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 خلاصه

ت که هاسی از تبخیر سالهای جلوگیرتبخیر به عوامل محیطی مختلفی ازجمله درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت بستگی دارد. روش پدیده 

د ها و مخازن ابتدا بایهای سطحی، دریاچهبسیاری از محققان بوده است. اما جهت تعیین استراتژی مناسب برای کاهش تبخیر از آب موردتوجه

نیمه و ارائه طقه چاهل تبخیر در منعام نیترمهمبر تبخیر با توجه به شرایط اقلیمی منطقه شناسایی شود. این پژوهش با هدف تعیین  مؤثرعوامل  نیترمهم

باشد. باد یکی نیمه سیستان، باد میترین عامل تبخیر در منطقه چاهراهکاری مناسب جهت کنترل تبخیر انجام گرفت. مطالعات اولیه نشان داد که مهم

باشد.  رگذاریأثتو شدت تبخیر  یگردوغبارهای طوفانهایی مانند تواند بر روی پدیدهاز عناصر اصلی در اقلیم منطقه سیستان است که تغییرات آن می

 اع بادشکنشود. در این تحقیق برای تعیین بهترین ارتفهای کنترل سرعت باد که منجر به کاهش تبخیر میهای بادشکن یکی از روشاستفاده از دیوار

 صورت در دهدشد. نتایج تحقیق نشان می یسازهیشبتر م 5و  4، 3، 5/2، 2های با ارتفاع . بادشکناست شدهاستفاده FLUENTعددی  مدل از

 اهش داد. ک یمؤثر طوربهتوان میزان تبخیر را می اندقرارگرفته یغربشمالمتر که عمود بر جریان باد در جهت  2های صلب به ارتفاع بادشکن طراحی
 

  .چاه نیمه سیستان، FLUENTتبخیر، سرعت باد، بادشکن، کلمات کلیدی: 

 

 

  قدمهم .1
 

محسوب شده و وسعت مناطق در معرض تبخیر آب آن زیاد است.  خشکمهینکیلومترمربع، کشوری با اقلیم خشک و  1948165کشور ایران با وسعت 

ها یعنی درصد از بارش 11 کهیدرحالاست.  متریلیم 255درصد میانگین بارندگی جهانی و معدل  33های کره زمین، حدود متوسط سهم ایران از بارندگی

های ، میزان بارندگی و حجم آبخشکمهین[. با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و 1] رودتبخیر، از دست می صورتبهدر سال  متریلیم 113

ترین ی از اصلیشود. یک هایی جهت کنترل تبخیر در نظر گرفتهباشد باید روششیرین ایران به اندازه کافی نبوده و نزولات جوی در همه جا یکسان نمی

های روش ازجملههای مختلفی [. امروزه برای کنترل تبخیر از سطح مخازن روش2گیرد مخازن روباز است ]مواردی که تبخیر از سطح آن صورت می

تبخیر برای مناطقی که با  رلهای فیزیکی کنتشود یکی از روشهای زیستی برای کنترل تبخیر استفاده میهای شیمیایی و روشمکانیکی، روش -فیزیکی

ته هایی هستند که برای کاهش سرعت باد بکار گرفها سازهبادشکنباشد.  های بادشکن میبالا مواجه هستند استفاده از دیوار یهاسرعتبادهای مداوم با 

نع مصنوعی از جنس فلز، چوب، پلاستیک و یا صورت مواتوانند بههای غیرزنده میگردند. بادشکنصورت زنده یا غیرزنده احداث میشوند و بهمی

ها، ادشکنترین کاربرد باند. یکی از مهمهای زنده معمولاً از یک یا چند ردیف درخت یا درختچه تشکیل گردیدههای سنگی باشند ولی بادشکندیواره

یرمستقیم و تا طور غرو فرآیند تبخیر را بهدهند ازاینانجام می کاهش میزان تبخیر است که این کار را از طریق تغییر در سرعت باد، جهت باد و تلاطم هوا

 دهند. این فاصله به تخلخل آن، جهت باد غالب و ارتفاع بادشکن بستگی دارد. ای از خود تحت تأثیر قرار میفاصله
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و هاگن در سال  مورمونه تحقیقاتی که اسکیدگرفته است برای نها بر میزان تبخیر، تحقیقات متعددی انجاممنظور بررسی اثر بادشکنتاکنون به

و صفر درصد انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که وقتی تخلخل مانع کاهش پیدا کند، مینیمم سرعت باد  43، 93های با تخلخل بر روی بادشکن 1696

و صفر درصد تخلخل این حالت به ترتیب در  43ه با کدهد درحالیرخ می H5درصد در  93کند. کمترین سرعت باد در تخلخل به سمت مانع حرکت می

H5/3  وH درصد  93که بعدازاینکه سرعت باد به یک مینیمم برای تخلخل طوریگذارد بهدهد. همچنین میزان تخلخل بر روی تلاطم هوا اثر میرخ می

ند. سرعت باد مانع کا این حالت برای موارد با تخلخل کمتر صدق نمیکند. امتدریج به شرایط میدان باز برحسب فاصله از مانع افزایش پیدا میرسد، بهمی

خل سرعت افزایش پیدا کند. بعدازاینکه سرعت باد نزدیک مانع بدون تخلدرصد تمایل دارد که بعد از رسیدن به کمترین مقدار بلافاصله و به 43با تخلخل 

 [.3کند ]یسرعت افزایش پیدا مبه H5به کمترین مقدار رسید، تا فاصله 

به بررسی کاهش تبخیر و سرعت باد در مناطق با و بدون وجود انرژی فرارفت پرداختند و نتایج را با روابط  1613لوماس و شلزینگر درسال   

ریای مدیترانه کیلومتری ساحل د 23ها در شهرک میوتاهیم واقع در منطقه بور در شمال شرقی صحرای نگو حدود پنمن مقایسه کردند. اولین آزمایش آن

تاهیم هیچ دهد که در منطقه میودر فصل تابستان و آزمایش دوم در صحرای کیبوتص ایلات در فصل زمستان انجام شد. بررسی نتایج تحقیق نشان می

وده و تبخیر رژی فرارفت غالب بای از انرژی فرا رفت وجود ندارد و لذا وجود بادشکن تأثیر خاصی بر تبخیر ندارد. این در حالی است که در ایلات، اننشانه

ها تواند تخمین مناسبی از میزان تبخیر داشته باشد و اگر بسیاری از دادهدهد. همچنین نشان دادند که روابط پنمن میتوجهی کاهش میرا به میزان قابل

 [.4خواهند داد ] هارائازهم این روابط نتایج معناداری نشده باشند بشده باشند و مستقیماً در محل آزمایش ثبتشناسی برداشتهای اقلیمتوسط ایستگاه

گیری میانگین منظور اندازهدرصد به 53و  34، 23های حفاظتی با تخلخل صفر، هایی را بر روی حصارآزمایش 1611استیونسون در سال  رین و

درصد بهترین کاهش کلی میانگی  23پذیری کرد که حصار با نفوذ پذیری متفاوت ثابتها با نفوذسرعت باد در تونل باد انجام دادند. آزمایش این حصار

بت به پذیری کم تا متوسط کاهش کلی بهتری در میانگین سرعت باد نسهای با نفوذطورکلی بادشکنکند و بهسرعت باد در پشت بادشکن را حاصل می

 [. 5کنند ]های توپر حاصل میبادشکن

درصد که تنها در توزیع قایم  53پذیری سرعت متوسط باد و آشفتگی جریان پشت دو قطعه حصار با نفوذ یریگاندازهبه  1689ویلسون در سال 

طور یکنواخت متخلخل و حصار دیگر در قسمت نزدیک به زمین نسبتاً متراکم است. نتایج تحقیق نشان تخلخل تفاوت داشتند پرداخت. یکی از حصارها به

ی در شود و همچنین هیچ افزایش زیان بارتر بوده مشاهده میبرای حصاری که در قسمت نزدیک به زمین متراکم دهد، کاهش سرعت متوسط بیشتریمی

 [.9آشفتگی نداشته است اما در مورد فواصل طولانی نسبت به حصار یکنواخت از اثربخشی کمتری برخوردار است ]

و تخلخل  گیری نسبت به باد غالبا در کاهش سرعت باد عمدتاً به ارتفاع، جهتهنتیجه گرفتند که کارایی بادشکن 1688دیواله در سال  و هیزلر

در این  یها بستگی دارد. اگر مانع متراکم باشد جریان هوا از بالای آن عبور خواهد کرد و به دلیل فشار کمتر در سمت پشت به باد یک اغتشاش هوایآن

 [. 1کند ]پذیر یک ناحیه مؤثر محدود را در سمت پشت به باد ایجاد میهای نسبتاً نفوذادشکنرو این روش در مقایسه با بشود ازاینسمت ایجاد می

احات کوچک گذارد و منجر به اصلهای بادشکن کاهش سرعت باد است، این کاهش بر فرآیندهای انتقال آشفته تأثیر میی سیستماصلی همه اثر

روابط انتقال آشفته و این تغییرات کوچک اقلیمی را توصیف کرد. او دو منطقه کوچک اقلیمی  1688ال شود. ناتن در سمی شدهاقلیمی در منطقه حفاظت

حیا، که در منطقه ادهد، درحالیکند که حداکثر حفاظت در منطقه آرام رخ میها به نام منطقه آرام و منطقه احیا تعریف میمجزا را در بادپناه بادشکن

 [.8در هوای آزاد است ]آشفتگی بیشتر از مقادیر آن 

 های طبیعی تأثیر زیادی در کاهش سرعت باد دارد و پارامتربه این نتیجه رسیدند که ارتفاع، تخلخل و جهت بادشکن 1661در سال   فینچ برندل و

بر روی سرعت باد تأثیر   H33ت توانند تا مسافدارند می H5تا  H2هایی که ارتفاع بینداند. بادشکنترین عامل در کاهش سرعت باد میارتفاع مهم

 [.6افتد ]اتفاق می H5بگذارند ولی حداکثر تأثیر در فاصله 

و در  منظور یافتن تخلخل بحرانی پرداختندها با تخلخل مختلف بهبا استفاده از یک مدل عددی به بررسی بادشکن 1665تکل در سال  وانگ و 

 [. 13شود در نظر گرفتند ]نجر به ایجاد جریان گردابی میعنوان تخلخل بحرانی که مرا به 3/3پایان تخلخل 

تحقیقی را بر روی طیف آشفتگی در جهت جریان در مجاورت یک بادشکن انجام دادند. نتایج تحقیق  1665ریچاردز در سال  و ریچاردسون

حال در بالای حصار یافته است اما درعینت متوسط کاهشها نشان داد که در ترازپایین بادشکن، تکرار طیف آشفتگی به نحوی مرتبط با کاهش در سرعآن

 [.  11ها مرتبط با تغییرات سرعت است ]منجر به تولید آشفتگی با تکرر بالا شده که در حالت کلی میزان تکرار این آشفتگی

 سطح خاک باشد. این موضوعهای زیرزمینی با تواند تحت تأثیر مجاورت آبشود میمیزان آبی که توسط درختان و محصولات مصرف می

ال باشد. اسمیت و همکارانش در س خشک مانند ساحل غرب آفریقا داشتهریزی و مدیریت کشاورزی در مناطق نیمهتواند پیامدهای مهمی برای برنامهمی

کنند، آب مجاور، آب مصرف میدر همان عمقی که محصولات زراعی  ی چریش( بادشکنهای )گونهبه تحقیق در مورد اینکه آیا آزاد درخت 1661
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های سطحی خاک پس از بارش باران و زمانی که آب فراوان یاز خود را از لایهموردنی ماجیا، درختان بخش عظیمی از آب کنند یا خیر. در درهاستفاده می

ایر عمیق آب در خاک استخراج کردند، های درختان آب را از سفره آب زیرزمینی یا ذخسالی، ریشههای خشکآوردند. در زمانبود به دست می

ابل، آورد. در مقای نزدیک به سطح فوقانی پروفیل خاک به دست مییاز خود را از ناحیهموردنکه محصول گندمی که در همان ناحیه است آب درحالی

کردند. نتایج تحقیقات نشان سال تأمین میمتری فوقانی خاک در سراسر  3تا  2در سادوره هم درختان و هم محصولات نیازهای آبی خود را از عمق 

دهد که استفاده از آب توسط درختان بادشکن و محصولات بیشتر وابسته به در دسترس بودن آب زیرزمینی برای ریشه درختان است. درنتیجه می

وری رهدسترس است روی بهیرزمینی غیرقابلیابد، اما ممکن است درجایی که سطح آب زهایی کاهش میزیاد رقابت بر سر آب در چنین محلاحتمالبه

هایی که تا در مکان هایی را توصیه کنندریزان، استراتژیها، مهم است که برنامههای بادشکن تأثیر بگذارد. برای به حداکثر رساندن مزایای بادشکنسیستم

 [.12و محصولات کاهش یابد ] دسترس نیست رقابت برای آب میان درختانهای درختان قابلآب زیرزمینی برای ریشه

های طبیعی را بر الگوهای جریان در مقادیر مختلف وزش باد بررسی کردند. و به این چگونگی تأثیرگذاری تراکم بادشکن 1668کلو در سال 

فشار مت مخالف یک ناحیه ککه در سمیابد. درحالیهای خیلی متراکم افزایش مینتیجه رسیدند که در سمت موافق باد، فشار هوا در حوالی بادشکن

ه از روی فشار در پشت بادشکن هوایی را ککه ناحیه کمراند درحالیگیرد. فشار هوای موافق باد، هوا را از درون و بالای بادشکن با فشار جلو میشکل می

ن تواند تغییر جهت داده و یک جریاآرام میکشد. اگر بادشکن خیلی متراکم باشد، جریان هوا در ناحیه بادشکن در حال عبور است به سمت خود می

 [. 13گردابی ایجاد کند ]

مدلی برای تلفیق اثرات بادشکن حفاظتی با سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداختند. بادشکن حفاظتی  ارائهبه  2333وجیاک و همکاران در سال 

مانع، ارتفاع، ضریب تخلخل و جهت بادشکن است. اولین کاربرد  سازی شد که خود تابعی از سرعت و جهت باد، فاصله ازبرحسب کاهش سرعت مدل

ت ثبت های بادشکن مانند نوع، ارتفاع، تخلخل و موقعیاین مدل در یک محدوده مطالعاتی در انگلستان با یک شبکه بادشکن گسترده انجام شد. ویژگی

حاصل شد  هش متوسط سرعت در منطقه پیشنهاد شد و درنهایت این نتیجهای برحسب کامنظور ارزیابی تأثیر شبکه، شاخص بادشکن حفاظتی شبکهشد به

ی دارد که نباید نادیده هایدهد ولی توزیع بادشکن نسبت به توزیع جهت باد بهینه نیست. این مدل تلفیقی محدودیتمی ارائهکه شبکه حفاظت مناسبی را 

 [. 14های مورب است ]گانه و بادنع چندسازی در خصوص تأثیرات مواها سادهترین آنگرفته شود که مهم

های طبیعی بر میزان تبخیر آب از سد ویونهو که بر روی رودخانه سازی اثر بادشکنمنظور شبیهتحقیقی را به 2336هفلر و همکاران در سال 

بادشکن در نظر گرفته شد که همه موانع دارای  متری برای درختان 43و  33، 23شده است انجام دادند. در این تحقیق سه ارتفاع مختلف بریزبین ساخته

ها باشد. شده بود که عمود بر خط بادشکنصورت موازی با طول سد قرار داده شدند و جهت وزش باد طوری تعیینها بهتخلخل یکسان هستند. بادشکن

 [. 15دست آید ] متری به 43و  33، 23های د به ازای بادشکنتواندرصد می 9/5و 9/3، 5/2دهد که کاهش در سطوح تبخیر سالانه برابر با نتایج نشان می

با  2336توانند به کار روند. لین و همکارانش در سال منظور افزایش پراکندگی بوی احشام و بهبود محیط روستایی میهای طبیعی بهبادشکن

-Kداختند. مدل های طبیعی پرراکندگی بو در مسیر باد از بادشکناستفاده از مدل دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی اثر شرایط آب و هوایی روی پ

Ω(SST) ی سازی شده و در مسیر باد و از میان یک ردیف درخت مخروطسازی بو استفاده شد که توسط یک منبع بو آزادانتقال تنش برشی برای شبیه

سازی برای تعیین شبیه 21ای محدود بود. تعداد ازی به منبع انتشار تک نقطهسپراکنده شد. شبیه 4/3متر و تخلخل سانتی 1متر و ضخامت  2/6به ارتفاع 

های باد طورکلی، سرعتبه -1ها نشان داد که سازیاثرات سرعت و جهت باد و دمای هوا را تحت شرایط ناپایدار، خنثی و پایدار بررسی شد. مقایسه شبیه

متر بر ثانیه در شرایط  8/1تر در سرعت باد کمتر )یک متر بر ثانیه( در مقایسه با سرعت باد های بوی کوتاههکند اما تودتری ایجاد میهای کوتاهبالاتر، توده

دما تأثیر کمی روی پراکندگی بو برای هر سه شرایط جوی خنثی، پایدار و ناپایدار داشت.  -2جوی ناپایدار مشاهده شد که در آن همرفت رواج داشت. 

درجه مشاهده شد اما این جهت بیشترین طول بو را ایجاد  45ترین توده بو در جهت باد ه جهت پراکندگی بو و طول آن بود. کوتاهکنندجهت باد تعیین -3

 [.   19کرد که تا انتهای پایین بادشکن امتداد داشت ]
     

 

 مواد و روش .2

 

 موردمطالعهمنطقه   -2-1

 ازلحاظدرصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. این استان  5/11معادل  لومترمربعیک 181532استان سیستان و بلوچستان با وسعت حدود 

ی خشک با نزولات جوی است. سیستان سرزمین شدهلیتشکباشد. که از دو منطقه سیستان و بلوچستان اقلیمی در ناحیه اقلیمی بیابانی و خشک می یبندطبقه

ویژه  پیوندد و شرایطیبه وقوع م وفوربهدر آن  یسالخشکهای حدی نظیر سیل و طقی است که رویدادمنا ازجملهبسیار کم است. منطقه سیستان 
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پیچیده  بخشد. قرار گرفتن در انتهای یک حوضه آبریز بسته، سیستمبه آن ناحیه می یفردمنحصربههیدرولوژیکی و مکانی آن، خصوصیات  -هیدرولیکی

روزه که در طول سه ماه تابستان  123نیمه و همچنین وزش بادهای امون، شرایط هیدرولوژیکی حاکم بر مخزن چاههیدرولیکی رودخانه هیرمند و تالاب ه

 شدتبهها و آلودگی هوا شده است و های اخیر که باعث افزایش میزان ریزگردیسالخشک باوجودوزد و ی میروزشبانه صورتبهاز جهت شمال غرب 

ای داشته باشد. افزون بر آن، مواردی چون اند که این ناحیه موقعیت ویژهیر قرار داده است، شرایطی را به وجود آوردهثتأزندگی مردم منطقه را تحت 

وجود  زبارندگی ناچیز سالانه، درجه حرارت بالا و خاک با نفوذپذیری کم، محدودیت منابع آب زیرزمینی، منابع آب سطحی مشترک با کشور همسایه نی

شوند. این دشت سیستان محسوب می کنندهنیتأمباشند. مخازن چاه نیمه یکی از منابع می هامهینین منابع آب سطحی در سیستان،  چاه ترمهمدارد. یکی از 

ی با یایفناحیه از چهار گودال طبیعی ساماندهی شده تشکیل گردیده است که در بخش شمالی دلتای رود هیرمند در منطقه سیستان ایران در محدوده جغرا

دهد و در پهنه واحدی را تشکیل می یپرآبهای است. این مخزن در سال شدهواقعمتر از سطح دریا  533و ارتفاع متوسط  91° 38´،طول   33° 45´عرض 

 41احتی بالغ بر و مس مترمکعبمیلیون  933آورد. مخزن چاه نیمه با حداکثر گنجایش تقریبی می به وجودای را های آبی جداگانههای خشک، پهنهسال

هکتار اراضی این منطقه  8333و آب آبیاری حدود  دهد، منبع آب شرب شهرستان زابل، زاهدان و سایر نواحی مسکونی سیستان را تشکیل میلومترمربعیک

پایاب زهک که  خیر سنجیهمچنین دو ایستگاه سینوپتیک در شهر زهک و تب شدهاحداثنماید. در ساحل شمالی یک ایستگاه تبخیر سنجی ین میتأمرا 

ام مطالعات است و  برای انج شدهدادهمناسب تشخیص  هاآندر  شدهثبتکه  آمار  اندشدهواقعدر فاصله پنج کیلومتری شمال مخزن و در مجاورت یکدیگر 

 [.11گیرد]قرار می مورداستفاده

 

 
 نیمه چهارم سیستان()چاه موردمطالعه. منطقه 1شکل

 

درصد از کل تبخیر موجود در کشور است. این میزان  18شود که در حدود های سیستان تبخیر میآب از چاه نیمه مترمکعبن میلیو 355سالانه 

های مربوط نیمه دادهبر تبخیر در منطقه چاه مؤثریر روی کمیت آب موجود در منطقه، بر کیفیت منطقه هم اثر دارد. برای بررسی عوامل تأثتبخیر علاوه بر 

های خطی زیر برای ها رگرسیونی شد. پس از آنالیز دادهآورجمعیر، درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت برای یک سال از سازمان هواشناسی به تبخ

 تبخیر معرفی گردید. 

 

E = -1.452 + (0.464 * T) + (0.686* W) – (0.102 *M)        (1) 

E = -1.311 + (0.485* T) + (0.756* W) – (0.147 *M)         (2) 

E = 1.643 + (0.275 * T) + (0.412* W) – (0.076 *M)         (3) 

E = -8.294 + (0.6 * T) + (0.736* W)                                  (4) 

E = -12.952 + (0.739 * T) + (0.816* W)                            (5) 

E = -3.208 + (0.365 * T) + (0.436* W)                              (6) 

باشد. میزان رطوبت نسبی می Mسرعت باد برحسب متر بر ثانیه و W گراد، درجه حرارت برحسب سانتی Tمتر، یلیممیزان تبخیر برحسب  Eدر این روابط 

طوبت رابطه معکوس دارد. پس یعنی با افزایش درجه شود در همه روابط تبخیر با درجه حرارت و سرعت باد رابطه مستقیم و با رکه مشاهده می طورهمان

 نیتروچککین ضریب در همه روابط مربوط به پارامتر سرعت باد و تربزرگکند. از طرفی حرارت و سرعت باد میزان تبخیر در منطقه افزایش پیدا می

کند و حذف ها ایجاد میمیزان تبخیر را نسبت به سایر پارامتر باشد. درنتیجه یک واحد تغییر در سرعت باد بیشترینضریب مربوط به پارامتر رطوبت می
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کمترین میزان خطای استاندارد و بیشترین ضریب همبستگی را دارد پس (1شماره ) رابطه ذکرشدهبر میزان تبخیر ندارد. از میان روابط  یریتأثرطوبت 

 شود. رابطه مناسب جهت تبخیر انتخاب می عنوانبه

E = -1.452 + (0.464 * T) + (0.686* W) – (0.102 *M)     

 

د شیب شوکه مشاهده می طورهماندهد های دما، رطوبت و سرعت باد را نسبت به تبخیر برای رابطه بالا نشان میمیزان شیب هریک از پارامتر .2شکل

 باشد.ها میسرعت باد بیشتر از شیب سایر پارامتر
 

 ودار تغییرات شیب درجه حرارت، رطوبت و سرعت باد نسبت به تبخیر. نم2شکل

 

 دهد.را نشان می SPSSمراحل ایجاد رگرسیون خطی بوسیله نرم افزار  .3شکل

 

 
 SPSS . مراحل ایجاد رگرسیون در3شکل

 

ادشکن توان جهت کنترل باد از بانست. و میین عامل تبخیر در منطقه چاه نیمه سیستان دترمهمتوان باد را میبا توجه به دلایل ذکر شده  پس

ش توسعه باشند. بادشکن طبیعی یک سیستم پویاست که در طول حیاتموانع مصنوعی و یا کمربند حفاظتی درختی می صورتبهها استفاده شود. بادشکن
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 مدتیطولانند در ها به حداقل برسد و بتواحشرات و بیماری ریتأثمستمر مدیریت شوند تا  طوربهبودن باید  مؤثرها برای کند. این نوع بادشکنو تغییر می

خود را از سفره  ازیموردنهای طبیعی باید آب دهد که بادشکننشان می 1661و همکارانش در سال  smithای فراهم کند همچنین تحقیقات مزایای بهینه

نیاز  هانآزیادی هم برای رشد  زمانمدتپذیر نیست و در منطقه سیستان امکانکنند که با توجه به بحران آب  نیتأمهای سطحی آب زیرزمینی و یا آب

وجود در و شرایط اقلیمی م ذکرشدهشوند. با توجه به تمام موارد ها باعث اتلاف مقداری آب از طریق تبخیر و تعرق میاست .از طرفی خود این بادشکن

 تفاده شد.در این تحقیق از بادشکن مصنوعی اس موردمطالعهمنطقه 

 

 

 مشخصات مدل عددی  -2-2

 

از معادلات  باشد کهدینامیک سیالات  می ینهیدرزم یبعدسهدو و  هایی تحلیل جریانافزارهانرمترین ترین و کاربردییکی از کامل  FLUENTافزارنرم

های حاکم به معادلات رینولدز تغییر ماهیت داده و از مدل معدلتکه جریان آشفته باشد، یدرصورتکند. و ناویر استوکس در تحلیل جریان استفاده می

 .[18کند ]را معین می مدنظرشود که کاربر نوع مدل ی استفاده میهامعدلی و پنج هامعدلای، چهار ای، سه معادلهی، دو معادلههامعدلیک 

 فرم کلی معادلات به شکل زیر است:

 معادله پیوستگی:

.d 0
s

d V S
t 

  


 
  

 
 معادله مومنتوم:

.d .dv S
S S

Ud F S Q d Q S
t 

 


  
    

 
 

 معادله انرژی:

0.07l L 
 

 

 سازی عددی جریان بادشبیه .3
 

ز( دد رینولدهای مدل از تشابه هیدرولیکی )عباشد ابتدا با توجه به ویژگیسازی آن دشوار میبسیار گسترده و شبیه موردمطالعهکه ابعاد منطقه ازآنجایی

گام بعدی ساخت محدوده  سازی فراهم شود.کوچک شد تا امکان شبیه 24به  1استفاده شد و مدل اصلی با مقیاس  قیموردتحقبرای کوچک کردن منطقه 

حدوده استفاده شد. اولین مرحله در ایجاد م GAMBITافزار باشد برای ایجاد محدوده جریان، اعمال شرایط مرزی و مش زدن از نرمجریان مدل می

بق تحقیقات باشد(. طجریان، تعیین ارتفاع مناسب برای مدل است )منظور از ارتفاع مناسب، ارتفاعی است که بر روی سرعت باد ورودی تأثیرگذار نمی

اندازه اید بهحدوده جریان بباشد. طول مبرابر ارتفاع بادشکن یا بیشتر باشد. پارامتر بعدی تعیین طول مدل می 8ارتفاع مدل باید  1665در سال  تکل وانگ و

H33  تاH53  بعد از بادشکن باشد که طول محدوده جریان در این تحقیقH33 (H  .بعد از بادشکن در نظر گرفته شد )ارتفاع بادشکن 

 PRESSUREو برای خروجی VELOCITY INLET پس از تعیین ابعاد محدوده جریان باید شرایط مرزی اعمال شود که برای ورودی 

OUTLET یافته مبنای دقت لازم و زمان اختصاص بر شبکهی هبهین ابعادکنیم. شده را مش بندی میشده است. در آخرین مرحله مدل ساختهدر نظر گرفته

ی، باید میزان سرعت ورود FLUENTافزار کنیم. در نرممی FLUENTهای حاصل از گمبیت را وارد و خروجی شده استانتخاب محاسبات، انجامبرای 

این عدد  24به  1باشد که با توجه به مقیاس متر بر ثانیه می 16های سیال، نوع معادله آشفتگی تعیین شود. حداکثر سرعت باد در منطقه نوع سیال، ویژگی

 کنیم. عریف میت Xمتر بر ثانیه و در جهت  459مقدار سرعت را  VELOCITY INLETمتر بر ثانیه است پس در شرایط مرزی در قسمت  459برابر با 

افزار گام حل نرم نیآخراست.  شدهگرفتهی جریان باد بهره سازمدل منظوربهبرای بادشکن صلب  K-ɛ ، RNGاین تحقیق از مدل آشفتگی در 

 ل کنید.را ح ئلهمس مجدداًباشد. در این مرحله اگر نتایج همگرا شود یعنی مش انتخابی مناسب است در غیر این صورت باید مش را تغییر دهید و می
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 یریگجهینت .4
 

  -هایمحققان بوده است اما هنوز روشی کامل و جامع در زمینه کنترل تبخیر از سطح آب موردتوجه تاکنونهای مختلف تبخیر از حدود دهه پنجاه روش

 ری و مدیریتی انتخاب شود. در این تحقیق اثر باد دشرایط اقلیمی، اقتصاد بر اساسکنترل تبخیر باید  ها و مخازن ارائه نشده است. روشآزاد، دریاچه

بالا بودن  عامل نیترمهم موردمطالعهدهد که در منطقه است. بررسی آمار نشان می شدهیبررسافزایش میزان تبخیر در یک منطقه بادخیز روی مخازن آب 

نیمه شماره فاده کرد. ارتفاع بادشکن مصنوعی مناسب  برای منطقه چاهیک روش، جهت کنترل تبخیر است عنوانبهتوان از بادشکن تبخیر باد است. پس می

دهد. متر را نشان می 383/3، نمودار میزان تغییرات سرعت باد در سطح آب برای بادشکن به ارتفاع  4باشد. شکل متر در واقعیت( می 2متر ) 383/3چهار، 

اولیه  سرعتهبنسبت  یتوجهقابلایم اما میزان سرعت به مقدار شده روروبهتدریجی سرعت باد  بعد از بادشکن گرچه با افزایش H14طبق نمودار تا  فاصله 

 جیتدربه H16یابد. سرعت باد بعد از کاهش می H16تا جیتدربهرسد. متر بر ثانیه می 343به مقدار  H14سرعت باد در  نکهیبعدازااست.  افتهیکاهش

است.  دادهرخبعد از بادشکن  Hکه انتظار داشتیم مینیمم سرعت در نزدیکی بادشکن و در فاصله  طورهمانرسد. د مییابد و به مقدار اولیه خوافزایش می

کند. طبق نمودار زیر  بادشکن میزان سرعت رسد و ادامه پیدا میبه مقدار اولیه خود می H33متر بعد از فاصله  383/3سرعت باد برای بادشکن به ارتفاع  

تواند بدون اثرات توان گفت که استفاده از بادشکن مصنوعی میل کرده است و چون میزان تغییرات سرعت با تغییرات تبخیر متناسب است میباد را کنتر

ر ها، این طرح دبادشکن هلیوسبهآب از طریق کنترل تبخیر  هدر رفتگرفتن مقدار کاهش  در نظرمنفی بر اکوسیستم باعث کاهش تبخیر شود. همچنین با 

 توجیه اقتصادی هم دارد. بلندمدت
 

 
 متری 383/3سرعت باد روی سطح آب برای بادشکن. نمودار 4شکل
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