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  شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر  دانشیار -2
  ، موسسه تحقیقات آبیگاه شیمکارشناس آزمایش -3
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  کارشناس آزمایشگاه میکروبی و بیولوژي، موسسه تحقیقات -5
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	خالصه

 .نمایداین مهم اقدام حفظ و تامین  ، بشر با چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر گوناگون باید در جهتمنابع آبیش جمعیت کره زمین و محدودیت با افزای
معظل کمبود آب در  ارگرفتن کشور ایران بر روي کمربند مناطق خشک ، کمبود بارندگی و تبخیر از سطح مخازن از جمله مسائلی است کهرق

از پودر واترسیور در این پژوهش  ي تر مینماید. یکی از روشهاي مبارزه و مهار این کمبود کاهش تبخیر از مخازن پشت سدهاست.کشور را جد
با پاشش این پودر بر  هگزادکانول با مقادیر قابل توجهی کلسیم هیدروکسید می باشد.استفاده شده که مخلوطی از ستیل الکل و  ibleflexکمپانی 

(تغییرات احتمالی بر روي  (میزان کاهش تبخیر) و کیفی چک آماده شده در موسسه تحقیقات آب اقدام به بررسی اثرات کمیروي مخازن کو
گرم در سطح  1متر مربع و  1گرم در سطح  1/0معادل برخی پارامترهاي شیمیایی ، میکروبی و بیولوژیکی ) شده که نتایج حاصله ارائه خواهد شد.

(جهت بررسی میزان تبخیر) و استخر پالستیکی  مترمکعب 1×1×1روز یکبار بر روي سطح حوضچه ساخته شده به ابعا د  متر مربع هر سه71/17
ماهه بین دو حوضچه شاهد و نمونه  نتایج کمی و کیفی در بازه زمانی دو ریخته شده است. (جهت بررسی کیفیت شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی)

  .ندکلسیم ، منیزیم، نیترات، فسفات، فسفر کل، نیتروژن کل تغییر قابل توجه اي نداشته ا، کربنات ، کربنات و بیpH، EC پارامتر .کنترل شده است
 

 ، کیفیت آب، تبخیر، مخازن سدهاهگزادکانول، ستیل الکل، WaterSavrکلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه  .1
 

رف و بهداشت انسان از یکسو و پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن در کاهش میزان افزایش روز افزون جمعیت، شهرنشینی، صنعتی شدن و باالرفتن سطح مص
 نزوالت جوي در بخش عمده اي از جهان از سوي دیگر، بشر امروزي را با چالش جدي تامین منابع آب سالم و بهداشتی و همچنین حفظ و نگهداري

جدي، تهدیدات قابل توجه بر منابع و مخازن آبی در بسیاري از مناطق خشک و  واردمموجود روبرو کرده است .در همین راستا یکی از  منابع مناسب از
  آب سالم را براي استفاده ذخیره می کند. ،نیمه خشک دنیا، موضوع تبخیر آب از سطح مخازنی است که با صرف هزینه هاي هنگفت

 همراه با کاهش میزان تبخیر، ري مواد و روش هاي مناسب کهازاینرو امروزه محققان و دانشمندان مطالعات بسیاري براي تعیین و بکارگی
کنترل و کاهش تبخیر  به منظورنتایج این مطالعات نشان داده است که  .]1[کمترین اثرات زیست محیطی را بر روي منابع آب داشته باشند انجام داده اند

   .]2[خواهند بود موجود سب ترین روشحداقل سازي سطح تبخیر و پوشش مخازن به روش هاي فیزیکی و شیمیایی منا
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و راه حل هاي با اشاره کرد  شناورهاي مختلف و تک الیه ها (یک فیلم شیمیایی بر روي سطح آب)روشهاي استفاده از به  میتوان ازجمله
  . داددوامی در برخی شرایط پیشنهاد 

بر روي استفاده  اي تحقیقات ویژههمچنین  .]3[گزارش شده استاسترالیا استفاده از مواد شیمیایی تک الیه براي کنترل تبخیر براي اولین بار در 
بر اساس مطالعات انجام شده راندمان استفاده از غشاء الکل هاي سنگین با افزایش میزان آن ها به تدریج داشته که از الکل هاي چرب بلند زنجیر تمرکز 

 .]4[افزایش می یابد

در استرالیا با پخش ي در پژوهش دیگر .]5رسی هایی در این زمینه انجام داد[کی از جنس پلی اتیلن برکراگ با استفاده از پوشش هاي پالستی
در نهایت در  .]6[در دوره هاي زمانی مختلف به نتایج رضایت بخشی دست یافتند Aالکل ها هگزا و اکتادکانول بر روي سطح تشت هاي تبخیر کالس 

رکیب الکل هگزادکانول و مقداري هیدروکسیدکلسیم ماده اي تهیه کرد و آن را در چندین مخزن مورد آزمایش قرار سالهاي اخیر در کانادا ابراین ، با ت
 .]7کاهش در میزان تبخیر مشاهده کرد[ درصد 40داد و 

در چندین سال گذشته  ،میلی متر در برخی مناطق و کاهش میزان متوسط نزوالت جوي 4000در ایران نیز با وجود میانگین تبخیر ساالنه بیش از 
بع ، روش هاي جلوگیري و یا کاهش میزان تبخیر از سطح مخازن سدها مدتی است بعنوان یکی از راهکارهاي قابل استفاده در حفظ و حراست از منا

ر دنیا، اقدام به آب مورد توجه قرارگرفته است. در همین خصوص موسسه تحقیقات آب پس از مطالعه و بررسی روش هاي مرسوم و رایج مرتبط د
نتایج استخرهایی در فضاي باز  سپس نموده و آزمایش هاي متعددي در سطح آزمایشگاهی و )هگزادکانولو  (ستیل الکل  Water Savrانتخاب ماده 

قالب مقاله حاضر ارائه خواهد که بخشی از این نتایج در انجام گردیده است کمی و کیفی ناشی از استفاده این ماده بر منابع آب را مورد پایش قراد داده 
  شد . 

 
 

  ها و روش مواد  .2
 

 اي تحت عنوان  به منظور بررسی برخی اثرات کمی و کیفی مواد کاهنده تبخیر بر روي منابع آب انجام شده است، از مادهدر این تحقیق که 

WaterSavr  .محصول کشور کانادا استفاده گردیدWaterSavr  شامل الکل حاوي هیدروکسی آلکان ها و ثبت رسیده ، یک پودر آهک هیدراته به
کاهش فشار جزئی تبخیر بخار آب باالي سطح مخزن موجب  آب سطح بر رويشکیل یک فیلم به ضخامت یک مولکول تکه با بوده  هاي بلند زنجیر

شده  اشاره WaterSavrخیر ناشی از استفاده کاهش تب% به 50تا حدود  ها در برخی گزارشو در نتیجه باعث کاهش تبخیر خواهد شد. به طوریکه  آب
توسط بنیاد ملی بهداشت بکار گرفته شده و همچنین داراي تأییدیه محصول چین، هند و ایاالت متحده آمریکا  ی نظیردر کشورهای مادهاین  ]8[.است

)NSF(١1  باشد داراي تأیید برنامه محیط زیست آمریکا میبعنوان تکنولوژي سازگار با محیط زیست و.  
اما اطالعات زیادي در  ،نها در کاهش تبخیر اثبات شده استآهرچند تحقیقات زیادي بر کاهش تبخیر این کاهنده ها صورت گرفته و کارایی 

در  بآ ن برروي کیفیت آب در دسترس نمی باشد. به همین منظور در این تحقیق به بطور خاص به تاثیر فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکیآرابطه با تاثیر 
 مصالح ساختمانیبا  حوضچه ساخته شدهدو  ازات آب و با استفاده پژوهش در موسسه تحقیق این. نتیجه استفاده از عامل کاهنده تبخیر پرداخته شده است

ماه از فصل دو  طول ربراي بررسی اثرات کیفی د  متر 22/1متر و عمق 75/4 به قطر یپالستیکاستخر  روند تبخیر و دو بررسیبراي  متر  1و عمق به قطر 
رد بررسی قرار وم که محتوي پودر کاهنده تبخیر بود، ها به عنوان شاهد و استخر و حوضچه دیگر یکی از استخر و حوضچه .)1(شکل انجام گرفتگرما 

  گرفت.

  
  پایلوت شاهد و تیمارنمایی از  -1شکل

                                                                                                                                              
1 National Sanitation Foundation 
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  .صورت گرفتمیلیمتر بر روي سطح استخر و حوضچه  15/0مش  الک با استفاده ازروش پاشش پودر نیز پس از مطالعه مقاالت مختلف، 
از هـر کـدام از    ،قبل از پاشـش پـودر  ،  گیري میزان تبخیر هاي مربوط به اندازه استخر و حوضچه دوهر در  توسط آب چاهاز آبگیري  در شروع کار بعد

به عنوان سطح مبنا  ها یک از حوضچهلیه آب در هر او داشت گردید و سطحیا زمینه بر شاهد استخرها نمونه شیمی، میکروبی و بیولوژیکی به عنوان نمونه
محل به  انه از ایستگاه هواشناسی تعبیه شده درآب، دماي هوا، درصد رطوبت و سرعت و جهت باد به صورت روز يپارامترهاي دماقرائت شد. همچنین 
   .ثبت شده استتمام برداشتها به صورت آنالین در رده شود)(اندیکس در پایین اکسیژن محلول آو DOپارامتر همراه اندازه گیري 

  گرم تعیین و استفاده شد. 1/0ها  گرم و در حوضچه 2میزان پودر مصرفی در استخرها  طبق محاسبات انجام گرفته در مقاالت
مجموعاً ده  سري دو در کاهنده تبخیر هاي کمی وکیفی اثرات ناشی از کاربرد پو در مجموع طی دوره عملیاتی به منظور انجام کنترل و مقایسه

شامل اندازه گیري شده شیمیایی  يپارامترهاپارامتر فیزیکی (دما آب و هوا) و برداشت گردید.  آزموند و مربوط به استخر شاه تایی نمونه
)pH,EC,TP,Ca,Mg,NO3,TN,TOC,  , BOD،COD ، DO،  سختی کل، قلیائیت، کلروفیلaسري دو تایی آزمایش 5  همچنینباشد.   ) می 

فیتوپالنگتون و زئوپالنگتون) برداشت و مورد آزمایش  شاملآزمایشهاي بیولوژیکی ( جلبکها  سري دو تایی 8)  و HPCمیکروبی (کلیفرم مدفوعی و 
،  Metrohm برند 850، کروماتوگرافی یونی Shimadzuآناالیزر برند TOCهاي مورد استفاده در این پژوهش  دستگاهقرار داده شد.  

و  Hachمتر برند  DOو  Hachراکتور برند  Aqualytic  ،CODمتر برند  Hach  ،BOD، مولتی پارامتر برند Aqualyticاسپکتروفوتومتر 
  و پورپلیت انجام گردید. MPNآزمایشات میکروبی به روش 

 
 

  گیرينتیجه  .3
  

  باشد. دو ماه به شرح نمودار زیر میخارجی در طی نتایج به دست آمده از مقایسه درصد تبخیر نمونه شاهد و نمونه 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     درصد تبخیر شاهد و نمونه در طی دو ماه -2شکل 

 
  . شود درصد تبخیر در نمونه شاهد نسبت به نمونه تیمار بیشتر است همانطور که مشاهده می 

باشد به شرح زیر می گیري شده در طی دو ماه کاري خالصه اي از پارامترهاي هواشناسی اندازه
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  پارامترهاي هواشناسی ثبت شده در طی دو ماه -1جدول 

  تاریخ
میانگین درجه 

  آب حرارت
◦C  

میانگین درجه 
  ھوا حرارت

◦C 

میانگین 
  سرعت باد

m/s 

میانگین 
  رطوبت نسبی

%  

تبخیر 
  شاهد
mm 

تبخیر 
  نمونه
mm 

الی  16/03/95
24/03/95  21  28  1  17/17  2/9  7/8  

 الی 25/03/95
06/04/95  5/24  30  85/0  21  1/12  7/11  

الی  22/04/95
29/04/95  26  28  78/0  30  4/6  5/5  

  
  پارامترها و نتایج مورد بررسی در استخر شاهد و استخر تیمار در ادامه ارائه شده است.

  شاهد در طی دو ماهنمونه و  BODمیزان  -4شکل                         نمونه و شاهد در طی دو ماه DOمیزان  -3شکل 
  

  
  
  
  
  
  

                                               نمونه و شاهد در طی دو ماه COD میزان-5شکل 
  نمونه و شاهد در طی دو ماه pH میزان -6شکل 

  
  

  
  

  
  
  
  

  نمونه و شاهد در طی دو ماه ECمیزان  -8شکل                                          نمونه و شاهد در طی دو ماه Caمیزان  -7کل ش
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  نمونه و شاهد در طی دو ماهسختی کل میزان  -10شکل                                       نمونه و شاهد در طی دو ماه Mgمیزان  -9شکل 

  
  

  
  
  
  

  
  

  شکلنمونه و شاهد در طی دو ماه TPمیزان  -12 شکل                          نمونه و شاهد در طی دو ماه قلیائیتمیزان  -11شکل 
  

  نمونه و شاهد در طی دو ماه TNمیزان  -14شکل                                       نمونه و شاهد در طی دو ماه نیترات یون میزان -13 
  

  
  

  
  
  
  

  در طی دو ماه میلی لیتر 100در  میزان کلیفرم نمونه و شاهد -16شکل                       نمونه و شاهد در طی دو ماه aمیزان کلروفیل -15شکل 
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  تغییرات بیولوژیکی نمونه و شاهد در طی دو ماه -18شکل           نمونه و شاهد در طی دو ماه کننده باکتریهاي هتروتروفتغییرات  -17شکل 
  
  

بررسی میزان کاهش تبخیر و همزمان اثرات احتمالی بر روي ترکیب به منظور  WaterSavrنتایج حاصل از کاربرد ماده کاهنده تبخیر 
  باشد  شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی آب مخازن به شرح زیر می

 درصد از میزان تبخیر را کاهش داد. 14توان تا  با استفاده از این ترکیب و نحوه اجراي صحیح آن می -1

رود. لذا تواتر زمانی سه روزه جهت استفاده  روز از بین می 3تشکیل شده بعد از  دهد بخش بزرگی از تک الیه مشاهدات میدانی نشان می -2
 شود. از این ماده توصیه می

گردد این ماده در ابتداي روز در جهت  گردد، لذا توصیه می آنجائیکه تابش خورشید باعث توزیع مناسب تک الیه روي سطح آب میاز  -3
 وزش باد پخش گردد.

ها در مجاورت هوا و  ل توجه اي نداشته است و مقدار کاهش جزئی مربوط به زمان در معرض قرار گرفتن نمونه تغییر قاب pH پارامتر -4
شاهد و نمونه تیمار در بازه زمانی   pHگردداختالف معنی داري بین  باشد. همانطور که که مشاهده می در آب می CO2حل شدن گاز 

 .)6(شکل ماهه وجود ندارددو 

 ECدهد اختالفی بین  ل زمان به دلیل تبخیر در نمونه شاهد و در نمونه تیمار افزایش داشته است. بررسی نتایج نشان میدر طو ECپارامتر -5
باشد لذا در  می ECتحت تاثیر تغییرات  NO3  ، سختی کل، قلئیایت و Ca ،Mgنمونه شاهد و تیمار وجود ندارد. از آنجایی که 

 .)13و11، 10، 9، 7، 8(شکل و تیمار تغییري مشاهده نگردید دمقادیر این پارامترها در نمونه شاه

 .)14و  12( شکل  ر طول دوماه تغییري نشان نمی دهدپارامترهاي فسفر کل و نیتروژن کل نسبت به تغییرات شاهد د -6

ها در این بازه  HPCاي و در طول زمان در ابتدا آزمایش در نمونه تیمار افزایش یافته از طرفی مقدار کلیفرم گرما پ aکلروفیل  رمقدا -7
دهد که با   دهند. این تغییرات نشان می ها) روند افزایشی را نشان می زمانی تغییرچندانی نداشته، همچنین میکروارگانیسمها ( فیتو پالنگتون

  .)18و  15،16،17(شکل فزایش چشمگیري داشته استا aها (فتوسنتز کنندها) میزان غلظت کلروفیل  افزایش جمعیت جلبک
  

دهد نتایج نمونه شاهد و تیمار تغییر قابل توجه اي  ها نشان می در زمینه آب شرب، کشاورزي و صنعتی بررسی ]9[ موجودبا توجه به استاندارد 
پارامترهاي گیري تنها تغییرات جزئی بر روي  در پارامترهاي شیمیایی و میکروبی در طول دوره دو ماهه نداشته است. الزم به ذکر است در طول اندازه

   .باشد هاي اکوسیستمهاي آبی در محیط باز می بیولوژیکی مشاهده شده، که این تغییرات احتماال ناشی از فعالیت
  
  

  پیشنهادات  .4
  

 گردد.  جهت بررسی بیشتر آثار کمی و کیفی بیولوژي بر روي کیفیت اکوسیستمهاي آبی، بازه زمانی وسیع تر پیشنهاد می -1

 گردد. یگر سنجش آلودگیهاي اکولوژیکی مانند استفاده از ماهیهاي زنده و دیگر آبزیان شاخص پیشنهاد میاستفاده از شاخصهاي د -2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  ، قزوینره)(المللی امام خمینی دانشگاه بین، فنی و مهندسیدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران پانزدهمین
  1395آذر   25و  24

 

 7

دوره فصل گرما  3یا  2ها حداقل به  گردد طول دوره آزمایش جهت بررسی تاثیرات احتمالی استفاده از ماده کاهنده تبخیر پیشنهاد می -3
 افزایش یابد.

ها در یک محیط میدانی نظیر سدهاي غیر شرب و یا  گردد آزمایش اد و سایر عوامل محیطی پیشنهاد میبه منظور بررسی تاثیر جریان ب -4
 دیگر موارد مشابه انجام گردد.
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