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ABSTRACT
Common fog production methods in aeroponic systems have some the disadvantages and limitations. So, an
initial study was carried out to assess the feasibility to use the fog production technology through ultrasound.
The effect of four independent variables, namely, over piezoelectric fluid head at three levels of 20, 30 and 40
mm, three levels of reservoir dimensions, three levels of piezoelectric location at the bottom of the reservoir,
and fertilizer concentration in solution at four levels of 0, 2.5, 5, and 7.5 g.L-1 on fog production rate, electrical
conductivity changes, and total dissolved solids as dependent variables were investigated. The effects of three
variables of concentration, piezoelectric position and reservoir dimensions on the rate of fog production were
significant at 1% probability level. Also, the effect of fluid head was significant at probability level of 5%. The
results indicated that the water-soluble nutrients could be transported better by ultrasound at a certain range of
soluble concentrations.
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 .1گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،
کرج ،ایران
 .2گروه مهندسی فناوری صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/10/21 :تاریخ بازنگری -1399/2/5 :تاریخ تصویب)1399/2/21 :

چکيده
روشهای مرسوم تولید مه در سامانههای هوا کشت ،معایب و محدودیتهای چشمگیری دارند .بر این اساس ،در راستای
بهکارگیری فناوری تولید مه به روش امواج فراصوت ،امکانسنجی اولیه انجام گرفت .اثر چهار متغیر مستقل ،یعنی ارتفاع
مایع باالی پیزوالکتریک در سه سطح  30 ،20و  40میلیمتر ،ابعاد مخزن تولید مه در سه سطح ،موقعیت قرارگیری
پیزوالکتریک در کف مخزن در سه سطح ،و غلظت کود در محلول در چهار سطح  ،5 ،2/5 ،0و  7/5گرم در لیتر ،بر سه
متغیر وابستۀ نرخ تولید مه ،تغییرات رسانایی الکتریکی ،و مجموع مواد جامد محلول بررسی شدند .اثر سه متغیر غلظت،
موقعیت پیزوالکتریک ،و ابعاد مخزن بر میزان نرخ تولید مه در سطح احتمال  %1و اثر ارتفاع محلول در سطح احتمال %5
معنیدار بودند .نتایج نشان می دهند که سامانه فراصوتی در دامنه خاصی از غلظت محلول ،موادمغذی محلول در آب را
بهتر منتقل میکند.
واژههای کليدی :پیزوالکتریک ،نرخ تولید مه ،رسانایی الکتریکی ،مجموع مواد جامد محلول

مقدمه
آب بهعنوان مهمترین رکن حیات بعد از هوا اصلیترین عامل بقای
گیاهان و حیوانات است .با توجه به این واقعیت که هیچ مایعی
نمیتواند جایگزین آب گردد تردیدی باقی نمیماند که بزرگترین
چالش فراگیر نسل آینده کمبود آب بوده و عدم سرمایهگذاری
جدی و اصولی بر روی آن تهدیدی برای ابقاء نسل بشر است
( .)Jalilvand & Noori Hendi, 2010در مناطق خشک و کم
باران ،آب بهعنوان اصلیترین عامل محدودکننده توسعه ،پیشرفت
و انجام فعالیتهای انسانی مطرح است ( Jalilvand & Noori
 .)Hendi, 2010با توجه به کمبود بارش در دهههای اخیر از
یکسو و تأثیر بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده
آب از سوی دیگر ،مدیریت و استفاده از روشهای نوین کشت
جهت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ضروری به نظر می-
رسد.
کشت هیدروپونیک با قابلیت کیفیت و کمیت باالی تولید
محصول ،یکی از روشهای کشت است که از سالها قبل
دانشمندان به اهمیت آن پی بردهاند .در این تکنیک آب و مواد

غذایی به میزان موردنیاز در اختیار گیاه قرار گرفته و از هدرروی،
آلودگی و مسمومیت آب جلوگیری شده و درنهایت با صرف
هزینههای کمتر تولید ،بازدهی بیشتر اقتصادی حاصل میشود
( .)Estaji, & Roosta, 2015در روش هیدروپونیک ،کلیه عوامل
تأثیرگذار بر تولید تحت کنترل است .درحالیکه در روشهای
معمول کشت در خاک ،تعداد زیادی از پارامترهای خاک
کنترلشده نیست و اطالع از آنها نیز بسیار دشوار یا غیرممکن
است .واکنشهای شیمیایی خاک ،عملکرد میکروارگانیسمها،
وضعیت هوا ،اکسیژن و دیاکسید کربن بهطور کامل شناسایی
نشده و رسیدن به تولید بیشینه میسر نیست .درحالیکه در کشت
هیدروپونیک ،اجزای سیستم ،قابلکنترل و قابل مدیریت بوده و
رسیدن به تولید بهینه و حداکثری امکانپذیر است.
کشت هیدروپونیک دارای  6روش کلی شامل روش نوار
غذایی ( ،)1NFTشناوری ،مویینگی ،قطرهای ،غوطهوری ()2DWC
و هواکشت است .یکی از روشهای جدید کشت هیدروپونیک
سیستم هواکشت است که در نوع خود مدرنترین روش کشت
محسوب میشود ( .)Nugaliyadde et al., 2005سیستم
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هواکشت ،یکی از روشهای کشت بدون خاک در محیطهای رشد
کنترلشده است .در این روش قسمتهای زیرزمینی گیاه در
داخل یک محفظه تاریک قرار داشته و توزیع آب و مواد غذایی به
ریشه گیاه توسط یک مه پاش انجام میگیرد ( Roosta et al.,
 .)2013عالوه بر کاهش مصرف آب ،از مزایای سیستم هواکشت
در مقایسه با سایر روشهای سیستمهای آبکشت و روش کشت
رایج میتوان به بهبود هوادهی اطراف ریشهها ( Soffer et al.,
 ،)1988افزایش محصول ناشی از رشد ریشه در هوا و بدون فشار
مکانیکی ( ،)Gysi & Von Allmen, 1997بازیافت و استفاده
مجدد از محلول غذایی و کنترل خوب ترکیب محلول غذایی و
 )Rezaei et al., 2014( pHاشاره کرد .عالوه بر این ،جلوگیری از
بیماریهای خاکزی ( ،)Lugt et al., 1964مناسب بودن برای
تولید عاری از ویروس بعضی از محصوالت (،)Kang & Han, 2005
افزایش سرعت رشد و تسریع فرایند تولید بذر سالم ( & Nichols
 ،)Christie, 2002برداشت راحتتر و تمیزتر بعضی از محصوالت
و امکانپذیری مدیریت اندازه محصول در برداشتهای متوالی
( )Ritter et al., 2001از دیگر مزایای روش هواکشت هستند.
با توجه به مزایای بیانشده برای سیستم هواکشت ،در

شرایط کمبود و بحران آب ،این فنّاوری کشور را قادر میسازد تا
بذور و محصوالت موردنیاز خود را سریع ،در مقادیر زیاد ،با قیمت
مناسب و سالمت باال تولید نماید .لذا این فنّاوری میتواند در
تأمین پایدار محصوالت کشاورزی موردنیاز از لحاظ اقتصادی و
تأمین امنیت غذایی نقش به سزایی ایفا نماید ( Hassanpanah,
.)2014
بهینهسازی و افزایش عملکرد تولید گیاهان در سامانههای
هواکشت از دو جنبه برای بهینهسازی )1:رسیدن به پروتکلهای
مناسب رشد و  )2تجهیزات کنترلی قابل بررسی است .از
قسمتهای اصلی در سامانههای هواکشت ،سامانه تولید و انتقال
مه به ریشه گیاه است .در حال حاضر ،در سامانههای هوا کشت،
جهت تولید مه از سامانههای گریز از مرکز (معموالً دیسک
چرخان) و نازلهای مه پاش استفاده میشود ( Eknadiosyants,
 .)1970; Topp & Eisenklam, 1972نازلهای مه پاش به دو
روش قادر به تولید مه هستند .روش اول مایع تحت فشار از نازل
خارج میشود .در روش دوم مایع تحت فشار نیست بلکه هوای
تحت فشار از نازل خارج شده و باعث ایجاد فشار منفی در دهانه
نازل شده و مایع را مکش میکند (شکل .)1

شکل  -1روشهای مکانيکی توليد مه ،الف) ديسک چرخان ،ب) نازل مايع کمفشار و هوای تحت فشار ،ج) مايع تحت فشار

یکی از روشهای جدیدی که در سالهای اخیر برای تولید
مه مورد استفاده قرار گرفته است ،استفاده از امواج مکانیکی
فراصوت است .به امواج صوتی که دارای بسامدی بیشتر از بازهی
بسامدی شنوایی انسان (محدودهی  20هرتز تا  20کیلوهرتز)
هستند ،امواج فراصوت گفته میشود .برای تولید امواج فراصوت
بهصورت مصنوعی روشهای بسیاری وجود دارند .در تولید امواج
مکانیکی با استفاده از الکتریسیته معموالً از دو روش مغناطیسی
یا خاصیت پیزو الکتریسیته استفاده میشود .در سالهای اخیر،
این فناوری کاربردهای زیادی در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی

پیداکرده است (.)Firouz et al., 2019
بعد از مشاهدات انجامشده در مهسازی مایعات بهوسیله
امواج فراصوت (،)Wood & Loomis, 1927; Söllner, 1936
تالشهای اولیه برای توضیح پدیده مهسازی انجام گرفت .مطابق
با نتایج حاصل از مدلسازی ،فرآیند مهسازی مایعات توسط امواج
فراصوت ،دو ایده کلی در مورد مکانیسم تولید قطرات مطرح
گردید )1 .عدهای از پژوهشگران عقیده دارند ،امواج پراکندهشده
توسط مبدل فراصوت باعث وقوع پدیده کاویتاسیون ،مستقیماً در
زیر سطح مایع گردیده و ترکیدن حبابها ،مومنتوم قطرات مایع
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را به حدی باال برده که با غلبه بر نیروی کشش سطحی و گرانش
از سطح مایع جدا شده و منجر به تشکیل مه میگردند ( Simon
 )2 .)et al., 2015عدهای دیگر معتقدند که ناپایداریهای موجود
در امواج سطحی عامل ایجاد امواج کاپیالری در سطح مایعات
شده و منجر به فرآیند مهسازی میگردد ( .)Rooney, 1981برای
سالهای زیادی این دو تئوری مبنای توضیح علت وقوع پدیده
اتمیزه شدن ذرات مایع در اثر امواج فراصوت بود .اگرچه نتایج
مهسازی با تلفیق این دو تئوری با عنوان "تئوری پیوستگی"توسط
دیگران نیز مطرح شده است ( Boguslavskii & Éknadiosyants,
 .)1969نتایج تحقیقات انجامشده نشان دادند که فرآیند مهسازی
مایعات توسط امواج فراصوت ،ترکیبی از هر دو تئوری مطرحشده
میباشد و برهمکنش امواج کاپیالری و تنش اعمالی از طرف
کاویتاسیون مایع ،منجر به تشکیل قطرات مایع میگردند ( Topp,
.)1973; Chiba, 1975; Boguslavski, 1969
از یکسو ،روش اتمیزه کردن مایع مغذی تأثیر قابلتوجهی
در اندازهی ذرات تولیدشده دارد و از سوی دیگر ،اندازهی نسبی
قطرات تولیدشده تأثیر بسزایی در درصد جذب مواد غذایی توسط
نمونهها دارد .اندازهی نسبی ذرات مه تولیدی توسط مکانیسم
فراصوت در مقایسه با مکانیسمهای دیگر کوچکتر و دارای توزیع
اندازه یکنواختتری است که تحت این شرایط جذب آنها توسط
بافت گیاهی آسانتر میگردد .همچنین روشهای متداول تولید
مه در سامانههای هوا کشت دارای معایبی از قبیل ایجاد تنش
برشی بر روی ریشه گیاه در اثر دمش هوا درون سیستم ،مسدود
شدن نازلهای مه پاش در اثر تماس مداوم با نمکهای محلول
در مواد غذایی و نیاز به استفاده از تجهیزات اضافی بهمنظور
بازیافت مه پس از میعان بر روی ریشه گیاه هستند.
با توجه به موارد گفته شده ،تامین امنیت غذایی کشور از
یکسو و کمبود بارش در سالهای اخیر از سوی دیگر ،ایجاب
میکند که در بخش کشاورزی سرمایهگذاری بیشتری بر روی
توسعه سیستمهای نوین پرورش گیاهان صورت گیرد .کشت
هواکشت از روشهای نوین کشت و دارای مزایای زیادی نسبت
به روشهای متداول کشت است .از قسمتهای اصلی سامانههای
هواکشت ،سامانه تولید مه است که تاثیر قابل توجهی بر کیفیت

و کمیت جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه داشته و در نهایت
کیفیت و کمیت محصول تولیدی را تحت تاثیر قرار میدهد .با
توجه به مزایای روش فراصوت در تولید مه نسبت به روشهای
متداول ،امکان سنجی و بررسی پارامترهای موثر مهسازی به روش
فراصوتی در سامانههای هواکشت ضروری به نظر میرسد .بررسی
منابع نشان داد که تا کنون هیچ گونه پژوهشی در راستای مطالعه
پارامترهای موثر بر نرخ تولید مه محلولهای غذایی با رویکرد به
کارگیری در سامانههای هواکشت ،صورت نگرفته است .بدین
منظور در این تحقیق مهسازی تیمارهای مختلف محلول آب مقطر
و کود  NPKبا استفاده از امواج فراصوت از یک محرک
پیزوالکتریک برنامهریزی شد .چهار پارامتر )1 :موقعیت
پیزوالکتریک در مخزن )2 ،ارتفاع سیال باالی پیزوالکتریک)3 ،
ابعاد محفظه تولید مه و  )4غلظت کود شیمیایی در آب بهعنوان
متغیرهای مستقل و نرخ تولید مه ،تغییرات مجموع مواد جامد
محلول 1و رسانایی الکتریکی 2بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شدند.

مواد و روشها
آمادهسازی محلول

برای بررسی قابلیت استفاده از مه ساز فراصوتی در سامانههای
هواکشت ،چهار تیمار غلظت برای مایع مغذی در نظر گرفته شد.
تیمار اول مربوط به آب بدون وجود هیچگونه افزودنی بود .سه
تیمار دیگر از انحالل کود ( NPK-20-20-20یکی از رایجترین
کودهای شیمیایی مورداستفاده در انواع روشهای کشت
هیدروپونیک با قابلیت انحاللپذیری  )%100ساخت شرکت
 Mugaveroایتالیا به دست آمدند (جدول  .)1غلظتهای
مورداستفاده  5 ،2/5و  7/5گرم در لیتر بودند .بهمنظور اطمینان
از یکسان بودن نمونهها برای هر تیمار غلظت ،مقدار مورد نیاز از
هر تیمار غلظت برای انجام کل آزمایشها با توجه به حجم مخزن
محاسبه و تهیه شد .پس از آماده کردن مقدار موردنیاز از هر تیمار
غلظت و قبل از قرارگیری در معرض کارکرد پیزوالکتریک ،مقدار
 TDSو  ECاولیه هریک از تیمارها اندازهگیری شد.

جدول  -1ترکيب کود شيميايی  NPK-20-20-20ساخت شرکت  Mugaveroايتاليا
ماده شيميايی

فرمول شيميايی

درصد

نیتروژن به فرم آمونیوم
نیتروژن به فرم نیترات
نیتروژن به فرم اوره
فسفر قابلاستفاده
پتاسیم محلول در آب

N-NH4

3/9
3/6
12/5
20
20

)1 Total Dissolved Solids (TDS

N-NO2
N-NH2
P2O3
K2O

)2 Electrical Conductivity (EC
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سامانه توليد مه

اعمال فشار به برخی از کریستالها مانند کوارتز ،که مرکز تقارن
ندارند ،باعث تولید الکتریسیته میشود .این فرآیند در اثر جابجا
شدن دوقطبیهای ایجادشده در کریستال و پدید آمدن میدان
الکتریکی رخ میدهد .عکس این فرآیند نیز در مواد پیزوالکتریک
رخ میدهد؛ یعنی با اعمال جریان الکتریسیته به اینگونه مواد،
میتوان باعث ایجاد تنش و فشار و درنتیجه ایجاد ارتعاش و نوسان
در آنها شد .نوسان با دامنه بسیار کم و بسامد بسیار زیاد میتواند
اثرات موضعی شدیدی ایجاد کند که از این اثرات ایجادشده
میتوان برای کاربردهای مختلف استفاده کرد .برای تولید مه از
پیزوالکتریکهای سرامیکی با قطر  20و ضخامت  1میلیمتر
استفاده شد .برای راهاندازی پیزوالکتریک ،یک مدار الکتریکی با
خروجی فرکانس  1/12مگاهرتز و ولتاژ  30ولت طراحی و ساخته
شد .در آزمایشهای انجامشده ،نُه عدد پیزوالکتریک در کف سه
مخزن با ابعاد متفاوت قرار داده شد (شکل  .)2بهمنظور بررسی
موقعیت پیزوالکتریک در نرخ مه تولیدی و نیز جلوگیری از ایجاد
خطا در اثر باز و بسته کردن اجزای سامانه ،سه عدد پیزوالکتریک
در کف هر مخزن نصب شد .سه موقعیت گوشه ،مرکز و میانی
برای پیزوالکتریکها ی هر مخزن در نظر گرفته شد .ابعاد سه
مخزن مورد استفاده و موقعیت پیزوالکتریکها نسبت به مرکز
مخزن در جدول  1ذکر شده است.
الزم به ذکر است که در موقعیت مرکزی ،مرکز
پیزوالکتریک دقیقاً در مرکز مخزن قرار گرفت .موقعیت گوشه و
میانی ،هر دو بر روی یک قطر مخزن قرار داشتند .موقعیت گوشه
بهگونهای در نظر گرفته شد که مرکز آن دورترین فاصله ممکن با
مرکز مخزن را داشته باشد .مرکز موقعیت میانی دقیق ًا بر نقطه
میانی بین مرکز مخزن و مرکز موقعیت گوشه در نظر گرفته شد.

برای نصب پیزوالکتریک در کف مخزن از ورق آکریلیک (پلی
متیل متاکریالت) به ضخامت  6میلیمتر در قسمت فوقانی و ورق
 PVCبه ضخامت  16میلیمتر در قسمت تحتانی پیزوالکتریک
استفاده شد .بهمنظور قرارگیری مطلوب و جلوگیری از لقی
احتمالی ،ورق آکریلیک و  PVCبا دستگاه برش لیزر و متناسب با
ابعاد مقطع مخزن بریده شدند .همچنین بر روی ورق آکریلیک
سه سوراخ با قطر  18میلیمتر توسط برش لیزر ایجاد شد تا
پیزوالکتریکها از طریق این سوراخها با مایع (محلول آب مقطر
و کود شیمیایی با غلظتهای متفاوت) در تماس قرار گیرند.
بهعالوه ،به ازای هر پیزوالکتریک ،توسط برش لیزر سه عدد جای
پیچ بر روی ورق آکریلیک با زاویه  ᵒ120نسبت به یکدیگر ایجاد
شد تا دو ورق آکریلیک و  PVCتوسط پیچها به یکدیگر محکم
شوند .بهمنظور یکنواخت بودن اثر ارتعاش پیزوالکتریک ها ،برای
بستن پیچهای محکم کننده ورق آکریلیک به  PVCاز پیچگوشتی
 Trotec-PSCS10مجهز به کنترل گشتاور استفاده گردید .سه
ورق آکریلیک برش خورده در شکل  2نشان دادهشدهاند.
جدول  -2ابعاد مخازن مورد استفاده و فاصله قطری مرکز پيزوالکتريک
نسبت به مرکز مخزن برای دو موقعيت گوشه و ميانی

طول ()mm
عرض ()mm
ارتفاع ()mm
فاصله موقعیت گوشه
نسبت به مرکز مخزن
()mm
فاصله موقعیت میانی
نسبت به مرکز مخزن
()mm

مخزن شماره

مخزن شماره

مخزن شماره

1

2

3

110

160

130

80

105

130

100

80

80

48

74

70

24

37

35

شکل  -2سه ورق آکريليکی برش خورده توسط ليزر جهت حذف درجات آزادی سراميک پيزوالکتريک

استفاده از ورق آکریلیک و  PVCدر نصب پیزوالکتریک با
هدف ثابت کردن پیزوالکتریک در جای خود و حذف درجات

آزادی آن انجام گرفت .با توجه به اتصال صلب پیزوالکتریک به دو
ورق آکریلیک و  PVCبهعنوان تکیهگاه از یکسو ،و جرم قابل
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مالحظه مجموعه مخزن و تکیهگاهها از سوی دیگر ،از انتقال مؤثر
ارتعاشات تولید شده توسط پیزوالکتریک به محلول اطمینان
حاصل گردید .نمای انفجاری مخزن تولید مه در شکل  3نشان
دادهشده است .در قسمت باالیی و پایینی پیزوالکتریک برای
جلوگیری از آسیب مکانیکی به آن و شکستگی احتمالی و
همچنین آببندی قسمت زیرین پیزوالکتریک از واشر سیلیکونی

استفاده گردید .پیزوالکتریک بین دو واشر در باال و پایین خود و
واشرها بهنوبه خود بین ورق آکریلیک و  PVCقرار گرفتند.
همچنین دو رشته سیم خروجی از پیزوالکتریک از بین دو ورق
عبور دادهشده و با ایجاد سوراخ ریزی در قسمت فوقانی مخزن به
مدار الکتریکی مربوطه متصل گردیدند.

شکل  -3نمای انفجاری مخزن توليد مه  )1لوله ورود هوا  )2لوله خروجِ مه  )3در آببند مخزن  )4پيچهای محکم کننده  )5ورق آکريليک  )6واشرهای
سيليکونی  )7سراميک پيزوالکتريک  )8ورق  )9 PVCمخزن آببند

سامانه انتقال مه

برای ایجاد قابلیت اندازهگیری نرخ مه تولیدشده الزم بود که مه
تولیدشده از درون مخزن به محیط خارج انتقال داده شود؛ لذا از
یک الکتروفن با قابلیت تنظیم دور موتور استفاده شد .بر روی
کنارههای در مخزن ،دو سوراخ با قطر  25میلیمتر ایجاد و دو
لوله با قطر  25میلیمتر به ارتفاعهای  70و  120میلیمتر قرار
داده شد .لولهها جهت جلوگیری از نشت هوا ،در محلهای اتصال
به مخزن توسط چسب سیلیکون آببندی شدند .لوله کوچکتر
(ارتفاع  70میلیمتر) در امتداد لوله خروجی الکتروفن و با فاصله
 2میلیمتر از آن قرار گرفت .علت در نظر گرفت فاصله 2
میلیمتری بین لوله ورودی مخزن و خروجی فن ،جلوگیری از
وارد شدن وزن ناشی از فن به مخزن و بهتبع آن به سیستم
اندازهگیری جرم (ترازو) بود.
پیزوالکتریک در هنگام کار ،موج مکانیکی با فرکانس باال را
وارد مایع میکند که منجر به پاشش مایع به باال و ایجاد تالطم

در مایع میشود .این پاشش و تالطم باعث شکلگیری ذرات
کوچک با قطر در محدوده  0/01تا  10میکرون میشود
( .)Weathers et al., 2008اما درعینحال قطرات بزرگتری هم
در اثر تالطم ایجادشده شکل میگیرند که این قطرات به علت
اندازه درشتشان مناسب برای سامانههای هوا کشت نیستند .لذا
جهت جلوگیری از حمل این قطرات درشت توسط سامانه انتقال
مه ،چندین آزمایش اولیه انجام شد و سرعت فن طوری تنظیم
شد که سرعت هوای خروجی از مخزن در محدودهای قرار گیرد
که قابلیت حمل ذرات درشت را نداشته باشد .در این حالت سرعت
هوا در خروجی فن (ورودی سامانه) برابر با  5متر بر ثانیه
اندازهگیری شد.
شيوه انجام آزمايشها

پس از آمادهسازی مایع مغذی و سامانههای تولید و انتقال مه،
مخزن حاوی مایع و پیزوالکتریک بر روی ترازوی دیجیتال با دقت

ميرزابه و همکاران :توليد مه مواد مغذی گياه به روش فراصوت ...

 0/05گرم قرار داده شد (شکل  .)4بهمنظور اندازهگیری نرخ تولید
مه در حین کارکرد پیزوالکتریک ،ترازو توسط یک کابل انتقال
داده به لپتاپ متصل گردید (شکل  .)4همچنین در محیط
برنامهنویسی پایتون 1قابلیت انتقال ،ثبت و ذخیرهسازی دادههای
خروجی از ترازوی دیجیتال فراهم گردید .دادههای خروجی در
یک فایل متنی 2ذخیره میشدند که قابلت بازخوانی توسط
نرمافزار اکسل را داشت.

شکل  -4ستاپ آماده شده برای توليد و انتقال مه فراصوتی و ذخيره
دادهها

چهار پارامتر بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته
شدند .متغیرهای مستقل شامل ارتفاع مایع باالی محرک
پیزوالکتریک در سه سطح  3 ،2و  4سانتیمتر ،ابعاد مخزن تولید
مه در سه سطح ،موقعیت قرارگیری پیزوالکتریک در کف مخزن
در سه سطح و غلظت کود در محلول در چهار سطح ،5 ،2/5 ،0
و  7/5گرم در لیتر بودند .اثر این چهار متغیر بر نرخ تولید مه،
تغییرات  ECو تغییرات  TDSبهعنوان متغیر وابسته مورد بررسی
قرار گرفت.
در روش هواکشت با توجه به اینکه ریشه گیاه در معرض
پاشش قطرات با قطر ریز قرار میگیرد ،مقادیر کمتری از آب و
مواد غذایی جهت برآورده کردن کلیه نیازهای گیاه الزم است.
وجود قطرات ریز بر روی ریشه ،باعث جذب اسمزی مواد غذایی
توسط ریشه با راندمان باال میشود (.)Lakhiar et al., 2018
ترکیب مواد غذایی مورد نیاز گیاه در روش هواکشت وابسته به
عوامل متعددی از قبیل نوع گیاه ،شرایط اب و هوایی کشت گیاه،
مرحله رشد گیاه و  ...است ( .)Lee et al., 2005مواد غذایی باید
در زمان مناسب به مقدار مناسب و با غلظت مناسب در اختیار
گیاه قرار گیرد ( .)Lakhiar et al., 2018بررسی منابع نشان
میدهد ،ترکیب و غلظت مواد مغذی وابستگی زیادی به نوع و
مرحله رشد گیاه داشته و پژوهشگران مختلف ،ترکیب ها و غلظت
1 Python
2 Text
3 Microsoft Excel Office
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های متفاوتی از مواد غذایی را مورد آزمایش قرار داده اند
( ;Cooper, 1988; Hewitt, 1952; Hoagland & Arnon, 1950
 .)Steiner, 1984در پژوهش حاضر ،با توجه به منابع موجود،
سطوح غلظت مواد مغذی  5 ،2/5 ،0و  7/5گرم بر لیتر در نظر
گرفته شد .غلضت صفر به معنی عدم استفاده از کود شیمیایی و
استفاده از آب شیر به عنوان محیط کشت است .سطوح غلظت به
گونه ای در نظر گرفته شدند که کمترین و بیشترین مقادیر ذکر
شده در منابع موجود را پوشش دهند.
در هر آزمایش ،ابتدا محلول تا ارتفاع معین درون مخزن
ریخته شده و قبل از راهاندازی پیزوالکتریک ،فن روشن شده و
پس از چند ثانیه (کمتر از  5ثانیه) پیزوالکتریک راهاندازی و پس
از چند ثانیه (کمتر از  5ثانیه) ذخیرهسازی دادهها آغاز گردید.
علت تأخیر زمانی بین دادهبرداری و روشن شدن فن و
پیزوالکتریک این بود که شروع به کار فن و پیزوالکتریک در چند
ثانیه اول باعث تغییرات عدد ترازو میشد .لذا برای جلوگیری از
بروز خطا ،دادهبرداری با تأخیر چندثانیهای انجام میگرفت .فواصل
دادهبرداری برابر با  1/7ثانیه بود .در هر آزمایش به مدت  6دقیقه
بدون توقف ،پیزوالکتریک ،الکتروفن و ترازو کارکرده و دادههای
مربوطه اندازهگیری شد .پس از پایان  6دقیقه مذکور مقدار سیال
باقیمانده در مخزن از آن خارج و مقدار سختی و شوری آن مجدداً
اندازهگیری شد .ابزارهای مورداستفاده جهت اندازهگیری سختی
و شوری ،سرعت سیال و کاهش جرم سیال به ترتیب سختی و
شوری سنج  ،TDS-039سرعتسنج  BENETECH, GM816و
ترازوی  Lutron, GM-1500Pبودند.
تحليل دادهها

ال
کلیه آزمایشها در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کام ً
تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .دادههای اندازهگیری شده در
مدت زمان هر آزمون بر روی فایل متنی ذخیره گردیدند .سپس
با کد نویسی در محیط برنامهنویسی پایتون ،تکتک فایلهای
متنی (تعداد  324فایل) فراخوانی شده و نمودار جرم لحظهای بر
حسب زمان رسم گردید .با برازش رگرسیون خطی به دادههای
تکتک فایلهای متنی ،نرخ تولید مه (شیب نمودار جرم بر حسب
زمان) محاسبه گردید .شیبهای محاسبه شده درون یک فایل
اکسل 3ذخیرهسازی شد .با نوشتن کد دیگری در محیط
برنامهنویسی پایتون ،تعداد  324نرخ تولید مه و متغیرهای مستقل
وابسته به هریک فراخوانی شده و آنالیز  4ANOVAدر همان
محیط پایتون برای آنها انجام گرفت .همچنین برای بررسی دقت
4 Analysis of Variance
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رگرسیون خطی از دو شاخص آماری ضریب تبیین و مجموع
مربعات خطای نسبی 1استفاده شد.
همچنین دادههای حاصل از اندازهگیری رسانایی الکتریکی
و مجموع مواد جامد محلول ،قبل و بعد از هر آزمایش ذخیرهسازی
و تغییرات این دو خصوصیت شیمیایی در اثر کارکرد پیزوالکتریک
بهعنوان پارامترهای وابسته و چهار پارامتر ارتفاع سیال باالی
پیزوالکتریک ،غلظت کود در محلول ،موقعیت پیزوالکتریک و ابعاد
مخزن بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .آنالیز
 ANOVAبرای دو ویژگی مذکور ( ECو  )TDSانجام گرفت.
با استفاده از نرمافزار  Design Expert 11رفتار سه متغیر
خروجی نرخ تولید مه TDS ،و  ECتحت اثر چهار متغیر مستقل
مذکور استخراج گردید .از بین چهار متغیر مستقل ورودی ،دو
متغیر غلظت و ارتفاع بهعنوان متغیر عددی 2و دو متغیر موقعیت
پیزوالکتریک و ابعاد مخزن ،اسمی 3بودند .با توجه به اینکه سطوح
متغیرها با هم متفاوت بودند ،جهت معرفی این متغیرها به
نرمافزار ،سطوح مختلف متغیرها بهصورت کد شده برای نرمافزار
تعریف شدند .برای کد کردن متغیر غلظت ،پایینترین سطح
غلظت (غلظت صفر درصد) برابر با  -1و باالترین سطح غلظت
(غلظت  7/5درصد) برابر با  +1در نظر گرفته شدند .در این حالت
میانگین غلظت بیشینه و کمینه (غلظت  3/75درصد) برابر با صفر
و غلظت  2/5و  %5به ترتیب برابر با  -0/33و  +0/33نرمالسازی
شدند .برای متغیر ارتفاع ،سه سطح  30 ،20و  40میلیمتر به
ترتیب برابر با  0 ،-1و  +1کد شدند .برای متغیر اسمی موقعیت
پیزوالکتریک ،موقعیتها ی گوشه ،مرکزی و میانی به ترتیب برابر
با  0 ،-1و  +1و برای متغیر اسمی مخزن ،مخزنهای شماره 2 ،1
و  3به ترتیب برابر با  0 ،-1و  +1در نظر گرفته شدند.

رطوبت نسبی فوق اشباع بود .لذا با توجه به اینکه چگالی آب
بسیار بیشتر از هواست ،افت قابل توجه سرعت در خروجی مخزن
قابل توجیه است.
نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت ،ارتفاع ،موقعیت
پیزوالکتریک و شکل مخزن بر نرخ مه تولید شده در جدول 3
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که مقادیر ذکر شده برای
نرخ مه در جدول  3حاصل میانگینگیری از سه تکرار میباشد .با
توجه به جدول ،کمترین مقدار نرخ مه تولیدی برابر با  0/47گرم
بر دقیقه در مخزن شماره  ،3با موقعیت مرکزی پیزوالکتریک،
تیمار غلظت صفر درصد و ارتفاع  40میلیمتر به دست آمد.
همچنین بیشترین مقدار نرخ مه تولیدی برابر با  5/45گرم بر
دقیقه در مخزن شماره  ،1با موقعیت مرکزی پیزوالکتریک ،تیمار
غلظت  2/5درصد و ارتفاع  40میلیمتر بهدست آمد.
با توجه به اینکه نرخ تولید مه با برازش رگرسیون خطی به
دادههای جرم نسبت به زمان بهدست آمدهاند ،برای اطالع از دقت
مدلها دو شاخص آماری ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب
تبیین برای هر سه تکرار محاسبه شدند .بر اساس نتایج محاسبات
انجام شده مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا بین  0/046و
 0/627گرم بر دقیقه و مقادیر ضریب تبیین بین  0/93و 1/00
تغییر میکنند .با توجه به مقادیر بهدست آمده برای ضریب تبیین
مدل خطی و اینکه درجه آزادی کلیه مدلهای رگرسیونی برابر
با  210بود ،بدیهی است ،کلیه مدلهای ارائه شده در سطح
احتمال کمتر از  %1معنیدار هستند ( Snedecor & William,
.)1989
بهمنظور تعیین اثرات منفرد و متقابل هر یک از متغیرهای
مورد آزمایش ،تجزیه واریانس در محیط برنامهنویسی پایتون
صورت گرفته و نتایج حاصل در جدول  4نشان داده شده است.
الزم به ذکر است در جدول  ،4اثرات منفرد ،دوگانه ،سهگانه و اثر
چهارگانه متغیرهای مورد بررسی ذکر شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،اثر سه متغیر غلظت ،موقعیت پیزوالکتریک و
ابعاد مخزن بر نرخ تولید مه در سطح احتمال  %1و اثر ارتفاع
محلول در سطح احتمال  %5معنیدار میباشند.
از بین اثرات متقابل دوگانه اثر غلظت و موقعیت در سطح
احتمال  %1و اثر متقابل ابعاد مخزن و ارتفاع در سطح احتمال %5
معنیدار شدند .همچنین از بین اثرات سهگانه ،غلظت ،موقعیت و
ارتفاع در سطح احتمال  %1و غلظت ،ارتفاع و ابعاد مخزن در سطح
احتمال  %5بر نقش یکدیگر در نرخ تولید مه تأثیر متقابل داشتند.
همچنین اثر متقابل چهارگانه متغیرهای مذکور معنیدار نبود.

)1 Relative Root Mean Square Error (RRMSE
2 Numerical

3 Nominal

تحليل نتايج

همانگونه که قبالً اشاره شد ،دور فن طوری تنظیم شد که سرعت
هوای ورودی به مخزن تولید مه برابر با  5متر بر ثانیه باشد .این
سرعت ورودی به مخزن باعث میشد که سرعت هوا در خروجی
مخزن هنگام کارکرد پیزو در محدوده  3تا  4متر بر ثانیه تغییر
کرده و هیچگونه خروج قطرات درشت از مخزن وجود نداشته
باشد .افت سرعت در خروجی مخزن نسبت به ورودی آن ناشی از
تغییر ماهیت فیزیکی سیال خروجی است .در قسمت ورودی
سیال (هوا) دارای رطوبتی برابر با رطوبت نسبی محیط بود .این
میزان در طول مدت زمان آزمایش کمتر از  %43اندازهگیری شد.
اما در قسمت خروجی ،سیال مخلوط قطرات آب (مه) و هوا دارای
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جدول  -3مقادير نرخ توليد مه تحت شرايط مختلف بر حسب گرم بر دقيقه
موقعيت

ارتفاع سيال
()mm
20

30

گوشه

40

20

30

مرکز

40

20

30

میانی

40

شماره مخزن

غلظت کود شيميايی در محلول (گرم بر ليتر)
7/5

0

2/5

5

1

3/41

2/79

2/25

2/96

2

1/72

4/26

2/86

3/67

3

3/30

2/77

3/13

2/59

1

4/56

4/31

4/03

3/18

2

1/56

3/27

3/67

2/72

3

2/60

3/02

2/86

2/78

1

5/18

3/98

4/58

3/80

2

1/59

0/59

0/53

0/78

3

0/56

0/65

0/62

0/66

1

2/61

4/08

3/61

3/43

2

3/80

4/12

4/43

3/35

3

2/88

3/42

3/35

2/57

1

3/85

4/49

4/67

4/26

2

3/20

3/75

3/84

3/55

3

1/84

2/57

2/74

2/41

1

4/17

5/45

5/37

4/47

2

0/92

2/26

0/83

0/90

3

0/47

0/59

0/67

0/63

1

1/83

4/70

3/27

3/04

2

3/60

4/40

3/98

3/20

3

2/68

3/53

3/52

2/89

1

3/02

4/68

4/42

3/08

2

2/70

3/75

3/63

3/52

3

2/11

2/43

2/22

1/98

1

3/14

5/44

4/40

3/75

2

0/77

1/19

1/33

1/21

3

0/80

0/52

0/64

0/72

جدول -4نتايج تجزيه واريانس عوامل مؤثر بر نرخ توليد مه
منبع تغييرات

غلظت محلول ()D
موقعیت پیزوالکتریک ()L
ارتفاع محلول باالی پیزوالکتریک ()H
ابعاد مخزن ()C

DL
DH
L H

D C
L C
H C
D L H

D LC
D H C
L H C
D L H C
باقیمانده

درجه آزادی

3
2
2
2
6
6
4
6
4
4
12
12
12
8
24
217

* معنیداری در سطح احتمال %5

مجموع مربعات

ميانگين

خطا

مربعات خطا

0/00647
0/00164
0/02911
0/05328
0/00219
0/00107
0/00068
0/00136
0/00219
0/04962
0/00179
0/00491
0/00198
0/00065
0/00365
0/04806

0/00216
0/00082
0/01456
0/02664
0/00036
0/00018
0/00017
0/00023
0/00055
0/01240
0/00015
0/00041
0/00016
0/00008
0/00015
0/00022

آماره F

آماره P

9/602
3/642
64/823
118/642
1/625
0/791
0/760
1/006
2/438
55/236
0/663
1/823
0/734
0/364
0/660

**0/00658
**0/00001
*0/02783
**0/00000
**0/00000
0/14157
0/57779
0/55227
0/42206
*0/04810
**0/00000
0/78601
*0/04601
0/71743
0/93828

** معنیداری در سطح احتمال %1
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با توجه به جدول  ،4بین دو متغیر غلظت و موقعیت
پیزوالکتریک اثر متقابل در سطح احتمال  %1معنیدار است .با
بررسی جدول  ،3مشاهده میشود که در غلظتهای پایین نرخ
تولید مه در مخزنهای  2 ،1و  3به ترتیب افزایش یافته حال
آنکه ،در غلظتهای باال این رفتار معکوس بوده و نرخ تولید مه در
مخزنهای  2 ،1و  3به ترتیب کاهش مییابد .همچنین با بررسی
جدول  4مشاهده میشود که اثر ارتفاع محلول و شماره مخزن در
سطح احتمال  %5معنیدار است ،بهطوریکه طبق جدول  ،3با
افزایش ارتفاع محلول در مخزن شماره  1نرخ تولید مه افزایش
یافته و در مخزنهای شماره  2و  3نرخ تولید مه با افزایش ارتفاع
محلول ،کاهش مییابد.
عدم معنیداری اثر متقابل بین غلظت و ارتفاع محلول در
جدول شماره  4نشان دهنده این است که تغییر در غلظت محلول
موجب تغییر در رفتار نرخ تولید مه با تغییر در ارتفاع محلول
نمیگردد .عدم معنیداری اثر متقابل ارتفاع محلول و موقعیت
پیزوالکتریک حاکی از آن است که تغییر موقعیت پیزوالکتریک
منجر به تغییر رفتار تولید مه با تغییر ارتفاع محلول نمیگردد.
نتیجه مذکور برای دو پارامتر موقعیت و شماره مخزن و نیز ارتفاع
محلول و شماره مخزن صادق است.
شکل  5رفتار نرخ تولید مه تحت تأثیر هریک از چهار متغیر
مورد بررسی را در نقاط مرکزی سه متغیر دیگر نمایش میدهد.
به عنوان مثال ،ابعاد مخزن ( )Cدر نرخ تولید مه در صورت ثابت
بودن سایر متغیرها در نقاط مرکزی (جایی که مقدار کد شده
متغیرها برابر با صفر است) رفتار نزولی از خود نشان میدهد .به
عبارت دیگر ،بیشترین نرخ تولید مه متعلق به مخزن شماره 1
(کد  )-1و کمترین نرخ متعلق به مخزن شماره ( 3کد )+1
میباشد .از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ تولید مه با افزایش مساحت
مخزن ،کاهش سرعت جریان چرخشی (به علت فضای بزرگتر
هوای باالی مایع در مخازن بزرگتر) را میتوان نام برد.

با افزایش ارتفاع محلول باالی پیزوالکتریک ،به دلیل میرا
شدن امواج مکانیکی تولید و وارد شده به سیال انتظار کاهش نرخ
تولید مه معقول به نظر میرسد .کاهش ارتفاع محلول در باالی
پیزوالکتریک باعث میشود که در هنگام کار کردن پیزوالکتریک،
موج مکانیکی بهخوبی میرا نشده باشد و توان باالی موج باعث
جابجایی سیال در قسمت فوقانی پیزوالکتریک شده که این پدیده
تشکیل امواج کاپیالری مناسب برای جدایش ذرات مه را مختل
میکند .نتایج یک پژوهش نشان داد که با افزایش ارتفاع مایع
سرعت تولید مه افزایش یافته و پس از رسیدن به یک حداکثر،
مقدار کاهش مییابد .این روند برای همه مایعات (½ ،MS ،B5
 MSو آب) مشابه است ( .)Gholami, 2017هنگامیکه ارتفاع
مایع روی سطح پیزو کم باشد .بهجای تشکیل یک مه نسبتاً
همگن ،قطر ذرات تشکیل شده یکنواخت نیست .در این حالت،
قطرات با قطر بزرگتر بر روی سطح مایع شکل میگیرد
(.)Barreras et al , 2002
با توجه به نتایج بهدست آمده ،افزایش غلظت در ابتدا
موجب افزایش نرخ تولید مه و در ادامه باعث کاهش آن میگردد.
نظر به اینکه افزودن کود شیمیایی به آب موجب تغییر ماهیت
فیزیکوشیمیایی آب میشود و با توجه به اینکه امواج کاپیالری در
اثر پدیده تشدید به وقوع میپیوندند ،انتظار میرود محلول با هر
غلظتی دارای فرکانس طبیعی منحصربهفرد باشد .تغییر فرکانس
کاری پیزوالکتریک از فرکانس طبیعی محلول باعث کاهش نرخ
تولید مه میشود ( .)Kirpalani& Suzuki, 2011لذا انتظار میرود
که با تغییر فرکانس کاری پیزوالکتریک ،نرخ تولید مه در
غلظتهای متفاوت محلول به مقدار بیشینه خود برسد .از طرفی
دلیل وقوع این پدیده را میتوان مربوط به کشش سطحی سیال
دانست .در مقادیر کم غلظت ،کشش سطحی کاهش یافته
درنتیجه شدت تولید مه بیشتر میشود؛ در حالیکه با افزایش
میزان غلظت به نظر میرسد با توجه به رابطه  ،1افزایش میزان
چگالی در غلظتهای باال منجر به کاهش طولموج فرکانس و
نهایتاً میزان کمتر مهسازی گردد (.)Barreras et al , 2002
1
3

شکل  -5رفتار نرخ توليد مه تحت اثر هريک از متغيرهای مستقل در
نقاط مرکزی سه متغير ديگر

 2 
(رابطه )1

2 

f


در رابطه اخیر λ ،طول موج تشکیل شده بر سطح مایعσ ،
ضریب کشش سطحی سیال ρ ،چگالی سیال و  fفرکانس کارکرد
پیزوالکتریک هستند.
مقادیر اولیه  TDSو  ECدر شکل  6نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،6افزایش غلظت محلول موجب افزایش هر دو
پارامتر مذکور بهصورت خطی میگردد .نتایج برازش رگرسیون
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یونها عامل مؤثر در هدایت الکتریکی هستند .اثر مستقیم غلظت
یون بر هدایت الکتریکی توسط دیگران گزارش شده است
( .)LeLAS, 2007نتایج بلداجی و همکاران نشان داد که هدایت
الکتریکی آب گوجهفرنگی نیز در طول غلظت افزایش یافته است
(.)Boldaji et al., 2015

خطی به تغییرات رسانایی الکتریکی و مجموع مواد جامد محلول
نسبت به تغییر غلظت ،در شکل  6نشان داده شده است .شیب
رگرسیون برای رسانایی الکتریکی تقریب ًا دو برابر مجموع مواد
جامد محلول است که این پدیده در محلولهای رقیق صادق است
( .)Hubert & Wolkersdorfer, 2015دلیل افزایش روند هدایت
الکتریکی با افزایش غلظت محلول ناشی از افزایش یونها میباشد.

)Linear (TDS

)Linear (EC
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EC = 832.4 D + 581
R² = 0.9948
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TDS = 413.2 D + 298
R² = 0.9941

1000

()PPM

5000

رسانايی الکتريکی ( - )μS/ cmمواد جامد محلول
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0

غلظت کود شيميايی در محلول (گرم بر ليتر)
شل  -6تغييرات رسانايی الکتريکی و مجموع مواد جامد محلول در اثر تغييرات غلظت کود شيميايی

بهمنظور تعیین اثرات هر یک از متغیرهای مورد آزمایش در
مدل رگرسیونی پیش بینی تغییرات  ECو  ،TDSتجزیه واریانس در
محیط نرمافزار  Design Expert 11صورت گرفته و نتایج حاصل در
جدول  5نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،اثر
متغیر غلظت محلول بر تغییرات  ECو  TDSدر سطح احتمال %1
معنیدار و اثر سه متغیر ارتفاع سیال ،موقعیت پیزوالکتریک و ابعاد
مخزن بر تغییرات  ECو  TDSمعنیدار نمیباشند .همچنین دو مدل
ارائه شده برای پیشبینی تغییرات  ECو  TDSدر سطح احتمال %1
معنیدار هستند .مقادیر ضریب تبیین و انحراف معیار برای مدل ارائه
شده برای تغییرات  ECبه ترتیب برابر با  0/5835و 169/711
میکروزیمنس بر سانتیمتر و برای تغییرات  TDSبرابر با  0/6560و
 96/168 PPMبهدست آمدند.
نتایج حاصل از تغییرات مقادیر  TDSو  ECدر اثر کارکرد
پیزوالکتریک و تولید مه در شکل  7نشان داده شدهاند .مقایسه
بین شکل  7الف و ب نشان میدهد که عوامل مؤثر بر تغییر این
دو پارامتر یکسان بوده و رفتار مشابهی دارند .در این بین غلظت
محلول اثر بیشتری از خود نشان میدهد؛ بهگونهای که با افزایش

غلظت محلول ،تغییر این دو پارامتر ابتدا روند کاهشی و در ادامه
روند افزایشی از خود نشان میدهد .این رفتار دقیقاً معکوس رفتار
نرخ تولید مه تحت اثر تغییرات غلظت محلول است .لذا میتوان
گفت ،کارکرد مؤثر پیزوالکتریک با نرخ بیشینه تولید مه نهتنها از
جنبه ایجاد رطوبت مطلوب حائز اهمیت است ،بلکه توانایی انتقال
مواد غذایی موجود در محلول را هم افزایش خواهد داد بهطوریکه
غلظت مواد غذایی موجود در محلول پس از کارکرد پیزوالکتریک
نسبت به قبل از آن کاهش پیدا میکند .با توجه به شکل ،7
مالحظه میشود که تغییرات  TDSو  ECدر تمامی گستره
تغییرات سه متغیر ارتفاع ،موقعیت پیزوالکتریک و شماره مخزن
کمتر از صفر هستند؛ که به علت ترسیم نمودار تغییرات هر یک
از متغیرها در نقطه مرکزی سایر متغیرها میباشد .لذا با توجه به
اینکه نقطه مرکزی متغیر غلظت محلول ( )3%/75باعث کاهش
 TDSو  ECمیگردد ،قرار گرفتن نمودار تغییرات  TDSو
ECنسبت به تغییرات ارتفاع ،موقعیت پیزوالکتریک و شماره
مخزن در زیر محور افقی قابل انتظار است.
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جدول -5نتايج تجزيه واريانس عوامل مؤثر بر تغييرات رسانايی الکتريکی و مجموع مواد جامد محلول
منبع

درجه

تغييرات

آزادی

مدل

19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
88

D
H
L
C
D×H
D×L
D×C
H×L
H×C
L×C
D2
H2
L2
C2
D×H×L
D×H×C
D×L×C
H×L×C
D×H×L×C
باقیمانده

تغييرات رسانايی الکتريکی
ميانگين
مربعات خطا
186909/09
1162876/82
55/12
9940/50
117531/68
7389/34
39312/90
100433/80
38/52
5918/52
18252/00
1795938/23
0/23
2831/13
84530/23
32457/00
29949/00
45705/60
53926/12
44156/02
28801/86

تغييرات مجموع مواد جامد محلول

آماره F

آماره P

6/489
40/375
0/002
0/345
4/081
0/257
1/365
3/487
0/001
0/205
0/634
62/355
0/000
0/098
2/935
1/127
1/040
1/587
1/873
1/533

**0/0000
**0/0000
0/9652
0/5584
0/0564
0/6138
0/2458
0/0652
0/9709
0/6514
0/4281
**0/0000
0/9978
0/7546
0/0902
0/2913
0/3107
0/2111
0/1746
0/2189

ميانگين
مربعات خطا
81699/41
436906/70
470/22
9522/00
13612/50
288/01
9568/71
28444/44
16875/00
5742/19
10005/19
876600/90
3650/67
6800/67
67628/17
29926/67
10600/10
14430/50
3872/00
7344/10
9248/24

آماره F

آماره P

8/834
47/242
0/051
1/030
1/472
0/031
1/035
3/076
1/825
0/621
1/082
94/786
0/395
0/735
7/313
3/236
1/146
1/560
0/419
0/794

**0/0000
**0/0000
0/8221
0/3130
0/2229
0/8603
0/3118
0/0829
0/1802
0/4328
0/3011
**0/0000
0/5314
0/3935
*0/0482
0/0755
0/2873
0/2149
0/5193
0/3753

* معنیداری در سطح احتمال %5
** معنیداری در سطح احتمال %1

شکل  -7رفتار تغييرات شيميايی محلول تحت اثر هريک از متغيرهای مستقل در نقاط مرکزی سه متغير ديگر الف)رسانايی الکتريکی ب) مجموع مواد جامد
محلول

نتيجهگيری کلی
با توجه به اینکه هواکشت قابلیت زیادی در باال بردن کیفیت و
کمیت تولید محصول دارا میباشد ،در این تحقیق امکان انتقال
مواد غذایی محلول در آب بهصورت مه و با فشار پایین به ریشه
گیاه مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور در یک سامانه تولید و
انتقال مه فراصوتی اثر متغیرهای غلظت مواد غذایی موجود در
محلول ،ارتفاع محلول باالی پیزوالکتریک ،موقعیت نصب

پیزوالکتریک در کف مخزن و ابعاد مخزن مورد آزمایش قرار
گرفت .نتایج بهدست آمده نشان دادند که کلیه متغیرهای مورد
آزمایش در سطح احتمال  %5بر نرخ تولید مه مواد غذایی معنیدار
بوده و اثر متغیر غلظت بر تغییرات  TDSو  ECدر سطح احتمال
 1%معنیدار و سایر متغیرهای مذکور بدون تأثیر معنیدار بودند.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،افزایش غلظت محلول در
ابتدا موجب افزایش نرخ تولید مه و در ادامه موجب کاهش آن
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 همچنین خواص مکانیکی سیال مورد بررسی از قبیل.میشود
ویسکوزیته و کشش سطحی بر نرخ تولید مه و ندازه ذرات اثر
 بررسی اثر آنها میتواند. اص مذکور.داشته و اندازه گیری خ
 اثرات، عالوه بر موارد مذکور.موضوع پژوهشهای آینده قرار گیرد
 ولتاژ،پارامترهای مستقلی از قبیل فرکانس ارتعاش پیزوالکتریک
 قطر سرامیک پیزوالکتریک و،اعمال شده به دو سر پیزوالکتریک
تعداد پیزوالکتریک بر نرخ تولید مه و اندازه ذرات تولیدی در
.پژوهشهای آتی میتوانند مورد بررسی قرار گیرند

سپاسگزاری
بدینوسیله از مدیریت محترم و کلیه کارکنان گرامی گروه
مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران بهویژه جناب آقای
سیدحسین سیدمیرزایی جهت ارائه برخی امکانات و تجهیزات
 همچنین از.آزمایشگاهی کمال تقدیر و تشکر به عمل میآید
 سید محمدحسین افتخاری و،آقایان مهندس بهمن فالح نژاد
سرکار خانم آیدا چمنی به خاطر همکاری در انجام برخی از
.آزمایشها سپاسگزاری میشود
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

میگردد؛ درحالیکه این افزایش ابتدا موجب کاهش تغییرات
 گشته (تا جایی که منجر به منفی شدن این تغییراتEC  وTDS
 این دو رفتار.نیز میشود) و در ادامه موجب افزایش آن میگردد
متناقض بیانگر توانایی انتقال بهتر مواد مغذی محلول در آب
.توسط سامانه فراصوتی در دامنه خاصی از غلظت محلول میباشد
با توجه به اینکه روش امواج فراصوت قابلیت انتقال مواد
 استفاده از روش مهسازی،شیمیایی محلول در آب را دارد
فراصوتی در سامانههای هوا کشت میتواند بهعنوان یک روش
 مقادیر نرخ.جایگزین برای روشهای مهسازی متداول مطرح شود
 میلیلیتر در ساعت بهدست330 تولید مه در کلیه شرایط کمتر از
 بهینهسازیهایی از قبیل افزایش ولتاژ ورودی به محرک،آمد
 تعیین ارتفاع، افزایش بسامد تحریک پیزوالکتریک،پیزوالکتریک
 بهکارگیری همزمان،بهینه سیال در باالی محرک پیزوالکتریک
 میتواند نرخ تولید مه را تا چند... تعداد زیادی پیزوالکتریک و
.لیتر در ساعت افزایش دهد
 اندازه ذرات مه میتواند به عنوان،عالوه بر نرخ مه تولیدی
 لذا بررسی.پارامتری مهم در عملکرد سامانه تولید مه مطرح گردد
اثر متغیرهای مستقل مورد بررسی در پژوهش حاضر بر روی اندازه
 به عنوان پیشنهادی برای پژوهشهای آتی ارائه،ذرات تولیدی
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