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کاهش تبخير از مخازن آب با استفاده از پوششهاي شناور
2

الهام مظاهري 3و جهانگير عابدي کوپايي

 .1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتي اصفهان
 .2استاد ،گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتي اصفهان
(تاریخ دریافت -1932 /2 /22 :تاریخ بازنگری -1932 /7 /11 :تاریخ تصویب)1932 /7 /17 :

چکيده
پوششهای شناور یکي از روشهای کاهش تبخير از سطح آب ميباشند .هدف این تحقيق بررسي اثر پوششهای شناور
در کاهش تبخير از سطح مخازن آب ميباشد .در این تحقيق از سه نوع پوشش (پليکربنات ،پلياستایرن و پلياستایرن
با روکش آلومينيوم) بر روی سطح  9مخزن آب (با سه تکرار برای هر پوشش) استفاده شد .تغييرات عمق آب مخازن
پوششدار و بدون پوشش در بازه زماني آذر  39تا آبان  31اندازهگيری شد .سپس مقادیر تبخير اندازهگيری شده در قالب
طرح بلوک کامل تصادفي در نرمافزار آماری  SASآناليز شد و مقایسه ميانگين آنها در سطح احتمال  33درصد
( )P<1/11و با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد .نتایج نشان داد مقدار کاهش تبخير نسبت به مخزن شاهد برای سه
پوشش پلياستایرن ،پلياستایرن با آلومينيوم و پلي کربنات به ترتيب  59 ،58/2و  72/8درصد ميباشد .این اعداد
نشاندهنده عملکرد خوب سه پوشش در کاهش تبخير از سطح آب ميباشد .حداکثر مقدار تبخير روزانه از مخزن شاهد
 19/1ميليمتر و در مورد پوششهای پليکربنات ،پلياستایرن و پلياستایرن با روکشآلومينيوم ،مقدار تبخير روزانه به
ترتيب  2/9 ،9/1و  2/3ميليمتر در تيرماه بود .پوشش پلياستایرن نسبت به پليکربنات هزینه کمتری داشت ،اما پوشش
پليکربنات در پایان دوره تحقيق دوام بهتری از خود نشان داد.
واژههاي کليدي :کاهش تبخير ،سطح آب ،پوششهای شناور ،پلياستایرن ،پليکربنات.

مقدمه

*

آب یکي از مهمترین منابع مورد نياز جامعه بشری است .موضوع
چگونگي حفظ این منبع حياتي و بهرهبرداری بهينه از آن ،یکي
از مهمترین چالشهای قرن حاضر است .در مناطق خشک و
نيمهخشک ،تلفات تبخير از سطح مخازن آب کشاورزی بسيار
زیاد و نشان دهنده بخش مهمي از کل آب ذخيره شده برای
کشاورزی ميباشد ( .)Hudson, 1987استراليا و بسياری از
کشورهای جهان با آب و هوای خشک و نيمهخشک ،برای تأمين
آب آشاميدني و توليد غذا به آب ذخيره شده در مخازن وابسته
هستند .اما ميزان تبخير در این کشورها بسيار زیاد ميباشد .در
استراليا ساالنه حدود  11درصد کل آب ذخيره شده مخازن در
اثر تبخير شدید تلف ميشود ( .)Craig et al., 2005نگرانيها در
مورد م قدار تبخير از مخازن روباز در استراليا به علت پدیده
تغيير اقليم در حال افزایش است ( .)Helfer et al., 2012در
جنوب اسپانيا مخازن آب آبياری ،معموالً توسط کشاورزان به
عنوان منبع تأمين آب در طول سال استفاده ميشوند و نقش
مهمي در توليد محصوالت کشاورزی و درآمد حاصل از
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سيستمهای آبي دارا ميباشند .تلفات قابلتوجه از این مخازن در
طول فصل آبياری بهویژه از طریق  -1نشت از دیوارهها و کف و
 -2تبخير از سطح آب اتفاق ميافتد ( Hudson, 1987; Guerra
 .)et al., 1990; Mugabe et al., 2003اگرچه تلفات نشت از
طریق پوششهای ضد آب مهار شدند اما بهطور کلي تلفات
تبخير قابل کنترل نيستند و این امر منجر به کاهش کارایي
مخازن آب بهویژه در طول دورههای با تابش خورشيدی و
کمبود فشار بخار زیاد ميشود .در شرایط آب و هوایي جنوب
اسپانيا که پتانسيل تبخير  1211تا  2111ميليمتر در سال مي-
باشد تلفات تبخير برآورد شده  18درصد کل آب تأمينشده
برای آبياری اراضي ميباشد که با تأکيد بر این نکته هرگونه
ذخيره سازی ناشي از کاهش تبخير از مخازن آب کشاورزی،
بهطور قابلتوجهي باعث بهبود کلي راندمان مصرف آب
کشاورزی در منطقه ميشود ( .)Bengoechea et al., 1991بر
اساس ميانگين بلندمدت تبخير از  9118مخزن آب در آمریکا،
ميزان تبخير ساالنه از این مخازن  7/89ميليارد مترمکعب است
که معادل  21درصد کل آب کشاورزی یا  122درصد کل آب
مصرفي شهری در طول سال  2111ميباشد ( Wurbs and
 .)Ayala, 2014در حوضه رودخانه سگورا در منطقه نيمهخشک
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اسپانيا ،ميزان تبخير از سدهای بزرگ و مخازن آبياری 5/7
درصد آب موجود برای کشاورزی ميباشد .تأثير اقتصادی این
ميزان تلفات آب باعث کاهش  2/9درصدی ارزش توليد
محصوالت کشاورزی و کاهش  8/1درصدی سود خالص مزرعه
برآورد شده است ( .)Martinez-Granados et al., 2011ميزان
تلفات تبخير برای مخزني با اندازه متوسط در آمریکا18-28 ،
درصد سهم آب مصرفي برای هر سال برآورد شده است ( Gupta
 .)et al., 2002ميزان تبخير از مخازن مزرعهای به حجم 85/9
ميليون مترمکعب در حوضه سگورا در اسپانيا ،بيشتر از  5درصد
آب مصرفي آبياری ميباشد .مقدار ميانگين تبخير ساالنه از
دریاچه رودخانه کلرادو (بزرگترین مخزن در آمریکا) در حدود
 11درصد جریان آب این رودخانه در سالهای پرآبي ميباشد
( .)Linsley et al., 1982مقدار تبخير از مخازن آبياری کشاورزی
متعددی در حوضه رودخانهای در یک منطقه نيمهخشک
اسپانيا ،حدود  5/9درصد مصرف کشاورزی و  27درصد مصرف
آب خانگي دو ميليون نفر از ساکنان منطقه برآورد شده است
(.)Martinez-Alvarez et al., 2008
بر اساس مطالعات کارگاه بينالمللي اقيانوس ()IWMO
ایران در بين  112کشور از نظر بحران آب در رده  11قرار دارد
که نشان دهنده وضعيت نامناسب ایران از لحاظ منابع آبي مي-
باشد .براین اساس ایران باید در سال  2128جهت حفظ شرایط
موجود  112درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيافزاید که
این افزایش ميتواند از راههای مختلفي از قبيل افزایش راندمان
آبياری و کاهش تبخير صورت گيرد .بجز نواحي محدودی از
ایران (حاشيه دریای خزر) در سایر مناطق ،مقدار بارندگي به
مراتب کمتر از تبخير است .به عنوان مثال توان تبخيری نيوار در
یزد و مناطق کویری ایران در حدود  9311ميليمتر ميباشد
( .)Hashemi Garm Dareh and Eslamian, 2006در مناطق
خشک و نيمهخشک کشور همانند استان سيستان و بلوچستان
وضعيت نگرانکنندهتر ميباشد .با توجه به منابع آبي سطحي
کنترل شده ورودی ،محدودیت منابع آب زیرزميني و بارندگي
اندک در این بخش از کشور ،مهمترین و ناشناختهترین مؤلفه
بيالن آب ،کميت تبخير است (.)Daneshkarasteh et al., 2006
تحقيقات باال بهطور واضح نشان ميدهد که ميزان تلفات
تبخير در سطح منطقهای و جهاني زیاد ميباشد .بنابراین برای
مناطقي که با کمبود آب مواجه هستند ،ارزیابي این تلفات و
اینکه چه روشي ممکن است به بهينهسازی و مدیریت منابع آب
کمک کند ،بسيار مهم ميباشد .مدیریت بهتر آب ذخيرهشده در
مخازن آب ،با کاهش تلفات تبخير از سطح آزاد آب حاصل مي-
شود ( .)Stanhill, 2002هرچند روش پوششدار کردن مخازن

هنوز کاربرد فراواني ندارد ،اما با توجه به کمياب شدن منابع
آبي ،انتظار ميرود عالقهمندی به این روش در آینده گسترش
یابد (.)Martinez-Granados et al., 2011
روشهای مختلفي برای کاهش تبخير از مخازن آب وجود
دارد که عبارتند از -1 :فيزیکي (مکانيکي) -2 ،شيميایي-9 ،
بيولوژیکي -1 ،ساخت و بهرهبرداری  -8مدیریتي ( Craig et al.,
 .)2005در این ميان توپ-سایه ایدهای جدید برای کاهش تبخير
از سطح مخازن آب ميباشد .دپارتمان آب و انرژی لسآنجلس
در سال  ،2118برای اولين بار از توپ-سایه در مقياس وسيع
استفاده کرده است .این توپها بر روی سطح آب ایجاد سایه
ميکنند و آب زیر آنها خنک ميماند و درنتيجه تبخير آب کم
ميشود .این توپها تبخير را به ميزان  58تا  31درصد کاهش
داده و موجب صرفهجویي  911ميليون گالن آب (معادل
 1191111مترمکعب) در سال ميشوند که آب موردنياز 5111
انسان در سال است ( .)Howard, 2015در آزمایشي برای یک
دوره  13ماهه استفاده از الیههای شناور پلياتيلني با پوشش
حدود  78درصد از سطح آب ،کاهش  22درصدی تبخير
مشاهده شد ،البته در پایان دوره سطح پلياتيلني تقریباً از بين
رفته و ترک و شکافهایي روی سطح آن مشاهده شد که این
خرابي کيفيت را ميتوان با پرتوهای خورشيدی در ارتباط
دانست .در آزمایشهای دیگر با پوشش  35درصد سطح مخزن
به وسيله یک الیه پلياستر جامد ،کاهش تبخيری در حدود 52
درصد در پایان دوره مشاهده شد ( .)Khan and Issac, 1990در
آزمایشي با استفاده از پوششهای پالستيکي از جنس پلياتيلن
برای کاهش تبخير مشخص شد که با استفاده درست از این
پوشش ،بيش از  38درصد تبخير کاهش ميیابد ( Craig et al.,
 .)2005در آزمایشي دیگر با استفاده از پوششهای پلياتيلني
تک الیه به رنگهای سفيد ،سياه ،سبز و آبي و پوششهای
پلياتيلني دوالیه به رنگهای سفيد و سياه و همچنين پوشش
تک الیه آلومينيومي نتایج نشان داد که ميزان کاهش تبخير
روزانه از  81درصد برای پوشش آلومينيومي تا  51درصد برای
پوششهای پلياتيلني با رنگهای مختلف متغير است .بيشترین
ميزان کاهش تبخير مربوط به پوشش پلياتيلني دوالیه با رنگ
سياه به ميزان  59درصد بدست آمد ( Martinez-Alvarez et
 .)al., 2006در آزمایشي دیگر در جنوب اسپانيا با استفاده از
پوشش پلياتيلني دوالیه سياه رنگ به صورت معلق سایباني در
باالی سطح آب نسبت به سطح بدون پوشش ،کاهش تلفات
تبخير تا  58درصد گزارش شد (.)Gallego-Elvira et al., 2011
در پژوهشي دیگر در شرایط آزمایشگاهي از روش فيزیکي (پلي-
استایرن و آب مغناطيس) بر روی سطح تشتکهای تبخير به
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منظور بررسي کاهش تبخير از سطح آب استفاده شد .نتایج
نشان ميدهد با استفاده از پلياستيرن با ضخامت 1/8
سانتيمتر 91 ،تا  81درصد ميزان تبخير کاهش یافت .افزایش
ضخامت تا  8سانتيمتر تأثير زیادی در روند کاهش تبخير ندارد،
بنابراین به لحاظ اقتصادی استفاده از ضخامت کمتر باصرفهتر
است .با پوشش  51درصد سطح آب با پلياستایرن مقدار تبخير
به طور قابل توجهي کاهش یافت ،اما در این تيمار رشد جلبک
وجود دارد ،بنابراین استفاده ازپوششهای  11و  21درصد سطح
آب به لحاظ اقتصادی و اثرات زیستي و کيفيتي آب دارای توجيه
ميباشد (.)Piri et al., 2011
تجزیه و تحليل اقتصادی یک ابزار مفيد برای نمایش
ارزش اقتصادی پوششهای مختلف برای کاهش تبخير ميباشد.
زماني ميتوان از این پوششها استفاده کرد که ارزش آب ذخيره
شده بيش از هزینه ذخيره آب باشد (.)Yao et al., 2010
تصميمگيری برای استفاده از این پوششها برای کاهش تبخير
بر روی مخازن آبياری ،به پتانسيل تلفات تبخير ،ویژگيهای
مخزن ،کارایي پوشش ،قيمت آب ،فيلتراسيون مورد نياز ،شوری
آب ،یارانههای دولتي و هزینههای نصب ،بهرهبرداری و نگهداری
این پوششها بستگي دارد .ارزش سرمایهگذاری برای این
پوششها با افزایش قيمت آب ذخيره شده در شرایط کمبود
منابع آب و کيفيت نامطلوب این منابع افزایش ميیابد
( .)Martinez-Alvarez et al., 2009بنابراین برآورد هزینه
اجرایي روشهای مختلف کنترل تبخير باید بهدقت صورت گيرد
تا در صورت دارا بودن توجيه اقتصادی از آن روش استفاده کرد.
نتایج بررسي اقتصادی سرمایهگذاری بر روی پوششهای
معلق سایباني در حوضه رودخانه سگورا در جنوب شرقي اسپانيا
نشان داد که ارزش سرمایهگذاری برای این پوششها با افزایش
ذخيره آب در شرایط کمبود منابع آب و کيفيت نامطلوب آب
افزایش ميیابد .نصب این پوششها زماني اقتصادی است که در
دسترس بودن آب یک عامل تعيين کننده در توليد محصول
باشد و قيمت آب ذخيره شده برابر سود خالص محصول باشد
( .)Martinez-Alvarez et al., 2009ميزان تبخير ساالنه در
حوضه رودخانه کارون  1521ميليمتر اندازهگيری شده است که
به طور مستقيم ساالنه چندین ميليارد مترمکعب آب از کل
سطح مخزن این سد تبخير ميشود .با بررسي اجرای طرح
پيشنهادی توپ-سایه بر روی دریاچه پشت سد کارون  9به
وسعت  15کيلومتر مربع مشخص شد که قرار گرفتن توپ سایه
روی دریاچه پشت سد به مقدار قابل مالحظهای از تبخير
جلوگيری خواهد کرد .برای اجرای این طرح پيشنهادی بر روی
دریاچه پشت سد مقدار زیادی توپ الزم است که بر اساس
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محاسبات انجام شده برای اجرای این طرح 721991211811
ریال بودجه نياز است که هزینه زیادی است ،اما برای تصميم-
گيری در مورد اینکه آیا این طرح توجيه اقتصادی دارد یا خير؟
الزم است ارزش ریالي واقعي یک مترمربع از این پوشش به
درستي محاسبه گردد .همچنين از نظر زیست محيطي پوششها
بایستي ارزیابي شوند .برای مثال ،در سدها و مخازن بزرگ به
دليل رنگ تيره توپ ،زندگي آبزیان ممکن است به خطر بيفتد
( .)Farzin and Alizadeh Samani, 2015در پژوهش 2006
 Martinez-Alvarez et al,با استفاده از پوششهای پلياتيلني
تک الیه و دو الیه و همچنين پوشش تک الیه آلومينيومي بر
روی تشت تبخير کالس  Aبه منظور بررسي اثرات این نوع
پوششها در کاهش تبخير مشخص شد که ضریب کاهش تبخير
بدست آمده برای تشتها قابل تعميم به مخازن آبياری است.
اجرای این پوششها برای مخازن آبياری کشاورزی در مقایسه با
تشت تبخير کالس  ،Aنيازمند سازههای مقاوم و گران قيمتي
ميباشند .هزینه اوليه این پوششها زیاد ميباشد اما هزینه
تعمير و نگهداری آنها به جز در شرایط غير عادی (باد شدید)
ناچيز ميباشد .در شرایطي که ذخيره آب باعث افزایش سطح
زیر کشت شود ،سود اقتصادی ساالنه حدود  1/8یورو خواهد بود
که چيزی در حدود دو برابر هزینه ساالنه ( 1/272یورو) برای
احداث این پوششها خواهد بود .این نتایج نشان ميدهد که در
شرایط کمبود آب در اسپانيا ،پوشش سایه ميتواند یک گزینه
واقعبينانه برای افزایش بهرهوری مصرف آب کشاورزی باشد.
 )2010( Yao et al.با ارزیابي عملکرد پوششهای معلق و
شناور به منظور کاهش تبخير از مخازن ذخيره آب در استراليا
به این نتيجه رسيدند که این پوششها نسبتاً گران هستند و
هزینه اوليه نسبتاً زیادی دارند ،با این وجود واقعيت این است که
توانایي این پوششهای برای کاهش تبخير آب قابل توجه است.
برای مثال قيمت هر مترمربع پوشش چندقسمتي  15/7دالر
ميباشد که اگر برای پوشش کامل سد با سطح  91/2کيلومتر-
مربع استفاده شود هزینهای در حدود  85/9ميليون دالر در سال
خواهد داشت با فرض اینکه عمر مفيد آن  11سال باشد.
پلياسترهای شناور و پلياتيلن از دیگر مواد شناور
اقتصادیتر ميباشند .قيمت اوليه پلياستر از هر نوع ماده پلي-
اتيلن دیگر بيشتر ميباشد ولي به علت طول عمر زیاد و نيز
راندمان باالی کاهش تبخير برتری نسبي نسبت به مواد دیگر
پوششي دارد .صفحات پلياتيلن نميتواند روی سطح آب به
صورت شناور باقي بماند و به پایههایي برای نگهداری در روی
سطح آب احتياج دارد که در طراحي و نيز برآورد هزینهها باید در
نظر گرفته شود .طبق نتایج آزمایشهای Khan and Issac
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( )1990سایهاندازی روی سطح آب با صفحات پلياتيلن کمترین
قيمت را برای نگهداری آب دارد ولي این صفحات فقط برای دو
سال مفيد ميباشند .عليرغم این که این ماده دارای عمر
ماندگاری کمي ميباشد ولي به خاطر دارا بودن ضریب کاهش
تبخير باال و نيز قيمت اوليه کم از نظر اقتصادی مناسب ميباشد.
با وجود اطالعات تئوری فراوان در زمينهی تبخير و
چگونگي کنترل آن ،اما هنوز کارهای عملي کمي به ویژه در
ایران در زمينهی کنترل تبخير صورت گرفته است ،بنابراین باید
در استفاده از راههای نوین برای کاهش تبخير در کشور و به
خصوص در مناطق خشک و نيمهخشک اقدامات اساسي انجام
داده شود .یکي از این اقدامات جلوگيری از تبخير از روی سطوح
استخرهای ذخيره آب کشاورزی با استفاده از پوششهای شناور
ميباشد که استفاده از این پوششها در مقياس کوچک به منظور
بررسي بازدهی آنها برای اقليم کشور ضروری است .درنتيجه به
دليل تغيير اقليم و اثراتي که ميتواند بر روی منابع آب داشته
باشد الزم است تا عملکرد این نوع پوششها برای جلوگيری از
تبخير مورد بررسي قرار گيرد .هدف این تحقيق بررسي بازده
پوششهای شناور پليکربنات ،پلياستایرن و پلياستایرن با
پوشش آلومينيومي بر روی مخازن آب ایجاد شده در داخل
زمين در مزرعه آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان در یک بازه
زماني  12ماهه بود.
مواد و روشها

این پژوهش در مزرعه آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان با طول
جغرافيایي  81درجه و  91دقيقه شرقي و عرض جغرافيایي 92
درجه و  19دقيقه شمالي انجام شد .ابتدا زمين محوطه با بلدوزر
تسطيح گردید و محل حفر گودالها با نقشهبرداری و با گچریزی
مشخص و سپس گودالهای مورد نظر حفر گردید .در این
پژوهش  12مخزن آب پالستيکي در داخل زمين قرار گرفت.
برای پوششدار کردن مخازن از پوششهای شناور پليکربنات با
ضخامت  1سانتيمتر ،پلياستایرن با ضخامت  2سانتيمتر و
پلياستایرن با ضخامت  2سانتيمتر با روکش آلومينيومي با
پوشش  31درصد سطح آب به منظور بررسي کارایي آنها در
کاهش تبخير استفاده شد (شکل  .)1ورقهای پلي کربنات در
رنگها و ضخامتهای مختلف توليد و عرضه ميگردند .ازجمله
خصوصيات مهم این پوشش وزن کم ،سازگار با انواع آب و هوا،
استحکام زیاد و مقاومت حرارتي زیاد ميباشد .از جمله کاربرد-
های ورق پليکربنات استفاده به عنوان پوشش استخر و گلخانه-
ها و غيره ميباشد .پلياستایرن یکي از بهترین عایقهای حرارتي
و رطوبتي ميباشد .این محصول در ضخامتهای مختلف توليد

ميشود و دارای کاربردهای متنوعي است .این پوشش جذب آب
بسيار کمي دارد و وزن این محصول کم است .هر پوشش دارای
سه تکرار بود و سه مخزن بدون پوشش نيز به عنوان شاهد در
نظر گرفته شد .در جدول ( )1قيمت هر مترمربع از این پوشش-
ها ارائه شده است .همچنين مشخصات مخازن پالستيکي در
جدول ( )2ارائه شده است .جمعآوری داده از  1آذرماه  39تا
 91آبان ماه  31انجام شد .دادههای مربوط به تلفات تبخير از
این مخازن (تغيير در عمق آب) به صورت مستقيم با خطکش-
های نصب شده در داخل مخازن به صورت روزانه برای مخازن
پوششدار و شاهد بدون پوشش اندازهگيری شد و سپس
ميانگين سه تکرار به عنوان تبخير روزانه برای هر پوشش و
شاهد ثبت شد .در شکل ( )2جایگذاری مخازن در داخل زمين
نشان داده شده است.
در این پژوهش با در نظر گرفتن طرح در قالب بلوک
کامل تصادفي با چهار تيمار ( 9نوع پوشش و  1شاهد) و سه
تکرار برای هر تيمار ،آناليز آماری به کمک نرمافزار  SASانجام
شد و مقایسه ميانگين آنها در سطح  1درصد و با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.
جدول  -3قيمت هر مترمربع پوشش بر حسب ريال
نوع پوشش

پلي استایرن

پلي استایرن
+آلومينيوم

پلي کربنات

قيمت هر مترمربع پوشش
(ریال)

51،111

31،111

171،111

جدول  -2مشخصات مخازن دايرهاي شکل

عمق (متر)

قطر (متر)

سطح مقطع (مترمربع)

حجم (ليتر)

1/35

1/35

1/781

793

در جدول ( )9خالصهای از پارامترهای هواشناسي در طول
مدت دادهبرداری ارائه شده است .بر اساس روش دومارتن
( ،)Alizadeh, 2011اقليم منطقه مورد مطالعه ،خشک با
ميانگين دمای ساالنه  12/2درجه سانتيگراد و ميانگين بارش
ساالنه  128ميليمتر است.
جدول  -3پارامترهاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيک اصفهان در دوره
دادهبرداري

دادههای هواشناسي

ميانگين

کمينه دمای روزانه (درجه سانتيگراد)
بيشينه دمای روزانه (درجه سانتيگراد)
سرعت باد (متر بر ثانيه)
رطوبت نسبي (درصد)
مجموع تبخير ساالنه (ميليمتر)

8/31
91/1
9/3
99
2951/1
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شکل  -3پوششهاي شناور به ترتيب از راست به چپ پليکربنات ،پلياستايرن و پلياستايرن با روکش آلومينيوم

شکل  -2جايگذاري مخازن در مزرعه دانشگاه صنعتي اصفهان

آزمون مقایسه ميانگين دانکن برای بررسي تأثير تيمارهای
مختلف (سه نوع پوشش) بر کاهش تبخير در ماههای مختلف در
جدول ( )8ارائه شده است.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس پوششها به منظور کاهش تبخير در
جدول ( )1نشان داده شده است .همچنين نتایج بدست آمده از

جدول  -9تجزيه واريانس براي بررسي تغييرات تبخير تحت تأثير پوشش مخازن در ماههاي مختلف
منابع تغييرات
تکرار
تيمار
خطا
ضریب تغييرات

درجه
آزادی
2
9
2

ميانگين مربعات
دی 39بهمن 39اسفند 39فروردین 31اردیبهشت 31خرداد31

آذر39
1/1187
**1/215
1/197
11/28

1/183 1/112
**1/911** 2/381
1/172 1/118
19/23 3/11

1/182 1/111
**3/928** 2/795
1/121 1/119
11/18
8/37

مرداد 31شهریور31

تير31

آبان31

مهر31

1/117
1/119
1/129
1/119
1/781
1/111
1/183
**11/739** 18/855** 21/181** 17/198** 73/811** 81/152** 28/752
1/111
1/111
1/112
1/115
1/282
1/199
1/117
1/11
2/11
9/19
2/39
18/21
1/21
7/17

** معنيدار در سطح .)P<1/11( %1
جدول -6مقايسه ميانگين تبخير روزانه (ميليمتر در روز) در تيمارهاي مختلف با آزمون دانکن

نوع پوشش

ماههای داده برداری
آذر 39دی 39بهمن 39اسفند 39فروردین 31اردیبهشت 31خرداد 31تير 31مرداد 31شهریور 31مهر 31آبان31
1/97d 1/23b

پلي استایرن

b

c

1/73c

1/21d

1/31d

1/19c

1/77c

2/99b

2/23c

1/11d

c

c

c

c

c

b

c

c

1/17d 1/13d
c

c

1/85

پلي استایرن با روکش آلومينيوم

1/52 1/71

1/71

1/28

1/21

1/29

1/33

2/57

2/11

1/58

1/52

پلي کربنات

1/12b 1/11b

1/87b

1/28b

2/91b

2/11b

9/13b

9/12b

2/33b

2/22b

1/52b 2/12b

شاهد (بدون پوشش) 2/22a 2/11a

9/91a

1/12a

1/31a

7/27a

11/81a 19/19a 11/95a

7/81a

8/31a 2/21a

ميانگينهای با حرف مشابه در هر ستون اختالف معنيداری با هم ندارند (.)P<1/11

نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از هر سه پوشش
ذکر شده تأثير مثبتي بر کاهش تبخير از سطح آزاد آب دارد .بر
اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها که در جدول ( )1آورده شده

است ،مشخص گردید که بين تيمارهای مختلف به لحاظ
تغييرات تبخير آب اختالف معنيداری در سطح معنيداری 1
درصد وجود دارد ( .)P<1/11مقادیر ضریب تغييرات ارائه شده در
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این جدول در همه ماهها کمتر از  91است .توجه به اینکه در
کارهای مزرعهای ضریب تغييرات کمتر از  91مناسب است،
طرح در قالب بلوک کامل تصادفي قابل قبول است .نتایج بدست
آمده از مقایسه ميانگين تأثير تبخير در تيمارهای مختلف در جدول
( )8نشان ميدهد که تيمارها در گروههای مختلف آماری قرار
گرفتهاند .تيمار شاهد بيشترین مقدار تبخير را به خود اختصاص
داده است و تفاوت معنيداری با سایر تيمارها دارد .ميزان کاهش
تبخير در همه تيمارها نسبت به تيمار شاهد معنيدار است و تيمار
پوشش پلياستایرن در گروه کمترین مقدار قرار دارد .در تيرماه 31
بيشترین تبخير اتفاق افتاد که بر اساس آزمون مقایسه ميانگين

دانکن ،بين سه پوشش اختالف معنيدار وجود ندارد .نتایج این
پژوهش با نتایج محققان دیگر که بيانگر کاهش تبخير از سطح
آب با استفاده از پوشش پلياستایرن است مطابقت دارد .تيمار
پلياستيرن با درصد پوشش  51درصد کمترین مقدار را از خود
نشان داد (.)Piri et al., 2011
در جدول ( )2درصد کاهش تبخير پوششها نسبت به
شاهد در هر ماه و ميانگين کاهش ساالنه تبخير بر حسب
ميليمتر بر روز ارائه شده است .همچنين در شکل ( )9متوسط
تبخير روزانه از هر پوشش و شاهد نشان داده شده است.

جدول  -5درصد کاهش تبخير پوششها نسبت به شاهد و ميانگين کاهش ساالنه تبخير بر حسب ميليمتر بر روز

ماه

پلي استایرن

پلي استایرن با روکش آلومينيوم

پلي کربنات

آذر 39
دی 39
بهمن 39
اسفند 39
فروردین 31
اردیبهشت 31
خرداد 31
تير 31
مرداد 31
شهریور 31
مهر 31
آبان 31

23/11
71/77
77/33
51/57
59/35
58/21
59/77
52/72
73/15
52/23
51/31
52/12

21/39
89/82
27/11
27/15
28/52
52/33
51/58
77/37
72/73
78/22
71/22
79/22

15/31
18/11
82/91
83/23
89/22
72/13
71/13
72/13
71/17
71/97
28/12
25/92

ميانگين کاهش ساالنه
تبخير ()mm/day

8/28

1/58

1/95
14

12
پلی استایرن با روکش آلومینیوم

10
8

پلی کربنات

6
شاهد بدون پوشش

4
2
0

آبان 94

مهر 94

شهریور 94

مرداد 94

تیر 94

خرداد 94

اردیبهشت 94

فروردین 94

اسفند93

بهمن 93

دی 93

آذر 93

ماه های داده برداری

شکل  -3متوسط تبخير روزانه از مخازن پوششدار و مخزن شاهد

متوسط تبخیر روزانه برحسب میلیمتر

پلی استایرن
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)2بيشترین درصد
کاهش تبخير برای پوشش پليکربنات  72/13درصد در تيرماه،
برای پوشش پلياستایرن  58/21درصد و برای پوشش
پلياستایرن با روکش آلومينيوم  52/33درصد در اردیبهشتماه
بود .ميانگين کاهش تبخير برای پوشش پلياستایرن،
پلياستایرن با روکش آلومينيوم و پليکربنات به ترتيب 8/28
 1/58و  1/95ميليمتر در روز بدست آمد که بيشترین ميزان
کاهش روزانه تبخير مربوط به پوشش پلياستارین است .این
اعداد نشاندهنده عملکرد خوب هر سه پوشش در کاهش تبخير
از سطح آزاد آب ميباشد .با توجه به شکل ( )9شاهد روند
افزایشي ميزان تبخير از ابتدای دوره تا تيرماه و پس از آن روند
کاهشي ميزان تبخير ميباشيم که این روند افزایشي و کاهشي
ميتواند ناشي از تغيير پارامترهای هواشناسي (دما ،سرعت باد و
رطوبت نسبي) در طول مدت دادهبرداری باشد .ماگزیمم مقدار
تبخير روزانه از مخزن شاهد  19/19ميليمتر و از مخازن با
پوشش پليکربنات ،پلياستایرن و پلياستایرن با
روکشآلومينيوم به ترتيب  2/99 ،9/12و  2/57ميليمتر در
تيرماه بود .در شکل ( )9نيز عملکرد خوب هر سه پوشش در
کاهش تبخير نشان داده شده است .شایان ذکر است پوشش
پلي استایرن نسبت به دو پوشش دیگر عملکرد بهتری در کاهش
تبخير از سطح آزاد آب نشان داد .اگرچه با پوشش  31درصد
سطح مخازن آب ،مقدار تبخير به طور قابل توجهي کاهش یافت
اما به دليل رشد جلبک در پشت پوششها ،استفاده از پوششها
با درصد پوشش کمتر به دليل مسائل اقتصادی ،زیستي و
کيفيت آب قابل توجيه است.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج محققان دیگر مبني
بر عملکرد خوب پوششهای مختلف در کاهش تبخير از سطح
آزاد آب مطابقت دارد .در پژوهش محققان در شرایط
آزمایشگاهي با استفاده از پلياستایرن با ضخامت  1/8سانتيمتر
 91تا  88درصد از مقدار تبخير کاسته شد .همچنين به دليل
رشد جلبک با پوشش  51درصد سطح آب ،استفاده از پوشش-
های با  11و  21درصد پوشش سطح آب قابل توصيه ميباشد
( .)Piri et al., 2011در پژوهشي دیگر ميزان کاهش تبخير با
استفاده از قطعات یونوليت از سطح آب تشت با پوشش 31
درصدی سطح آب نسبت به تشت بدون پوشش 81/2 ،درصد
بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن این نوع پوشش برای
جلوگيری از هدر رفت آب کشاورزی ميباشد ( Moradi
 .)Mazraehno et al., 2013نتایج محققان دیگر با استفاده از
پوششهای پلياتيلني تک الیه و دو الیه و همچنين پوشش تک
الیه آلومينيومي بر روی تشت تبخير کالس  Aنشان داد که

503

ميزان کاهش تبخير روزانه از  81درصد برای پوشش
آلومينيومي تا  51درصد برای پوششهای پلياتيلني با رنگهای
مختلف متغير است ( .)Martinez-Alvarez et al., 2006از نظر
دوام پوششها ،در پایان دوره دادهبرداری در روی سطح
پلي استایرني آثار تخریب جزئي مشاهده شد که این خرابي
کيفيت را ميتوان با پرتوهای خورشيدی در ارتباط دانست .این
ميزان خرابي در پوشش پلي استایرني بيشتر مشاهده گردید.
الزم به ذکر است که در پایان دوره پوشش پليکربنات نسبت به
دو پوشش دیگر دوام خوبي را از خود نشان داد.
ارزيابي اقتصادي

در این قسمت به بررسي سودمندی سرمایهگذاری بر روی این
نوع پوششها برای استخرهای ذخيره آب به منظور کاهش
تبخير پرداخته شده است .در این تحقيق مجموع تبخير ساالنه
از مخزن شاهد در طول مدت دادهبرداری  2972ميليمتر اندازه
گيری شد .در جدول ( )7مقادیر ذخيره آب ،از سطح مخازن
پوششدار در طول مدت دادهبرداری نسبت به مخزن شاهد (آذر
 39تا آبان  )31برحسب ميليمتر ارائه شده است.
جدول  -7مقادير ذخيره آب از سطح مخازن پوششدار نسبت به مخزن
شاهد برحسب ميليمتر

نوع پوشش

پلي استایرن

پلياستایرن  +آلومينيوم

پلي کربنات

آب ذخيره شده
(ميليمتر)

1317/15

1772/99

1833/39

بيشترین ميزان ذخيره آب مربوط به پوشش پلياستایرن
بود .نتایج پژوهش محققان در کاهش تبخير با استفاده از
پوششهای پلياتيلني تک الیه و دو الیه و پوشش تک الیه
آلومينيومي بر روی تشت تبخير کالس  Aنشان داد که ضریب
کاهش تبخير بدست آمده برای تشتها قابل تعميم برای مخازن
آبياری هستند ( .)Martinez-Alvarez et al., 2006بنابراین با
تعميم نتایج حاصل از این پژوهش در کاهش تبخير از سطح آب
(سه پوشش ذکر شده در باال) به استخرهای با سطوح بزرگ
ميتوان در مورد هزینه اجرای این پوششها در سطوح بزرگ
تصميمگيری کرد.
با توجه به قيمت هر مترمربع این پوششها که در جدول
( )2ارائه شده است ،قيمت تمام شده این پوششها برای پوشش
 31درصد سطح آب در استخرهای ذخيره آب بزرگ نسبتاً زیاد
ميباشد .با توجه به رشد جلبک در تيمارها بهتر است تيمارهای
با درصد پوشش کمتر برای استخرهای ذخيره آب بزرگ استفاده
گردد تا هم هزینه این پوششها کمتر گردد و هم به لحاظ
زیستي و کيفيت آب ،رشد جلبک در این استخرها صورت نگيرد.
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با توجه به کمبود آب در سالهای اخير ،لزوم اجرای پوششدار
کردن مخازن برای استخرهای ذخيره آب کشاورزی خصوصاً در
مورد کشت محصوالت با ارزش اقتصادی زیاد و همچنين مخازن
تأمين آب شرب ميتواند قابل پذیرش باشد و باید هزینههای
اجرای این پوششها بر روی سطوح بزرگ ،بهرهبرداری و نگهداری
از آنها ،مدت زمان دوام هر یک از پوششها به درستي محاسبه
شود تا بتوان در مورد اجرای این نوع پوششها تصميم درستي
اتخاذ کرد .نتایج تحقيقات محققان در استفاده از پوششهای
مختلف به منظور کاهش تبخير به شرح زیر ميباشد.
در پژوهشي در استان یزد ،ميزان تبخير ساليانه از مجموع
سطوح استخرهای ذخيره آب ( 11111مترمربع) در بخش عقدا،
حدود  11511مترمکعب در سال به دست آمد .با اجرای پوشش
ساده یونوليتي و ضریب کاهش تبخير  81/2درصدی حاصل از
تشتها ميتوان از تبخير ساالنه  21111مترمکعب آب
جلوگيری کرد .با محاسبات انجام شده در خصوص کاهش تبخير
در این منطقه مشخص شد که به ازای هر هکتار استخر ذخيره
آب کشاورزی با پوشش  31درصد سطح آب با یونوليت ميتوان
 1831111111ریال صرفهجویي کرد ( Moradi Mazraehno et

 .)al., 2013در پژوهشي دیگر مشخص شد هزینه اوليه استفاده
از پوششهای پلياتيلني و آلومينيومي برای مخازن آبياری
کشاورزی زیاد ميباشد ،اما هزینه تعمير و نگهداری آنها ناچيز
است .در شرایطي که ذخيره آب باعث افزایش سطح زیر کشت
محصوالت شود ،سود اقتصادی ساالنه حدود دو برابر هزینه
ساالنه احداث این پوششها خواهد بود .بنابراین در شرایط
کمبود آب در اسپانيا ،پوشش ميتواند گزینه مناسبي برای
افزایش بهرهوری مصرف آب کشاورزی باشد
 .)Alvarez et al., 2006در پژوه

(Martinez-

Farzin and Alizadeh

 )2015( Samaniبا بررسي اجرای طرح توپ-سایه بر روی
دریاچه پشت سد کارون  9مشخص شد که برای اجرای این
پوشش رقمي برابر  721991211811ریال نياز است .بنابراین
در مورد اجرای این پوشش باید ارزش ریالي یک مترمربع از این
پوشش و مسائل زیستي ناشي از رنگ سياه پوشش و خطر برای
زندگي آبزیان را بررسي نمود.

نتيجهگيري

بررسي عملکرد سه نوع پوشش نشان داد که پوشش پلياستایرن
برای کاهش تبخير از سطح آزاد آب نسبت به دو پوشش دیگر
مناسبتر است .بعد از پوشش پلياستایرن ،پوشش پلياستایرن
با روکش آلومينيوم عملکرد بهتری را از خود نشان داد و پوشش
پليکربنات نسبت به این دو پوشش در مرتبه بعدی قرار گرفت.
با استفاده از این نوع پوششها ميتوان تا  52درصد ميزان
تبخير را کاهش داد .در مدت استفاده از پوشش پلي استایرن و
پلي استایرن با روکش آلومينيومي با پوشش حدود  31درصد
سطح آب ،کاهش  89تا  52درصدی تبخير مشاهده شد .پوشش
پلياستایرن نسبت به پوشش پليکربنات هزینه کمتری داشت،
اما در پایان دوره پوشش پليکربنات نسبت به دو پوشش دیگر
دوام بهتری را از خود نشان داد .اگرچه با پوشش  31درصد
سطح مخازن آب مقدار تبخير به طور قابل توجهي کاهش یافت،
اما به دليل رشد جلبک در پوششها پيشنهاد ميشود پوششها
با درصد پوشش کمتر به منظور کاهش تبخير مورد بررسي قرار
گيرد .همچنين الزم است اثر ضخامت پوششها بر کاهش تبخير
و تاثير آنها بر دوام پوششها مورد بررسي قرار گيرد .به طور
کلي در مورد اینکه اجرای این طرح برای استخرهای ذخيره آب
بزرگ توجيه اقتصادی دارد یا خير؟ الزم است هزینههای اجرای
این پوششها بر روی سطوح بزرگ ،بهرهبرداری و نگهداری از
آنها ،مدت زمان دوام هر یک از پوششها و ارزش ریالي واقعي
یک مترمربع به درستي محاسبه شود تا بتوان در مورد اجرای
این نوع پوششها تصميم درستي اتخاذ کرد .بنابراین الزم است
در استفاده از روشهای نوین (پوششهای شناور) برای کاهش
تبخير در کشور ،به خصوص در مناطق خشک و نيمهخشک
اقدامات اساسي انجام شود که یکي از این اقدامات جلوگيری از
تبخير از روی سطوح مخازن آب و استخرهای ذخيره آب
کشاورزی ميباشد.
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