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قزوین ،ایران
تاریخ دریافت ،1932/11/۲2 :تاریخ پذیرش1932/1۲/13 :

چکیده
استتتدا ه از لهلب بیای اقتقاآ آ  ،ببجای شتتهکبهای روباز ،یکی از گزینب های اقتقاآ آ
میباشتد این قهع اقتقاآ آ
شتتناختب میشتته اقتقاآ آ

استتک ب امیوزه ر لاآ گستتتی

با لهلب عمهماً با فشار متی از  2/5اتمسدی همیاه اسک و ببقام اقتقاآ آ
با لهلبهای م فشتتار میتهاقد تا لد زیا ی از تلدات بی رویۀ آ

تحقيق ،عملکی قهعی شتيیفلکۀ خه ار تنظيم بی بیای تحهیل لجمی آ

ر خطهط لهلۀ مفشار

آبياری جلهگيیی ند ر این

ببصتهرت آزمایشتهاهی بیرسی شده اسک این

ابزار بتدون استتتدا ه از تمهيدات الکتیوقيکی و تنها با اقجام بیخی اقدامهای مکاقيکی میتهاقد بیای تحهیل آ
لجمی ر خطهط اقتقاآ آ

ببصتتهرت

ر شتتهکبهای مفشتتار استتتدا ه شتته بیای این منظهر ،شتتيیهای نتیآ  5و  21ليتی بی ثاقيب

ببتیتيب ر محدو ۀ فشار ار ی  2تا  21متی و  9تا  25متی طیالی و ساختب شدقد با جایهذاری شيیفلکبها ر خطهط اقتقاآ
آ

اقتهاباز و اقتهابستتب ،متمن ایجا قهسانهای فشار ر باال سک و پایين سک خط اقتقاآ ،عملکی شيیهای نتیآ بی ر

تهزیع جییان ببصهرت آزمایشهاهی بیرسی و قشان ا ه شد ب با وقهع قهسانهای فشار ر ققاط مختلف شهکبهای اقتهاباز و
اقتهابستب ،مياقهين بی عههر یافتب از شيیهای نتیآ  5و  21ليتی بی ثاقيب ببتیتيب بیابی با  5/4و  7/7ليتی بی ثاقيب اسک این
امی قشتان می هد ب شيی خه ار نتیآ بی قا ر اسک بدون لساسيک قسهک بب تغييیات فشار ر شهکبهای اقتقاآ آ

م

فشار ،بی تقییهاً ثابتی بب بهیه بی اران تحهیل هد

واژههای کلیدی
تحهیل لجمی ،تقسيم عا القۀ آ  ،شهکبهای آبياری مفشار

شووو وههوای آبیواری ارا ه شوووده اسوووت .انع افپذیری

مقدمه

توزیع عادالنۀ آب خصوواواد در شرایک ک آبی ،اهمیت

برای بهینووهسوووازی عملیووات کشووواورزی و اا پووایوودار

باالیی دارد .بهمنظور دسوتیابی به این هدف مه  ،اسوتااده

منووابع آب ضوووروری اسووووت ).(Merriam et al., 2007

از سوازههای کارآمد ضوروری اسوت ،سازههایی که در برابر

لوزانو و متئوس ) (Lozano & Mateos, 2008نشوووان

تغییرات فشووووار در شووو ووههووای آبیوواری همواره دبی

دادنود کوه میتوان بهجای اسوووتااده از خ ون انتقار آب

تقری واد ثوابوت و با اداقا اخت ف از دبی اراای را تامین

روباز ،از خ ون لولۀ متصووا به مخازن نگهداری اسووتااده

کنند .هر شو ۀ آبیاری با ضوابک اراای احیح و ساختار

کرد .در این االت میتوان آب را با فشوار مناسب به مزار

مناسب ،باید آب را با مقادیر و فشار مناسب در زمان تعیین

رساند و در نتیجه بدون نیاز به پمپ ،به آبیاری تحت فشار

شوووده و بودون هین گونوه مشووو وا مدیریتی و عملیاتی

پرداخت .بهاور کلی ،تعیین دبی و میزان فشوووار (هد) در

بهدسووت مصوورفکنندگان برسوواند ).(Labye et al., 1988

باالدسوت شو ۀ آبیاری تحت فشوار تقاضامحور ،مائلهای

همواره روشهووای باووویوواری برای کنترر و موودیریووت

پیچیده اسووت .در این راسووتا ،آالندی و هم اران (Alandi
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) et al., 2005بوورای انوودازهگیری منوواسووووب و تنظی

آب را در شو ههای آبیاری کاهش دادند .آنها روشی ارا ه

ایاوووتگواههوای پماواک کوه آب را بوه شووو ههای آبیاری

کردند که با بهکارگیری آن خرابی و نشووت ناشووی از فشووار

تقاضامحور منتقا میکنند ،یک ابزار پشتی انی ارا ه دادند.

سویاوت به اداقا رسانده شود؛ آنها راب های بین فشار و

از ارف دیگر ،برای رسوواندن آب به محصوووالت کشاورزی،

میزان جریان ورودی بهدست آوردند .در خ ون انتقار آب

انرکی الزم اسوووت .انرکی عواملی مه برای توامین امنیت

با لوله ،شوویرهای خودکار کنترر دبی میتوانند بهاووورت

غذایی کشور است و برای کاربرد ت نیکهای مدرن آبیاری

موثر برای تحویوا اجمی آب بوهکوار رونود .کانگ و وانگ

الزم اسووت .در باوویاری از موارد ،هزینههای انرکی عاملی

) (Zhang & Wang, 2015برای اولین بار ارح اولیۀ یک

محدودکننده بهشوومار میآید و ت ش برای ارفهجویی در

شووویر کنترر دبی موسووووم به  1MCOPرا برای سووویاالت

مصوورف آب آبیاری میتواند بهاووورت غیرماووتقی باعث

تراک ناپذیر م رح کردند .با توجه به شو ا  ،1شیر کنترر

اوورفهجویی در مصوورف انرکی نیز بشووود .ب ود و هم اران

دبی متشوو ا از یک دوک اسووت که روی میلۀ هادی قرار

) (Belaud et al., 2019با بررسیهای فنی تواناتند ابزارها

گرفته اسوووت که در میان اووواحهای روزنهدار بهاوووورت

و راهااهایی مناسووب در زمینۀ بهرهبرداری بهینه از آب و

محورگونهای ارکت میکند .در قاومت پاییندست ،دوک

انرکی ارا وه دهنود؛ این محققوان بوه اسوووتاوادۀ دوگانه از

به یک فنر متصوووا شوووده که انتهای آن به نگهدارندهای

ش ههای آبیاری به منظور تحویا آب و تولید انرکی تاکید

متلتی ش ا باته شده است .میلۀ هادی از هر دو ارف به

کردهاند.

واسو و ۀ نگهدارندهها ثابت میشوووود (Zhang & Wang,

مودرنسوووازی شووو وههوای توزیع آبیاری بر م نای

) .2015این شوویرفل ه به نوسووانهای فشووار در باالدست و

بهرهگیری از سیات های تحت فشار ،بهجای کانارهای رو

پاییندسوت ااواس نیاوت و تنها با یک سری اقدامهای

باز ،باوویار مورد توجه اسووت ) .(Farmani et al., 2007در

م انی ی قادر اسووت میزان جریان ( 1/4لیتر بر ثانیه) را در

سویات های تحت فشار ،برخ ف کانارهای رو باز ،بهدلیا

محدودۀ اخت ف فشار  6تا  01کیلو پاس ار ،با انحراف ±4

اذف ناوذ آب به داخا خاک و جلوگیری از تلاات ناشووی

دراد ،ثابت نگهدارد.

از ت خیر آب ،اج آب تحویلی به کشوواورزان بهتر کنترر
میشود.

رضوووازاده و هم اران ) (Rezazadeh et al., 2019به
توسووعۀ محدودۀ کاربرد شوویر کنترر دبی پرداختند و این

برای دسوووتیووابی بووه اووداکتر ی نواختی توزیع در

سوووازه را برای دبیهوای  1/6 ،1/4و  1/2لیتر بر ثوانیه در

سویات های انتقار آب ،الزم است تا از سازههایی استااده

محدوده فشوووار کارکرد  1تا  0متر و  1تا  ۲1متر اراای

شود که به نوسانهای فشار (یا عمق آب) اااس نیاتند.

کردند .برای این منظور ،با بررسووی میزان جریان ع وری از

برای این منظور در کوانارهای روباز از دریچههای نیرپیک

یک اسوتوانۀ سیلندری ش ا ،راب های برای برآورد دبی بر

یا آبگیر روزنهای با بار ثابت استااده میشود ).(Bos, 1989

اسوواس اخت ف فشووار بهدسووت آوردند و با بررسووی نتای

در خ ون انتقار آب تحت فشار نیز الزم است برای توزیع

بهدسووت آمده ،شوو ا دوک را اراای کردند .آتشپرور و

ی نواخت جریان ،از سازههای کنتررکنندۀ جریان استااده

هم اران ) (Atashparvar et al., 2019نیز با توسعۀ ضوابک

کرد .گونگر و هم اران ) (Güngör et al., 2019با بررسووی

اراای شوویرکنترر دبی برای فرفیتهای باال ،این سووازه

سوویاووت توزیع جریان در شووهر دنیزلی و با بهکارگیری

را بورای دبوویهووای  5و  11لیتر بر ثووانیووه بووهترتیووب

روشها و ابزارهای کنترر و مدیریت فشوووار ،میزان تلاات

در مووحوودودۀ فشووووار کووارکوورد  1تووا  11مووتوور و
)1- Mechanical Choked Orifice Plate (MCOP
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 9تووا  15متر اراای کردنوود .عواملی مواننوود کوواهش ق ر

ااووو ح و نزدیوک شووودن میزان جریوان به دبی ،اراای

دوک یا تغییر در فااووولۀ نصوووب دوک تا روزنه ( ،)bباعث

میشود.

شکل  -2قمایی شماتيک از شيی نتیآ بی و اجزای آن
Fig. 1. Schematic view and components of discharge control valve

عواملی مانند توپوگرافی زمین و برداشووتهای م رر و
بعضاد غیرمجاز از ش ه باعث ایجاد نوسانهای فشار زیادی
در نقان مختلف شو ه میشود .در مصارف کشاورزی ،این
امر میتوانوود تحویووا اجمی و توزیع عووادالنوۀ آب را بووا
دشواریهای بایاری روبهرو کند .در م العات پیشین تنها
به ارا ۀ ااوووور اراای این نو شووویرهای خودکار کنترر
دبی ،ابعاد و روش ساخت آنها پرداخته شده است .اما اخیراد
اسوووتااده از لوله برای انتقار آب بهجای شو و ههای روباز
باوویار مورد توجه قرار گرفته اسووت .این نو انتقار آب با
لوله که عموماد با فشوووار کمتر از  1تا  1/5اتماوووار همراه
است بهنام انتقار آب در خ ون لولۀ ک فشار میشناسند.
در تحقیق ااضووور در نظر اسوووت کاربرد این نو شووویر
فل هها برای توزیع آب بین چند بهرهبردار بررسی و کارآیی
آن برای تحویا اجمی آب در خ ون لولۀ ک فشار برآورد
شود .برای این منظور به مدرسازی آزمایشگاهی ش ههای
تحت فشار انتهاباز و انتهاباته ،پرداخته شده است.
مواد و روشها

مجموعۀ آزمایشگاهی

برای اجرای این پژوهش از تجهیزات و آزمووایشوووگوواه
هیدرولیک دانشووگاه بینالمللی امامخمینی (ره) اسووتااده

شووده اسووت .در این تحقیق ،شیرهای کنترر دبی  5و 11
لیتر بر ثانیه (ش و ا )۲بر اسوواس روش اراای ارا ه شووده
توسک آتش پرور و هم اران )(Atashparvar et al., 2019
اراای و سوواخته شوود .بهمنظور ارزیابی اثر کاربرد شوویر
کنترر دبی در ش ه ،ابتدا نحوۀ توزیع آب در شرایک بدون
شوویر کنترر دبی بررسووی شوود .پس از آن ،برای بررسووی
عمل رد شوویر کنترر دبی ،سووناریوهایی م ابق با جدور 1
تعریف شد .گاتنی است که ش ههای انتقار آب کشاورزی
معموالد به دو ش و ا هاووتند :انتهاباز و انتهاباووته .ش و ۀ
انتهاباووته به ش و لی اسووت که کا آب تخصوویا یافته از
محا تامین (سوود انحرافی) الزم اسووت تا در اور شوو ه
اسووتااده شووود اار آن ه در شو ههای انتهاباز ،این ام ان
وجود دارد تا بخشووی از آب تخصیایافته از انتهای ش ه
خارج شووود .نوسووانهای فشووار در شو ه میتواند بهدالیا
مختلف رخ دهد از جمله :برداشوت آب توسک بهرهبرداران
در زمووانهووا و موو ووانهووای مووتوواوواوت ،شوووورایووک
توپوگرافی یووا هوودررفوت آب در ماووویر .تغییرات فشوووار
موویتوووانوود ه و در بوواالدسووووت رخ دهوود و ه و در
پواییندسوووتِ نق وۀ مورد نظر .بر این اسووواس ،با اجرای
دو نو شووو ووه ،انتهووابوواز (شووو ووا  )9و انتهوواباوووتووه
(شووو ووا  )4و ایجوواد تغییرات فشووووار در بوواالدسووووت
و پاییندست هر یک از آنها ،نحوۀ توزیع آب در خک انتقار
ارزیابی شد.
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شکل  -1اجزای سازقدۀ شيی خه ار بی  )aشيی  5ليتی بی ثاقيب و  )bشيی  21ليتی بی ثاقيب
Fig.2. Components of automatic discharge control valve. a) Valve of 5 l/s and b) Valve of 10 l/s

جدوآ  -2سناریههای آزمایش شده ر آزمایشهاه اقشهاه بينالمللی امامخمينی (ره)
Table. 1. Scenarios tested in hydraulic laboratory of Imam Khomeini International University
قهع شهکب
سناریه
Scenario

1

2
3
4

Type of network

شبکه از نوع انتهاباز است .تغییرات دبی در باالدست صورت گیرد و اثر آن روی برداشت آب در پاییندست بررسی میشود.
The network is an open ended type. Discharge changes in the upstream of the network and the effect of
water distribution examined in the downstream of network.

شبکه از نوع انتها باز است و تغییرات دبی -فشار در پاییندست شبکه رخ میدهد.
The network is an open ended type and discharge/pressure changes in the downstream of network.

شبکه از نوع انتهابسته است و تغییرات دبی -فشار در باالدست رخ میدهد.
The network is a closed ended type and discharge/pressure changes in the upstream of network.

شبکه از نوع انتهابسته است و تغییرات دبی -فشار در پاییندست رخ میدهد.
The network is a closed ended type and discharge/pressure changes in the downstream of network.

برای تأمین آب ،از یک مخزن ذخیره با اج  19متر

موتور پمپ ،فشوار در باالدست ش ه بهتدری افزایش داده

م عب اسوووتااده شووود .پمپ گریز از مرکز آب را از مخزن

شووود و پس از آن ،بوا اندازهگیری جریان ع ور یافته از هر

میگیرد و به لولهها میرسووواند و در انتها ،جریان دوباره به

خروجی و قرا ت میزان فشووار در باالدسووت و پاییندسووت

داخووا مخزن برمیگردد .در هر آزمووایش ،میزان دبی کووا

شویرها ،نحوۀ عمل رد شیرهای کنترر دبی بررسی شد .در

ع وری با فلومتر مغناایاوووی  9اینچی قرا ت شووود .برای

مرالۀ بعد نیز بهمنظور ایجاد نوسووان فشار در پاییندست،

انوودازهگویوری مویزان جریووان ع وری از هر خروجی ،از

از یک شیر توپی واقع در انتهای ش ه استااده شد .ابتدا با

روزنههایی اسووتااده شوود که پیشووتر بهاووورت اجمی

باتن تدریجی شیر توپی و بعد با باز کردن تدریجی آن در

واسوونجی شووده بود .هماناور که در ش و ا  9و ش و ا 4

هر مرالووه ،دادهبرداری اوووورت گرفووت و نحوۀ کووارکرد

نشان داده شده است ،شیرهای کنترر دبی  5و  11لیتر بر

شوویرهای خودکار کنترر دبی بار دیگر ارزیابی شوود .باید

ثانیه در شو ههای انتهاباز و انتهاباووته جایگذاری شوودند.

داناووت شوویرهای کنترر دبی با دبیهای اراای  5و 11

بووهمنظور ایجوواد تغییرات فشووووار در خک انتقووار آب در

لیتر بر ثوانیوه قوادر بوه کنترر دبی ،بوهترتیب در محدودۀ

آزمایشوووگاه ،ابتدا با افزایش دور موتور با درایو تنظی دور

اخت ف فشار کارکرد  1تا  11متر و  9تا  15متر هاتند.
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شکل  -9قمای شماتيک از شهکب اقتها باز

شکل  -4قمای شماتيک از شهکۀ اقتها بستب

Fig. 3. Schematic view of open ended network

Fig. 4. Schematic view of closed ended network

نتایج و بحث

هموواناور کووه در شووو ووا  5مشوووواهووده میشوووود،

حالت بدون استفاده از سازۀ کنترل دبی

هویونگوونووه کونوتورلوی بور میزان آبوودهی هر یووک از

با در نظر گرفتن شوومای یک ش و ۀ انتهاباووته (م ابق با

خروجیهوای شووو وۀ مورد نظر وجود نودارد .بهاوریکه

شووو ووا  )4و بوودون نصوووب شووویرهووای کنترر دبی بووا

با تغییر تدریجی فشووار در سوویاووت بهکمک یک شوویر

تغییر دور موتور پمووپ دبی ع وری از خروجیهووای اور و

توپی در پاییندسووت ،میزان جریان از خروجی اور کمتر و

دوم اندازهگیری شوود و در مقابا دور موتور پمپ در شو ا

مازاد آن به خروجی دوم هدایت شد .در نتیجه ،واضح است

 5رسو شود .در این آزمایش یک ش ۀ انتهاباته ،با دبی

کووه توزیع عووادالنوۀ آب بین بهرهبرداران تحووت توواثیر قرار

کوا ورودی معوادر  15لیتر بر ثوانیه مدنظر قرار گرفت.

گیرد.

شکل  -5تهزیع آبدهی ر شهکۀ اقتهابستب ،بدون استدا ه از شيیهای نتیآ بی
Fig. 5. Water distribution in closed ended network without using the discharge control valves
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نحوۀ عملکرد شیرهای کنترل دبی در شبکۀ انتهاباز
سناریوی اول

بهاور کلی ،توزیع آب در ش ههای انتهاباز بهگونهای
است که پس از تحویا آب به بهرهبرداران با توجه به میزان
تقاضووا ،مازاد آن از انتهای شوو ه به پاییندسووت منتقا
میشوووود .با جایگذاری شووویرهای خودکار کنترر دبی در
شو ۀ انتهاباز (م ابق با ش ا  ،)9انتظار میرود که بهرغ
تغییرات فشووار در شوو ه ،از خروجی اور دبی  11لیتر بر
ثوانیوه و از خروجی دوم دبی  5لیتر بر ثوانیوه ع ور کند و
مازاد جریان از خروجی سووم که انتهای ش ه است ،خارج
شووود .ش و ا  ،6روند تغییرات جریان را نا و ت به اخت ف
فشوووار موجود در شووویرهای کنترر دبی نشوووان میدهد.
خ ون قرمز ،بیوانگر میانگین دبی ع وریافته از شووویرهای
کنترر دبی ،در محوودودۀ اخت ف فشووووار کووارکرد این
شیرهاست .یادآوری میشود در این آزمایش با افزایش دور
موتور ،فشوار در باالدسووت ش ه افزایش یافت .در اخت ف
فشوار ادود  1متر (در محدودۀ اراای) ،ابتدا شیر کنترر
 5لیتر بر ثوانیوه شووورو بوه کار میکند و همواره جریانی
تقری اد برابر با دبی اراای ( 5لیتر بر ثانیه) از خروجی دوم
(شو ا  )9خارج میشووود .با افزایش بیشووتر فشووار بهدلیا

جابهجایی دوک به داخا روزنه ،درجۀ اناداد آن افزایش و
سووو ح مق ع موثر جریوان کواهش مییوابد .از این رو ،با
افزایش فشوووار ،شووویر خودکار کنترر دبی مانع از افزایش
میزان جریان میشوووود و دبی تقری اد معادر  5لیتر بر ثانیه
خواهد بود .با توجه به شوو ا  ،6دیده میشووود در شووویر
کنترر دبی  5لیتر بر ثوانیوه زموانی که اخت ف فشوووار در
شو و ه به بیش از  11متر میرسووود ،شووویر از مدار خارج
میشوود و دبی نیز با افزایش فشووار ،روند اعودی مییابد.
در شو ا  ،6روند تغییرات شوویر کنترر با دبی اراای 11
لیتر بر ثانیه نیز نشووان داده شووده اسووت .زمانیکه اخت ف
فشوووار به  9متر میرسووود ،جریان ع وری نزدیک به دبی
اراای ( 11لیتر بر ثوانیوه) خواهد بود .با افزایش اخت ف
فشوووار بهمیزان  15متر ،شووویر کنترر دبی قادر به تنظی
جریان ع وری است .با توجه به ش ا  6در سناریوی اور،
مقادیر میانگین دبی برآورد شده اااا از شیرهای کنترر
 5و  11لیتر بر ثانیه در محدودۀ کارکرد خود بهترتیب برابر
با  5/95و  11/11لیتر بر ثانیه است که میزان اخت ف این
مقوادیر ناووو وت بوه دبی اراای ( 5و  11لیتر بر ثوانیه)
بهترتیب برابر با  0و  1/1دراووود اسوووت که این امر بیانگر
عمل رد قابا ق ور شیرهای کنترر دبی است.

شکل  -6عملکی شيیهای نتیآ  5و  21ليتی بی ثاقيب( ،تغييیات بی -فشار ر باال سک شهکۀ اقتهاباز)
Fig. 6. The performance of flow control valves of the design discharges of 5 and 10 l/s
)(discharge/pressure changes in the upstream of open ended network

931

مطالعۀ آزمایشهاهی عملکی شيی خه ار نتیآ بی

جدوآ  -1ارزیابی عملکی شيیهای نتیآ بی ر سناریههای مختلف ار ی
Table. 2. Evaluation of discharge control valves in all four scenarios
بی طیالی

شماره

(ليتی بی

سناریه

ثاقيب)

Number
of
Scenario

Design
discharge
)(l/s

5
10
5
10
5
10
5
10

1
2
3
4

مياقهين بی عههری
ر محدو ه اختالف
فشار ار ی شيی
نتیآ (ليتی بی ثاقيب)
Average of the
observed
)discharges (l/s

5.35
10.11
5.22
10
5.40
9.87
5.55
9.61

اختالف بی

لدا ثی اختالف بی

لداقل اختالف بی

اقحیاف معيار ر

مياقهين قسهک

تحهیلی قسهک بب

تحهیلی قسهک بب

محدو ۀ اختالف

بب بی طیالی

بی طیالی ( رصد)

بی طیالی ( رصد)

فشار ار ی شيی

( رصد)
Deviation
from the
design
)discharge (%

Maximum
deviation of
observed
discharge from
design discharge
)(%

Minimum
deviation of
observed
discharge from
design discharge
)(%

Standard
deviation in the
design
differential
pressure range

7
1.1
4.4
0
8
-1.3
11
-3.9

12.06
9.57
11.29
10.47
20.32
5.27
12.56
1.60

2.67
-11.88
-2.86
-8.91
-1.05
-7.92
8.79
-5.98

±0.13
±0.53
±0.18
±0.49
±0.28
±0.38
±0.05
±0.20

سناریوی دوم

نتیآ

توغویویورات فشووووار ،شووویورهووای کونترر دبی همواره

در این سووناریو ،تاثیر نوسووانهای فشووار در پاییندسووت

جوریووان توقوریو واد ثووابووتووی از خووود عو ووور میدهنوود.

ش و ۀ انتهاباز بر تحویا اجمی آب بررسووی شووده اسووت.

جوودور  ،۲عومولو رد شووویرهووای کنترر  5و  11لیتر

نتوای اااوووا از دادهبرداریها در قالب نمودار شووو ا 0

بوور ثووانوویووه را در سووونوواریوووی دوم بووهاوووورت کمی

نشووان داده شووده اسووت .مشوواهده میشووود که با وجود

نشان میدهد.

شکل  -9قمه ار عملکی شيیهای نتیآ  5و  21ليتی بی ثاقيب( ،تغييیات بی -فشار ر پایين سک شهکۀ اقتهاباز)
Fig. 7. The performance of flow control valves of the design discharges of 5 and 10 l/s (discharge/pressure changes in
)the downstream of open ended network
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نحوۀ عملکرد شیییر کنترلهای  1و  91لیتر بر ثانیه در

سوازههای کنترر دبی ،مشاهده میشود که در شیر کنترر

شبکۀ انتهابسته

دبی  5لیتر بر ثوانیوه ،میانگین دبی تحویا داده شوووده در

سناریوی سوم

شو ه ادود  2دراد بیشتر از میانگین دبی اراای شده

میزان آبگیری در شوو ۀ انتهاباووته بهدلیا ماهیتی که

( 5لیتر بر ثانیه) است در االیکه این مقدار در شیر کنترر

دارد( ،ش ا  ،)4الزاما باید برابر با میزان اج تحویلی آب

 11لیتر بر ثانیه ادود  1/9دراووود کمتر از دبی اراای

به بهرهبرداران باشوود .از این رو در این تحقیق با جایگذاری

میباشد .به این ترتیب میتوان گات که هر یک از شیرهای

شویر کنتررهای  5و  11لیتر بر ثانیه در ش ۀ انتهاباته،

کنترر دبی  5و  11لیتر بر ثوانیوه ،بوهترتیوب در محدوده

انتظار میرود که بهرغ تغییرات فشار در ش ه ،همواره از

اخت ف فشوووار کارکرد  1تا  11متر و  9تا  15متر قادر به

خروجی اور دبی  11لیتر بر ثانیه و از خروجی دوم دبی 5

تونوظویو جوریووان تحویلی در محوودودۀ دبی اسووووت.

لیتر بر ثانیه (م ابق با ش ا  )4ع ور کند .ش ا  ،2میزان

در جوودور  ،۲بووا توووجووه بووه مووقووادیوور میووانگین دبی

دبی ع وریافته از شوویرهای کنترر  5و  11لیتر بر ثانیه را

ع وریافته در سووناریوی سوووم و پایین بودن دراوود خ ای

در شو ۀ انتهاباته در مقابا تغییرات اخت ف فشار نشان

ناووو ی در هر دو سووووازه  5و  11لیتری ،میتوان بووه

میدهد .با توجه به ش و ا  ،2با رس و مقادیر میانگین دبی

عمل رد م لوب این دو سوووازه در شووو وۀ انتهواباوووته

تحویووا داده شوووده (خ ون خک چین) برای هر یووک از

پی برد.

شکل  -8قمه ار عملکی شيیهای نتیآ  5و  21ليتی بی ثاقيب( ،تغييیات بی -فشار ر باال سک شهکۀ اقتهابستب)
Fig. 8. The performance of the flow control valves of the design discharges of 5 and 10 l/s (discharge/pressure
)changes in the upstream of closed ended network

سناریوی چهارم

در ش ا  3نشان داده شده است که با وجود تغییرات فشار

در شو ا  ،3نحوۀ عمل رد شیرهای خودکار کنترر دبی

در پاییندسووت شوو ۀ انتهاباووته ،هر دو خروجی جریانی

در زمانی نشووان داده شووده اسووت که تغییرات فشووار در

متناسب با دبی اراای ( 5و  11لیتر بر ثانیه) از خود ع ور

پاییندست ش ۀ انتهاباته رخ میدهد (سناریوی چهارم)،

می دهند .به بیان دیگر ،با تغییر فشار در پاییندست سازه،

931

مطالعۀ آزمایشهاهی عملکی شيی خه ار نتیآ بی

شوویر کنترر دبی نیز بهاووورت هوشمند عما میکند و با

اووداکوتور دبوی توحویلی ،ناووو ووت بووه میووانگین دبی

تنظی مجدد افت انرکی قادر است تا همواره دبی مورد نظر

ع وریافته ،بهترتیب برابر  -۲/۲9و  5/65دراوود اسووت .از

را از خود ع ور دهد .با توجه به جدور  ۲میتوان گات که

این رو ،این شووویرهووای کنترر دبی میتواننوود بووا وجود

مقوادیر جریوان ع وریافته از سوووازۀ  5لیتری ناووو ت به

نوسووانهای فشووار در پاییندسووت ش ه همواره دبی قابا

میانگین دبی ع ور یافته اداکتر  1/4و اداقا -1/3دراد

قو ولی (در محوودودۀ اخت ف فشووووار اراای) از خود

اخت ف دارد .در سوووازۀ  11لیتر بر ثانیه ،میزان اداقا و

ع ور دهند.

شکل  -7قمه ار عملکی شيیهای نتیآ  5و  21ليتی بی ثاقيب (تغييیات بی -فشار ر پایين سک شهکۀ اقتهابستب)
Fig. 9. The performance of the flow control valves of the design discharges of 5 and 10 l/s (discharge/pressure
)changes in the downstream of closed ended network

بوهعنوان جمعبنودی کلی ،بوا توجوه بوه جدور  ۲و

نتیجهگیری

مقادیر انحراف معیارهای محاسو ه شووده برای سووناریوهای

در این پژوهش ،کواربرد شووویر خودکار کنترر دبی با

مختلف ،میتوان نتیجه گرفت که بهترین عمل رد شیرهای

هدف به ود تحویا اجمی آب در ش و ههای انتقار آب با

کنترر دبی در االتی اسوت که در شو ۀ انتهاباته نصب

لوله بررسوی و نشوان داده شد این شیرفل ه به نوسانهای

شوده باشند و تغییرات فشار در پاییندست ش ه رخ دهد

فشوار در باالدسوت و پاییندسووت شو ه اااس نیات و

(سوناریوی شماره  .)4در این االت ،کمترین انحراف معیار

بدون نیاز به انرکی ال تری ی و تجهیزات دیگر مانند ااگر

در محدودۀ اخت ف فشوووار کارکرد شووویرهای کنترر دبی

و غیره ،تنهوا در عملیوات م انی ی قادر به توزیع جریان با

وجود دارد.

دبی تقری ا ثابت (در محدودۀ اخت ف فشوار اراای) است.

در دورۀ بهرهبرداری ،عمل رد این نو از شووویرهووای

با نصوووب شووویرهای خودکار کنترر دبی در خ ون لوله با

کنترر تحوت تاثیر تغییرات سوووختی فنر قرار میگیرد که

انتهای باز و باوووته ،در اوووورت وقو تغییرات فشوووار در

بهلحاظ فنی از محدودیتهای آن میتواند باشووود .با توجه

باالدسووت یا پاییندسووت آنها ،عمل رد این ابزار بررسووی و

به نحوۀ بهرهبرداری ،الزم است تا برای اامینان از عمل رد

نشوان داده شود که با رخداد نوسانهای فشار در باالدست

احیح ،این ق عه در فاالههای زمانی معین عوض شود.

شوو ههای انتهاباز و انتهاباووته ،میانگین دبی تحویلی در
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 زمانیکه تغییرات فشوار در پاییندست شیر.اراای اسوت

 لیتر بر ثانیه بهترتیب برابر5 محدودۀ اراای شوویر کنترر

 شوویر،) کنترر دبی رخ میدهد (مشووابه با االت اسووتغرا

 لیتر11  لیتر بر ثانیه و برای شووویر کنترر5/41  و5/95 با

خودکار کنترر دبی با تغییر درجۀ اناووداد سووازه از اریق

 به تع یر. لیتر بر ثانیه است3/20  و11/11 بر ثانیه برابر با

 همواره دبی تقری اد برابر با دبی اراای از خود ع ور،روزنوه

، بوا تغییر فشوووار در بواالدسوووت شووویر کنترر دبی،دیگر

 شوویرهای کنترر، در این االت در شوو ۀ انتهاباز.میدهد

 لیتر بر ثانیه در ش ههای انتهاباز و انتهاباته5 شیرکنترر

 دراوود و4/4  لیتر بر ثانیه بهترتیب با اخت ف11 و5 دبی

 دراوود2  و0 قادر به توزیع عادالنۀ آب با اخت ف بهترتیب

11 اوار دراود و در ش ۀ انتهاباته بهترتیب با اخت ف

 لیتر بر ثانیه در11  شیر کنترر.ناو ت دبی اراای است

 دراوود از دبی اراای آب را به بهرهبردار-9/3 دراوود و

شو ۀ انتهاباز و ش ۀ انتهاباته قادر به توزیع عادالنۀ آب

.تحویا میدهند

 دراد نا ت به دبی-1/9  و1/1 به بهرهبرداران با اخت ف
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Extended Abstract
Introduction
Using pipelines instead of open channels for conveying water is getting much important recently. This type
of pipe-water transfer, which is associated with a pressure below 15 meters, is known as low-pressure
pipelines. Transfer of water through low pressure pipes can greatly prevent unnecessary losses of irrigation
water. In this study, the application of a kind of volumetric water delivery structure known as discharge
control valve was investigated. This instrument is used without implementing electronic facilities for water
delivery in low pressurized pipe networks. For this purpose, two valves of the design discharges of 5 and 10
l/s are fabricated based on the design guidelines available in the literature. Their performances are
experimentally tested in closed and open ended irrigation networks. The result showed that the valves of the
design discharges of 5 and 10 l/s are not sensitive to pressure fluctuations in low pressurized networks and
can deliver water with an almost constant discharge.

Methodology
This study presents an experimental approach of the application of discharge control valve for fairly water
distribution in low pressurized irrigation networks. According to Table.1, four scenarios were defined to
evaluate the performance of the flow control valves. Therefore, two experimental setups of open and closed
ended networks were constructed in hydraulic laboratory of Imam Khomeini Intentional University, IKIU.
Flow control valves of the design discharges of 5 and 10 l/s were installed in the water conveyance pipelines.
Then, applying pressure changes at either upstream or downstream of the valves their performances were
evaluated experimentally.
Table. 1. Scenarios tested in hydraulic laboratory of Imam Khomeini International University
Scenario

Type of network

2

The network is an open ended type. Discharge changes in the upstream of the network and the effect
of water distribution examined in the downstream of network.
The network is an open ended type and discharge/pressure changes in the downstream of network.

3
4

The network is a closed ended type and discharge/pressure changes in the upstream of network.
The network is a closed ended type and discharge/pressure changes in the downstream of network.

1
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Results and Discussion
According to Table.2, it is concluded that the control discharge valves with the design discharge of 5 and 10
l/s can be used successfully to achieve the goal of volumetric water delivery. In all tested scenarios the
delivered water deviates less than almost 10% compared to the associated design values. Consequently, an
automatic discharge control valve can be implemented in a network to achieve a reasonable water uniformity
which is irrespective to both sources and locations of the pressure fluctuations.
Table.2. Error percentage of control discharge valves in all four scenarios
First Scenario
Design
discharge
(l/s)

5
10

Operational
differential
pressure
range (m)

1-10
3-15

Average of
the

Second Scenario
Deviation from the

observed
discharges
(l/s)

design discharge
(%)

5.35
10.11

7
1.1

Design
discharge (l/s)

range (m)

5
10

Third Scenario
Design
discharge
(l/s)

5
10

Operational
differential
pressure
range (m)

1-10
3-15

Deviation from the
design discharge
(%)

Design

8
-1.3

Operational
differential

discharge (l/s)

pressure
range (m)

5
10

1-10
3-15

(l/s)

5.40
9.87

1-10
3-15

Average of
the

Deviation
from the

observed
discharges
(l/s)

design
discharge
(%)

5.22
10

4.4
0

Fourth Scenario

Average of
the
observed
discharges

Operational
differential
pressure

Average of

Deviation

the
observed
discharges

from the
design
discharge

(l/s)

(%)

5.55
9.61

11
-3.9

Conclusions
Fairly water distribution is an important issue in the irrigation section. In this research, the application of a
flow control valve is investigated to improve uniform flow distribution in irrigation networks. Discharge
control valves were installed in open and closed-ended pipe networks. According to the experimental results,
it was found that the discharge control valves of the design discharges of 5 and 10 l/s deliver average
discharges of 5.35 and 9.89 l/s respectively. The results indicated that the constructed control valves can be
used effectively to deliver an almost constant discharge which is irrespective to the pressure fluctuations.
Keywords: Fairly Water Distribution, Low Pressurized Irrigation Networks, Volumetric Water Delivery
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