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 چكیده
 

گردد که برآورد آن تحت شرایط رفت آب و فشار به منابع آبی محسوب میتبخیر یكی از دالیل عمده هدر

اهمیت است. در پژوهش حاضر،  ور کاهش مقدار آن حائزهای عملی به منظمختلف در کنار ارائه راهكار

های کاهش آن در سد علویان شهرستان مراغه )در قسمت شرق دریاچه ارومیه( تبخیر و راهكار مقادیر

میزان متوسط ساالنه تبخیر از مخزن سد علویان، دست آمده، بر اساس نتایج بهمورد بررسی قرار گرفت. 

طور متوسط بین ههای کاهش تبخیر بارآیی روشهمچنین ک مكعب حاصل گردید.میلیون متر 11/2معادل 

، ساالنه بین اتیلن()جنس پلی های فیزیكینتایج نشان داد با استفاده از روش .برآورد شددرصد  90تا  30

 های چرب(استایرن محلول با الكل)پلی های شیمیاییمیلیون مترمكعب، با استفاده از روش 90/1تا  37/1

، ساالنه به میزان استایرن()جنس پلی های شناورن مترمكعب و با کاربرد پوششمیلیو 48/1تا  27/1بین 

میلیون مترمكعب از میزان تبخیر سد علویان کاهش داد و از آب استحصال شده برای  16/1تا  63/0

های اقتصادی نیز نشان تحلیلها از جمله کشاورزی استفاده نمود. نتایج حاصل از استفاده در سایر بخش

های یاد شده در مقایسه با تولید آب از روش شیرین ه است که کاهش تبخیر و حفاظت آب با روشداد

بله با های کاهش تبخیر به منظور مقااستفاده از روش ،طور کلیهببنابراین  تر است.کردن آب شور مناسب

ف کاهش فشار بر عنوان یكی از راهكارهای اساسی استحصال آب با هدبحران آبی قابل توجیه است و به

 منابع آبی مورد استفاده است.

 

 تبخیر، سد علویان. استایرن،اتیلن، پلیپلی استحصال آب،ها:  ید واژهکل
 

 
 مقدمه

 

در اثر پدیده تبخیر  ،ز منابع آب ذخیره شده، بخشی اها رودخانهبا احداث سدها و ذخیره سازی جریان 

شوند. به دلیل خشكی هوا و باال بودن دما، تبخیر از سطح مخازن سدهای ایران زیاد است. دسترس خارج می از

 .شودو از دسترس خارج می شده تبخیر هاسدها و مخازن دریاچه، هاساالنه میلیاردها مترمكعب آب از تاالب
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های مصنوعی و طبیعی است. ژه در دریاچه علل اتالف منابع آب در دنیا به وی ترین مهمتبخیر سطحی یكی از 

 آزاد آبی مورد مطالعه قرار گیرد.های کاهش تبخیر از مخازن و سطوح بنابراین الزم است راهكار

-ینهانداز به عنوان یكی از گزهای سایههای پالستیكی و پوششهای فیزیكی مانند توپاستفاده از روش

انداز شناور و سایه های( پوشش1386مطرح است. شمسایی و حسنی )های در دسترس به منظور کاهش تبخیر 

های کاهش میزان تبخیر در حجم بزرگ معرفی نمودند. در تحقیقات ترین راهترین و پرکاربردرا از مناسب

یش ذخیره آب از بهترین راهكارها مختلف پوشاندن زمین با استفاده از مالچ و کاهش تبخیر سطحی برای افزا

و اسالمیان  (. هاشمیYuang et al., 2009; Demir et al., 2009; Gilman et al., 2012است )معرفی شده 

اخیر برای ایجاد  های( گزارش نمودند که استفاده از مواد متنوع در طی تحقیقات مختلف در سال1384)

اتیلن کاهش تبخیری تا چه صفحات پلینموده است. چنان ها نتایج رضایت بخشی را حاصلپوشش سطح آب

درصد باعث  5/73درصد و نیز استفاده از صفحات آلومینیومی تا  82استر تا حدود  درصد، مواد پلی 91حدود 

های فیزیكی و شیمیایی روش ( به بررسی1389ای دیگر، پیری و همكاران )مطالعهشوند. در کاهش تبخیر می

درصد و  55تا  30های فیزیكی بخیر از سطح آب پرداخته و گزارش کردند با استفاده از روشموثر بر کاهش ت

در یک مطالعه آزمایشگاهی از  توان کاهش داد. ایشاندرصد از میزان تبخیر را می 55تا  40های شیمیایی روش

ر از سطح آب منظور بررسی کاهش تبخیهای تبخیر بهاستایرن و آب مغناطیس بر روی سطح تشتکپلی

 55تا  30متر، میزان تبخیر سانتی 5/1استایرن با ضخامت تایج نشان داد با استفاده از پلیاستفاده کردند. ن

متر تأثیر زیادی در روند کاهش تبخیر نداشت. بنابراین به سانتی 5درصد کاهش یافت. افزایش ضخامت تا 

استایرن مقدار درصد سطح آب با پلی 80. با پوشش تر استلحاظ اقتصادی استفاده از ضخامت کمتر با صرفه

 60و  40های توجهی کاهش یافت. اما به دلیل رشد جلبک در این تیمار، استفاده از پوششتبخیر به طور قابل

رنجبر و همكاران  باشد.میدرصد سطح آب به لحاظ اقتصادی و اثرات زیستی و کیفیتی آب دارای توجیه 

ای قابل بررسی برای گزینه را آندر شناور و چگالی کمتر از آب با سبک پرلیتی  یقطعات بتن( نیز 1390)

پژوهشی که با  ( در1396پیشنهاد کردند. افخمی و همكاران ) 3کاهش تبخیر از سد کارون رسیدن به هدف 

گیر مجتمع مس سرچشمه انجام گرفت، گزارش کردند که هدف کاهش تبخیر از مخازن آبی و سد رسوب

های ده از نوعی پوشش فیزیكی کاهنده تبخیر با نام یونورینگ )ساخته شده با استفاده از الستیکاستفا

های محیطی مثبتی نیز به سبب استفاده از الستیکفرسوده(، عالوه بر کاهش میزان تبخیر، آثار زیست

های ارآیی حلقهزیست خواهد داشت. نتایج پژوهش ایشان، ک فرسوده و جلوگیری از ورود ضایعات به محیط

مظاهری و  ،درصد نشان داد. در پژوهشی دیگر 35/78یونورینگ را در کاهش میزان تبخیر به طور متوسط 

های شناور در کاهش تبخیر از مخازن آب گزارش کردند مقدار ( با مقایسه کارآیی پوشش1397کوپای )عابدی

کربنات به استایرن با آلومینیوم و پلیپلیاستایرن، ت به مخزن شاهد برای سه پوشش پلیکاهش تبخیر نسب

-استایرن نسبت به پلیشان همچنین گزارش کردند پوشش پلیباشد. ایدرصد می 5/76و  83، 6/85ترتیب 

کربنات در پایان دوره تحقیق دوام بهتری از خود نشان داد. در هزینه کمتری داشت؛ اما پوشش پلی کربنات

استفاده با اتیلن برای کاهش تبخیر مشخص شد که ی پالستیكی از جنس پلیهاآزمایشی با استفاده از پوشش

و همكاران  (. افخمیcraig et al., 2005یابد )میدرصد کاهش  95درست از این پوشش، میزان تبخیر بیش از 

-ارائه دادند که حاصل ترکیب پلی ( به منظور کاهش تبخیر از منابع آبی، یک روش جدید شیمیایی1395)
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کردند ترکیب  باشد. ایشان گزارشهای چرب هگزادکانول و اکتادکانول میایرن محلول و ترکیبی از الكلاست

 درصد است. 8/67ایجاد شده با تشكیل یک الیه پلیمری پیوسته در سطح آب، قادر به کاهش میزان تبخیر تا 

در سطح آب افزایش داده و بر های چرب را این پلیمر ترکیبی عالوه بر افزایش کارآیی، زمان تداوم الكل

 افزاید.های محیطی نیز میمقاومت آن در برابر تنش

های کاهش تبخیر در کاهش هدررفت آب و با توجه به مطالعات صورت گرفته و اهمیت استفاده از روش

در نتیجه کاهش فشار مضاعف بر منابع آبی، در پژوهش حاضر محاسبه میزان تبخیر از مخزن سد علویان و 

 رآورد مقادیر آب استحصال شده ناشی از استفاده از مواد کاهنده تبخیر، مورد توجه قرار گرفته است.ب

 
 ها مواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

شرقی، در جنوب شرقی حوضه آبریز ربایجانجنوبی کوه سهند در استان آذ در دامنه سد علویان

غربی شهر مراغه و در نزدیكی کیلومتری شمال 3 فاصله حدود درچای دریاچه ارومیه بر روی رودخانه صوفی

 1موقعیت جغرافیایی سد علویان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شكل  .واقع شده استروستای علویان 

 نشان داده شده است.

 

 
 قعیت جغرافیایی سد علویان.مو -1شكل 

پس از عبور از غرب شهر مراغه و جنوب  ،گیردچای که از ارتفاعات سهند سرچشمه میرودخانه صوفی

چای آوری و کنترل جریان سطحی صوفیریزد. هدف از احداث سد علویان جمعه ارومیه میچشهر بناب به دریا

شیر، ملكان و جبران قسمتی از کمبود نیاز آبی و عجب مراغه، میاندوآب، بناب، هایآب شرب شهر تأمینجهت 
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در جدول  باشد.زدایی منطقه و همچنین تولید انرژی میکشاورزی دشت مراغه و باغات اطراف آن و محرومیت

 ای سد علویان ارائه شده است. اطالعات شناسنامه 3-3

 

 ای سد علویان اطالعات شناسنامه -1جدول 

 توضیحات مشخصات
 1369 ع ساختسال شرو

 1374 برداریسال شروع بهره

 مراغه ترین شهرنزدیک

 کیلومتر 3حدود  ترین شهرفاصله از نزدیک

 دریاچه ارومیه نام حوضه آبریز اصلی

 صوفی چای نام حوضه آبریز فرعی

 صوفی چای نام رودخانه

 935 طول تاج )متر(

 10 عرض در تاج )متر(

 67/57 حجم کل )میلیون مترمکعب(

 69/55 حجم مفید )میلیون مترمکعب(

 4/123 حجم آب قابل تنظیم سالیانه )میلیون مترمکعب(

 12195 سطح زیر کشت )هکتار(

 50 فاصله تا دریاچه )کیلومتر(

 E ''23 '15 °46 طول جغرافیایی

 N ''12 '26 °37 عرض جغرافیایی

 

 های کاهش آنبرآورد میزان تبخیر و روش

در  .ی در مطالعات منابع آبی مطرح استترین اجزای چرخه هیدرولوژیكی از مهم تبخیر به عنوان

ای های ارائه شده از سازمان آب منطقهمطالعه حاضر میزان تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از داده

تبخیر و های کاهش میزان های مختلف سال( برآورد گردید. در مورد روش)میزان تبخیر و سطح مخزن در ماه

های پیشین ارائه گردید. البته الزم به ذکر است ها نیز به تفصیل در بخش مقدمه تجارب پژوهشکارآیی آن

ها در کاهش ها نیز وجود دارند که به دلیل عدم تكمیل تحقیق و بررسی در مورد کارآیی آنبرخی از روش

ها و یا به دالیل اقتصادی مورد بررسی آنمحیطی در مورد کاربرد تبخیر و عدم بررسی و گزارش اثرات زیست

 قرار نگرفتند.

 
 

 نتایج و بحث

 

 تبخیر از سد علویان

شكل  ترین اجزای چرخه هیدرولوژی در مطالعات منابع آبی مطرح است. درتبخیر به عنوان یكی از مهم

میزان تبخیر در طول دوره آماری مورد مطالعه ارائه شده است. بر این اساس متوسط میزان تبخیر ساالنه از  2
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های آبی ترین و کمترین مقدار تبخیر نیز به ترتیب در سالباشد. بیشمتر میمیلی 5/1331مخزن سد علویان 

گیری شده است. با توجه به تأثیر سایر عوامل همتر( اندازمیلی 882) 1382-83متر( و میلی 1644) 95-1394

نظیر تراز آب در مخزن و میزان سطح مخزن در آن تراز که متأثر از تغییرات میزان ورودی و خروجی است، 

میزان حجم تبخیر ارائه گردیده است. بر این اساس  3روند تغییرات حجم تبخیر متفاوت خواهد بود. در شكل 

درصد حجم کل  7/3میلیون مترمكعب حاصل شد که این رقم معادل  11/2متوسط حجم تبخیر از سد علویان 

و کمترین حجم تبخیر  1394-95مكعب در سال آبی میلیون متر 13/3ترین حجم تبخیر معادل سد است. بیش

بوده است. نتایج مطالعات نشان داده است که میزان  1386-87كعب در سال آبی ممیلیون متر 40/1نیز معادل 

 (1397خواه، د است )سپاسدرصد از حجم کل مخزن س 3/14درصد تا  2/4ها بین تبخیر از سطح مخازن سد

الزم است در شرایط کمبود و بحران آب و وقوع خشكسالی، لذا کند. که با توجه به اقلیم منطقه تغییر می

 برداری نمود.ها از جمله کشاورزی بهرهمیزان تبخیر را کاهش داد و از آب ذخیره شده در سایر بخش

 

 
 .سد علویانتبخیر از مخزن  میزان -2شكل 

 

 

 
 .سال آبی 18تبخیر از مخزن سد علویان در طول دوره آماری  حجم -3شكل 
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 ه تبخیربرآورد میزان آب ذخیره شده ناشی از استفاده از مواد کاهند

های مختلفی برای کاهش میزان تبخیر از مخازن آب توسط بسیاری از پژوهشگران آزمایش شده روش

-بهرهبیولوژیكی، ساخت و  شیمیایی، روش ها عبارتند از: روش فیزیكی )مكانیكی(، روشترین آن است که مهم

در مورد کارآیی استفاده از نیز ددی مطالعات متع همچنین (.craig et al., 2005مدیریتی )برداری و اقدامات 

های مختلف کاهنده تبخیر از سطوح آزاد و مخازن آبی صورت گرفته است. در این راستا نتایج متفاوتی روش

های کاهنده رسد علت آن را باید در نحوه استفاده از مواد و تكنولوژینیز حاصل شده است که به نظر می

بندی نتایج مطالعات پیشین و با استفاده جو کرد. با جمعود مطالعه جستتبخیر و نیز شرایط اقلیمی محل مور

های مختلف و میزان کاربرد مواد مختلف با در نظر گرفتن شرایط دست آمده پیرامون کارآیی روشاز تجارب به

منطقه مورد بخشی مواد کاهنده تبخیر در با تقریب مناسبی برای اثر 2اقلیمی منطقه مورد مطالعه، نتایج جدول 

میلیون  11/2شود. شایان ذکر است متوسط حجم تبخیر از مخزن سد علویان ساالنه مطالعه در نظر گرفته می

 مكعب است.متر

 ها در کاهش میزان تبخیر از سد علویان.های پیشنهادی، شرایط استفاده و اثربخشی آنروش -2جدول 

 شرایط کاربرد مواد مواد مورد استفاده نوع روش
هش تبخیر کا

 )درصد(

 آب ذخیره شده ساالنه

 مكعب()میلیون متر

 فیزیکی
توپ پالستیکی از 

 اتیلنجنس پلی
 90/1تا  37/1 90تا  65 سال 10درصد، عمر مفید حدود  80سطح پوشش حدود 

های پوشش

 شناور

قطعات یونولیت یا 

 استایرنپلی

درصد سطح آب  60تا  40متر با پوشش سانتی 5/1ضخامت 

درصد میزان تبخیر  80های باالی که در پوششوجود این)با 

-یابد؛ اما به دلیل رشد جلبک توصیه نمیبیشتر کاهش می

 سال 2گردد.( عمر مفید حدود 

 16/1تا  63/0 55تا  30

 شیمیایی

استایرن محلول و پلی

های چرب هگزا الکل

 دکانول و اکتادکانول

وفورم حل شده سی محلول کلرسی 25استایرن در گرم پلی 2

گرم پودر هگزادکانول و  1و در سطح آب اسپری گردد. 

سی اتانول حل شده و سی 25در  7به  3اکتادگانول با نسبت 

-زه اندازههای چرب تنها در شروع بااین محلول ترکیبی الکل

استایرن اضافه گردد. میزان مصرف گیری بر سطح محلول پلی

 .گرم بر مترمربع است 1های چرب الکل

 48/1تا  27/1 70تا  60

 

 تحلیل اقتصادی کاربرد مواد کاهنده تبخیر

کوپای محاسبه کرد. مظاهری و عابدیمكعب آب را نیز توان هزینه ذخیره هر متراز دیدگاهی دیگر می

ریال گزارش کردند. با توجه به متوسط سطح  80000استایرن مورد استفاده را مربع پلی( قیمت هر متر1397)

سال عمر مفید  2درصد و  50 مربع و با در نظر گرفتن سطح پوششکیلومتر 53/1ن سد علویان معادل مخز

مكعب آب ذخیره میلیارد ریال خواهد بود و قیمت هر متر 6/30استایرن، هزینه استفاده از آن صفحات پلی

یر، با توجه به قیمت شود. در مورد کاربرد مواد شیمیایی در کاهش تبخریال حاصل می 33626شده معادل 

ها، تحقیقات کافی انجام نشده است. باالی مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دسترسی مشكل به انواع تجاری آن

ها و یا ها در گذشته تنها از اسپرم نهنگهای چرب به سادگی در دسترس نبوده و گران هستند. این الكلالكل
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شد و پس از توسعه فرآیند هیدروژنیزه کردن در فشار باال، یهای حیوانی و چربی تولید ماحیای سدیمی روغن

های چرب با کیفیت خوب به صورت تجاری در دسترس است. البته این فناوری بسیار پیشرفته امروزه الكل

های با سرعت باد باال ها در محیطهای ماهر برای تولید آن نیاز است. همچنین کارآیی آناست که به متخصص

 بد.یاکاهش می

های کاهنده تبخیر پرداخت. در های اقتصادی کاربرد روشبررسی ( به1397خواه )ای سپاسمطالعهدر 

 10های یونولیت سفید رنگ به ضخامت مطالعه ایشان آمده است که اگر سطح دریاچه سد درودزن با ورقه

سال،  5های پوشش در حدود درصد و عمر ورقه 6متر پوشانده شود، هزینه ساالنه پوشش با نرخ بهره سانتی

-خواهد شد. چنان 1395مكعب آب به قیمت سال تومان برای هر متر 900میلیارد تومان معادل حدود  71تقریباً 

 1100درصد در کاهش میزان تبخیر داشته باشد، هزینه ساالنه پوشش حدود  80چه ایجاد پوشش راندمان 

جویی شده در اثر کاهش تبخیر از منابع ر باشد آب صرفهچه قرامكعب خواهد شد. چنانتومان برای هر متر

مكعب آب است. با دالر برای هر متر 1کن تأمین شود؛ کمینه هزینه تولید آن بیش از دیگری مانند آب شیرین

مكعب بود که با در هزار متر 423میزان تولید آب شیرین از آب شور در حدود  94این هزینه گزاف، در سال 

رسد که بعضی از برابر افزایش خواهد داشت. لذا به نظر می 4این رقم تقریباً  97یمت دالر در سال نظر گرفتن ق

پذیرند. حتی اگر هزینه پوشش دادن سطح آب های کاهش تبخیر از سطح مخازن از نظر اقتصادی توجیهروش

 چه در این محاسبه به کار رفته نیز بیشتر باشد.از آن

های اقتصادی برای تصفیه فاضالب در ایران نشان داده است (، تحلیل1397ه )خوابنا بر گزارش سپاس 

شود. البته این هزینه شامل هزینه انتقال هم ریال هزیته می 25000مكعب پساب حدود که برای تولید هر متر

 .تر استهای کاهش تبخیر از آب پساب با صرفهرسد که آب ذخیره شده از روششود. لذا به نظر میمی

 

 نتیجه گیری

 

-میزان متوسط ساالنه تبخیر از مخزن سد علویان واقع در شهرستان مراغه به عنوان یكیی از ایسیتگاه  

های مختلفیی  كعب حاصل گردید. روشممیلیون متر 11/2های با نرخ تبخیر باال در حوضه دریاچه ارومیه، معادل 

هیای مختلیف فیزیكیی و    برای کاهش تبخیر در جهان به کار برده شده است که کاربرد مواد شیمیایی و پوشش

هیا اسیتفاده شیوند.    تواند در ایران برای کاهش تبخیر از مخازن سدها هستند که میترین آنانداز مناسبسایه

های پالستیكی های شناور یونولیت به رنگ سفید یا توپرتند از صفحههای مختلفی که توصیه شده عباپوشش

دهنید.  درصید کیاهش میی    90تیا   30اتیلن و یا برخی ترکیبات شیمیایی که میزان تبخیر را بیین  از جنس پلی

های ییاد شیده در مقایسیه بیا     های اقتصادی نیز نشان داده است که کاهش تبخیر و حفاظت آب با روشتحلیل

 تر است.ب از روش شیرین کردن آب شور مناسبتولید آ
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   منابع فارسی

 

طراحی پوشش شناور یونورینگ با استفاده از  ،1396، ک..خ ،و غریبی .ع ،زاده، اسماعیل.ح ،نژاد، ملكی.ح ،افخمی -

 .219-214 (،3)13ت کاهش تبخیر از منابع روباز آبی، مجله تحقیقات منابع آب ایران، های فرسوده جهالستیک

کاهش میزان تبخیر از منابع آبی با  ،1395 ،خ. ،و غریبی .ع ،زاده، اسماعیل.ح ،، شهیدی.ح ،نژاد، ملكی.ح ،افخمی -

 .78-63 (،2)2های کاربردی علوم آب، نشریه پژوهش های چرب،استفاده از ترکیب پلی استایرن محلول و الكل

های فیزیكی و مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش ،1389، م. ،هلقیحو مفتا .ا.ا ،، دهقانی.م ،، حسام.م ،پیری -

 .154-141 (،4)17های حفاظت آب و خاک، مجله پژوهش یمیایی، بر کاهش تبخیر از سطح آب،ش

 بررسی امكان استفاده از صفحات شناور بتن سبک پرلیتی برای کاهش ،1390، ر. ،و مكنون .ا.ا ،، مهدویان.ا ،رنجبر -

 ماه،نوزدهم و بیستم بهمن های آبی،ها و نیروگاهمجموعه مقاالت سومین کنفرانس ملی سد ها،های سدتبخیر مخزن

 تهران.

ی در علوم کشاورزی و منابع های راهبردمجله پژوهش ها،کاهش تبخیر از مخزن آب سد ،1397، ر..ع ،خواهسپاس -

 .26-13 (،1)3طبیعی، 

های کاهش میزان تبخیر از سطوح آزاد آبی در مناطق خشک و مروری بر روش ،1386 ،.ا ،و حسنی .ا ،شمسایی -

 .تهراندوم تا پنجم بهمن ماه، آبی، اولین همایش سازگاری با کم ،خشک نیمه

های شناور، مجله تحقیقات آب کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش ،1397 ،ج. ،کوپایو عابدی .ا ،مظاهری -

 .605-597 (،3)49ک ایران، و خا

های آزاد، استفاده از مواد پوششی برای کاهش تبخیر از سطح آب ،1384 ،س..س ،و اسالمیان .ا.س ،گرمدرههاشمی -

سوم و چهارم  ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، خیزداری و مدیریت منابع آب و خاکدومین کنفرانس سراسری آب

 .کرمان ماه،اسفند

 

 
References 

 

- Craig, I., Green, A., Scobie, M. and Schmidt, E., (2005), Controlling Evaporation Loss from Water 

Storages, Report 1000580/1, National Centre for Engineering in Agriculture, Toowoomba, 207 p. 

- Demir, Z., Yildiz, O. and Toprak, B., (2009), Water retention ratios of mulching material consisting 

primarily of pine bark over different soil types, Pak. J. Bot. 41, pp 1851–1859. 

- Gilman, E.F., Beeson, R.C. and Meador, D., (2012), Impact of mulch on water loss from a container 

substrate and native soil, Arboricult. Urban For, 38 (1), pp 18–23. 

- Yuang, C., Lei, T., Mao, L. and Liu Wu, Y., (2009), Soil surface evaporation processes under mulches of 

different sized gravel, Catena 78, pp 117–121. 


