
مدیریت کشاورزی 
ب کشاورزی 

 
بحران تبخیر ا
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میزان بارش و تبخیر

مار ها متوسط میزان بارندگی ساالنه جهان حدود 
 
میلی متر است 250میلی متر و این مقدار در ایران 850طبق ا

.یعنی حدود یک سوم متوسط میزان بارندگی ساالنه جهان است

میلی متر 2100میلی متر است و در ایران 700این در حالی است که متوسط ظرفیت تبخیر ساالنه در جهان 

مارها نشان م. برابر متوسط تبخیر جهانی است( 3)است و نشان دهنده این است که تبخیر ساالنه در ایران 
 
ی ا

ب روباز تب70دهند 
 
ب کشور از طریق تبخیر در دشت ها، سدها و مکان های ذخیره ی ا

 
خیر          درصد منابع ا

(1398/04/20خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران: منبع ) . می شوند
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ستان نقشه پهنه بندی تبخیر ساالنه   ا
سال اخیر10کرمان

میلیمتر5722/7تا 2042/3ساالنه استان تبخیر 

4300جنوبی حدود میزان تبخیر در قسمت های شرقی و بیشترین 

میلیمتر
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میلی 2500استان کرمان بالغ بر متوسط تبخیر
متر

ماهه ابتدای خرداد تا شهریورماه  می باشد که 4بیشترین میزان تبخیر  در دوره )
ب کشاورزی در این زمان حادث می شود

 
(بیشترین مشکل ا



ب کشاورزی 
 
بحران تبخیر ا
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مار تعداد و سطح استخرها
 
ا

حلقه چاه و رشته قنات استان کرمان35000از تعداد 

حلقه چاه و رشته قنات مربوط به شهرستان کرمان1600تعداد 

مربعمتر 1000چاه ها و قنوات مجهز به استخر با سطح میانگین % 25حدود 

400 =0.25*1600
M400.000=400*1000
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مار تعداد و سطح استخرها
 
ا
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تبخیر از سطح استخرها

(از هر مترمربع)متر از سطح 2/5با توجه به تبخیر متوسط 

1.000.000  =400.000 *2/5
ب از سطح کل 1.000.000

 
متر مکعب در سال تبخیر ا

استخرهای شهرستان کرمان
ب این میزان بالغ بر)

 
با احتساب تلفات تبخیر از سطح کانال های انتقال ا

.(تخمین زده می شودمتر مکعب1.300.000

7



ب
 
ارزش هر لیتر ا

لیتر در ثانیه15تلمبه با دبی : ساعت / لیتر 54000

ب تلمبه = 1.500.000ریال 
 
(میانگین)یک ساعت خرید ا

1.500.000ریال÷54000لیتر=ریال27/77قیمت هر لیتر   
27/77*1000=ریال27.700قیمت هر متر مکعب 
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40*25معادل Aتبخیر روزانه استخر

2500کرمان معادل متر مکعب استان 2/5با توجه میزان تبخیر در 
لیتر در سال

2500÷ 365روز= 6/85 Lit/Day

متر مربع1000معادل A25*40سطح استخر

×1000m2لیترA6850میزان تبخیر روزانه استخر 6/85=6850Lit/Day

میزان تبخیر متوسط

لیتر در روز6/85یک متر مربع
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Aهزینه تبخیر استخر

لیتر6850( تبخیر در روز* )ریال27/77( قیمت هر لیتر)=ریال 190000

Aهزینه تبخیر ساالنه استخر

190000× 365= ریال69.350.000
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ب و هم چن
 
ین  حال به بررسی راه کارهای انجام شده جهت جلوگیری تبخیر ا

.  بررسی این روش ها خواهیم پرداخت
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اقدامات انجام شده جهت کاهش تبخیر
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توپ پالستیکی

بسیار باال: هزینه 
پایین: عمر 

عدم جلوگیری از ورود گرد و خاک و 
خاشاک و سقوط جاندارانخار و 

ب برای تولید 
 
مصرف مقدار زیاد ا

ب به دل
 
یل افزایش تبخیر بیشتر ا
چرخش توپ پالستیکی
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هگزادکانول و اک تادکانولپوشش الکلهای 

روز2-1: عمر 

عدم جلوگیری از رشد جلبک

عدم جلوگیری از ورود گرد و خاک و 
خاشاک و سقوط جاندارانخار و 
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الیه های محافظ الکلی و پلی اتیلنی در ابعاد نانو

عدم جلوگیری از رشد جلبک

عدم جلوگیری از ورود گرد و خاک و 
خاشاک و سقوط جاندارانخار و 
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سلول های خورشیدی

هزینه اولیه بسیار باال 

پایین: عمر 

عدم پوشش کامل سطح
و رشد جلبک

عدم جلوگیری از سقوط انسان و
احشام
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Hexa-coverپوشش شناور 

هزینه اجرای گزاف

سال4تا 3: عمر 
جلوگیری از رشد جلبک

عدم جلوگیری از ورود گرد      و خاک و 
خار و خاشاک          و سقوط جانداران

ب برای تولید
 
مصرف بسیار زیاد ا
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پوشش حصیری نوارتیپ

یری از این پوشش صرفًا جهت جلوگ
ته رشد جلبک میتواند کاربرد داش

ب عمالً 
 
باشد و در کاهش تبخیر ا
.کاربردی ندارد

طول عمر مفید نامشخص
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ب جزئیات نقشه اجرای  ی منابع ذخیره 
 
پلیمری با پوشش ا
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مزایای استفاده از سقفهای پلیمری 

ب در اثر تبخیر سطحی -1
 
(درصد 85تا ) پیشگیری از هدررفت ا

حذف هزینه)کم در مقایسه با دیگر روشهای اجرای سقف هزینه -2

(حصارکشی

جلوگیری از خطر سقوط انسان و جانور -3
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صرفه جوی  ی در هزینه های 
سرویس و نگهداری فیلتر و

ب استخر
 
پمپاژ ا

پیشگیری از رشد جلبک-4

فات
 
جلوگیری از پرورش و تجمع حشرات و ا

جلوگیری از ورود و نشست گرد و خاک

جلوگیری از ورود خار و خاشاک



نمونه اجرای سقف پلیمری بر روی استخر بتنی در حومه شهر کرمان

20*15استخر اجرا شده در شهرستان کرمان ابعاد 
98اردیبهشت : اجرا 
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نمونه اجرای سقف پلیمری در شهرستان ارزوئیه

44*17استخر اجرا شده در شهرستان ارزوئیه ابعاد 
97تیر ماه : اجرا 
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نمونه اجرای سقف پلیمری در شهرستان بم

استخر اجرا شده در شهرستان بم
10*10ابعاد 

98بهمن ماه : اجرا 
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24
نمونه اجرای سقف پلیمری در شهرستان سیرجان

60*20استخر اجرا شده در شهرستان سیرجان ابعاد 
98اسفند ماه : اجرا 



25
نمونه اجرای سقف پلیمری در شهرستان سیرجان

متر مربع725به سطح 25*25استخر اجرا شده در شهرستان سیرجان ابعاد 
بان : اجرا 

 
99ماه ا



26
نمونه اجرای سقف پلیمری در شهرستان سیرجان

متر مربع225به سطح 15*15مروست ابعاد استخر اجرا شده در شهرستان 
ذر ماه : اجرا 

 
99ا



27
نمونه اجرای سقف پلیمری در استان یزد

35*35استان یزد شهرستان دهشیرابعاد استخر اجرا شده در 
99ماه مهر : اجرا 



ب بر مبنای عرض استخر 
 
ا به قیمت ه)قیمت تقریبی مسقف نمودن استخرهای ا

(می باشندریال به ازای هر متر مربع 

نوع پوشش
عرض

استخر

الیهبا ارزانترین 
GBM 6

الیهترینکیفیتبا 
GBW 15

5300001230000متر15تا 

6100001400000متر30تا 

7000001600000متر50تا 
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ورد هزینه مسقف نمودن استخر
 
برا

رتبخیخسارت از % 80جلوگیری 
تبخیر

هزینه حصارکشی
A استخر

نمودنهزینه مسقف
متری با 1000استخر 
GBW 10الیه 

نرخ بازگشت 
سرمایه 

ب چاه
 
ا 69350000

لاير
55500000

لاير
250000000

لاير
945000000

لاير
ماهه18

ب تصفیه
 
ا 50000000

لاير
400000000

لاير
250000000

لاير
945000000

لاير
ماهه8

ب تانکر
 
ا 325000000

لاير
260000000

لاير
250000000

لاير
28000000

لاير
ماهه4
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ب کشاورزی در ایران
 
یکی از چالش های موجود در زمینه بهره وری ا

ب در بخش کشاورزی 
 
ه بحران کمبود عده ای از کارشناسان با توجه ب: عدم توافق در میان سیاست گذاران کشور برای تعیین قیمت واقعی ا

ن می دانند و معتقدند باید این نرخ افزایش یاب
 
ب در کشور را بسیار پایین تر از مقدار واقعی ا

 
ب در کشور، قیمت فعلی ا

 
ی د زیرا؛ قیمت گذار ا

ب توسط بهره برداران خواهد شد
 
ب منجر به ایجاد انگیزه برای استفاده درست از ا

 
.واقعی ا

ب 
 
بهره وری ا

ب ناشی از تبخیر بایستی با روش های نوین مهندسی و به عنوان یک تکلیف ملی و ش70با توجه به میزان 
 
رعی هر یک از درصدی هدر رفت ا

ب و کشاورزی به میزان توان و اثرگذاری خود در این راه کمر همت را بسته و بدنبال تقلیل این میزان
 
70)تلفات دست اندکاران امور ا
.باشند( درصد15)و در مرحله بعد رساندن به سطح مطلوب ( درصد30)تا سطح قابل قبول ( درصد

ب کشور همراه و همگام ایفای این رسالت خطی
 
.ر می باشندمتخصصین شرکت مهندسی بهساز نسج همراه با همه ی دلسوزان منابع ا
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ب و توسعه کشاورزی مدرن کشور عزیزمان
 
، افتخار داریم تا با همه توان مهندسی و تولیدی خود در حفظ منابع حیاتی ا

ب که بطور جّدی در معرض بحران 
 
.خدمتگذار باشیم و میباشد، کوشا ا

شرکت مهندسی و تولیدی بساز نسج
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