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  مقدمه
 يتقاضا برا شيو افزا تيجمع شيافزا ،در عصر حاضر

منابع  تيفيو کاهش ک بيتخر ،مصرف آب و در کنار آن
در  نيرياستفاده از آب ش يبرارقابت  جاديآب، سبب ا

وجود  دهنده نشانموضوع  نيشده است. امصارف مختلف 
طوري ه ب ،است اندر جه نيريکمبود منابع آب ش بحران
جهان و کاهش  تيجمع شيشده است افزا ينيب شيپ که

جهان در  تيکننده جمع ديدو عامل تهد ،نيريمنابع آب ش
ن يت اي، جمعسه نفر هر خواهند شد و از ٢٠٢٥سال 
 نخواهند داشت. يکاف نيريبه آب ش يدسترس دو نفر دوره،

  .)۲۰۰۴زيست ملل متحد،  (سازمان محيط
انتقال  يبرا ازيمورد ن يمناسب و انرژ تيفيکمبود آب با ک

توسعه  يبرا هيمحدودکننده اول يهمواره از فاکتورها ،آن
 استخشک  مهياز مناطق خشک و ن ياريدر بس يکشاورز

منابع ل يمسا نيتر موضوع از برجسته نيا ).١٩٨٣، يلي(گ
 ياز آلودگ يريجلوگ نيهمچنمناطق است.  نيدر ا يآب

و  يکشاورز يها آب زه قياز طر نيريمنابع محدود آب ش
است که  ياساس يها همواره از دغدغه يصنعت يها پساب
 رندهيپذ منبع کيانتقال و دفع آنها به  ،يآور جمع نهيگز
ه قبول ب رقابليو غ يسنت يا نهيگز ،لضمع نيحل ا يبرا

 يبرا ،هنگفت يها نهيکه جدا از بحث هز ديآ يشمار م
منبع  کيکردن  دايپ آب، از زه ييحجم باال نيانتقال چن

. در است نهيمطالعه و صرف زمان و هز ازمندين رندهيپذ
 يمنبع در دسترس نيل، از دست دادن چنيمسا نيکنار ا
 يبرا يعنوان فرصته از آن ب توان يو م ستين ريپذ هيتوج

 بهره برد. نيريآب ش ديکاربرد و تول
آن با  قيمنابع نامتعارف آب و تلف هيتصفكنترل و  
 ياياحرغم  علي تواند يم ،منابع نيکاربرد ابراي  يستميس
منابع محدود آب  بيتخر، از مصرف جهت منابع نيا
 يها تيواقع به لذا با توجه .نيز جلوگيري نمايد نيريش

منابع آب  يفيو ک يکم تيمحدود نهيموجود در زم
 نيو زيرزميني و همچن يسطح هاي آلودگي آب ن،يريش
يافتن  ن،يريو انتقال آب ش نيتأم يها نهيهز شيافزا

غلبه بر بحران كمبود آب و حفظ  يبرا ديجد ييراهكارها
همواره از  ،بآ تيريارتقاء و بهبود مد نيو همچن يمنابع آب
 ازين نهيزم ني. در ااست پژوهشي و مطالعاتي هاي اولويت

کنار  يبرا يانرژ نيکمتر يريکارگه با ب يمبرم به روش
 .شود يمشکالت به وضوح احساس م نيآمدن با ا

 روز رشد جهان سراسر در انرژي به نياز اخير هاي در سال
 هاي سوخت از استفاده كاهش مقوله و داشته افزوني
 يكي پذير تجديد هاي انرژي كاربرد به آوردن روي و فسيلي

 به دستيابي و است ها طرح تمامي در مباحث ترين مطرح از
ين اهداف ا به نيل يبرا هايي ايده ارائه مستلزم امر اين
 ن،يريآب ش نيتأم يبرامناسب  يراهکارهاجمله . از است

 يديتابش خورشبا آب شور  ييزدا استفاده از روش نمک
 دارند، ،يديتابش خورش نيشتريب يدارا . مناطقباشد يم

را دارند  نيريبه آب ش ازين نيدتريهستند که شد يمناطق
 ،مناطق نيدر ا نفراوا يديو با توجه به وجود تابش خورش

 تواند يم ديخورش يحرارت ياستفاده از انرژ رسد يبه نظر م
کاربرد  يبرا کننده دواريو ام ريپذ ديمنبع تجد کيبه عنوان 

  ). ٢٠٠٢، اياز آب شور باشد (گارس ييزدا نمک کيتکن
هرچه  ديتول يراهکار ممکن برا نيتر يکاربرد ييزدا نمک

حال ه ب که تا ييها . در اکثر روشاست نيريآب ش شتريب
 يها از سوخت ،کار گرفته شده استه ب ييزدا نمک يبرا
 باها  درصد آن ٠٢/٠و تنها  شود ياستفاده م يليفس
)، ٢٠٠٢ ا،ي(گارس رديگ يصورت م ريپذديتجد يها يانرژ
 يبرا ستيز طيو سازگار با مح داريتوسعه پا کيحاليكه  در

ساده و ارزان است که  يستميس ازمنديآب، ن ييزدا نمک
از روش  استفاده شود. ريپذديتجد يها يدر آن از انرژ

 كشاورزي و شرب مصارف در آب تصفيه يبرا زدايي نمك
 يتراکم ياريآب ستميس نهيزم اين در شود، مي استفاده

نويني است که همگام با استفاده از  افتهيتوسعه  دهيا
 با نيز را محيطي زيست ليمسا تجديدپذير، هاي انرژي

  .دهد يم قرار مدنظر شور هاي آب كنترل و استفاده
و شرب،  يمصارف کشاورز نهيدر زم رياخ يها لسا در
مطرح شده  يتراکم ياريعنوان آب با يبيترک يستميس

و  يديخورش ساز نيريش ستميس کياز  يقيکه تلفاست 
 ١ گونه که در شکل ، هماناست ياريآب ستمينوع س کي

 ،ديخورش يتابش ياز انرژ ستميس نيدر اشود  يمشاهده م
و  شود يماستفاده  تبديل آب شور  به آب شيرين يبرا

در اين سيستم نسبت به انتقال  واه سازي پس از مرطوب
 پس و شود محيط ريشه اقدام ميمدفون در  يها لولهآن به 

 خاك،  توده مدفون و يها در لوله ميعان فرايند رخداد از
 و كاپيالري نيروهايبا  ريشه منطقه در موجود آب ذرات
  .شود مي گياه جذب ريشه مكش



                               ٥٥ 

 دررا  مرسوم
 جامعه در
 حوضچه 

 قابل هاي
 .بود نيترات
 ييزدا نمک
داد.  ارائه

 ليپتانس 
در پنج مکان در غرب 
متحده محاسبه شد. با توجه به محل، ماه و محصول 

 ١ نيمحاسبه شده ب
 ١١تا  ٢ 

كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين 
که از  يدارد. طبق آمار

 ،(سانا) اعالم شده است
 ٥/٥تا  ٤

كه  مترمربع در روز تخمين زده شده
گفته  بنابر

 نهيباال در زم
هاي نو ايران، 

 اند قرار گرفته
و  يتوسعه کشاورز
و  داريتوسعه پا

هاي  ترين دغدغه

                               

  

مرسوم خورشيدي
در ويلسون چالز

 نوع از مخزن
هاي از آب استفاده

نيترات استخراج
نمک يساز همگام
ارائه يفيرد اهان
 تعرق -تبخير

در پنج مکان در غرب 
متحده محاسبه شد. با توجه به محل، ماه و محصول 

محاسبه شده ب 
 نيب يديآب تول

كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين 
دارد. طبق آمار

(سانا) اعالم شده است
٥/٤متوسط ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 

مترمربع در روز تخمين زده شده
بنابر تر از ميزان متوسط جهاني است و

باال در زم ليبا پتانس
هاي نو ايران،  (سازمان انرژي

قرار گرفته سواحل
توسعه کشاورز ي
توسعه پا که 

ترين دغدغه اصلي

                                                                                 

خورشيدي مخازن
چالز نامه ب سوئدي

مخزن اين. ساخت
استفاده با شيرين
استخراج معدن افراد
همگام يبرا ي
اهانيگ يبرا ي
تبخيرو  نيريآب ش

در پنج مکان در غرب  ،معمول
متحده محاسبه شد. با توجه به محل، ماه و محصول 

 تعرق -تبخير
آب تول زانيو م

كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين 
دارد. طبق آمارها قرار  نقاط جهان در باالترين رده
(سانا) اعالم شده است رانينو ا

متوسط ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 
مترمربع در روز تخمين زده شده

تر از ميزان متوسط جهاني است و
با پتانس ياز کشورها
(سازمان انرژي 

سواحل يکينزد در
يبرا تيو محدود

 نيو با توجه به ا
اصلي از يكي  زيست

                                              

مخازن سيساتأت 
سوئدي مهندس

ساخت شمالي شيلي
شيرين آب توليد

افراد براي بدمزه
يروش) ١٩٨
يا قطره يار
آب ش يديماهانه تول
معمول اهيگ کي

متحده محاسبه شد. با توجه به محل، ماه و محصول 
تبخير رادمق همورد کشت دامن
و م در ماه متر

   .در ماه بود
كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين 

نقاط جهان در باالترين رده
نو ا يها يسازمان انرژ

متوسط ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 
مترمربع در روز تخمين زده شدهكيلووات ساعت بر 

تر از ميزان متوسط جهاني است و
از کشورها ي
 است يد

در رانيا يجنوب
و محدودخشک 
و با توجه به ا هستند

زيست محيط موضوع حفاظت

                                                                

  تراکمي

 و وسايل اولين
مهندس ١٨٧٢ سال

شيلي در معادن
توليد براي 

بدمزه ولي آشاميدن
١٩٨٩( کنستانتس

اريآب شور و آب
ماهانه تول راد

يبا استفاده از 
متحده محاسبه شد. با توجه به محل، ماه و محصول  االت

مورد کشت دامن
متر سانتي ٢٢
در ماه بود متر سانتي

كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين 
نقاط جهان در باالترين رده

سازمان انرژ ي
متوسط ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 

كيلووات ساعت بر 
تر از ميزان متوسط جهاني است و

يکيمتخصصان 
ديخورش ي
١٣٩٠(.  
جنوب مناطق اغلب
خشک  مياقل يدارا
هستندسبز  يفضا

موضوع حفاظت

١٣٩٥                  

تراکمي آبياري سيستم

اولين
سال

معادن
 آب

آشاميدن
کنستانتس

آب شور و آب
دمق

با استفاده از 
االتيا

مورد کشت دامن
٢٢تا 

سانتي
كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين 

نقاط جهان در باالترين رده
يسو

متوسط ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 
كيلووات ساعت بر 

تر از ميزان متوسط جهاني است وباال
متخصصان 

يژانر
١٣٩٠
اغلب

دارا و
فضا

موضوع حفاظت

١٣٩٥زمستان / ٢٣

سيستم -١ شکل

از  يتراکم
 يها نامه ان

سه ، ٢٠٠
ک مدل ي). 
ن در يريد آب ش

 ين و نشان داده شد که برا
د به يت تول

با کاهش طول 
ش يهر متر آن افزا

، ٢٠٠٦ .(
 ستميس ن
به قدرت  ي
   د.کر يار
را به  ونيکندانس

مورد آزمون قرار 
 kwh/m ٦/١ 

دست آورد و در 
 دنديرس جه
را  گريد ي

 ستمياز س
و بدون سوراخ استفاده کردند که هدف 

 ديتول يبرا
طرح در  ک
 يبرا يشمال
 يبرا ييآب و هوا
  شد. ي

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

شکل

تراکم ياريآب ستم
انيو در قالب پا
٢٠٠١و تا سال 

). ٢٠٠٧و نوردل، 
د آب شين تول

ن و نشان داده شد که برا
ت توليمتر، متوسط ظرف

با کاهش طول  يول ؛لوگرم است
هر متر آن افزا 
،ندبلوميو ل 

نيا يرو ١٩٨٦
يفن باهکتار را 
اريآب ونيکندانس
کندانس ستم
مورد آزمون قرار  هيترک

kwh/m3دادند که محاسبات نشان داد با صرف

دست آورد و در ه ب ٤/
جهينت نيبه ا 
ياريآب ياه رقابت با روش
از س نيهمچن 

و بدون سوراخ استفاده کردند که هدف 
برا ستميس ن
کي ١٩٨٧در سال 

شمال سوئددر 
آب و هوا ستم

يروز و شب طراح

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ستميس يرو 
و در قالب پا يصورت تئور

و تا سال  کشور سوئد شروع
و نوردل،  ندبلوم

ن تولييتع ي
ن و نشان داده شد که برايتدو
متر، متوسط ظرف ٥٠
لوگرم استي
 يد به ازاي

 ٢٠٠٦ندبلوم و نوردل، 
١٩٨٦در سال  

هکتار را  کيبه مساحت 
کندانس ستميبه روش س

ستمي)، س٢٠٠١
ترک يدر آدانا 

دادند که محاسبات نشان داد با صرف
 mm/day٦/

 ياقتصاد ي
رقابت با روش

 )٢٠٠٦( و نوردل
و بدون سوراخ استفاده کردند که هدف 

نيا يريکارگ
در سال  نوردل

در  يا کوچک را در گلخانه
ستميس نيساخت. ا

روز و شب طراح يهوا 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 پژوهشي ي
صورت تئوره ب
کشور سوئد شروع در
ندبلومي(ل شد ني
يبرا ياضير
تدو يتراکم ي

٥٠يطول لوله زهکش مساو
يک ٨/١هر متر لوله 
يت توليلوله زهکش ظرف

ندبلوم و نوردل، 
 که يا در مطالعه

به مساحت  يني
به روش س وات
٢٠٠١( ندبلوميو ل
 يشگاهيصورت طرح آزما

دادند که محاسبات نشان داد با صرف
 mm/dayزانيبه م ي

يانتها با توجه به برآوردها
رقابت با روش تيقابل ستم
و نوردل ندبلوم
و بدون سوراخ استفاده کردند که هدف  ساده

کارگه مطالعه ب
نوردل. بود ي

کوچک را در گلخانه
ساخت. ا اريخ 
 يدما راتيي

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

يکارها نياول
ب ١٩٨٦سال 
در ييدانشجو

ينامه تدو اني
ر يساز هيشب
ياريستم آبي

طول لوله زهکش مساو
هر متر لوله  يازا

لوله زهکش ظرف
ندبلوم و نوردل، يابد (لي ي

در مطالعه دگرن
نيزم ،انجام داد

واتلويک ٣-١٠
و ل ستافسونو

صورت طرح آزما
دادند که محاسبات نشان داد با صرف

ياريتوان آب ي
انتها با توجه به برآوردها

ستميس نيکه ا
ندبلوميل .ددار
ساده يها لوله
مطالعه ب نيها از ا آن

يدنيآب آشام
کوچک را در گلخانه اسيمق

 يا کشت بوته
ييکاهش در تغ

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 
اول

سال 
دانشجو

يپا
شب
يس

طول لوله زهکش مساو
ازا

لوله زهکش ظرف
يم
دگرنيو

انجام داد
١٠
وگ

صورت طرح آزما
دادند که محاسبات نشان داد با صرف

يم
انتها با توجه به برآوردها

که ا
دار
لوله
آن

آب آشام
مق

کشت بوته
کاهش در تغ
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و جهان مدرن در چند دهه گذشته تاكنون بوده است  ربش
در  ويژهه سبز ب يبايد در نظر داشت كه توسعه فضا

را  رانياکثر مناطق ا زگردهايکه بحران ر رياخ يها سال
 ستيز طيحفظ مح يبرا ،تحت تأثير خود قرار داده است

منابع نامتعارف آب  نيمهم است. همچن اريمناطق بس نيا
سبب  هستند، يصنعت يها پساب و ها آب که شامل زه

منابع آب در اکثر مناطق کشور شده که  بيو تخر يآلودگ
از  يريجلوگ رغم يها عل از آن يبردار لزوم کنترل و بهره

مؤثر  يعنوان گامه و منابع متعارف، ب ستيز طيمح بيتخر
 يو اجتماع ياقتصاد تيو بهبود وضع ديتول شيدر افزا
  است.
آب به  هيتصف ستميراستاي مباحث مطرح شده، س در

با  ستميس نيو سازگارتر نيدارتريپا ،ييزدا روش نمک
از منابع نامتعارف آب و  يبردار بهره يبرا ستيز طيمح
از  يريگ که با توجه به بهره است نيريآب ش نيتأم
و ضرورت موضوع مهم  تياهم ريپذ ديتجد يها يانرژ

 .کند لحاظ مي شياز پ شيرا ب ستيز طيحفاظت از مح
شامل  يديمخازن خورش نهيزم در نيشيمطالعات پ نواقص

با  آن سهيمقا و يديمخازن خورش ريتبخ ليپتانس يابيارز
ستم ين سيکاربرد ا يبرا، يفيبا کشت رد ياهيگ يآب ازين
جايي كه  از آنباشد.  يدر دوره رشد محصول م ياريآب

هدف نهايي يك سيستم آبياري با هر نوع روش و عملياتي، 
 آب ميزان مقايسه و بررسي لذا است،تأمين نياز آبي گياه 

 مرجع تعرق -تبخير با آبياري سيستم هر با تأمين قابل
 پذيرش عدم يا پذيرش يبرا معياري و است ضروري امري

شده  دهيپژوهش کوش ني. در ااست شده پيشنهاد سيستم
 ياز آبيبا ن يديخورش مخازن يريتبخ ليپتانستا است 

در شود،  يکشت م يفيصورت رده که ب يا اه ذرت دانهيگ
  د.شو سهيمقا حطر يا منطقه طيشرا

  
  ها مواد و روش

و  نيتر ميمستق ،يديرفتار مخازن خورش قيدق شيپا
 راتييعملکرد و تغ يبررس يبراروش  نيتر قيدق

درون مخازن در  ريو تبخ يدما، رطوبت نسب يپارامترها
مربوطه  يپارامترها يا لحظه شيطول زمان است که پا

 .دکن ارائه ستميس نيا زميکامل از مکان يدرک تواند يم
(شهرستان  در جنوب شرق تهران ن پژوهشيمطالعات ا
انجام دانشگاه تهران  حانيابور سيو در محل پرد پاکدشت)

جامع و فعال گروه  يها که از طرح پژوهش نيدر ا. شد

دانشگاه  حانيابور سيپرد يو زهکش ياريآب يمهندس
اجرا شده  سيپرد نيا يهواشناس ستگاهيو در محل ا تهران
مطالعات و  يبرا يدياز چهار طرح مخزن خورش ،است

مذکور در  يديمخازن خورش ي. طراحدشپژوهش استفاده 
 ٤٥×٤٥و  ٤٠×٤٠، ٣٤×٣٤، ٣٠×٣٠چهار طرح به ابعاد 

صورت گرفته است. جنس جداره شفاف مخازن  متر سانتي
به  ،شفاف جداره .باشد يگالس م ياز صفحات فلکس

 تا دهد تابش خورشيدي با امواج كوتاه اجازه مي يها اشعه
آب درون مخزن  يها ملکول با و داده عبور مخزن درون به

آب درون مخزن باال رفته و  يدما جيتدره وند. بجذب ش
 اي ميزان رطوبت حبس شده بين سطح آب و جداره شيشه

 کوتاهامواج  نطقهم در را پرتوها مخزن كف. يابد مي افزايش
برخورد به  با امواج اين كه كند (فرو سرخ) منعکس مي

تابشي  يانرژ و بازگردانده مخزن درون به مخزن هجدار
اثر  نديفرآ نيا که شود خورشيد درون مخزن محبوس مي

 شينما ٢ که در شکل طور همان. شود يم دهينام اي گلخانه
 يبرادستگاه فن  کيهر مخزن  يدر باال ،داده شده است

شده که متصل به  هيدرون مخازن تعب يهوا هيتهو
 يساز الفع يبرا ميتنظ تياست و قابل يرطوبت يسنسورها
 .ست مورد نظر را دارا ينسب يها در رطوبت

 يرگي اندازهدستگاه  يو رو ختهير داخلي مخزن درون آب
وزن  تال،يجيصورت ده که ب استوزن قرار داده شده 

. شود يم يرگي مخزن و آب درون آن در هر لحظه اندازه
پژوهش تا دو رقم  نيوزن در ا يريگ دقت دستگاه اندازه

 قياز سنجش دق يکه حاک استاعشار بر حسب گرم 
درون هر مخزن  .باشد يدر هر مخزن م ريتبخ زانيم

قرار  يدما و رطوبت نسب يرگي اندازه قيدق هاي دستگاه
 يدما و رطوبت نسب يها داده شده است که مقدار پارامتر

کنند.  يم يرگي اندازه اي صورت لحظهه درون مخازن را ب
 لهيوسه در هر مخزن ب يرگي اندازه هاي دستگاه يتمام
 اند که ثبت داده متصل شده هاي مجزا به دستگاه هاي  کابل
 پارامترهاي داده ثبت دستگاه به اطالعات ارسال از پس

 سازي رهيحافظه ذخ يرو اي صورت لحظهه مورد نظر ب
 گيري پارامترهاي جوي در اين پژوهش، اندازه .شوند يم

و سرعت  يتابساعت آف ،يمنطقه شامل دما، رطوبت نسب
منطقه و در  يهواشناس ستگاهيدر ادر مقاطع روزانه  باد

 ني. با توجه به اپذيرفتطرح حاضر صورت  يمحل اجرا
منطقه  يهواشناس ستگاهيا باشده  يرگي اندازه يها داده که
 يدما و رطوبت نسب هاي داده يست،ن اي صورت لحظهه ب
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  متغير بود.

مربوطه طرح حاضر هاي اجزاي مخزن خورشيدي و نحوه اتصال دستگاه
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در گروه آب
هدايت الکتريکي آن از 

متغير بود.
  

اجزاي مخزن خورشيدي و نحوه اتصال دستگاه
 

بهاره در مراحل رشد در منطقه مطالعات
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0ETKET cc =                                          )٢(  
Etc. اهيتعرق گ -تبخير (mm/day) ،Kc ي،اهيگ بيضرET0 

  است.(mm/day)  مرجع اهيتعرق گ -تبخير
در طول دوره رشد  اهانيانواع گ يبرا ياهيگ بيمقدار ضر

 ياهيگ بي، ضر(Kc ini) هياول ياهيگ بيبا سه مقدار ضر
 انيب (Kc end)ي انيپا ياهيگ بيو ضر (Kc mid) يانيم
از خانواده غالت و از چهار غله عمده جهان  ذرت. شود يم

مقام سوم  ايآن در دن ديتول ،و بعد از گندم و برنجاست که 
 يدارا هيپا كيو  ساله كياست  ياهيگ ،. ذرتدرا دار
 اهيگ نيراست كه ارتفاع متوسط آن دو متراست. ا يا ساقه

تا  ٧٠آن  فيرد صلکه فوا شود يکشت م يفيصورت رده ب
بهاره در  اي متر است. زمان کاشت ذرت دانه سانتي ٧٥

ماه  ليخرداد (از اوا ليپژوهش اوا نيا يمنطقه مطالعات
 اهيگ نيرشد ا هاي ) و طول کل دورهيالديژوئن سال م

در مراحل مختلف رشد  ياهيگ بي. ضرااستروز  ١٢٥
با پژوهش  يلعاتبهاره در منطقه مطا اي ذرت دانه اهيگ يبرا

و مشاوره با متخصصان  ٥٦فائو  هينشر هاي هيتوجه به توص
 داده شده است. شينما ١ در جدول يمحل

 
  نتايج و بحث

 ؛دباش مي گياه آبي نياز تأمين عملياتي، و روش نوع هر با
مقايسه ميزان آب قابل  ن قسمت از مطالعه بهيدر الذا 

و مرجع  تعرق -تبخيربا  يديمخزن خورشتأمين توسط 

 يبراپرداخته شده است.  يا اه ذرت دانهيگ ياز آبين
از مخازن  يريارتفاع تبخ زانيو م اهيگ يآب ازين سهيمقا

نمونه در  اهيبهاره به عنوان گ يا ذرت دانه اهيگ ،يديخورش
 تيقابل يفينظر گرفته شده است که به لحاظ کشت رد

 اهيگ تعرق -تبخير. درا دار يتراکم يارياستفاده از روش آب
منطقه  يهواشناس يها داده ازبا استفاده  يا ذرت دانه
 با استروز  ١٢٥که  اهيگ نيدر دوره کشت ا ،يمطالعات

محاسبات  يتمام .شدمحاسبه  CROPWAT 8.0 افزار نرم
، بر اساس ارافز نرم نيمرجع در ا تعرق -تبخيرمربوط به 

شده  يگذار هيپا ثيو روش پنمن مونت FAO56 يمبان
   است.

اعم از  اهيمشخصات گشامل که  اهياطالعات مربوط به گ
 ياهيگ بيرشد، ضر يها کاشت، طول دوره خيتار اه،ينام گ

مشخصات مربوط به  اه،يمربوط به مراحل مختلف رشد گ
مربوط به هر مرحله  يتيريو اطالعات مد اهيگ شهيعمق ر

و  FAO56 هينشر يها هيوصبا توجه به ت ،اهياز رشد گ
در . دشافزار وارد  در نرم يا منطقه نامشاوره با متخصص

 اهيگ تعرق -تبخير نيانگيمو  ياهيگ بيضر ،ييمرحله نها
مختلف  يها در دهه متر ميليو  بر روز متر ميليبر حسب 
آورده  ٢ جدولکه در  دشافزار محاسبه  نرم با اهيرشد گ

  .شده است

 
  در مراحل مختلف رشد گياه CROPWAT 8.0افزار  خروجي نرم -٢جدول 

Month Decade Stage Kc ETc (mm/day) ETc (mm/dec) 
May 3 Init 0.35 1.87 18.7 
Jun 1 Init 0.35 1.86 18.6 
Jun 2 Deve 0.45 2.40 24.0 
Jun 3 Deve 0.62 3.43 34.3 
Jul 1 Deve 0.79 4.57 45.7 
Jul 2 Mid 0.94 5.60 56.0 
Jul 3 Mid 0.96 5.49 54.9 

Aug 1 Mid 0.96 5.24 52.4 
Aug 2 Mid 0.96 5.06 50.6 
Aug 3 Late 0.92 4.56 45.6 
Sep 1 Late 0.75 3.51 35.1 
Sep 2 Late 0.59 2.56 25.6 
Sep 3 Late 0.48 1.87 18.7 

 
در  يدير مخازن خورشيل تبخيسه پتانسيو مقا يدر بررس

) به ابعاد ۱ر روزانه مخزن (يزان تبخين پژوهش از ميا
ن يروزانه ا يرياستفاده که ارتفاع تبخ متر سانتي ۳۰×۳۰

ش ير نمايدر شکل ز يالديب روزشمار ميمخزن به ترت

در  يبردار ذکر است که روند دادهان يشاداده شده است (
رات يل تعميدله ب ۱۳۹۲بهشت ماه سال ين و ارديفرورد
  د.).شثبت داده متوقف  يها ه دستگا

  از مخزن شماره  يدير از مخازن خورشيرات روزانه تبخييتغ



                               ٥٩  

زان ي) که به م
د بر توان و 

 يريرپذي

  برداري اين پژوهش بر حسب روز شمار ميالدي

طرح،  ي
 يکل يابي

در  ستم
بوده و  ن

به صرف 
استقرار مخازن 

صورت ه 
 يرفتار پارامترها

 برايبا تالش 
از  مخازن با استفاده
 ،يدياز تابش خورش

را بتوان تا حد قابل 
همچنين يکي از پارامترهايي که تأثير 
بااليي بر کنترل تبخير در مخازن را دارد، ميزان بخار آب 

يابي  موجود در مخزن است که با مطالعات در زمينه دست
به نقطه رطوبتي بهينه، براي تخليه بخار آب موجود در 
درت تبخيري مخازن خورشيدي را تا حد 

استقرار  
 ليدر صورت ارتقاء پتانس

کاهش پيدا خواهد کرد و همچنين براي 
انتقال آب در شبکه 

                               

) که به م۲۰۰۱
د بر توان و يتأک ،افتند

يو تأث ين مخازن در منطقه مطالعات
  .است

  
برداري اين پژوهش بر حسب روز شمار ميالدي

يديمخازن خورش
ينگاه و ارز ک
ستميس نيا يکاربرد عمل

نييپا يتا حدود
به صرف  ازين ،ستم
استقرار مخازن  براي

ه طرح از مخازن ب
رفتار پارامترها ي
با تالش  شود ي

مخازن با استفاده
از تابش خورش

را بتوان تا حد قابل 
همچنين يکي از پارامترهايي که تأثير 
بااليي بر کنترل تبخير در مخازن را دارد، ميزان بخار آب 

موجود در مخزن است که با مطالعات در زمينه دست
به نقطه رطوبتي بهينه، براي تخليه بخار آب موجود در 
درت تبخيري مخازن خورشيدي را تا حد 

 براي ازيمورد ن
در صورت ارتقاء پتانس

کاهش پيدا خواهد کرد و همچنين براي 
انتقال آب در شبکه  

                                                                                 

۲۰۰۱ندبلوم (يج مطالعه گاستافسون و ل
افتنديدست  

ن مخازن در منطقه مطالعات
استمنطقه  ي

برداري اين پژوهش بر حسب روز شمار ميالدي

مخازن خورش يري
کيتوسط مخازن در 

کاربرد عمل 
تا حدود يتراکم

ستميس نيا با اه
براي اديز يباال و فضا
طرح از مخازن ب نيا که
يبررس برايساده بوده است و اغلب 
يم ينبي شيپ

مخازن با استفاده نيا 
از تابش خورش شتريدر استفاده ب

را بتوان تا حد قابل  ستميس 
همچنين يکي از پارامترهايي که تأثير 
بااليي بر کنترل تبخير در مخازن را دارد، ميزان بخار آب 

موجود در مخزن است که با مطالعات در زمينه دست
به نقطه رطوبتي بهينه، براي تخليه بخار آب موجود در 
درت تبخيري مخازن خورشيدي را تا حد 

مورد ن يفضاقابل توجهي افزايش داد. 
در صورت ارتقاء پتانس زي

کاهش پيدا خواهد کرد و همچنين براي 
 هاي و سازه 

                                              

ج مطالعه گاستافسون و ل
mm/day ۶/۴ 

ن مخازن در منطقه مطالعات
يط جويمثبت مخازن از شرا

برداري اين پژوهش بر حسب روز شمار ميالدي

يتبخ ليبا توجه به پتانس
توسط مخازن در  يد
 براي ،ياز لحاظ اقتصاد
تراکم ياريآب ستم
اهيگ يبآ از
باال و فضا ه

که نياما با توجه به ا
ساده بوده است و اغلب 

پ د،ش يدرون مخزن طراح
 يريتبخ ل
در استفاده ب ني
 نيا با يدي

همچنين يکي از پارامترهايي که تأثير داد. 
بااليي بر کنترل تبخير در مخازن را دارد، ميزان بخار آب 

موجود در مخزن است که با مطالعات در زمينه دست
به نقطه رطوبتي بهينه، براي تخليه بخار آب موجود در 

درت تبخيري مخازن خورشيدي را تا حد توان ق
قابل توجهي افزايش داد. 

ين ستميس 
کاهش پيدا خواهد کرد و همچنين براي  مخازن
 ها لبا کانا سه

                                                                

ج مطالعه گاستافسون و ل
mm/day ياريآب آب

ن مخازن در منطقه مطالعاتيا يباال ييکارآ
مثبت مخازن از شرا

برداري اين پژوهش بر حسب روز شمار ميالدي هاي آمار

با توجه به پتانس
ديمقدار آب تول

از لحاظ اقتصاد
ستميبا س قي
ازين نيتأم براي
هياول هاي نه
اما با توجه به ا است؛

ساده بوده است و اغلب 
درون مخزن طراح

ليارتقاء پتانس
ينو هاي يفناور
يآب تول زان
داد.  شيافزا يقبول

بااليي بر کنترل تبخير در مخازن را دارد، ميزان بخار آب 
موجود در مخزن است که با مطالعات در زمينه دست

به نقطه رطوبتي بهينه، براي تخليه بخار آب موجود در 
توان ق مخزن مي

قابل توجهي افزايش داد. 
 نيا زاتيتجه
مخازن يريتبخ
سهيدر مقا مثال

١٣٩٥                  

ج مطالعه گاستافسون و لينتا
آب آب
کارآ

مثبت مخازن از شرا

  

هاي آمار ) در طي سال

با توجه به پتانس
مقدار آب تول

از لحاظ اقتصاد
يتلف

براي
نهيهز

است؛
ساده بوده است و اغلب 

درون مخزن طراح
ارتقاء پتانس

فناور
زانيم

قبول
بااليي بر کنترل تبخير در مخازن را دارد، ميزان بخار آب 

موجود در مخزن است که با مطالعات در زمينه دست
به نقطه رطوبتي بهينه، براي تخليه بخار آب موجود در 

مخزن مي
قابل توجهي افزايش داد. 

تجه
تبخ
مثال

١٣٩٥زمستان / ٢٣

شده  ارائه 
ر روزانه يتبخ

 ۵/۸زان آن در حدود 
 يريگ ج حاصل از اندازه
سه با ين پژوهش در مقا

) در طي سال١ارتفاع تبخير از مخازن خورشيدي از مخزن (

بهاره در منطقه 
 افتهي ريآب تبخ

 ٤ متناظر در شکل

شود تغييرات ارتفاع 
تبخير از مخزن خورشيدي از روند مشابهي در مقابل 
ند و تأثيرپذيري آن از 
پارامترهاي جوي و شرايط محيطي در طول دوره رشد 

هاي  هسيمقا
 يديآب تول

مراحل  يدر برخ
 اهيسه مترمربع از گ
 ازيمراحل که ن
 دهيدو مترمربع رس

در  يدياز مخزن خورش
است که با 
فاقد منابع آب 
زدايي در اين 
مناطق پتانسيل مخازن خورشيدي قابل توجه بوده و لزوم 
مطالعات گسترده در زمينه افزايش و ارتقاء پتانسيل 

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

 ۳در شکل 
تبخ بيشينهشود 

زان آن در حدود 
ج حاصل از اندازه
ن پژوهش در مقا

ارتفاع تبخير از مخازن خورشيدي از مخزن (

بهاره در منطقه  يا ذرت دانه
آب تبخ زانيدر مراحل مختلف رشد و م
متناظر در شکل 

شود تغييرات ارتفاع  ي
تبخير از مخزن خورشيدي از روند مشابهي در مقابل 
ند و تأثيرپذيري آن از 
پارامترهاي جوي و شرايط محيطي در طول دوره رشد 

مقا گياه همانند تأثيرپذيري نياز آبي گياه است.
آب تول زانمي كه
در برخ يدخورشي
سه مترمربع از گ 

مراحل که ن يمقدار در برخ
دو مترمربع رس ز

از مخزن خورش
است که با  شتريمورد نظر ب

فاقد منابع آب توجه به کارايي اين سيستم در مناطق 
زدايي در اين  شيرين و کاربرد آب شور طي فرآيند نمک

مناطق پتانسيل مخازن خورشيدي قابل توجه بوده و لزوم 
مطالعات گسترده در زمينه افزايش و ارتقاء پتانسيل 

.  

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

در شکل  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲
شود  يگونه که مشاهده م

زان آن در حدود ير ماه رخ داده که م
ج حاصل از اندازهيبوده است. نتا

ن پژوهش در مقايدر ا يد

ارتفاع تبخير از مخازن خورشيدي از مخزن (

ذرت دانه اه
در مراحل مختلف رشد و م

 يها در دوره

يمشاهده م ٤
تبخير از مخزن خورشيدي از روند مشابهي در مقابل 

ند و تأثيرپذيري آن از ک تغييرات نياز آبي گياه پيروي مي
پارامترهاي جوي و شرايط محيطي در طول دوره رشد 

گياه همانند تأثيرپذيري نياز آبي گياه است.
كه است اين دهنده

خورشي مخازن
 ي حدودآب 
مقدار در برخ ن
زبه کمتر ا، 

از مخزن خورش ريتبخ
مورد نظر ب اهيگ 

توجه به کارايي اين سيستم در مناطق 
شيرين و کاربرد آب شور طي فرآيند نمک

مناطق پتانسيل مخازن خورشيدي قابل توجه بوده و لزوم 
مطالعات گسترده در زمينه افزايش و ارتقاء پتانسيل 

.کند تبخيري اين مخازن را نمايان مي

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

۲۰۱۲دو سال 
گونه که مشاهده م

ر ماه رخ داده که م
بوده است. نتا بر روز

دير از مخازن خورش

ارتفاع تبخير از مخازن خورشيدي از مخزن ( -

اهيگ ازيارتفاع آب مورد ن
در مراحل مختلف رشد و م

در دوره يدياز مخزن خورش
  است.

٤در شکل  
تبخير از مخزن خورشيدي از روند مشابهي در مقابل 

تغييرات نياز آبي گياه پيروي مي
پارامترهاي جوي و شرايط محيطي در طول دوره رشد 

گياه همانند تأثيرپذيري نياز آبي گياه است.
دهنده نشان ،
مخازن از مربعمتر

 ازين نيرشد، قادر به تأم
نيکه ا است

، افتهي شي
تبخ زانيمهمچنين 
 يآب ازيها از ن

توجه به کارايي اين سيستم در مناطق 
شيرين و کاربرد آب شور طي فرآيند نمک

مناطق پتانسيل مخازن خورشيدي قابل توجه بوده و لزوم 
مطالعات گسترده در زمينه افزايش و ارتقاء پتانسيل 

تبخيري اين مخازن را نمايان مي

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

دو سال  يدر ط 
گونه که مشاهده م است. همان
ر ماه رخ داده که ميدر اواخر ت

بر روز متر ميلي
ر از مخازن خورشيتبخ

-٣شکل 

ارتفاع آب مورد ن
در مراحل مختلف رشد و م يمطالعات

از مخزن خورش
است. شده سهيمقا

 گونه که همان
تبخير از مخزن خورشيدي از روند مشابهي در مقابل 

تغييرات نياز آبي گياه پيروي مي
پارامترهاي جوي و شرايط محيطي در طول دوره رشد 

گياه همانند تأثيرپذيري نياز آبي گياه است.
،صورت گرفته

متر کيتوسط 
رشد، قادر به تأم

است اي ذرت دانه
يافزا اهيگ ي

همچنين  است.
ها از ن ورهد يتمام

توجه به کارايي اين سيستم در مناطق 
شيرين و کاربرد آب شور طي فرآيند نمک

مناطق پتانسيل مخازن خورشيدي قابل توجه بوده و لزوم 
مطالعات گسترده در زمينه افزايش و ارتقاء پتانسيل 

تبخيري اين مخازن را نمايان مي

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

۱ 
است. همان
در اواخر ت

ميلي
تبخ

 
ارتفاع آب مورد ن

مطالعات
از مخزن خورش

مقا
همان

تبخير از مخزن خورشيدي از روند مشابهي در مقابل 
تغييرات نياز آبي گياه پيروي مي

پارامترهاي جوي و شرايط محيطي در طول دوره رشد 
گياه همانند تأثيرپذيري نياز آبي گياه است.

صورت گرفته
توسط 

رشد، قادر به تأم
ذرت دانه

يآب
است.
تمام

توجه به کارايي اين سيستم در مناطق 
شيرين و کاربرد آب شور طي فرآيند نمک

مناطق پتانسيل مخازن خورشيدي قابل توجه بوده و لزوم 
مطالعات گسترده در زمينه افزايش و ارتقاء پتانسيل 

تبخيري اين مخازن را نمايان مي
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