی قرار گرفت و برخوی مطالعواتی کوه تناسوبی بوا موضوو

7- Energy ratio
8- Economic analysis
9- Energy efficiency
10- Energy analysis
11- Input energy
12- Technical efficiency
13- Data envelopment analysis
14- Energy saving
15- Life cycle assessment
16- Energy use pattern
17- Environmental emissions
18- Artificial neural networks
19- Genetic algorithm
20- Sensitivity analysis

424

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،3پایيز 2042

پژوهش حاضر نداشتند حذف شدند .مقاتت یافت شده از نظر موضو ،
کیفیت روش تحقیق و نتایج گزارششده مورد بررسی و تحلیول قورار
گرفتند.
انتخاب مقاالت

در پژوهش حاضر صرفاً مقاتتی که به زبان انگلیسی در مجونت
معتبر بینالمللی به چا رسیدهاند مورد بررسی قرارگرفتهانود .هرچنود
مقاتتی در این حوزه در مجنت علمی-پژوهشی فارسوی منتشرشوده

است اما هدف این مقاله بررسی مقاتت انتشاریافته در مجنت معتبور
بینالمللی حداقل با درجه  ISIبوده است .انتشوار مقواتت مربووط بوه
تحلیل سامانههای کشاورزی با تأکید بر تحلیل سامانههوای انورژی از
سال  0222در حوزه محصووتت بوا ی در مجونت  ISIشورو شود.
بررسی فراوانی مقاتت در سالهای موورد بررسوی (شوکل  )0نشوان
میدهد از سال  ،0222سیر صعودی انتشار مقواتت در ایون حووزه توا
سال  0200ادامه داشت اما پساز ن با فراز و فرودهایی همراه بود.

شکل -1مراحل انجام مطالعه مروری سامانمند با استفاده از روش )Moher et al., 2009( PRISMA0
)Fig.1. Steps of systematic review process using PRISMA method (Moher et al., 2009

معیارهای انتخاب مقاتت
Criteria for paper selection

عنوان مقاله

مکان انجام مطالعه

چکیده

زبان مقاله

واژه های کلیدی

کیفیت مجله

Title of paper

Location of study

Abstract

Language

Keywords

Quality of Journal

شکل -2معیارهای انتخاب مقاتت



Fig.2. Criteria for Paper Selection

1- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

زنگنه و بنائيان ،تحليل و ارزیابی شاخصهاي انرژي ،اقتصادي و اثرات زیستمحيطی سامانههاي توليد ...

در سالهای اخیر به دلیل عدم اقبال مجنت بینالمللی به انتشوار
مقاتت در این حوزه ،تعداد مقاتت انتشاریافته بوا کواهش محسوسوی
روبهرو بوده است .عدم تمایل مجنت بوینالمللوی بوه چوا مقواتت
محققان ایرانی در این حوزه مطالعاتی به صورت زیر قابل تفسیر است.
بررسی مقاتت منتشرشده نشان میدهد که میزان نو وری مقاتت در
روش تحقیق مورداستفاده کی است و جوذابیت کوافی بورای پوذیرش
مقاتت مشابه ایجاد نمیکنود .بررسوی روش تحقیوق مقواتت موورد
بررسی نشان میدهد تعوداد قابولتووجهی از محققوان ایون حووزه بوا
استفاده از یک روش تحقیق ثابت و صرفاً بوا تغییور نوو محصوول و
منطقه مورد مطالعه اقدام به چا مقاتت خود در مجنت بسیار معتبر

کردهاند .اما بهنظر میرسد این گونه مجنت از ایون حیوا بوه اشوبا
رسیده اند و دیگر تمایلی به انتشار مقاتت مشابه ندارنود .ازایونرو بوه
نظر میرسد ادامه روند انتشار مقاتت این حوزه ضرورت بوهکوارگیری
نو وری در روش تحقیق را ایجاد کرده است .محققانی که میخواهنود
در این زمینه ورود کنند نیاز است تا جنبههوای جوامرتوری از تحلیول
سامانههای کشاورزی را با روشهای تحلیلی بهروزتر مورد مطالعه قرار
دهند .در سالهای اخیر تمایل محققان به جنبههوای زیسوتمحیطوی
سامانه های کشاورزی بیشتر شده و مقاتت در ایون موضوو افوزایش
یافته است.
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شکل -3توزیر تعداد مقاتت در بازه زمانی مورد مطالعه
Fig.3. Distribution of published papers in studied period
1

فرآیند جمعآوری داده

ریسک انحراف در مطالعات

در این مطالعه مروری ،برای تحلیل نتایج گزارششده در مقواتت
منتخب ،از طریق بررسی جداول و ارقام موجود در مقاتت ،اطنعوات
مورد نیاز استخراج شد .در گزارش شاخص های مختلف ،چنانچه بیش
از یک مطالعه در مورد یک محصوول خواص وجوود داشوته باشوند ،از
میانگین ارقام گزارششده در مقاله حاضر استفادهشده است.

در این بخش روشهای ارزیوابی ریسوک در مطالعوات و ایونکوه
چگونه این اطنعات در هر تحلیل داده دیگری مورداستفاده قرارگرفته
شرح دادهشده است .برای پیشگیری از تأثیر ریسوک در نتوایج برخوی
مطالعات ،میانگین نتایج گزارش شده (مانند کوارایی مصورف انورژی و
یره) در مقاتت مختلف در مورد یک محصول واحد مورد استناد قرار
گرفت .یکی از ریسوکهوای مهوی موضوو نمونوهبورداری و رعایوت
استانداردهای ن توسط محققان است که در ادامه این بخوش بوه ن
پرداختهشده است.

دادههای مورداستفاده

برای ایجاد یک تصویر جامر از وضور الگووی مصورف انورژی در
بخش با ی و گلخانهای ،دادهها و شاخصهای زیر موردبررسوی قورار
گرفت :سهی نهادهها در کول انورژی نهواده ،کوارایی مصورف انورژی
( ،)EUEبهرهوری انورژی ( ،)EPانورژی ویوژه ( ،)SEانورژی خوالص
( ،)NEشدت انرژی ( ،)EIهیارزهای انرژی و انتشارات زیستمحیطی
مورداستفاده ،نرخ هدف ذخیره انورژی ( )ESTRو شواخص بهورهوری
فیزیکی نهایی (.)MPP

روش انتخاب نمونه

در هنگام نمونهبرداری از سامانههای کشاورزی حداقل سه پرسش
اساسی مطرح است که باید به نها پاسخ مناسوب داد )0( :یوا زموان
نمونووهبوورداری صووحیو اسووت؟ ( )0یووا روش انتخوواب نمونووه طوووری
انتخاب شده که نمونه نماینده جامعه باشود؟ ( )9روش محاسوبه تعوداد
نمونه چیست و یا تعداد نمونه به اندازه کوافی اسوت؟ در موورد زموان
1- Risk of bias in individual studies
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نمونهبرداری به دو روش میتووان عمول کورد؛ (الوف) نمونوهبورداری
ایستا :0که در ن در یک مقطر زمانی از یک فصل کواری ،اقودام بوه
جمر وری دادههای موردنیاز از نمونهها میشود .نتایج بررسیها نشوان
میدهد تقریباً اکثر مطالعات بررسیشوده از روشهوای نمونوهبورداری
ایستا استفاده کردهاند( .ب) نمونهبرداری پویا :0در این روش در مقواطر
زمانی متعودد (در بویش از یوک فصول کواری) اقودام بوه جمور وری
دادههای موردنیاز میشود .بوه دلیول تنوو بسویار زیواد سوامانههوای
کشاورزی و تأثیرپذیری نها از عوامل خارج از سامانه ،رفتار نهوا در
زمانهای مختلف تغییر میکنود ،لوذا بورای کواهش توأثیر ایونگونوه
تغییرات در نتایج تحلیل سامانههای کشاورزی ،به نظر میرسود بهتور
است محققان از روش نمونهبرداری پویوا بورای جمور وری دادههوای
موردنیاز خود استفاده نمایند.
روش انتخاب نمونه از جامعه مواری ارتبواط مسوتقیی بوا ماهیوت
تنو پذیری جامعه موردمطالعه دارد .از نجاییکه تنو در ویژگیهوای
سامانههای کشاورزی بسیار زیاد است ،لذا تعیین روش انتخاب نمونوه
بسیار حائز اهمیت است .بهطورکلی دو نو روش انتخاب نمونه وجوود
دارد؛ روش نمونهبرداری احتمالی 9و یراحتموالی .0در روش احتموالی،
احتمال انتخاب تمام اعضای جامعه به عنوان نمونوه یکسوان اسوت در
حالیکه در روش های یراحتمالی همه اعضا شوانس یکسوان ندارنود.
هنگامیکه هر عضو از جامعه موردمطالعوه ،یوک احتموال مشوخص و
یرصفر برای وارد شدن به نمونه دارد ،نمونوه بوهعنووان یوک نمونوه
احتمال شناخته میشود .نمونههای احتمال بهگونهای انتخاب میشوند
که نماینده جامعه باشند .نمونههای احتمالی معتبرترین نتوایج را ارائوه
میدهند زیرا منعکسکننوده ویژگویهوای جامعوهای اسوت کوه از ن
انتخووابشوودهانوود .در سووامانههووای کشوواورزی بهتوور اسووت از روش
نمونه گیری احتمالی استفاده شود ،زیرا تفاوت ویژگیهای سامانههوای
کشاورزی بهگونه ای است که برای درک و قضواوت صوحیو از رفتوار
سامانهها ،همه اعضای جوامر موردمطالعه باید شانس یکسوانی بورای
انتخاب بهعنوان نمونه داشته باشند.
بهطورکلی چهار نو روش نمونهبرداری احتمالی معرفیشده است:
نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه گیری طبقه بندی شوده ،نمونوهگیوری
سووامانمند و نمونووهگیووری خوشووهای .روشووی کووه در بیشووتر مقوواتت
موردبررسی مشواهده شوده اسوت روش نمونوهگیوری تصوادفی سواده
اسوت (Mousavi-Avval et al., 2012; Nabavi-Pelesaraei et
) .al., 2016اما در برخی مطالعات با توجوه بوه شورایط سوامانههوای
موردبررسی از روش نمونهگیری طبقهبندیشوده اسوتفادهشوده اسوت.

سایر انوا روشهای نمونهگیری احتمالی در مطالعات مشواهده نشود.
بهتر اسوت محققوان از روشهوای نمونوهگیوری طبقوهبنودیشوده و
نمونه گیری خوشه ای در تحقیقات خود استفاده کننود .مقودار مصورف
نهادهها مهی ترین داده موردنیاز مطالعات سامانههای کشاورزی اسوت.
عوامل متعددی در مقدار مصرف نهاده توسط تولیدکنندگان تأثیرگوذار
است مانند مشخصات فردی بهرهبردار (سن ،جنسویت ،سوطو دانوش،
تجربه و یره) ،سطو فناوریهای مورداستفاده در تولید (مکانیزه ،نیمه
مکانیزه ،دستی ،فناوری های نرخ متغیر و یره) ،نو نظام بهرهبرداری
از زمین (خصوصوی ،اجواره ،تعواونی و یوره) ،سوطو مالکیوت زموین
(هکتار) و بسیاری عوامل دیگر .با استفاده از هر یوک از ایون عوامول
میتوان جامعه مورد مطالعه را طبقهبندی نمود و از هر طبقه به تعوداد
کافی نمونهبرداری کرد .لذا روش نمونهبرداری طبقهبندیشده بهخوبی
میتواند تنو موجود در سامانههای مورد مطالعوه را در نظور بگیورد و
وجود تفاوت معنی دار در بین نتایج حاصل از شواخصهوا را توا حودی
توجیه کند .روش نمونهگیری دیگری که محققان مویتواننود اسوتفاده
کنند روش خوشهای است .عامل خوشهبندی میتواند از ویژگویهوای
سامانهها ،مانند نظام بهرهبرداری از زموین و ماشوینهوا ،باشود .روش
نمونهگیری سامانمند نیز بهشرط وجود بانک اطنعاتی از بهرهبورداران
منطقه مورد مطالعه قابل استفاده اسوت .توصویه اصولی مقالوه حاضور،
استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندیشده است.
در مورد تعداد نمونه میتوان گفت هرچه نمونوه بوزرگتور باشود،
حاشیه عدم اطمینان (فاصله اطمینان) پیرامون نتایج کوچکتور اسوت.
بااینحال ،عامل دیگری نیز وجود دارد که بر دقت نیز تأثیر میگوذارد:
تنو چیزی که اندازهگیری میشود .هرچه مقدار مورد نظر از فردی به
فرد دیگر متفاوت باشد ،نمونه برای رسیدن به همان میوزان اطمینوان
در مورد نتایج باید بزرگتر باشد .برای محاسبه حجی یا انودازه نمونوه
می توان گفت عمدتاً دو روش در این مطالعات مورداستفاده قرارگرفتوه
اسوووت .روش کووووکران( 5رابطوووه  )0و روش نیموووان( 3رابطوووه .)0
نمونهبرداری با هر یک از ایون روشهوا ،معمووتً بوه شویوه تصوادفی
صورت میگیرد .اولین مقواتت در حووزه محصووتت بوا ی در سوال
 0202در مورد محصوتت سیب ،گردو ،کیوی و توتفرنگی انجام شد
که در نها اکثراً از روش نمونهبرداری نیمان استفاده شد (Asakereh
et al., 2010; Banaeian et al., 2010; Mohammadi et al.,
) .2010; Salami et al., 2010با این فرض که روش نمونهبورداری

کوکران مورد استفاده قرار گیرد ،برای تعداد مختلف جامعوه مواری بوا
خطای  ،2/25حجی نمونه مورد نیاز به شکل جدول  0خواهد بود.
()0

1- Static sampling method
2- Dynamic sampling method
3- Probability random sample
4- Non-probability sampling method

5- Cochran
6- Neyman
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که در ن  nتعداد نمونه موردنیاز N ،تعداد جامعه ماری t ،ضریب
اطمینووان ( 0/13بوورای  %15اطمینووان) s ،انحووراف معیووار دادههووای
پیش زمون d ،دقت یا خطای موردپذیرش که در سطو اطمینان %15
به میزان  %5در نظر گرفته میشود.
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تعداد جامعه در طبقه  ،hانحراف معیار در طبقه  ، ،hواریانس در
 ،ضریب اطمینان (0/13
و
طبقه  ،hدقت
برای  %15اطمینان).

∑

() 0

∑

که در ن  nتعداد نمونه مورد نیواز N ،تعوداد جامعوه مواری،


شکل -4روشهای انتخاب نمونه



Fig.4. Sampling methods

جدول -1حجی نمونه موردنیاز در جوامر ماری با استفاده از روش کوکران
Table 1- The sample size required in statistical population using Cochran's method
حجمنمونهموردنیاز تعدادجامعهآماری  حجمنمونهموردنیاز تعدادجامعهآماری 
 No. of Population  No. of Sample  No. of Population
No. of Sample
1000
278
15000
 375
2000
322
20000
 377
5000
357
30000
 379
10000
370
35000
 380

ریسکها و چالشهای نمونهبرداری

به دلیل تنو زیاد انوا سامانههای با ی و گلخانهای و تأثیر نها
در الگوی مصرف انرژی ،تعداد نمونه موردبررسی و پوراکنش مناسوب
ن در انوا سوامانههوا در مطالعوات انورژی از اهمیوت بسویار زیوادی
برخوردار است .بهعبارتدیگر برای پوشش همه سامانهها ،بهتر است از
روش نمونه برداری کوکران استفاده شود .در این روش هر یک از انوا

سامانههای تولیدی به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شود و برای هور
طبقه ،نمونه برداری مستقل انجام شود .اکثر مقاتت تعداد دقیق نمونه
موردبررسی خود را اعنم کردهاند ،اما تعداد معدودی نیز وجود دارد که
اشارهای به این موضو نکردهاند .یکی از ریسوکهوایی کوه در موورد
نمونه گیری در مطالعات سامانههای انرژی وجود دارد و ممکون اسوت
اعتبار این گونه مطالعات را مخدوش کند ،موضو اندازه و حجی نمونوه
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انتخاب شده در تحقیق است .از نجاییکه تعوداد بهورهبورداران بخوش
کشاورزی ایران به دلیل موضو خرده مالکی بسیار زیاد است ،ازاینرو
جامعه ماری مطالعاتی کوه عمودتاً بوهصوورت منطقوهای بورای یوک
شهرستان یا استان انجام می شود ا لب بزرگ است .نتوایج حاصول از
مارگیری توسط مرکز مار ایران در بخش باغها و قلمستانهوا نشوان
میدهد که حدود  01/3درصد مساحت باغها و قلمستانهای کشور در
بهره برداری های با مساحت کمتر از  0هکتوار 03/2 ،درصود مسواحت
باغها و قلمستانهای کشور در بهرهبرداریهای بوا مسواحت  0الوی 5
هکتار و  95/3درصد از مسواحت بواغهوا و قلمسوتانهوای کشوور در
بهرهبرداریهای با مساحت  5هکتار و یا بیشتر واقرشودهانود .ازنظور
تعداد بهره برداریها  31/5درصد بهورهبورداریهوای بواغ و قلمسوتان
دارای کمتر از  0هکتوار بواغ 01/0 ،درصود بهورهبورداریهوای بواغ و
قلمستان دارای  0الی  5هکتار باغ و  9/9درصد بهرهبرداریهای باغ و
قلمسوووتان دارای  5هکتوووار و یوووا بووویشتووور بووواغ و قلمسوووتان
بودهاند ) .(Anonymous, 2017در جدول  0تعداد نمونه مورداستفاده
و تعداد جامعه ماری منطقه موردمطالعه براساز سرشماری مرکز مار
ایران در برخی از مطالعات انجامشده گزارششده است .با بررسی تعداد
نمونه انتخابشده در همه مقاتت چا شده از سوال  0222توا 0202
اینطور می توان نتیجه گرفت که اسوتانداردها در موورد حجوی نمونوه
انتخابشده با توجه به تعوداد بهورهبورداران در منطقوه موورد مطالعوه
بهخوبی رعایت نشده است .محققان علی مار معتقدند که حداقل حجی
نمونه برای بهدست وردن هر نوو نتیجوه معنویدار  022اسوت .اگور

جمعی وت مووورد مطالعووه کمتوور از  022عوودد باشوود ،درواقوور بووهجووای
نمونهگیری باید همه نها بوهصوورت سرشوماری بررسوی شووند .در
جدول  0برخی از مطالعاتی که بوا کمتور از  022و حتوی کمتور از 52
نمونه انجام شده است قابل مشاهده است .حداکثر اندازه نمونه مناسوب
معموتً در حدود  %02از جمعیت است  ،به شرطی کوه از  0222عودد
فراتر نرود .حتی در جمعیت  022222نفری ،از  0222نفر نمونهبرداری
بهطورمعمول نتیجه نسبتاً دقیقی بهدست موی ورد .بوا نمونوهگیوری از
بیش از  0222نفر ،با توجه بهوقت و هزینه اضافی که صرف میشوود،
به دقت اضافه نمیشود .در عمل بیشتر افراد به طورمعمول میخواهنود
نتایج تا حد ممکن دقیق باشند ،بنابراین عامول محدودکننوده معمووتً
وقت و هزینه است .بنابراین پیشنهاد میشوود محققوان سوامانههوای
کشاورزی حداقل  022و حداکثر  0222نمونه در مطالعه خوود در نظور
بگیرند .اما در این میان میتوانند با توجه به شرایط زیر بین این دو حد
کمینه و بیشینه تخمین بهتری از تعوداد نمونوه موردنیواز خوود داشوته
باشند؛ (الف) عددی را نزدیک به حداقل ( 022نمونوه) انتخواب کننود
اگر :وقت و هزینه محدودی دارند ،فقط به بر ورد تقریبوی نتوایج نیواز
دارند ،در طول تجزیهوتحلیل قصد ندارند نمونه را به گروههای مختلف
تقسیی کنند ،یا فقط قصد دارند از چند زیرگروه بوزرگ اسوتفاده کننود
(بهعنوان مثال موردان /زنوان) ،پویشبینوی مویشوود اکثور نمونوههوا
پاسخهای مشابهی میدهند ،تصمیماتی کوه بور اسواز نتوایج گرفتوه
خواهند شد ،پیامدهای قابلتوجهی ندارند.

جدول -2مشخصات جامعه ماری و حجی نمونه در برخی از مطالعات انجامشده
Table 2- Characteristics of the statistical population and sample size in some studies
تعدادجامعه
تعدادنمونه
روش
منطقهموردمطالعه
منبع
آماری
انتخابشده

نمونهبرداری

 Studied area

Ref.
No. of
No. of selected
Sampling
 population
 samples
 method
استان اصفهان ()Isfahan
) (Asakereh et al., 2010نیمان ()Neyman
34084
113
استان همدان ()Hamedan
) (Banaeian et al., 2010نیمان ()Neyman
33844
37
(Mohammadi et al.,
)2010
(Rajabi Hamedani et
)al., 2011

سیب ()Apple
گردو ()Walnut

نیمان ()Neyman

86

8830

استان مازندران ()Mazandaran

کیوی ()Kiwi

نیمان ()Neyman

50

37033

شهرستان منیر ()Malayer

انگور ()Grape

45

26343

استان یزد ()Yazd

پسته ()Pistachio

100

7700

استان تهران ()Tehran

گنبی ()Pear

17435

شهرستان لنگرود ()Langarud

پرتقال ()Orange

(Mahmoudi et al.,
)2012

کوکران
()Cochran
کوکران
()Cochran

(Nabavi-Pelesaraei et
)al., 2014

-

60

(Ghatrehsamani et al.,
)2016

کوکران
()Cochran

100

8798

)(Houshyar et al., 2017

-

55

945

(Tabatabaie et al.,
)2013b

محصول
 Crop

استان چهارمحال و بختیاری
()Chaharmahal and Bakhtiari
شهرستان مرودشت استان فارز
()Marvdasht

هلو ()Peach
انار
()Pomegranate
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(ب) عددی را نزدیک به حداکثر ( )0222انتخاب کنند اگر :وقت و
هزینه تزم برای انجام ن را دارند ،بسیار مهی است که نتوایج دقیوق
بهدست ورند ،قصد دارند در طی تجزیهوتحلیل ،نمونه را به گروههای
مختلف تقسیی کنند (بهعنوان مثال گروههوای مختلوف سونی ،سوطو
اقتصادی-اجتماعی و یره) ،پیشبینی مویشوود احتمواتً پاسوخهوای
بسیار متفاوتی از نمونه ها دریافت میشود ،تصمیماتی کوه بور اسواز
نتایج نمونهبرداری اتخاذ میشوند مهی ،گرانقیمت یا پیامدهای جدی هستند.
در تعدادی از مقاتت مورد بررسی ،تعداد نمونه انتخاب شوده زیور
 52عدد است ( .)Salehi et al., 2016نحوه محاسبه حجی نمونوه در
برخی مطالعهها توضیو داده نشده اسوت (.)Pahlavan et al., 2011
در برخی نیز به روش نمونهبرداری مورداستفاده اشارهای نشوده اسوت
) .(Banaeian et al., 2011; Nikkhah et al., 2017بوا توجوه بوه
اهمیت نمونهبرداری و تأثیر ن در صحت نتوایج ایونگونوه مطالعوات،
ضروری است محققان بهصورت مبسوط در مورد جزئیات نمونهبرداری
اطنعات کاملی در اختیار خواننده قرار دهند.
ریسک انحراف در بین مطالعات مشابه

1

در اینگونه مطالعات ،روش محاسبه شاخصهای مووردنظر بودین
گونه است که پس از جمر وری دادههوای موورد نیواز از بوین جامعوه
موردمطالعه ،از میانگین ارقام بهدست مده استفاده میشود .ایون ارقوام
در ضرایب هی ارز موجود در منوابر ضورب موی شوود و شواخصهوای
مختلف محاسبه میشود .اما در این میوان ،هموه محققوان از ضورایب
هی ارز یکسانی استفاده نمیکنند و این باعا میشود نتوایج مطالعوات
تفاوت اندکی با یکدیگر داشته باشند .بوهعنووانمثوال مقودار ضوریب
هی ارز انرژی سوخت دیزل و نهاده ماشین در یک پژوهش بوهترتیوب
 53/90مگاژول بر لیتر و  30/1مگاژول بر کیلوگرم استفاده شده است
( .)Namdari et al., 2011a; Namdari et al., 2011bایون در
حالی است که هموین نهوادههوا در مطالعوه دیگوری بوهترتیوب 01/3
مگوواژول بوور لیتوور و  092مگوواژول بوور کیلوووگرم اسووتفادهشووده اسووت
( .)Loghmanpour Zarini et al., 2013هر دو مقاله نیز به مطالعه
شاخص های انرژی مرکبات در شمال ایران پرداختهاند .وجود اینگونه
تفاوت ها باعا ایجاد برخی انحرافات در مقایسه نتایج مقاتت مشوابه
در محصوتت یکسان میشود .بههرحال برای تعدیل این تفاوتها ،در
گزارش شاخصها از میانگینگیری استفادهشده است.

نتایجوبحث 
نتایج این مطالعه مروری ،جمر وری و بحا در موورد روشهوای
مورداستفاده و نتایج گزارش شده در تحقیقات مربوط بوه سوامانههوای
تولید محصوتت بوا ی و گلخانوه ای اسوت .ایجواد یوک افوق بورای
1- Risk of bias across studies

433

محققانی که در ینده قصد ورود به این حوزه مطالعاتی را دارند هودف
مهمی است که از طریق بحا در مورد روشها ،چالشها ،ریسکها و
نتایج مطالعات انجام شده در این مطالعوه موروری دنبوال شوده اسوت.
مواجهه با تصویر جامعی که در این مقاله از تحقیقات پیشین ایجادشده
است به محققین کمک میکند تا در مسیر تکامول مطالعوات در ایون
حوزه قدم بردارند.
با استفاده از کلیدواژههای متداول تعداد  000مقاله در بازه -0222
 0202در پایگاه اسکوپوز یافت شد (شکل  .)5از منوابر دیگور ماننود
گوگول اسوکوتر 0و ریسور گیوت 9نیوز اسوتفاده شود توا جسوتجوی
کاملتری انجام شود .پس از حذف مقاتت تکراری ،تعداد  051مقالوه
باقی ماند .سچس بررسی عناوین مقاتت ،چکیده و کلیدواژههوا انجوام
شد و تعداد  050مقاله مربوط به ایران نبود یا نامناسب تشوخیص داده
شد و حذف شد .از تعداد  023مقاله باقیمانده تعداد  09مقاله به دتیل
زیر از فر یند انتخاب حذف شد :کی بوودن اعتبوار مجلوه ،همچوشوانی
محتوای مقاله با سایر مقواتتی کوه توسوط هموان گوروه مؤلفوان در
مجنت دیگر به چا رسیده بوود ،عودم وجوود محصووتت بوا ی و
گلخانهای بهعنوان محصول مورد مطالعه .در نهایت  39مقاله انتخواب
شد .از همه این مقاتت در تحلیلهای ثانویه اسوتفاده شود 01 .مقالوه
نیز برای بحا بیشتر پیرامون مقاتت مورد استفاده قرار گرفت .در این
مقاتت  03نو محصول بوا ی و  3نوو محصوول گلخانوهای موورد
بررسی قرارگرفته است .همچنین قابلذکر اسوت کوه مقواتت کوتواه،
مقاتت همایش هایی که در مجموعه مقاتت به چا رسیده بودنود و
فصول کتاب در فر یند انتخاب در نظر گرفته نشدند.
تحلیل الگوی مصرف انرژی
تناسب همارزهای مورد استفاده

روشی که در مطالعات انرژی برای استخراج الگوی مصرف انرژی
در بخش محصوتت با ی و گلخانهای صورت گرفته است بهطور عام
متکی بر استفاده از هیارزهای انرژی نهادههای موورد اسوتفاده اسوت.
موضو دیگری که در محاسبات الگووی مصورف انورژی وجوود دارد،
منشأ مقادیر هیارز انرژی نهادههاست .تقریبا همه مطالعوات انورژی از
هیارزهای انرژی که توسط محققوان خوارجی محاسوبهشوده اسوتفاده
میکنند .وجود تفواوتهوای قابول توجوه در شورایط تولیود و مصورف
نهادههای کشاورزی در ایران و خوارج از ن ،حواکی از ن اسوت کوه
هیارزهای موجود در منابر را بهراحتی نمیتوان برای موزار و با وات
ایران مورداستفاده قرار دارد .مهیترین هیارزهای انرژی که در مقاتت
منتشرشووده در حوووزه محصوووتت بووا ی و گلخانووهای مورداسووتفاده
قرارگرفته است در جدول  9ورده شده است.
2- Google Scholar
3- Research Gate
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 ساختار طرحواره فر یند مرور منابر-5شکل
Fig.5. Schematic structure of review process

هیارزهای انرژی مورد استفاده-3جدول
Table 3- Energy equivalents
 نهاده
 Input

واحد
 Unit

)Human labor( نیروی انسانی
)Human labor( نیروی انسانی
)Machinery( ماشین
)Machinery (Tractor)( )ماشین (تراکتور
)Machinery (Plow)( )ماشین (شخی
)Machinery (Disk)( )ماشین (دیسک
)Fuel (Diesel)( )سوخت (دیزل
)Fuel (CNG)( )سوخت (گاز طبیعی
)Herbicide( علفکش
)Fungicide( قار کش
)Insecticide( فتکش
)Compost( کمچوست
)Manure( کود دامی
)Electricity( الکتریسیته
)Nitrogen( نیتروژن
)Phosphate( فسفر-فسفات
)Potassium( پتاسیی
)Sulfur( سولفور
)Zinc( روی
)Zinc sulfate( سولفات روی
)Water( ب

)h( ساعت
)h( ساعت
)h( ساعت
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)L( لیتر
)m3( مترمکعب
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kWh( کیلووات ساعت
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)kg( کیلوگرم
)m3( مترمکعب

محتوایانرژی
Energy equivalent
 (MJ.Unit-1)
2.2
1.96
13.06
138
180
149
56.31
49.5
85
295
115
5.08
0.3
625.84
66.14
12.44
11.15
1.12
8.40
20.9
1.02

منبع
Ref.

)Asakereh et al., 2010(
)Banaeian et al., 2010(
)Mohammadi and Omid, 2010(
)Salami et al., 2010(
(Salami et al., 2010)
)Salami et al., 2010(

)Mohammadi and Omid, 2010(
)Khoshnevisan et al., 2013a(
)Khoshnevisan et al., 2014a(
)Khoshnevisan et al., 2014a(
)Khoshnevisan et al., 2014a(
)Salehi et al., 2014(
)Taghavifar and Mardani, 2015(
)Mardani and Taghavifar, 2016(
)Pahlavan et al., 2012d(
)Houshyar et al., 2017(
)Banaeian and Zangeneh, 2011b(
)Nabavi-Pelesaraei et al., 2016(
)Banaeian and Zangeneh, 2011b(
)Houshyar et al., 2017(
)Farashah et al., 2013(
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هیارزهای انرژی مورد استفاده محققان گاهی اوقات تفاوتهوایی
با یکدیگر دارند که عمودتاً ناشوی از مراجور مورداسوتفاده نهاسوت.
بهعنوانمثال در مورد نهاده ماشین ،برخی مقواتت از واحود سواعت و
برخی دیگر از واحد کیلوگرم استفاده کردهاند .در بوین موواردی کوه از
واحد ساعت استفاده کوردهانود نیوز تفواوتهوایی مشواهده مویشوود.
بهعنوانمثال محققان در پژوهشی مقدار  09/23مگا ژول بر ساعت را
استفاده کردند ( .)Mohammadi and Omid, 2010درحوالیکوه در
مطالعه دیگری مقدار  30/2مگا ژول بور سواعت را مبنوای محاسوبات
خود قورار گرفوت ( .)Banaeian et al., 2011ایون تفواوت در حوالی
اسووت کووه هوور دو تحقیووق در مووورد محصوووتت گلخانووهای خیووار و
توتفرنگی است .وجود تفاوت در هیارزهای انرژی در تعداد دیگری از
نهادهها هی قابلمشاهده است .از ایندست میتوان به هیارز انرژی در
مورد نهادههوای سوموم شویمیایی از قبیول علوفکوش ،قوار کوش و
فووتکووش اشوواره کوورد ;(Karimi and Moghaddam, 2018
).Khoshnevisan et al., 2014a
بررسی سهم نهادهها در کل انرژی نهاده

از نجا که محول اجورای پوژوهشهوا دارای پوراکنش جغرافیوایی
مناسبی است ،بررسی سهی هر یک از نهادهها در میوزان کول انورژی
مصرفی )TEI( 0اولین گام در جهت بهبود الگووی مصورف انورژی در
بخش محصوتت با ی و گلخانهای ایران اسوت .شوکل  3سوهی هور
یک از نهادهها را بهترتیب در محصووتت بوا ی و گلخانوهای نشوان
میدهد .این اعداد از نتایج گزارش شده در مقاتتی که در این مطالعوه
مورد بررسی قرارگرفته بهدست مده است .در مواردی کوه بورای یوک
محصول ،بیش از یک مقاله وجود دارد ،میانگین مقادیر مقاتت موجود
منک عمل برای ترسیی ایون نمودارهوا بووده اسوت .ایون دو نموودار
تصویر جامعی از وضعیت مصرف انورژی در بخوش بواغ و گلخانوه در
اختیار خواننده قرار میدهد .در محصوتت با ی ،سهی نهادههای کوود
و الکتریسیته بسیار قابل توجه است .در موورد محصووتت گلخانوهای،
نهاده سوخت که عمدتاً از نو گازوئیل است بیشوترین سوهی مصورف
انرژی را بهخود اختصاص داده است.
شاخصهای رایج انرژی

شاخصهای اصلی تحلیل الگوی مصرف انرژی که تقریباً در همه
مقاتت مورد استفاده محققان قرارگرفته است عبارت اسوت از کوارایی
مصرف انرژی ( ،)EUEبهوره وری انورژی ( ،)EPانورژی ویوژه (،)SE
انرژی خوالص ( )NEو شودت انورژی ( )EIکوه در روابوط ( )9توا ()1
معرفیشده است(Houshyar et al., 2017; Pishgar-Komleh et :
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).al., 2013
()9
()0
()5
()3
()1
بررسی شاخصهای انرژی در محصوالت باغی و گلخانهای

وضعیت شاخصهوای انورژی در محصووتت بوا ی و گلخانوهای
شامل مجمو مصرف انرژی ( ،)TEIکارایی مصورف انورژی (،)EUE
انرژی خالص ( ،)NEبهورهوری انورژی ( )EPدر شوکل  1و  2نشوان
دادهشده است .گردو کمترین و توتفرنگی بیشوترین میوزان مصورف
انرژی را در بین محصوتت بوا ی بوهخوود اختصواص دادهانود .فقوط
محصوتت انگور ،سیب و گردو دارای انرژی خالص مثبت هسوتند ،از
این رو بیشترین مقدار کارایی مصرف انرژی را نیز در مقایسه بوا سوایر
محصوتت دارند .نتایج بررسی مطالعات انجوامشوده نشوان مویدهود
هیچیک از محصوتت گلخانهای انرژی خوالص مثبوت ندارنود .دلیول
اصلی این موضو تولید محصوتت گلخانهای بهصورت خارج از فصل
است که نیاز به مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش را بوهشودت
افزایش میدهد .محصول گل مریی 0در مقایسه بوا سوایر محصووتت
گلخانهای از وضعیت مناسب تری برخوردار است .در مقابل محصوتت
فلفل دلمهای و قار دکمهای وضعیت نامناسبی ازنظر الگوی مصورف
انرژی دارند و با توجه به حجی قابلتوجه تولید نهوا ،نیواز بوه انجوام
مطالعات بیشتر جهت یافتن علل بروز این وضعیت ضوروری بوه نظور
میرسد.
مدلسازی با استفاده از تابع کاب داگالس

نتایج بررسی روش تحقیق مطالعات این حوزه نشان میدهود کوه
تعداد زیادی از محققان پس از محاسبه شاخصهای انرژی (روابوط 9
تا  ،)1ارتباط بین مقدار محصول بهدسوت موده و انورژی نهواده را بوا
اسوتفاده از تووابر تولیوود کوواب داگوونز بررسووی کووردهانوود (رابطووه )1
2- Tuberose

1- Total Energy Input

432

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،3پایيز 2042

میزان انرژی نهادهها ،میزان انرژیهای مستقیی و یرمستقیی ،میوزان
انرژی های تجدیدپذیر و یرتجدیدپذیر و یره بهعنووان ورودیهوای
موودل مورداسووتفاده قرارگرفتووهانود ( Mohammadshirazi et al.,
.)2012

( .)Pishgar-Komleh et al., 2013روش کوواب داگوونز بوورای
بررسی مدل اقتصادی تولید نیوز در بسویاری از مقواتت مورداسوتفاده
قرارگرفته است ( .)Royan et al., 2012در ایون گوروه از مطالعوات،
شاخص های اقتصوادی مختلفوی ماننود میوزان تولیود ،میوزان در مود
بهرهبردار و یره به عنوان خروجی مدل و میزان نهادههوای مصورفی،


شکل-6سهی نهادهها در کل انرژی نهاده در محصوتت با ی و گلخانهای 
Fig.6. Share of inputs in Total Energy Input (TEI) in orchard and greenhouse crops

شکل-7وضعیت شاخصهای انرژی در محصوتت با ی
Fig.7. Status of energy indicators in horticultural crops
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شکل-8وضعیت شاخصهای انرژی در محصوتت گلخانهای
Fig.8. Status of energy indicators in greenhouse crops

در این مطالعوات از مواره دوربوین-واتسوون 0بوهمنظوور بررسوی
همبستگی بین مقادیر باقیمانده از تحلیل رگرسیون استفاده میشوود.
پس از مدلسازی با استفاده از تابر کاب داگنز ،مقدار ماره  t0برای
همه نهادههای موورد اسوتفاده در مودل و معنویداری نهوا گوزارش
میشود .بهعنوانمثال صالحی و همکاران ( )Salehi et al., 2016در
محصول قار  ،نهاده نیروی انسانی و کمچوست را بهترتیب در سوطوح
پنج و یک درصد معنیدار گزارش کرده اند .این بدان معنی اسوت کوه
این دو نهاده بهترتیب بوا احتموال  15و  11درصود توأثیر معنویدار در
افزایش مقدار محصول قار دارند .عنوه بر مقدار ،جهت تأثیرگوذاری
نهادهها بر روی خروجی تعیین شده در مدل کاب داگنز ،کوه ا لوب
میزان محصول نهایی است ،با اسوتفاده از عنموت مواره  tمشوخص
میشود .مقدار تأثیر هر نهاده نیز از طریق ضرایب گزارششده در مدل
کاب داگنز مشخص میشود.
() 2

∑

بردار امین نهاده
که در ن مقدار محصول باغ ام است،
مورداستفاده در امین باغ در فر یند تولید محصول است ،عدد ثابت،
ضرایب نهادههایی است که از مودل تخموین زدهشوده اسوت و
میزان خطا در امین باغ است.

1- Durbin-Watson
2- t-ratio

تحلیل حساسیت نهادههای انرژی

در بسیاری از مطالعات ،تحلیل حساسویت نهواده هوای انورژی بوا
9
استفاده از روش بهورهوری فیزیکوی نهوایی (Pahlavan et ( )MPP
 .)al., 2012aاین شاخص با استفاده از رابطه ( )1محاسوبه مویشوود
( .)Ghatrehsamani et al., 2016این شاخص نشان میدهد که بوه
ازای هر واحد افزایش مصرف انرژی نهادهها چه میزان تغییر در میزان
محصول نهایی تولیدشده محقق میشوود .بیشوترین مقودار مواره  tو
مقدار  MPPدر مورد محصوتت بررسیشده در جدول  0گزارششوده
است.
()1
بهوورهوری فیزیکووی نهووایی امووین نهوواده،
کووه در ن
میانگین هندسی محصول
ضریب رگرسیون امین نهاده،
میانگین هندسی امین نهاده انرژی بر اساز هر
ستانده و
هکتار (.)Tabatabaie et al., 2013a
بهینهسازی و پیشبینی انرژی

مقوواتت منتشرشووده از حیووا نحوووه تحلیوول سووامانههووای تولیوود
محصوتت شامل الگوی مصرف انرژی ،مودل اقتصوادی و انتشوارات
زیستمحیطی به دو گروه اصلی تقسییبندی میشوند .گروه اول صرفاً
به محاسبه شاخصهای اصلی پرداختوهانود .گوروه دوم بوا اسوتفاده از
روشهای تکمیلی ،تحلیل بیشتر و عمیق تری درباره سوامانه تولیودی
مورد ارائه کردهاند (جدول .)5
3- Marginal Physical Productivity

2042  پایيز،3  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

  در محصوتت با ی و گلخانهایMPP  وt باتترین مقدار ماره-4جدول
 محصول

Table 4- Highest t-ratio and MPP of orchard and greenhouse crops
بیشترینبهرهوریفیزیکینهایی

t-ratioبیشترین

منبع

Product
)Almond( بادام

Highest MPP
)Water( ب

Highest t-ratio
)Manure( کود دامی

Ref.
(Salehi et al., 2016)

)Apple( سیب
)Basil( ریحان
)Cucumber( خیار
)Cucumber( خیار
)Grape( انگور
)Kiwi( کیوی
)Kiwi( کیوی
)Mandarin( نارنگی
)Mushrooms( قار
)Peach( هلو
)Peach( هلو
)Pear( گنبی
)Plum( لو
)Pomegranate( انار
)Mandarin( نارنگی
)Tomato( گوجه
)Walnut( گردو

)Water( ب
)Human labor( نیروی انسانی
)Human labor( نیروی انسانی

)Electricity( الکتریسیته
)Human labor( نیروی انسانی
)Diesel( گازوئیل
)Human labor( نیروی انسانی
)Chemicals( سموم شیمیایی
)Potassium( کود پتاز
)Machinery( ماشینهای کشاورزی
)Water( ب
)Compost( کمچوست
)Human labor( نیروی انسانی
)Fertilizers( کود
)Diesel( گازوئیل
)Human labor( نیروی انسانی
)Electricity( الکتریسیته
)Fertilizers( کود
)Human labor( نیروی انسانی
)Human labor( نیروی انسانی

(Rafiee et al., 2010)

-

)Chemicals( سموم شیمیایی
)Potassium( کود پتاز
-

)Human labor( نیروی انسانی
)Human labor( نیروی انسانی
)Human labor( نیروی انسانی
)Machinery( ماشینهای کشاورزی
)Diesel( گازوئیل
)Human labor( نیروی انسانی
)Diesel( گازوئیل
)Water( ب
)Human labor( نیروی انسانی
)Human labor( نیروی انسانی

 ی و گلخانهای

(Pahlavan et al., 2012a)
(Pishgar-Komleh et al., 2013)
(Pahlavan et al., 2012b)
(Rajabi Hamedani et al., 2011)
(Nikkhah et al., 2016)
(Soltanali et al., 2017)
(Namdari et al., 2011a)
(Salehi et al., 2014)
(Royan et al., 2012)
(Ghatrehsamani et al., 2016)
(Tabatabaie et al., 2013b)
(Tabatabaie et al., 2012)
(Tabatabaie et al., 2013a)
(Mohammadshirazi et al., 2012)
(Taki et al., 2013)
(Banaeian and Zangeneh, 2011a)

روشهای تکمیلی مورد استفاده در تحلیل سامانههای تولید محصوتت با-5جدول

Table 5- Complementary methods used in the analysis of orchard and greenhouse production systems
 روش
هدف
منبع
Method

Objectives

Ref.

)DEA( 0تحلیل پوششی دادهها

بررسی بازده فنی و بازده به مقیاز تولیدکنندگان

Data Envelopment Analysis
(DEA)

Investigation of technical efficiency and returns to
the scale of farmers

Mousavi-Avval et al., (

)ANN( شبکههای عصبی مصنوعی

مدلسازی و پیشبینی میزان تولید محصول با استفاده از نهادههای
مصرفی

Artificial Neural Networks
(ANN)

عصبی تطبیقی-سامانه استنتاج فازی
)ANFIS(
Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference System

1- Data Envelopment Analysis

Modeling and forecasting the amount of product
production using inputs

مدلسازی میزان تولید محصول با استفاده از نهادههای مصرفی
Modeling the amount of product production using
inputs

)2012
Khoshnevisan et al., (

)2013b

)Khoshnevisan et al., 2013a(

434

زنگنه و بنائيان ،تحليل و ارزیابی شاخصهاي انرژي ،اقتصادي و اثرات زیستمحيطی سامانههاي توليد ...

در روش تحلیل پوششی دادههوا چنود شواخص در اکثور مقواتت
گزارششده است :کارایی فنی ( ،0)TEکوارایی فنوی خوالص (،0)PTE
0
کووارایی بووه مقیوواز ( 9)SEو نوورخ هوودف ذخیووره انوورژی ()ESTR
( .)Shabani et al., 2012تحلیل دادههوا در روش  DEAعمودتاً بوا
استفاده از نرمافزار  DEA-Solverانجامشده اسوت .تحلیول پوششوی
داده ها نتایج ارزشمندی در اختیار محققین درباره الگوی مصرف انرژی
قرار داده است ،به طوریکه واحدهای تولیدکننده کارا و ناکارا از جنبوه
کارایی مصرف انرژی را مشخص میکند .اما در روش تحلیل پوششی
دادهها صرفاً رفتار و نتیجه نهایی یک سامانه موورد بررسوی محققوین
است .به نظر میرسد شناسایی علل ایجاد یک سامانه کارا یا ناکوارا از
چشی محققین به دور مانده است و این گونه مطالعات تحلیل مناسوبی
در این زمینه نداشته اند .بنابراین یکوی از اشوکاتتی کوه بوه مقواتت
منتشرشده وارد می شود عدم ارائه تحلیل کافی درباره علل ایجاد یوک
الگوی مصرف انرژی در یک محصول خواص در یوک منطقوه اسوت.
الگوی مصرف انرژی در یوک سوامانه تولیودی کشواورزی یوا بوا ی،
محصول سلسلهای از ویژگیها و رفتارها در یک سامانه است .چنانچه
محقووق خواسووته باشوود الگوووی مناسووب مصوورف انوورژی را بووه سووایر
تولیدکنندگان نیز تسری بدهد ،نیاز است تا عوامل ایجاد یوک الگووی
بهینه مصرف انرژی را نیز شناسایی کند .از اینرو پیشونهاد مویشوود
عوونوه بوور مطالعووه عواموول و نهووادههووای تولیوود ،سووایر مشخصووات
سامانههای تولید نیز هنگام جمر وری داده مدنظر محققین باشد تا بوا
استفاده از روشهای ماری و مدلسازی مناسب ،اقودام بوه شناسوایی
عوامل مؤثر در بروز یک الگوی مصرف انرژی نمایند .عموماً مقواتتی
که در این حوزه به چا میرسند صرفاً گزارشدهندهی وضعیت فعلی
الگوی مصرف انرژی هستند .اموا تعوداد بسویار محودودی از مقواتت
وجود دارد که عوامل مؤثر در کارایی مصرف انورژی را موورد بررسوی
قرار دادهاند .بهعنوانمثال در پژوهشوی محققوان بوا اسوتفاده از مودل
توبیت 5ارتباط بین کارایی مصرف انرژی و مشخصات و ویژگویهوای
با داران انگور را مورد بررسی قرار دادند (.)Khoshroo et al., 2013
مقایسه کلی نتایج گزارش شده توسط محققان مختلف می تواند تصویر
جامعی از وضعیت صرفهجویی انورژی در سوامانههوای تولیودی موورد
3
مطالعه در اختیار خواننوده قورار دهود .مجموو صورفهجوویی انورژی
( )TESحاصل از بهکارگیری روش  DEAو شاخصهوای ایون روش
شامل کارایی فنی ،کارایی فنی خوالص و بوازده بوه مقیواز در موورد

1- Technical efficiency
2- Pure technical efficiency
3- Scale efficiency
4- Energy saving target ratio
5- Tobit Model
6- Total Energy Saving
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محصوتت با ی و گلخانهای در شکل  1نشان دادهشده اسوت .نتوایج
مطالعات حاکی از ن است کوه محصووتت گول رز و هوویج امکوان
صرفه جویی بیشتری در مصرف انرژی دارنود و محصوول قوار دارای
بهترین شاخصهای کوارایی فنوی ،کوارایی فنوی خوالص و بوازده بوه
مقیاز است .بررسی دتیل موفقیت یا عدم موفقیت یک محصوول از
نظر امکان صرفهجویی در مصرف انرژی موضوعی است که در ا لوب
مطالعات بدان پرداخته نمی شود .شایسته است محققین فرضویههوایی
برای بررسی علل رفتار مطلووب یوا نوامطلوب سوامانه تولیودی موورد
مطالعه طراحی کرده و با استفاده از روشهای مناسب به تاییود یوا رد
ن ها بچردازند .بدین ترتیب امکان اثربخشی مطالعات در سوامانههوای
کشاورزی افزایش مییابد.
پتانسیل هر یک از نهادهها در کواهش انورژی مصورفی بوا حفو
سطو تولید بوا اسوتفاده از روش تحلیول پوششوی دادههوا و شواخص
 ESTRدر شکل  02نشان دادهشده است .مهیترین نهوادههوایی کوه
دارای بیشترین پتانسیل در ا لب محصوتت هستند عبارتند از سوخت
گازوئیل و الکتریسیته .در محصوول خیوار سووخت گازوئیول پتانسویل
بسیار زیادی دارد که نیاز است روشهای کاهش ن در تحقیقات توی
مدنظر قرار گیرد .در مورد محصوتت توتفرنگی و گل رز نیوز نهواده
الکتریسیته بیشترین پتانسویل صورفهجوویی انورژی را دارد .اطون از
پتانسیل نهادههایی که صرفهجویی در نها امکانپذیر است میتوانود
اثربخشی مناسبی در تغییر رفتار تولیدکننودگان داشوته باشود .مطمئنواً
فعالیتهای ترویجی وسیعی برای نهادینه کردن نتایج بهدست موده از
بخش تحقیقات مورد نیاز است .از نجواییکوه تغییور رفتوار مصورفی
تولیدکنندگان به سهولت باعا تغییر میوزان مصورف انورژی و بهبوود
الگوی مصرف انرژی خواهد شد ،لذا ضروری اسوت نهادهوای متوولی
فعالیتهای ترویجی بخش کشاورزی نتایج ایونگونوه تحقیقوات را در
محتواهای موزشی خود درج کنند.
تعدادی از مطالعات تحلیل الگوی مصرف انرژی را بر مبنای نحوه
کاشت و تولید محصول انجام دادهاند .بهعنوانمثال مقاتتی وجود دارد
که کشت روش باز در مزرعه و کشت در محویط بسوته گلخانوهای را
مورد تحلیل قرار دادهاند ( .)Khoshnevisan et al., 2014eمحققان
در پژوهشی تولید محصول خیار در مزرعه و گلخانه را مقایسه کردنود
( .)Yousefi et al., 2012اینگونه مطالعات نیز به شرطی که در یک
منطقه واحد هر دو نو روش کشت را مورد مقایسوه قورار داده باشود
میتواند نتایج ارزشمندی در اختیار خواننده قرار دهود .نتوایج پوژوهش
فوق نشان داد میزان تولید محصول خیار در گلخانه  052و در مزرعوه
 90تن در هکتار بود ،اما بهرهوری انورژی در مزرعوه حودود  02برابور
بیشتر از گلخانه گزارش شد.
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شکل-9شاخصهای خروجی روش  DEAدر محصوتت با ی و گلخانهای
Fig.9. Output indicators of DEA method for greenhouse and orchard crops
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شکل-11سهی هر یک از نهادهها در نرخ ذخیره انرژی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها 
Fig.10. Share of each input in ESTR via DEA method

به دلیل تفاوت بسیار زیاد مقدار تولید محصول در این دو سوامانه
تولیدی ،مقایسه شاخص انرژی ویژه که بهصورت مگا ژول بر کیلوگرم
است نتایج دقیق تری به دنبال دارد .مقدار انرژی ویژه کشت باز 0/92

و کشت گلخانهای  03/20مگاژول بر کیلوگرم است .بنابراین ضروری
است اقدامات اصنحی مؤثری برای کواهش انورژی ویوژه در سوامانه
تولید گلخانه ای محصول خیار طراحی و اجرا شود .معموتً محققین در
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همین نقطه کار خود را متوقف میکنند و در اکثر موارد صرفاً به بیوان
پیشنهادهای بسیار کلی اکتفا میکنند .این در حالی است که در فر یند
تحلیل سامانهها نیاز است پس از شناسوایی مشوکنت یوک سوامانه،
پیشنهادهای اصنحی مناسب تدوینشوده و بوهمنظوور اجورا پیگیوری
شوند .پس از پیاده سازی پیشنهادهای اصونحی ،سوامانه موردمطالعوه
مجدداً موردبررسی قرار گیرد و توأثیرات احتموالی اقودامات اصونحی
سنجیده شوند.
تحلیل الگوی اقتصادی سامانههای تولیدی

عنوه بر تحلیل الگوی مصرف انرژی ،تحلیلهای دیگری نیوز در
مقاتت منتشرشده به انجام رسیده است .تحلیل مدل اقتصادی تولیود
محصوتت در برخی مقاتت با استفاده از توابر تولیود کواب داگونز
انجامشده اسوت ( .)Royan et al., 2012بوهمنظوور مطالعوه بخوش
اقتصادی سامانه های تولید محصوتت با ی و گلخانوهای ،تعودادی از
مقاتت به محاسبه شاخص های اقتصادی تولید بوا اسوتفاده از روابوط
( )02تا ( )00پرداختهاند (Tabatabaie et al., 2013b; Taki et al.,
.(2013
()02
()00

()00
()09
()00

تحلیل انتشارات زیستمحیطی سامانههای تولیدی

موضو کاهش انتشارات زیستمحیطی بوهتودریج از سوال 0209
وارد مقاتت این حوزه شد .برخی محققان تأثیر بهینوهسوازی مصورف
انرژی بر میزان کاهش انتشار دیاکسید کوربن را در تولیود خیوار بوه
روش گلخانهای مورد مطالعوه قورار دادنود ( Khoshnevisan et al.,
 .)2013aدر این گروه از مطالعات ،میزان پتانسویل گرموایش جهوانی
( 0)GWPتولید محصول مورد مطالعه برای همه نهوادههوای تولیودی
گزارششده است .واحد مورد استفاده در  GWPبرای نهادههای موورد
بررسی ،معوادل کیلووگرم دی اکسوید کوربن در هکتوار اسوت .برخوی
مقاتت ،نظامهای بهرهبرداری مختلف را از نظر میوزان  GWPموورد
)1- Global Warming Potential (GWP
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مقایسووه قوورار دادنوود ( .)Pishgar-Komleh et al., 2013نهووا
اندازههای مختلف گلخانههای تولید خیار را مورد مقایسه قرار دادند توا
تفاوتهای معنی دار را شناسایی کنند .مقاتت دیگری نیز وجود دارنود
که میزان انتشارات زیستمحیطی را در سامانههای تولیدی در محویط
باز (باغ) و محیط بسته (گلخانه) مورد مقایسه قرار دادهاند.
محققووان در پژوهشووی تحلیوول بسوویار جووامعی بوورای مقایسووه
سووامانههووای کشووت بوواز و بسووته توووتفرنگووی ارائووه کردنوود
( .)Khoshnevisan et al., 2014bنهووا بوورای اولووین بووار روش
ارزیابی چرخوه حیوات ( 0)LCAرا بورای بررسوی سوامانههوای تولیود
توت فرنگوی ازنظور انتشوارات زیسوت محیطوی در موورد محصووتت
گلخانهای مورداستفاده قراردادند .جودول  3سوهی نهوادههوا در انتشوار
گازهای گلخانهای و میزان انتشارات در محصوتت با ی و گلخانوهای
را نشان میدهد .سهی نهادهها در میزان انتشار گازهوای گلخانوهای و
همچنین میزان انتشارات در محصوتت با ی و گلخانهای در جدول 3
ارائهشده است.
بررسی نحوه انتخاب مکان و محصول موردمطالعه

به دلیل ماهیت مکان مبنوا بوودن مطالعوات ایون حووزه ،بررسوی
پراکنش جغرافیایی تحقیقات انجامشده میتواند تصویر مناسبی از روند
ن در سطو کشور ایجاد کند .با توجه به ساختار تقاضای پوژوهش در
کشور و ماهیت تحقیقات حوزه تحلیل سامانههوای کشواورزی ،تعوداد
قابوولتوووجهی از ایوون تحقیقووات تقاضووامحور نیسووت و در قالووب
پایاننامههای کارشناسی ارشد انجامشده است .از نجاکه هدف هموه
محققین بهبود سامانههای کشاورزی است ،بهتر است انجام مطالعوات
در درجه اول دارای توزیر جغرافیایی مناسب در سوطو کشوور باشوند،
همچنین تناسبی هی با میزان اهمیت محصول و منطقه مورد مطالعوه
داشته باشد .اثربخشی مطالعات در این حوزه مسوتلزم رعایوت ایون دو
شرط است .بیشترین تعداد مطالعات بهترتیب در استانهوای اصوفهان،
گینن ،تهران و مازندران انجام شده اسوت .ایون مطالعوات تقریبواً 52
درصد کل مقاتت را به خود اختصاص داده است .این در حوالی اسوت
که استان های مازندران ،کرمان ،ذربایجان ربی ،فارز و ذربایجوان
شرقی بهترتیب مهیترین استانهوا از نظور میوزان تولیود محصووتت
با ی هستند .به دلیل تقاضوامحور نبوودن پوژوهشهوا و عودم وجوود
شناخت کافی محققین از وضوعیت تولیود در بخوش کشواورزی ،عودم
تناسب بین اهمیت استانها و تعداد مطالعات انجامشده در نها دور از
تصور نیست.
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 ی و گلخانهای

سهی نهادهها در انتشار گازهای گلخانهای و میزان انتشارات در محصوتت با-6جدول

Table 6- The share of inputs in greenhouse gas emissions and the amount of emissions in horticultural and greenhouse
products
 گازهایگلخانهای

GHG
براساس
براساس

 محصول
Crop

بادام

 زمین

 جرم

 %هادرکلگازهایگلخانهای


نرخنهاده
نیروی

 کوددامی

 انسانی

Manure

 ماشین

Inputs ratio in total GHG%
 الکتریسیته  سوخت
 آب

Machinery

Fuel

Electricity

Water

سموم
 شیمیایی

 کود
Fertilizer

 منبع
Ref.

kgCO2/ha
(land
base)

kgCO2/t
(mass
base)

Human

Chemicals

4047.43

-

-

-

6.4

79.99

4.41

-

1.71

7.49

(Salehi et al., 2016)

1195.79

-

-

-

17

38

4

-

31

10

(Taghavifar and Mardani,
2015)

2.79

3.46

(Bolandnazar et al., 2014;
Khoshnevisan et al.,
2013a; Khoshnevisan et
al., 2014e; PishgarKomleh et al., 2013)

Almond

سیب
Apple

خیار

46835.45

Cucumber

انگور
Grape

کیوی
Kiwifruit

پرتقال

244.93

858.62

-

14

2.22

56.91

28.93

-

-

0

13

42

-

2
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(Mardani and Taghavifar,
2016)

2914.49

152.18

-

0.31

9.20

12.32

8.66

-

0.57

19.49

(Nabavi-Pelesaraei et al.,
2016; Nikkhah et al.,
2015; Nikkhah et al.,
2016)

801

-

-

-

0.20

0.32

0.04

-

0.02

0.38

(Nabavi-Pelesaraei et al.,
2014)

14390850

-

-

-

0.2

84.7

14.4

-

-

0.7

(Yousefi, 2013)

6513.98

-

12.24

5.59

0.57

6.76

-

2.76

66.24

7.13

(Houshyar et al., 2017)

17943.45

640

-

-

5.1

25.3

31.85

-

12.55

25.2

24958.79

-

-

-

2.81

31.83

8.78

-

0.58

6.32

Orange

فلفل دلمهای
Bell Pepper

انار
Pomegranate

توتفرنگی
Strawberry

گوجهفرنگی
Tomato



(Khoshnevisan et al.,
2014b; c; Khoshnevisan et
al., 2014d)
(Khoshnevisan et al.,
2014e; Khoshnevisan et
al., 2015; Taki et al.,
2013)

 مقایسه وضعیت تولید محصوتت با ی و تعداد مقاتت منتشرشده برحسب استان-11شکل
Fig.11. Comparison of horticultural production status and number of publications by province
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انتخاب نو محصول و محل انجام مطالعات در ایون حووزه بهتور
است بر اساز اهمیت محصول و اسوتان باشود توا بتوانود اثربخشوی
مناسبی در بخش کشاورزی داشته باشد .بهعنوانمثال اسوتان کرموان
اهمیت بسیار زیادی در تولید محصوتت با ی دارد اما تعداد مطالعوات
انجامشده در ن بسیار کی است .شوکل  00میوزان تولیود محصوول و
تعداد مقاتت منتشرشده در هر استان در بازه سالهوای 0202-0222
را نشان میدهد.
در اکثر مقاتت بررسی شده ،یوک محصوول در هور مقالوه موورد
مطالعه قرارگرفته است .اما در این میان تعداد انودکی از مقواتت نیوز
وجود دارد
که در مطالعه خود بیش از یوک محصوول را موورد بررسوی قورار
دادهاند (.)Namdari et al., 2011b
بررسی روشهای جمعآوری داده

در ا لووب مطالعووات انجووامشووده ،مشخصووات جغرافیووایی منطقووه
موردمطالعه و روش جمر وری دادههوا ،کوه در اکثور قریوب بوهاتفواق
مطالعات روش پرسشنامه اسوت ،معرفویشوده اسوت .اموا مشخصوات
بهره برداران و سامانه های تولیدی حاکی بر مناطق مورد مطالعه کمتور
موردتوجه محققان بوده است .از نجایی که الگوی مصرف انورژی در
بخش کشاورزی تا حد قابلتوجهی تابر رفتار بهرهبرداران و مشخصات
سامانهها و روشهای تولید محصول است ،بهنظر میرسد توجه به این
عوامل برای مادهسازی و طراحی هرگونه بهبود فر یند در یک سامانه
تولیدی ضروری است .این موضو با توجه به وجود تنو بسویار زیواد
بین مشخصات سامانههای بهورهبورداری در یوک محصوول واحود ،از
حساسیت بیشتری برخوردار است .بنابراین به نظر میرسد نیواز اسوت
محققان در مطالعات تی توجه کافی به این موضو داشوته باشوند توا
امکان اثربخشی مطالعات این حوزه افزایش یابد .در اینگونه مطالعات،
معموتً با استفاده از پرسشنامه ،انوا نهادههای مورد استفاده در فر یند
تولید محصول موردمطالعه ذکرشده و از طریوق مراجعوه و اسوتفاده از
روش مصاحبه رودررو مقدار نهاده مصرفشده توسط بهرهبوردار موورد
پرسش قرار میگیرد .بهره برداران نیز اکثراً با توجه بوه سووابق ذهنوی
خود مقدار نهاده مصرفی را اعنم میکنند .اکثراً به دلیول عودم وجوود
دادههای ثبتشده ،میزان صحت دادههای جمر وریشده خالی از ابهام
نیست .شایسته است محققان حداقل در مواردی که امکان اندازهگیری
میدانی وجود دارد ،بورای بخشوی از نمونوههوای موردبررسوی میوزان
مصرف نهاده را شخصاً انودازهگیوری نماینود توا از صوحت دادههوای
جمر وریشده از طریق پرسشنامه اطمینان کافی به عمل ید.

بررسی روش تحلیل سامانه
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چنانچه کشاورزی را یک سامانه فرض کنیی ،بورای بهبوود ایون
سامانه اقدامات و مراحل متعددی باید انجام شود .هموانطوور کوه در
شکل  00نشان داده شده است برای بهبود یک سوامانه نیواز بوه یوک
چرخه اصنحی وجود دارد .جمر وری دادههای مربوط بوه چگوونگی و
میزان مصرف نهادهها در تولید یک محصول ،مرحله اول چرخه تحلیل
سامانه محسوب می شود که در ن رفتار سامانه موورد شناسوایی قورار
می گیرد .در هر چرخه تحلیل سامانه ،یک مشکل بور اسواز اولویوت
اهمیت مشکنت موجود انتخاب می شود و اقدامات بهبوددهنده بورای
ن مشکل تا حصول نتیجه دنبال میشوود .پوس از شناسوایی الگووی
مصرف نهادهها و محاسبه شاخصهوای انورژی برخوی از مقواتت بوا
استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ،واحدهای تولیدی را با یکدیگر
مقایسه کردهاند .این اقدام منجر بوه شناسوایی مشوکنت احتموالی در
الگوی مصرف نهادهها می شود .اما معموتً مطالعات در این نقطوه بوه
پایان میرسد و صرفاً برخی توصیههای کلی که اکثراً حاصل از انجوام
مطالعات مشخص نیست به کشواورزان توصویه موی شوود .ایونگونوه
توصیه ها معموتً توسط کشاورزان قابل اجرا نیست ،زیرا معموتً حالوت
کلی داشته و بدون در نظر گورفتن شورایط خواص کشواورزان مطورح
میشود .نیازی کوه در ایون حووزه مطالعواتی بسویار محسووز اسوت
پرداختن به رفر مشکنت مربووط بوه الگووی مصورف نهواده توسوط
واحدهای تولیدی است .بهتر است پس از شناسوایی گلوگواههوا ،علول
بروز مشکنت شناسایی شده و برای رفر نها راهحولهوایی پیشونهاد
شود .پس از بررسی راهحلهوای ممکون بورای رفور یوک مشوکل در
الگوی مصرف انرژی ،نتایج هر یک از راهحلها بایستی مورد ارزیوابی
قرار گیرد و بهترین راهحل انتخاب شود .راهحلهایی که برای اصونح
الگوی مصرف نهاده در فر ینود تولیود محصووتت کشواورزی مطورح
میشود معموتً مربوط به روش یا فناوری مورداستفاده در بهکوارگیری
نهادههاست .بنابراین روش جدید باید توسوط محققوین در تعودادی از
باغها یا گلخانهها بهکار گرفته شود و نتوایج ن بوا روش قبلوی موورد
استفاده کشاورزان مقایسه شوود .روش جدیود پوس از اسوتفاده موورد
ارزیابی مجدد قورار مویگیورد و در صوورت نیواز تغییورات تزم در ن
اعمال می شود .پس از استقرار موفق روش جدید ،سامانه مورد مطالعه
دوباره باید ارزیابی شود و مشکنت ن شناسایی شود .سوچس هماننود
چرخه قبلوی ،مشوکلی کوه در رده دوم اهمیوت قورار دارد موردتوجوه
قرارگرفته و اقدامات اصنحی ن دنبال مویشوود .بنوابراین مویتووان
این گونه جمر بندی کرد که تحقیقات مربوط به الگوی مصرف انورژی
نباید بهصورت ایستا باشد .در وضعیت کنوونی در یوک مقطور زموانی،
1- System

444

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،3پایيز 2042

الگوی مصرف نهادهها توسط محقق جمر وری میشود و همین الگوو
با استفاده از ضرایب هیارز انرژی و هزینه و زیسوتمحیطوی گوزارش
میشود .درحالیکه برای اثربخش بودن ،اینگونه مطالعات بهتر اسوت
بهصورت پویا و حداقل دو یا چندساله انجام شود .در سال اول الگووی
مصرف نهاده استخراج شود و پس از انجوام موداخنت اصونحکننوده

الگوی مصرف ،تأثیر این مداخنت در سالهای بعد مورد ارزیابی قورار
گیرد .روش های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتی ژنتیوک چندهدفوه
میتواند برای تدوین راهکارهای بهبود الگوی مصرف نهاده بوهخووبی
مورد استفاده قرار گیرد.

شناخت کل سامانه
تشخیص مشکنت

System
identification

Problem
detection

استقرار روش جدید
Establish the
new method

اعمال تغییرات تزم
در روش جدید

انتخاب مهمترین
مشکل

Re-evaluate
the new
method

Prioritizing
problems

ارزیابی مجدد روش
جدید

تعیین علل مشکل
Determine
problem
cuases

Re-evaluate
the new
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بررسی راه حلهای
مشکل

پیگیری بهمنظور
اجرا

Examine
solutions

Follow up to
run

ارزیابی نتایج هر راه
حل
Evaluate the
results of
solutions

تنظیی گزارش بهبود
سامانه
انتخاب بهترین راه
حل

System
improvement
report

Select the
best solutions

شکل-12چرخه تحلیل سامانه
Fig.12. System analysis cycle

بررسی ابعاد تحلیل سامانه

با بررسی مقاتت منتشرشده مشخص شود کوه محققوان الگووی
مصرف نهاده در باغها و گلخانوههوای محصووتت مختلوف را ازنظور
انرژی ،اقتصادی و زیستمحیطی مورد تحلیل قرار دادهاند .بدون شک
دستیابی به کشاورزی پایدار مهیترین هودف تحقیوق در ایون حووزه
اسوت .اموا موضووو مهموی کووه مغفوول مانوده اسووت بعود اجتموواعی
سامانههای با ی و گلخانه ای است .همچنین ابعاد فنی نیز همانند بعد
اجتموواعی در بسوویاری از تحقیقووات مغفووول مانووده اسووت .بسوویاری از
اشووکاتت موجووود در الگ ووی مصوورف نهوواده کووه توسووط محققووان
گزارش شده اسوت معلوول مسوائل فنوی ،فنواوری و اجتمواعی اسوت.

فرضیهسوازی دربواره علول بوروز مشوکنت در سوامانههوای بوا ی و
گلخانه ای موضوعی اسوت کوه در تحقیقوات بوه طوور جودی مودنظر
محققان قرار نگرفته است .تعریف فرضیات ممکن درباره علول وجوود
مشکنت احتمالی در سامانهها می تواند به محققان کمک کنود توا بوا
زمون این فرضیات و اثبات علل بروز مشکنت ،به رفر نها بچردازند.
عنوه بر عوامل فنی حاکی بور سوامانههوا ،عوامول اجتمواعی و بعضواً
اقتصووادی در تصوومیمات کشوواورزان در تمووام طووول زنجیووره تووأمین
محصوتت اثرگذار است که بهتر است مورد مطالعه قرار گیرد (شوکل
 .)09عنوه بر این مرز سامانههوای موورد بررسوی در اکثور تحقیقوات
انجام شده ،به یراز تعدادی از مطالعات زیستمحیطی ،بسویار محودود
است .بهبود الگوی مصرف نهاده ممکن است توا حودی بور وضوعیت
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کشاورزی اثرگذار باشد اما چنانچوه هودف نیول بوه کشواورزی پایودار
مدنظر باشد باید مرز تحلیل سامانه به کل زنجیره توأمین محصووتت
گسترده شود .افزایش مرز تحلیل سامانهها از تأمین نهاده توا مصورف
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محصول توسط مصرفکننده (چند مقیاسه) میتواند اثورات سوازندهای
در بهبود وضعیت تولید محصوتت و حرکت به سومت توسوعه پایودار
داشته باشد.

شکل-13ابعاد تحلیل سامانهها 
Fig.13. Systems analysis aspects

الزامات رویه جدید در مطالعات سامانههای کشاورزی

بررسی چالشهای موجود در مطالعات پیشوین ،ضورورت ایجواد و
بهکارگیری رویههوای جدیود در تحلیول و مودلسوازی سوامانههوای
کشاورزی را بیش از پیش نشان داد .لذا در این بخوش الزاموات یوک
رویه جدید در تحقیقات این حوزه معرفیشده است (شکل  .)00تحلیل
سامانههای کشاورزی باید بهصورت یوک چرخوه شوامل سوه مرحلوه
تحلیل ،بازطراحی و ارزیابی باشد که بهصورت مستمر در سامانه تکرار
شود .برای تحلیل سامانه ابتدا شکاف عملکرد سامانه در وضعیت فعلی
با وضعیت پایدار تحلیل میشود .سچس شاخصهای پایداری تحلیل و
مدلسازی میشود .برای تحلیل از شاخصهای جامر کوه تموام ابعواد
سامانه را در نظر بگیرند استفاده میشود .ایون شواخصهوا مویتوانود
حداقل شامل گروههای زیر باشد :نحوه مدیریت محصول ،مشخصوات
مزرعه و کشاورز ،مشخصات محویطزیسوت فیزیکوی ،شورایط کونن
اقتصادی و اجتماعی ،شاخصهای انرژی ،شاخصهای زیستمحیطی،
شاخصهای اقتصادی ،شاخصهای اجتمواعی ،شواخصهوای فنوی و
یره .ترکیب همه شواخصهوای فووق درجوه پایوداری یوک سوامانه
کشاورزی را مشخص میکند .پس از شناسایی وضعیت فعلوی سوامانه
ازنظر میزان پایداری ،طراحی جدیدی برای سوامانه انجوام مویشوود.
رویکردهای طراحی سامانه جدید باید از حالت طراحیهای ضابطهمنود
به طراحیهای نو ورانه تغییر یابد تا بتوانود زمینوه حرکوت بوه سومت
سامانه پایدار را امکانپذیر کند ( .)Beza et al., 2017در این مرحله
طراحی گامبهگام روش مناسبی محسوب میشود .در این روش سامانه
موجود با توجه به شاخصهای مورد بررسوی عارضوهیوابی مویشوود.

سچس برای بهبود وضعیت شاخصها ،فرضیهسازی میشوود توا علول
احتمالی بروز مشکنت در سامانه مشخص شود .سچس برای رفر ایون
عارضهها ،طراحیهای جدید در سامانه انجام میشود .این طراحیهای
جدید میتواند منشأ تحوتتی در زمینه کار و در مد کشواورزان ،تقاضوا
برای تولیدات کشاورزی و ذا ،مکان تولیود ،منوابر انورژی ،کمیوت و
تنو و کیفیت نهادههای کشاورزی و بهطوورکلی فنواوریهوای موورد
استفاده در تولید باشد .در اجرای این تغییرات ،ممکن است تنشهوایی
بین اقتصاد و محیطزیست ،بهرهبرداران کشاورزی و دولت ،و همچنین
بین زنجیرههای تولید رخ دهد .محققان باید راهکارهای مناسبی برای
کاهش این تنشها طراحی کنند تا تأثیر اقدامات اصونحی در سوامانه
تحووتالشووعا ایوون توونشهووا قوورار نگیرنوود .پووس از اجوورای تغییوورات
پیشنهادشده ،عملکرد سامانه جدید مجدداً ازنظور شواخصهوای فنوی،
انرژی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در صورت نیاز به اصنح مجدد برخی اقودامات انجوامشوده ،تغییورات
جدیدی اعمال میشود تا اثربخشی اقدامات افزایش یابد .ایون چرخوه
بهصورت مستمر انجام میشود تا اثربخشی اقدامات در عمل در سامانه
تثبیت شود.
هرگونه تحلیل و مدل سازی سامانههای کشاورزی بایود از حالوت
تک معیاره به چندمعیاره تغییر یابد .مطالعات و نمونهبرداریهوا نیوز از
حالت ایستا و مقطعی به حالوت پویوا و موداوم بایود تغییور کنود .مورز
مطالعات نیز از حالتی که فقط در مقیاز مزرعوه انجوام مویشوود بوه
حالت چند مقایسه تغییر یابد .بهاینترتیب که مطالعه در سطو منطقوه
و ملی در مورد یک محصول انجام شود.

442

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،3پایيز 2042





زنگنه و بنائيان ،تحليل و ارزیابی شاخصهاي انرژي ،اقتصادي و اثرات زیستمحيطی سامانههاي توليد ...

444



مهی ترین هودف سوامانههوای کشواورزی امنیوت وذایی اسوت.
دستیابی به امنیت ذایی صرفاً در مقیاز مزرعه محقق نمیشوود و
اهداف سایر ذینفعان سامانههای کشاورزی در سایر مقیوازهوا ماننود
تأمینکنندگان ،سازمانها ،شرکتها ،حاکمیت و شرکتهای بینالمللی
نیز باید در هنگام طراحی تغییرات در سامانهها مودنظر محققوان قورار
بگیرد.
محدودیتهای تحلیل سامانهها
دادهبرداری

نمونهبرداری معموتً سختترین و پرهزینهتورین بخوش از انجوام
مطالعات سامانههای کشاورزی است .در این مرحله ،محودودیتهوایی
وجود دارد که نیاز به اهتمام بیشتر محققان ایون حووزه دارد .موضوو
اول انجام پیش زمون و محاسبه واریانس جامعه از طریق نمونهبرداری
اولیه است که بسیار مهوی اسوت و بعضواً در برخوی از مووارد رعایوت
نمی شود .به دلیل بزرگی جوامر ماری بهرهبرداران بخش کشاورزی و
تنو مشخصات سامانه های تولیدی ،تعداد نمونه موردنیاز بسویار زیواد
است .با بررسی مطالعات این حوزه مشخص شد کوه در برخوی مووارد
تعداد نمونه موردنیواز توسوط برخوی محققوان جمور وری نمویشوود.
از نجایی کوه معمووتً از روش مصواحبه و تکمیول پرسشونامه بورای
جمر وری میزان مصرف نهاده توسط بهرهبرداران اسوتفاده مویشوود،
صحت دادههای بهدست مده معموتً از دقت کوافی برخووردار نیسوت.
ازاینرو به نظر میرسد بهتر است در تعدادی از موارد ،محققوان اقودام
به اندازهگیری میزان مصرف نهادهها نمایند توا انحوراف در نتوایج بوه
حداقل برسد.
چرخه تحلیل سامانه

اطن از وضعیت شاخص های انرژی ،اقتصادی و زیستمحیطوی
به تنهایی برای اصنح وضعیت سامانههای تولید محصوتت کشاورزی
کافی نیست .انجام اقدامات اصنحی در سامانههوای موورد بررسوی و
مطالعه اثرات این مداخنت گام بسیار مهمی است که در مطالعات این
حوزه دیده نمیشود .ازاینرو یکی از محدودیتهای بسویار محسووز
در مطالعه سامانههای کشاورزی استفاده از چرخه تحلیل سامانه اسوت
که می تواند مطالعات را از حالت یک گوزارش محودود ،بوه تحقیقوات
اثربخش و مؤثر تبدیل کند .بهتر است دادهبرداری از حالوت ایسوتا بوه
حالت پویوا تغییور پیودا کنود و اثور موداخنت در بوازههوای چندسواله
موردمطالعه قرار گیرد.

نتیجهگیری 

مطالعه سامانه های کشاورزی چند سالی اسوت موضوو پوژوهش

تعدادی از محققین رشته مهندسی مکانیزاسویون کشواورزی در ایوران
است .در طول بیش از یک دهه ،فعالیتهای دامنهداری در این حووزه
صورت گرفته است .در پژوهش حاضر روند شکلگیری و تکامل ایون
مطالعات در حوزه محصوتت بوا ی و گلخانوهای موورد بررسوی قورار
گرفت .به نظر میرسد تحلیل سامانههای تولیودی بخوش کشواورزی
هنوز به بلوغ نرسیده است .تجزیه وتحلیل یوک سوامانه بورای نکوه
بتواند اثربخشی محسوسی در ن سامانه داشته باشد از چندین مرحلوه
تشکیل می شود .پس از بررسی مطالعات انجام شده ،مشخص شد کوه
این گونه مطالعات هنوز در ابتدای مسیر است و نیاز به انجوام اقودامات
تکمیلی دارد .تجزیهوتحلیل یک سامانه بهصورت یک چرخه طراحی و
اجرا می شود توا اشوکاتت موجوود در سوامانه را پوس از شناسوایی و
اولویتبندی با طراحی و اتخاذ اقدامات اصنحی ،بهتودریج رفور کنود.
سچس در ایون چرخوه ،اثورات اقودامات اصونحی موردسونجش قورار
می گیرد تا گام های بعدی را میسر کند .بنوابراین بهبوود سوامانههوای
تولیدی بخش کشاورزی درواقر باید بهصورت مستمر و در قالب یوک
چرخه بهبوددهنده اجرایی شود .اکثر مطالعوات انجوامشوده صورفاً بوه
گزارش وضعیت فعلی سامانههای تولیدی پرداختهاند .الگووی مصورف
انوورژی ،وضووعیت شوواخصهووای اقتصووادی و میووزان انتشووارات
زیستمحیطی در اینگونه مطالعات موردتوجوه محققوان بووده اسوت.
ت از چشوی محققوان ایون حووزه بوه
موضو بسیار مهموی کوه معموو ً
دورمانده است ،فرضیه سازی و بررسی علل بروز رفتار سامانه تولیودی
بوهصوورت یوک الگووی مصوورف انورژی یوا جنبوههوای اقتصووادی و
زیستمحیطی ن است .به نظر میرسد ورود روشهای شبیهسوازی و
بهینهسوازی چندهدفوه بوهمنظوور مطالعوه عوامول موؤثر در وضوعیت
سامانههای تولیدی میتواند به اثربخشی اینگونه مطالعات کمک کند.
انجام مطالعات به صورت پویا نیز پیشنهاد دیگری است کوه مویتوانود
رفتار سامانه های تولیدی را بهتور نشوان دهود .مطالعوات انجوامشوده
معموتً به صورت ایستا و در یک مقطر زمانی خاص انجامشوده اسوت
که قاعدتاً نمیتواند معرف خوبی از ویژگیهای یوک سوامانه تولیودی
باشد .همچنین تأثیر مداخنت پیشنهادشده بهتر است بهصورت عملی
در سال های متوالی موردمطالعه قرار گیورد .عونوه بور ایون ،موضوو
حجووی و روش نمونووهبوورداری و جموور وری دادههووای عملکووردی
سامانه های تولیدی محل اشکال اسوت ،زیورا در اکثور پوژوهشهوای
بررسیشده ،استانداردهای نمونهبرداری رعایت نشده است .برای بهبود
سووامانههووای موردمطالعووه ازنظوور الگوووی انوورژی ،اقتصووادی و
زیست محیطی ،نیاز بوه اقودامات اصونحی وجوود دارد کوه در ا لوب
پژوهش ها مغفول مانده است .در مطالعاتی که با روش تحلیل پوششی
دادهها انجام شده است ،اطنعات ارزشمندی تولیدشده است که میزان
صرفهجویی در مصرف انرژی نهادههوا را متوذکر مویشوود .اموا روش

2042  پایيز،3  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

 بررسی پژوهشهای انجامشوده.اجتماعی در سامانههای تولیدی است
نشان میدهد که این بخش در تحلیل سامانههوای کشواورزی نادیوده
 به دلیل وجود تعداد زیاد بهرهبورداران و توأثیری کوه.گرفته شده است
 نیاز است این،ویژگی های اجتماعی نان در الگوی مصرف انرژی دارد
.عوامل نیز در تحلیل سامانههای کشاورزی مدنظر محققان قرار گیرد
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صرفه جویی از نظر اجرایی در این مطالعات مورد اشواره قورار نگرفتوه
است که بهتر است در پژوهشهای تی بهصورت کاربست اجرایی بوه
، مطمئنواً هودف نهوایی هموه تولیدکننودگان.کشاورزان پیشنهاد شود
 دستیابی به توسعه پایدار، فعاتن و محققان این حوزه،سیاستگذاران
 توجوه بوه عوامول، بخش مهمی از پایداری.در بخش کشاورزی است
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