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  هچكید
باشد. عوامل مختلفی بر روی شدت تبخیر از سطوح آب تاثیرگذار ترین متغیرهای چرخه هیدرولوژی میتبخیر یکی از مهم

توان به میزان تابش خورشید، سرعت باد، دمای هوا و میزان رطوبت موجود در هوا اشاره ها میباشند که از جمله آنمی

. به این ه استمورد بررسی قرار گرفتبه صورت تجربی شدت تبخیر از سطح آب کرد. در این پژوهش، تاثیر میزان شوری بر 

 ،111 ،33، 76 صفر )شاهد(، لیتر با شوری 3ای به ظرفیت شیشهمدرج استوانه  9 میزان آب تبخیر یافته از سطح منظور،

 (1011 شهریور 11مرداد تا  11به مدت یک ماه )از گیری شد. آزمایش گرم بر لیتر اندازه 333و  276، 211، 133 ،116

-انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان شوری آب، نرخ تبخیر کاهش می (شهرستان شیرازاقلیم گرم و خشک )در 

اهش درصد ک 66 مجموعاً در طی یک ماهگرم بر لیتر، میزان تبخیر  333به  76از آب یابد، به طوری که با افزایش شوری 

 یافت. 

 ، مطالعه تجربی.سرعت تبخیر، آب دریا، شوری یدی:كل هایواژه

 

  مقدمه -1
آن  یصورت گرفته و ط اکسطوح مرطوب خ یاسطوح آزاد آب  اعم از مرطوباست که از هرگونه سطح  یادهیپد ریتبخ

ر مکعب آب کیلومت 166111هر سال حدود . گرددمی تبدیل شده و مجددأ به اتمسفر زمین باز خاربحالت به  عیمااز حالت آب 

 62111) درصد 13کیلومتر مکعب( از سطح دریاها و  111111درصد آن ) 36به صورت بخار وارد اتمسفر می شود که 

های به طور کلی از مجموع نزوالت جوی که هر ساله در سطح خشکی .]1[ گرددکیلومتر مکعب( از سطح خشکی ها تآمین می

گردد و از دسترس انسان طریق تبخیر )یا تعرق( مجددا به اتمسفر باز میدرصد آن از  71کند، حدود کره زمین ریزش می

گیری صحیح تبخیر در اندازهگیری دقیق تبخیر بسیار دشوار است. شود. در بین عناصر چرخه هیدرولوژی، اندازهخارج می

 است.  های طبیعی و مخازن سدها دارای اهمیتمسائل مختلفی نظیر محاسبه تلفات آب از سطح دریاچه

باد،  وزش هوا، سرعت توان به درجه حرارتها میگذارند که از جمله آنعوامل مختلفی بر میزان و شدت تبخیر تاثیر می

-های آب و فرار آنتابش خورشید انرژی الزم برای شکستن پیوند مولکول .اشاره کردرطوبت هوا میزان تابش خورشید و شدت 

 آنها در دریافتی که تابش جغرافیایی نزدیک به استوا هایعرضو از همین رو میزان تبخیر در کند ها از پیکره آبی را فراهم می

شود همچنین باال بودن رطوبت نسبی هوا باعث می .باشدمی های باالترعرض در تبخیر شدت از بیشتر مراتب به است زیادتر

 ،باشد داده جای خود در را)بخار آب(  مایع از شتریبی ذرات آب سطح مجاور هوای چه هر؛ زیرا شدت تبخیر نیز کاهش یابد

 به یابد.کاهش می تبخیر خالص میزان رواین از و بازگردند مایع داخل به هوا زخواهند بود ا ادرق ذرات همان از زیادتری تعداد

 کردن دور و اییجابجنیز با  باد سرعتافزایش باشد. می مرطوب هوای از بیشتر تبخیرمیزان  خشک هوای در دلیل همین

 کند. های آب از سطح آب کمک میباعث افزایش نرخ تبخیر شده و به فرار بیشتر مولکول تبخیر سطح از آب بخارهای مولکول
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یکی از عواملی که بر روی همچنین  همچنین مساحت )سطح( تماس مایع با هوا نیز تاثیر مستقیمی بر روی میزان تبخیر دارد. 

ها( به باشد. میزان تبخیر از سطح آب شور )آب دریاها و اقیانوستاثیرگذار باشد، میزان شوری آب می تواندشدت تبخیر می

 پتانسیل که شرایطی درزیرا  باشدشود، کمتر از آب خالص میکه در اثر وجود نمک ایجاد می یدلیل پتانسیل اسمزی بیشتر

 .گیردمی صورت سختی به عمای سطحاز  آب هایمولکول شدن خارج ،باشد باال آب اسمزی

به طور گرفته است. مورد بررسی قرار تاثیر شوری آب بر روی تبخیر به صورت عددی و تجربی توسط محققین مختلفی 

( ارائه دادند که قادر بود Lake Qaroun( یک مدل مبتنی بر بیالن انرژی برای دریاچه قارون )2111علی و همکاران ) خالصه، 

( ضمن مرور 2112الشمیری ) .]2[ سازی کنددرصد( شبیه 3بر روی تبخیر را نیز با دقت باالیی )خطای  اثر شوری آب دریاچه

مطالعات محققین مختلف، یک آزمایش برای تعیین اثر شوری بر روی تبخیر تدارک دید و در نهایت یک رابطه جدیدی را برای 

ائه کرد. بر اساس تحقیق وی، شوری آب به دلیل ایجاد یک محاسبه تبخیر از سطح آب با در نظر گرفتن میزان شوری آب ار

( در یک مطالعه تجربی میدانی، تاثیر 1336امیدی و قهرمان ) .]3[ شودفشار بخار جزئی در سطح آب باعث کاهش تبخیر می

فتند که تبخیر یک شوری را بر روی تبخیر آب مورد بررسی قرار دادند و با ارائه یک رابطه رگرسیونی در این خصوص، نتیجه گر

ها همچنین گزارش دادند که رابطه پنمن با دقت نسبتا قابل قبولی توانسته رابطه معکوس و خطی با درجه شوری آب دارد. آن

( تاثیر شوری آب دریای بحرالمیت را بر روی میزان 2113. مور و همکاران )]0[ است میزان تبخیر آب شور را برآورد کند

که میزان تبخیر از سطح آب شور به  گیری کردند و گزارش دادنددریای آب شور به صورت میدانی اندازهتبخیر آب از سطح این 

( تاثیر شوری آب را بر روی تبخیر از 2119. اوبیانیو )]1[ مراتب بیشتر از سطح آب با شوری کمتر )مصب رودخانه( بوده است

وی پنج نوع نمک مختلف شامل سولفات مگنزیم، سدیم های آبی و چرخه هیدرولوژی مورد بررسی قرار داد. پیکره

متر مکعب مورد گرم بر سانتی 20/1تا  10/1های هیدروکساید، سدیم کلراید، آمونیوم کلراید و پتاسیم نیترات را در غلظت

یابد. هش میهای مورد استفاده، با افزایش شوری، تبخیر کابررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که در تمامی نمک

برابر آب شور بوده است و بیشترین کاهش تبخیر در نمک سدیم  1/1میزان تبخیر در آب غیر شور به طور متوسط 

( تاثیر شوری آب را بر روی میزان تبخیر آب در مقیاس آزمایشگاهی 2121. سوچان و اعظم )]7[هیدروکساید مشاهده شد

ها تبخیر از سطح آب غیر شور تا دو برابر میزان آن در آب اشباع )شور( است. آنمورد بررسی قرار دادند و گزارش دادند میزان 

نهایتا یک مدل ریاضی را برای پیش بینی تبخیر آب شور ارئه دادند و گزارش کردند که مدل مذکور دقت باالیی در تخمین 

 .]6[ تبخیر دارد

اندازه گیری تبخیر از سطح آب شور در شرایط های اخیر توجه محققین به شود، در سالهمان طور که مشاهده می

در اقلیم گرم و تاثیر شوری آب بر روی میزان تبخیر از سطح آب حاضر پژوهش  مختلف معطوف شده است. از این رو، در

 گرفته است. قرار  بررسیمورد خشک )شیراز( به روش تجربی 

 

 هامواد و روش -2
به  (1 مطابق با شکل)انجام شد. بدین منظور ده استوانه مدرج شفاف  این پژوهش به صورت تجربی در شهرستان شیراز

 لیتر در نظر گرفته شد.  3ها معادل با حجم آب در کلیه استوانهمتر در نظر گرفته شد. سانتی 31ارتفاع متر و سانتی 17قطر 
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 روزانهگیری تبخیر های مدرج به كار رفته در آزمایش برای اندازه: استوانه1شكل 
 

. بدین صورت که با اضافه کردن نمک طعام، شوری (2)شکل  آب استفاده شدبرای شور کردن ( NaCl)از نمک طعام 

گرم بر لیتر رسانیده شد. همچنین دو  333و  276، 211، 133، 116، 111، 33، 76ها به مقادیر )چگالی( آب در استوانه

ظروف در شرایط یکسان، در فضای مسقف و همه نمک طعام( در نظر گرفته شد. استوانه به عنوان ظرف شاهد )آب شرب، فاقد 

شهریور  11مرداد تا  11روز، از  31ها به صورت روزانه در مدت گیریاندازه اند.دور از  تابش مستقیم خورشید قرار داشته

 صبح انجام شد. 7، راس ساعت 1011
  

 
 زایش شوری آن: اضافه كردن نمک طعام به آب برای اف2شكل 
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 نتایج و بحث -3
( تغییرات روزانه 3شکل )های این پژوهش به صورت روزانه انجام شد. گیریهمان طور که در بخش قبل ذکر شد، اندازه

دهد. همان طور که مشخص است، با افزایش شوری آب، مقدار تبخیر در همه نشان می مقدار تبخیر را طی سی روز آزمایش

در روز گرم بر لیتر  333و  211، 111گرم بر لیتر به  76ش یافته است. به طور مثال با افزایش شوری آب از ها کاهآزمایش

متر بر روز کاهش یافت که در مقایسه با میلی 1و  1/2، 1/3متر بر روز به میلی 1ها، مقدار تبخیر به ترتیب از دهم آزمایش

باشد. این روند به طور کاهش تبخیر می %31، و %72، %07، %23نشان دهنده متر بر روز( به ترتیب میلی 1/7آزمایش شاهد )

 مشابهی در همه روزهای آزمایش مشاهده شد. 

-گیرند. به عبارت بهتر، شوریقرار میطبقه  0های مورد آزمایش، در شود که شوری( مشاهده می3همچنین از شکل )

گرم بر لیتر نیز  211تا  111های بخیر در محدوده نزدیکی قرار دارند. شوریگرم بر لیتر تقریبا از لحاظ مقدار ت 33و  76های 

باشند. گرم بر لیتر نیز دارای مقادیر تبخیر نسبتا نزدیکی می 333و  276گیرند. و در نهایت شوری به نظر در یک طبقه قرار می

شباع نمک در آب، مقادیر تبخیر روزانه به یک گرم بر لیتر با توجه به درجه باالی ا 276های بیشتر از احتماال برای شور

گرم بر  76رسد. آنچه که مشخص است، در همه روزها اضافه شدن نمک به آب حتی در کمترین سناریو )محدوده ثابتی می

 لیتر( باعث کم شدن مقدار تبخیر روزانه شد.
 

 
 

 وف آزمایشتبخیر در ظرروزانه مقدار : تغییرات 3شكل 

 

دهد. همان طور که مشخص است های مختلف شوری آب نشان میتبخیر متوسط ماهانه را برای غلظت ( مقدار0)شکل 

، 33، 76های متر بوده است در حالی که این مقدار برای شوریمیلی 6متوسط تبخیر ماهانه در محلول شاهد )فاقد شوری( 

گرم بر لیتر بوده است. به  7/1و  3/1، 6/3، 0، 3/0، 0/0، 7/1، 6/1گرم بر لیتر به ترتیب  333و  276، 211، 133، 116، 111

گرم بر لیتر تا بیشترین شوری مورد آزمایش، میزان تبخیر متوسط ماهانه به  76از عبارت بهتر، با افزوده شدن شوری آب 

شوری  کاهش یافته است. شیب تغییرات شدت تبخیر برای گذار از %66و  %60، %06، %03، %39، %36، %21، %19ترتیب 

 ها بوده گرم بر لیتر بسیار بیشتر از بقیه شوری 76گرم بر لیتر، و از شاهد به  111به  33گرم بر لیتر، و از شوری  276به  211
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باشد. احتماال در مقادیر باالی شوری، مقدار دهد که روند کاهش تبخیر با افزایش شوری همواره خطی نمیاست. این نشان می

 رسد.ثابت میتقریبا به یک عدد ور از سطح آب شتبخیر 

 

 متوسط تبخیر ماهانه در ظروف آزمایشی: 4 شكل

 

 گیرینتیجه -4
گیری در این مقاله شدت تبخیر از سطوج آب شور در مقایسه با آب معمولی )فاقد نمک مصنوعی( به صورت تجربی اندازه

دهد که با افزایش مقدار نمک محلول موجود در آب )افزایش شوری(، نرخ تبخیر روزانه یهای این پژوهش نشان مشد. یافته

های انجام شده، بیشترین مقدار تبخیر در آزمایش شاهد )فاقد شوری( و کمترین مقدار تبخیر در در آزمایشیابد. کاهش می

زیاد باشد میزان کاهش تبخیر روزانه و  اگر درجه اشباع نمک در آببیشترین غلظت نمک )بیشترین شوری( مشاهده شد. 

گرم بر لیتر،  33و  96 درصد برسد. همچنین مشاهده شد که میزان تبخیر در شوری 66و  31تواند به ترتیب تا ماهانه می

-بتوان نتیجه گرفت که در آمیباشد. گرم بر لیتر تقریبا یکسان می 276گرم بر لیتر، و شوری بیشتر از  211تا  111 شوری

یابد، و به تبع آن شوری آب هایی که شور هستند، با توجه به این که در اثر تبخیر آب در طی زمان، حجم آب کاهش می

 یابد، نرخ تبخیر کاهش بیشتری خواهد یافت. افزایش بیشتری می
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Abstract  
Evaporation is one of the most important variables of the hydrological cycle. Various 

factors affect the evaporation rate from water surfaces, including the sunlight, wind speed, 

air temperature and the air moisture. In this study, the effect of salinity on the evaporation 

rate from the water surface has been investigated experimentally. For this purpose, the 

amount of evaporated water was measured from the surface of 9 glass cylinders with a 

capacity of 3 liters with zero (control) salinity, 67, 83, 100, 117, 133, 200, 267 and 333 

gr/L. The experiments were performed for one month (from 15 August to 15 September 

1400) in hot and dry climate (Shiraz city). The results showed that with increasing the 

salinity of water, the rate of evaporation decreases, so that with increasing the salinity of 

water from 67 to 333 gr/L, the rate of evaporation decreased by 77% during a month. 

Key words: Evaporation rate, seawater, salinity, experimental study. 


