Journal of Watershed Engineering and Management
Volume 11, Issue 2, 2019, Pages 537-550
DOI: 10.22092/ijwmse.2017.109217.1260

نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز
جلد  ،11شماره  ،1931 ،2صفحات 775-795

طراحی و ارزیابی پوشش شناور یورتاالت در کاهش تبخیر از منابع آبی
مجتمع مس سرچشمه
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 1دانشجوی دکتری علوم و مهندسي آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي ،دانشگاه یزد 2 ،دانشیار ،دانشکده منابع طبیعي و
کویرشناسي ،دانشگاه یزد و  9رئیس امور تحقیقات آب و محیط زیست ،مجتمع مس سرچشمه
تاریخ دریافت1937/12/25 :

تاریخ پذیرش1931/55/15 :

چکیده
پژوهش حاضر که با هدف جلوگیری از هدررفت و تبخیر آب از مخازن آبي معدن مس سرچشمه انجام گرفته است ،با
استفاده از بطری و فوم پليیورتان پوششي شناور با نام یورتاالت طراحي شده است .یورتاالت طراحي شده شامل
پوششهای چهار ضلعي دو الیه ،متشکل از بطری ميباشد که برای نگهداشت و شکلدهي ،فوم پليیورتان به درون آن
تزریق شده ،آستری از بتن ضد اسید برای حفاظت از الیه فوقاني بر روی آن ایجاد شده است .بهمنظور بررسي کارایي
پوششهای تهیه شده در کاهش میزان تبخیر ،دو حوضچه با ابعاد نه متر مربع در مجاورت سد رسوبگیر مجتمع مس
سرچشمه احداث و به مدت دو ماه کارایي پوشش شناور یورتاالت دو الیه بر روی آن بررسي شده است .نتایج نهایي
بهدست آمده نشان ميدهد ،کارایي یورتاالت دو الیه در کاهش میزان تبخیر بیش از  32/75درصد ميباشد .با توجه به
دوام و کارایي یورتاالت ،این طرح ميتواند طرحي ارزشمند در راستای مصرف و کاربرد مفید ضایعات مخرب محیط
زیست از یکسو و ذخیره و نگهداشت آب در شرایط بحراني امروز کشور از سوی دیگر تلقي شود.
واژههای کلیدی :پساب اسیدی ،ضایعات ،کاهش تبخیر ،محیط زیست ،پليیورتان
مقدمه
توسعه صنایع پتروشیمي و مشتقات آن ،جایگاه
خاصي را در بسیاری از صنایع کسب کرده است.
بهطوری که استفاده از صنایع پلیمری و مشتقات آن
بهخصوص در صنایع غذایي و آشامیدني منجر به
گسترش روزافزون آن در دنیای امروزی شده است .در
عصر حاضر بهعلت ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي و
مقاومت فشاری مناسب مواد پلیمری در برابر صدمات
مکانیکي ،نفوذناپذیری به رطوبت ،مقاومت در برابر
___________________________
* مسئول مکاتباتhamide afkhami@gmail.com :

حرارت ،حمل و نقل آسان و همچنین ،بهعلت صرفه
اقتصادی نسبت به سایر مواد بستهبندی ،کاربرد
اینگونه مواد را قابل توجیه کرده است .یکي از پر
1
مصرفترین مشتقات پلیمری ،پلي (اتیلن-ترفتاالت)
2
با نام اختصاری  PETاست .این پلیمر ترموپالستیکي
4
ميباشد که از پلیمریزاسیون 9تراکمي ترفتالیک اسید
یا دیمتیلترفتاالت 7و اتیلن گالیکول 1حاصل
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ميشود .مقاومت خوب و وزن کم این ترموپالستیک
سبب گسترش فراوان آن در صنایع مختلف از جمله
صنایع نساجي و تولید الیاف ،صنایع غذایي و
بطریهای آشامیدني ،الستیکسازی ،صنایع
بستهبندی ،فیلمهای رادیوگرافي و تجهیزات پزشکي
شده است .از دیگر خصوصیات این پلیمر ،طول عمر و
دوام آن است که در طبیعت بین  755تا  1555سال
تخمین زده شده است .طول عمر و تجزیهناپذیری این
پلیمر در طبیعت از یکسو و تولید انبوه آن از سوی
دیگر ،زنگ خطری بهلحاظ بروز مسائل زیستمحیطي
ميباشد .از اینرو ،ضایعات  PETاز دیدگاه اقتصادی و
حفظ محیط زیست دارای جایگاه ویژهای ميباشد.
یکي از فراوانترین انواع ضایعات  ،PETبطریهای
نوشیدني است که همواره حجم عظیمي از این
ضایعات ،بهعنوان زباله وارد محیط زیست ميشود.
بخشي از این ضایعات پلیمری به همراه سایر زبالهها
در گودالهای عظیمي مدفون شده که گاهي منجر به
بروز آلودگيهای خاک و آب ميشود .از طرفي،
سوزاندن این پلیمر نیز منجر به تولید گازهای سمي و
گلخانهای شده و منجر به بروز آلودگيهای اتمسفر
ميشود .لذا ،سوزاندن و مدفون کردن ضایعات پلیمری
نهتنها منجر به تخریب زیستمحیطي ميشود ،بلکه
منجر به هدررفت و نابودی این سرمایه ملي نیز خواهد
شد .امروزه اگرچه بازیافت ضایعات پلیمری از اهمیت
زیادی برخوردار است ،اما متأسفانه در زمینه
بازچرخش مواد پالستیکي اقدامات اساسي انجام شده،
بسیار محدود بوده ،تبدیل و بازچرخش این مواد بیشتر
در زمینه تولید محصوالتي است که ارزش افزوده
زیادی نداشته باشد .هم اینک با وجود تولید روزافزون
بطریهای نوشیدني در شرایط بهینه ،شاید کمتر از
 95درصد این مواد به چرخه بازیافت راه پیدا ميکند
و مابقي همچنان در طبیعت باقي ميمانند .بر این
اساس ،ایجاد راهکارهای مناسب با هدف ارائه فرایندی
مؤثر برای بهکارگیری و مصرف این نوع ضایعات ،از
اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است و ميتواند
منجر به کاهش تولید زباله ،حفظ منابع
زیستمحیطي ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش گازهای
گلخانهای و تغییرات آب و هوایي و کاهش هزینهها
شود .عالوه بر این ،در سطﺢ کالن ميتواند به میزان
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قابلتوجهي موجب شکوفایي اقتصادی شود .در این
پژوهش که با هدف جلوگیری از هدررفت و تبخیر آب
از مخازن و سطوح روباز معدن مس سرچشمه انجام
گرفته است ،سعي شده تا با جمعآوری بطریهای
نوشابه مصرفي در سطﺢ کارخانه و استفاده از فوم
پليیورتان ،1طرحي هدفمند برای مصرف این ضایعات
و جلوگیری از تبخیر آب ارائه شود .تا کنون تکنیک-
های متنوعي در راستای کنترل تبخیر ارائه شده است
که شامل روشهای فیزیکي ،شیمیایي ،بیولوژیک،
ساختاری و مکانیکي ميباشد ( Craigو همکاران،
 .)2557برخي از این تکنیکها استفاده از فراوردههای
خاصي را شامل ميشود که هم اینک بهصورت تجاری
موجود و قابل استفاده ميباشد (.)1311 ،Brown
استفاده از فراوردههای فیزیکي که از مهمترین و
مؤثرترین روشهای کنترل تبخیر به شمار ميروند،
شامل پوششهای شناور در سطﺢ آب ،پوششهای
مدوالر 2و ساختارهای سایهانداز ميباشد .پوششهای
شناور که بیشتر از جنس موادی همچون
پلياستایرن ،9فوم ،موم و پلياتیلن ميباشد ،تأثیر
باالیي در کاهش تبخیر دارد و هزینه نصب و راهاندازی
آن نیز به نسبت باال است .کارایي پوششهای مدوالر
بهدلیل اینکه یکپارچه نبوده ،کل سطﺢ را پوشش
نميدهد ،نسبت به پوششهای شناور تا حدودی کمتر
ميباشد و هزینه نصب و نگهداری آن نیز نسبتاً باال
است .پوششهای سایهانداز از طریق جلوگیری از
تابش نور خورشید و جلوگیری از وزش مستقیم باد
روی سطﺢ آب باعث کاهش تبخیر ميشوند .این
پوششها نیز تبخیر آب را بهطور قابلمالحظهای کم
ميکنند .از طرفي هزینه اولیه و نصب این پوششها
باال بوده و برای سطوح کوچک مناسب ميباشند .البته
روشهای شیمیایي شامل الکلهای چرب ،پارافین،
موم و غیره ،همچنین ،روشهای بیولوژیک و روشهای
مدیریتي از جمله ساختار مخازن نگهدارنده آب نیز
برای کنترل تبخیر از جایگاه ویژهای برخوردار است .در
این میان ،روش شیمیایي نسبت به سایر روشها
اقتصادیتر بوده ،هزینه اولیه ،نصب و نگهداری بسیار
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کمتری دارند ولي در عین حال ،راندمان آنها نیز
کمتر از روشهای دیگر است و شاید تنها راهحل
مناسب برای کنترل تبخیر از مخازن بزرگ محسوب
شوند ( .)2559 ،GHDاستفاده از گیاهان در روش
بیولوژیک اگرچه بهمنظور کاهش تبخیر آب ميباشد،
اما راندماني بهمراتب پایینتر از سایر روشها داشته،
بهخصوص برای منابع آبي بزرگ اصالً توصیه نمي-
شوند .روشهای ساختاری نیز مربوط به طراحي
مخازني با عمق بیشتر و سطﺢ کمتر ،استفاده از
بادشکن و موجشکن و تقسیم سطوح بزرگ مخازن به
سطوح کوچکتر برای کاهش تأثیر تشدیدکننده باد در
تبخیر آب ميباشد ( .)2557 ،Wattsتا کنون مطالعات
زیادی در ارتباط با پتانسیل روشهای نامبرده در
کاهش میزان تبخیر از سطﺢ آب انجام گرفته است.
نتایج این مطالعات نشان ميدهد که در میان روش
های کاهش تبخیر ،استفاده از پوششهای شناور،
بیشترین تأثیر را در کاهش میزان تبخیر داشته است.
این پوششها با کاهش انرژی ورودی خورشید به
جسم آب ،به دام انداختن بخار آب و کاهش سرعت
باد در سطﺢ آب نقش مؤثری در کاهش میزان تبخیر
خواهند داشت ( .)2559 ،GHDبرای کاهش تبخیر از
سطﺢ آب Bureston ،و )1377( Akbarzadeh
پوششهای شناور آکواکاپ 1را پیشنهاد کردند .این دو
دانشمند اذعان کردند که این پوششها عالوه بر اینکه
اجازه ورود اکسیژن نامحلول و تابش خورشید به درون
آب را ميدهند ،ميتوانند تا  17/4درصد در کاهش
تبخیر از سطﺢ آب مؤثر باشند )2552( Bureston .در
مطالعات خود ادعا کرد ،چنانچه سامانه آکواکاپ از
شکل صفحهای به گنبدی تغییر شکل یابد ،میزان
کارایي این پوشش تا  13درصد افزایش خواهد یافت.
تأثیر پوششهای ای-وپ-کپ 2توسط  Craigو
همکاران ( )2557در کاهش تبخیر از سطﺢ آب
بررسي و در پایان ،کارایي این پوشش را تا  37درصد
گزارش کردند Alvarez .و همکاران ( )2551تأثیر
پوششهای پلياتیلني تک الیه و دو الیه را بر کاهش
میزان تبخیر از سطﺢ آب بررسي کردند .در این
مطالعه که در طول فصل تابستان بر روی دو تشتک

793/

تبخیر طبقه  Aدر کارتاجنای 9اسپانیا انجام گرفت،
کاهش میزان تبخیر روزانه با پوششهای سایهانداز تک
الیه و دو الیه بهترتیب  57و  19درصد گزارش شد و
تحلیل اقتصادی طرح نشان داد که استفاده از پوشش
فوق برای جلوگیری از تبخیر در جنوب اسپانیا
توجیهپذیر ميباشد Finn .و  )2555( Barnesطي دو
سال بر روی پوششهای سوپراسپن 4در چندین محل
مطالعه کردند و دریافتند چنانچه مواد مغذی کمي به
آب وارد شود ،این پوششها با وجود اینکه رشد
جلبکها را کاهش ميدهند ،ميتوانند میزان تبخیر از
سطﺢ آب را نیز تا  35درصد کاهش دهند Howard .و
 )2551( Schmidtاز پوششهای معلق دایرهای و
مسطﺢ در سطﺢ آب استفاده کردند .این پوششها
مقداری از انرژی تابشي خورشید را منعکس ميکنند و
در واقع ،عملکرد آن ،همانند موانع فیزیکي است که از
جابهجایي بخار آب چه بهصورت عمودی و چه
بهصورت افقي جلوگیری ميکندAL-Hassoun .
( )2553برای کاهش تبخیر از سطﺢ مخازن با استفاده
از برگهای درخت نخل پوششي تهیه کردند و در دو
استخر آزمایشي ،یکي را بهصورت کامل و دیگری را با
نصف پوشش تهیه شده پوشاندند .نتایج ارائه شده در
دو استخر بهترتیب کاهش تبخیر را به اندازه  19و 21
درصد نشان دادند .در مطالعه دیگری که بهوسیله AL-
 Hassounو همکاران ( )2511گزارش شده است،
استفاده از پوشش شناور ساخته شده با برگهای نخل
منجر به کاهش  77درصد در میزان تبخیر شده است.
 )2511( Santafeسلولهای شناور خورشیدی 7را
برای کاهش تبخیر از سطﺢ آب و همچنین ،تولید
جریان الکتریسته بر روی مخازن آب آبیاری طراحي
کرد .در تحقیق دیگری که بهوسیله  Santafeو
همکاران ( )2514بهمنظور کاهش تبخیر از مخازن
ذخیره در مناطق خشک و نیمهخشک اسپانیا
(والنسیا )1از سلولهای خورشیدی استفاده کردند و در
نهایت این کاربرد دو منظوره که با هدف کاهش تبخیر
و تولید جریان الکتریسته انجام گرفت ،روشي نسبتاً
آسان و مقرون بهصرفه ارزیابي شد .در زمینه استفاده
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از منولیرها و مواد شیمیایي تجربیات زیادی وجود
دارد که در بهترین حالت ،کارایي این مواد در کاهش
تبخیر  45تا  15درصد گزارش شده است ،اما در عمل،
همیشه کمتر از میزان یاد شده ميباشد .قابلیت
کاهش کارایي این مواد بهشدت تحت تأثیر سرعت باد
و موج است (1311 ،Barnes؛ 2557 ،Knights؛
2552 ،Hesin؛  .)2551 ،Barnesدر ایران ،با وجود
وضعیت شدید و بحراني منابع آب و تبخیر بسیار باال
در بیشتر مناطق کشور ،تا کنون اقدامات عملي
چنداني در راستای کنترل تبخیر انجام نگرفته است .از
جمله اقدامات انجام شده ،ميتوان به مطالعه  Piriو
همکاران ( )2511اشاره کرد .در این مطالعه ،تأثیر
پوششهای فیزیکي پلياستیرن با ضخامتهای 1/7
سانتيمتر و درصد پوشش  15 ،45و 15و اثر
مغناطیس کردن آب در کاهش تبخیر بر روی تشتک
طبقه  Aبررسي شد .نتایج بهدست آمده نشان دادند
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که با استفاده از روشهای فیزیکي 95 ،تا  77درصد
میزان تبخیر را ميتوان کاهش داد ( Piriو همکاران،
 .)2511در تحقیق دیگری که بهوسیله  Ranjbarو
همکاران ( )2511بر روی دریاچه سد کارون  9انجام
گرفت ،از صفحات بتن سبک پرلیتي به مساحت یک
متر مربع برای کاهش تبخیر مخازن روباز استفاده شد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :معدن مس سرچشمه یکي از
بزرگترین معادن مس پورفیری ایران محسوب مي-
شود که با مختصات  77 72 25طول شرقي و 71 45
 23عرض شمالي در  115کیلومتری جنوب غرب
کرمان و در فاصله  75کیلومتری رفسنجان واقع شده
است .موقعیت معدن سرچشمه در شکل  1نمایش
داده شده است.

شکل  -1نقشه موقعیت معدن مس سرچشمه در استان کرمان و ایران

طراحي و ارزیابي پوشش شناور یورتاالت در کاهش تبخیر از منابع آبي مجتمع مس سرچشمه

آمار بلندمدت ایستگاه هواشناسي سد رسوبگیر
در این منطقه ،نشان ميدهد که متوسط تبخیر بالقوه
در محل سد حدود  2211میليمتر و در ایستگاه
کارخانه  2511میليمتر ميباشد .این در حالي است
که با وجود کمبود و بحران آب در مجتمع ،بیش از
 155هکتار از منابع آبي کارخانه (سد آبي و سد
رسوبگیر) در معرض تبخیر قرار دارند .عالوه بر این،
منابع در داخل مجتمع نیز مخازن ذخیره آبي با
سطحي بالغ بر  12/7هکتار بهصورت روباز بوده که این
سطﺢ وسیع منجر به هدررفت بیش از  293199متر
مکعب آب ناشي از تلفات تبخیر در سال ميشود .با
توجه به اینکه تا کنون اقدامات عملي و قابل
مالحظهای در رابطه با کاهش تبخیر در منطقه صورت
نگرفته است ،بدیهي است اعمال روشهایي مناسب
برای جلوگیری از خروج این سرمایه عظیم ،ميتواند
کمک بزرگي در مقابله با چالش بحران آب در منطقه
باشد .شایان ذکر است ،طرح ارائه شده در پژوهش
حاضر که با توجه به ضایعات داخلي کارخانه ارائه شده
است ،قابل اجرا برای مخازن داخلي مجتمع است .چرا
که این پوششها بیشتر مناسب مخازن کوچک بوده،
از طرفي حجم تولید ضایعات نیز برای تهیه پوشش
یورتاالت برای پوشاندن سطﺢ مخازن داخل مجتمع
مناسب است .لذا ،محاسبات ارائه شده برای مخازن
داخلي کارخانه شامل تیکنرهای خمیری با میزان
ساالنه تبخیر  2211میليمتر و مخزن سد ،تیکنرهای
تغلیظ ،واحد  ،57واحد  11و سد انحرافي با تبخیر
ساالنه  2511میليمتر انجام شده است.
آمادهسازی یورتاالت :پژوهش حاضر با هدف کاهش
تبخیر از سد آبگیر ،سد باطله و همچنین ،مخازن روباز
مجتمع مس سرچشمه انجام گرفته است .به این
منظور و با توجه به حجم انبوه بطری مصرفشده در
سطﺢ کارخانه ،سعي شد تا با بهکارگیری این ضایعات،
طرحي دو جانبه در راستای بهرهوری اقتصادی از این
زباله و همچنین ،کاهش تلفات آب از طریق تبخیر
ارائه شود .پوشش طراحيشده در این پژوهش که
یورتاالت نام دارد ،شامل پوششهای مکعبي متشکل از
بطریهای دو الیه است که برای نگهداشت و شکل-
دهي به بطریها ،فوم پليیورتان در درون قالبهای
اولیه تزریق شده است .فوم پليیورتان بهعنوان یک
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عایق مناسب برای حرارت و رطوبت بوده ،در صنعت از
ترکیب دو جزء پليآل 1و ایزوسیانات 2تهیه ميشود.
دوام ،عدم خوردگي ،مقاومت باال ،خاصیت شکلگیری
و چسبندگي مناسب از خواص برجسته این فوم برای
کاربرد آن در این طرح ميباشد .برای ساخت یورتاالت
تعداد  1755عدد بطری از مکانهای سرو غذا در
کارخانه جمعآوری شد .سپس  15قالب چوبي با ابعاد
 5/7×5/7×5/2متر برای قالبگیری آماده شد .با
توجه به مساحت حوضچهها تعداد  91قطعه از
پوششهای آماده شده یورتاالت بهصورت دو الیه با
بطری تهیه شد .با توجه به دامنه تغییرات  pHدریاچه
سد رسوبگیر که در بیشتر مواقع شرایط اسیدی بر
آن حاکم است و همچنین ،بهمنظور حفاظت از الیه
سطحي این پوششها که در معرض امواج ،اشعه
خورشید و تنشهای محیطي قرار ميگیرد ،نوعي بتن
ضد اسید طراحي شد .در این بتن که پس از انجام 11
طرح متفاوت اختالط ،پیشنهاد شده است ،از مصالﺢ
مصرفي خاص متناسب با شرایط اسیدی آب پشت سد
باطله استفاده شد .سپس ،بهصورت آستری به ضخامت
 5/7تا یک سانتيمتر بر سطﺢ فوقاني پوششهای
تهیهشده شاتکریت شده است و طي مدت زمان 21
روز عملآوری شده است .نمونهای از پوشش یورتاالت
قبل و بعد از آسترکشي با بتن در شکل  2نمایش داده
شده است.
طراحی و ساخت حوضچههای تحقیقاتی :بهمنظور
بررسي کارایي یورتاالت دو الیه در شرایط میداني ،دو
حوضچه مطالعاتي با ابعاد  9×9×1متر در مجاورت
سد رسوبگیر احداث و بهوسیله پوشش ایزوگام
حوضچهها در برابر هرگونه نشت ،کامالً ایزوله شد.
همچنین ،بهمنظور کنترل میزان کاهش تبخیر،
شاخصهای فلزی طراحي و داخل هر حوضچه نصب
شد .همانطور که گفته شد ،مکانیابي حوضچهها
بیشتر بر اساس ،ارائه الگویي از واقعیت و شرایط
طبیعي حاکم بر منطقه در زمان کاربرد پوششها در
سطﺢ وسیع ميباشد .بعد از تهیه پوششها و ساخت
حوضچهها ،تعداد  91قطعه یورتاالت دو الیه به محل
احداث حوضچهها انتقال داده شد .بدین ترتیب با
Polyol
Isosianat

1
2
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توجه به اینکه آب مخازن مجتمع بیشتر از آب
برگشتي سد رسوبگیر تأمین ميشود ،انتقال و پمپاژ
آب از محل سد به داخل حوضچهها انجام شد .در

ادامه ،یک حوضچه با یورتاالت پوشانیده شد و
حوضچه دیگر نیز بهعنوان شاهد مد نظر قرار گرفت.

شکل  -2پوشش یورتاالت قبل از پاشش بتن (تصویر سمت راست) ،پوشش یورتاالت بعد از پاشش بتن (تصویر سمت چپ)

مقادیر کاهش تبخیر از تاریخ  37/54/29تا
 31/51/21به فاصله زماني هر سه روز یکبار و رأس
ساعت  11صبﺢ اندازهگیری و ثبت شد و در نهایت
کارایي انواع توپها در کاهش میزان تبخیر با استفاده
از رابطه ( )1محاسبه شد.
()1
میزان تلفات از حوضچه شاهد
که در آن،
میزان تلفات از حوضچه
طي بازه اندازهگیری و
دارای پوشش در همان بازه است.

اضافه شد که در مجموع هزینه پوشش یورتاالت در هر
متر مربع حدود  955هزار ریال است.
طول عمر اقتصادی طرح :2برای پوششهای نامبرده
حدود  15سال در نظر گرفته شد.
در حال حاضر قیمت و ارزش تمام شده هر متر
مکعب آب مصرفي 9در مجتمع مس سرچشمه حدود
 45هزار ریال است.
7
4
نرخ بهره بانکي معادل  17درصد ،و نرخ تورم
حدود  1/7در نظر گرفته شد .با توجه به این دو
پارامتر ،نرخ بهره واقعي 1مطابق معادله  2محاسبه شد.

1 Iinf lation
1
1 Inominal

Iactual 

تحلیل و توجیه اقتصادی طرح :بهمنظور بررسي

()2

توجیه اقتصادی طرح مذکور ،قیمت و ارزش ذخیره هر
متر مکعب آب به ازای هزینه هر متر مکعب پوشش
یورتاالت محاسبه و تحلیل شد .در انجام محاسبات ،با
توجه به ارزش زماني پول پارامترهای زیر محاسبه شد.

تابع اقساط :5تقسیم سرمایه اولیه به ازای هر سال با
در نظر گرفتن ارزش زماني پول که مطابق رابطه ()9
تعیین شد.
EUD  PMT Iactual , Elife ,Capex
()9

هزینههای سرمایهگذاری :1معادل کل هزینه در نظر
گرفته شده برای پوشش مخازن آبي مجتمع است.
هزینههای آمادهسازی پوشش یورتاالت شامل ،جمع-
آوری بطریهای خالي با توجه به ظرفیت تولید در
مجتمع ،تزریق فوم پليیورتان بین بطریها و شات
آستر بتي در سطﺢ آن ميباشد .هزینههای فوق با نظر
کارشناسي در واحد سطﺢ برآورد شده 25 ،درصد
هزینه نیز بهعنوان هزینه جانبي به مجموع هزینهها

Capex

1

میزان سالیانه تبخیر در تیکنرهای خمیری حدود
 2211و در سایر منابع آبي کارخانه  2511میليمتر
ميباشد که با توجه به کارایي 1پوشش یورتاالت ،حجم

2

)E(Life
Water price
4
Inominal
5
Iinflation
6
Iactual
7
EUA capex
8
Efficiency
3
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ذخیره سالیانه در مخازن از رابطه ( )4قابل محاسبه
است.
()4

Volume per year  Aream2  

Efficiency % Evaporationm

سود حاصل از اجرای پروژه یورتاالت معادل ارزش
ریالي ذخیره آب است که از رابطه  7محاسبه شد.
(Benefit Volume per year Water price )7
قیمت تمام شده هر متر مکعب آب ذخیره شده با
استفاده از پوشش یورتاالت که با توجه به ارزش زماني
پول از رابطه ( )1قابل محاسبه است.
Pr icestored water  EUAper year /
()1
Volume per year
روش مرسوم در بررسي اقتصادی پروژههای
اجرایي این است که پس از محاسبه هزینههای اجرا،
هزینه نگهداری و نیز درآمدها (در یک طول دوره
معقول) و با در نظر گرفتن نرخ بهره و محاسبه ضریب
بهره ،نسبت سود (درآمد) به هزینه در یک مقطع
مشخص (سال مشخص) تعیین شود و سپس اقتصادی
و یا عدم اقتصادی بودن پروژهها ارزیابي شود .به این
منظور ،غالباً از روابط زیر استفاده ميشود.
 -1ارزش خالص کنوني ،1مطابق رابطه ()5
()5

n Benefit
year  EUA
N.PW
. 
(1 Iactual )n
t 1
تعداد سال (عمر بهرهدهي پروژه)

که در آن،
است.
در این حالت زماني پروژه اقتصادی است که
مقدار  N.P.W>0باشد.
2
 -2نسبت سود به سرمایه  ،مطابق رابطه ()1
n
Benefit

(1 Iactual )n
BC
. .R  t n1
()1
EUA

n
) t 1 (1 Iactual
عوامل معادله ،همانند حالت قبل است و در
ارزیابي اقتصادی پروژهها بایستي مقدار B.C.R
بزرگتر از یک باشد تا پروژه از نظر اقتصادی توجیه
داشته باشد.
9
 -9دوره بازگشت سرمایه که بهمنظور مقایسه در دو
n
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حالت  -1با در نظر گرفتن ارزش زماني پول قابل و -2
بدون در نظر گرفتن ارزش زماني پول ()N.P.W=0
محاسبه شد.
4
 -4نرخ بازده داخلي  :شاخص  IRRاز جمله
پرکاربردترین شاخصهای مالي است که در ارتباط
تنگاتنگ با فرمول  NPWميباشد .در محاسبه این
شاخص ،ارزش زمانى پول در نظر گرفته ميشود و با
استفاده از آن ميتوان توجیهپذیری مالي طرح را در
مقایسه با شرایط معمول سرمایهگذاری در کشور و آن
صنعت خاص ،بهدست آورد .محاسبه شاخص IRR
بهصورت حدس و خطا و با استفاده از روشهایي نظیر
روش نیوتن مي باشد که قابل محاسبه با نرم افزارهای
محاسباتي نظیر  Excelاست.
نتایج و بحث
پوشش یورتاالت تهیه شده با بطری بهمنظور
کاهش تبخیر و به مدت  11روز از تاریخ  37/54/29تا
 37/51/21بر روی حوضچههای احداث شده در مجاور
سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه قرار داده شدند.
جدول  ،1مقادیر کاهش تبخیر از حوضچه پوشانیده
شده با یورتاالت دوالیه را نشان ميدهد .همانگونه که
مشاهده ميشود ،در فاصله زماني اندازهگیری ،مقدار
کل تبخیر از حوضچه شاهد  725میليمتر به ثبت
رسیده در حاليکه میزان تبخیر تجمعي از حوضچه
پوشانیده شده با یورتاالت دو الیه  41/15میليمتر
ميباشد .با توجه به مقادیر تبخیر که در بازههای
سهروزه به ثبت رسیده است ،میزان متوسط سهروزه
تبخیر در حوضچه شاهد  21میليمتر و در حوضچه
پوشانیده شده با یورتاالت دوالیه  2/57میليمتر مي-
باشد .به اینترتیب ،متوسط تبخیر روزانه نیز محاسبه
شده که در حوضچه شاهد  1/1میليمتر و در حوضچه
پوشانیده شده با یورتاالت  5/11میليمتر ميباشد.
همچنییین ،شییکل  9نمییودار تبخیییر تجمعییي از
حوضچه پوشانیده شده با پوششهیای یورتیاالت را در
مقایسه با حوضچه شاهد نشان ميدهد.

1

)Net Present Worth (N.P.W
)Benefit Cost Ratio (B.C.R
3
)Capital Recovery Time (C.R.T
2

)Internal Rate of Return (I.R.R

4
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جدول  -1مقادیر تبخیر تجمعي و درصد کاهش تبخیر در حوضچه پوشیده شده با یورتاالت دو الیه در مقایسه با حوضچه شاهد
آب ذخیره شده در حوضچه دارای پوشش نسبت به شاهد ()mm

تاریخ

کاهش تبخیر نسبت به شاهد (درصد)

37/54/29

5/55

5/55

37/54/21

25/75

31/15

37/54/23

25/75

31/15

37/57/51

25/75

31/15

37/57/54

25/75

32/99

37/57/55

25/75

31/15

37/57/15

11/75

32/75

37/57/19

11/75

32/75

37/57/11

29/25

32/15

37/57/13

25/75

31/15

37/57/22

25/75

31/15

37/57/27

25/75

31/15

37/57/21

29/55

32/55

37/57/91

29/95

39/25

37/51/59

29/55

32/55

37/51/51

25/75

31/15

37/51/53

11/75

32/75

37/51/12

29/55

32/55

37/51/17

11/75

32/75

37/51/11

29/25

32/15

37/51/21

11/75

32/75
32/17

متوسط

600

400
300
200
100

( )MMتبخیر تجمعي

500

0

تبخیر تجمعی از حوضچه پوشانیده شده با یورتاالت دوالیه

تبخیر تجمعی از حوضچه شاهد

شکل  -3نمودار تبخیر تجمعي از حوضچه پوشیده شده با یورتاالت دو الیه در مقایسه با شاهد در بازه مورد اندازهگیری

در نمودار ترسیم شده در شکل  ،9سطﺢ زیر
منحني شاهد تا محور افقي معادل حجم تبخیر از
حوضچه شاهد و سطﺢ زیر منحني تبخیر تجمعي از
پوششهای یورتاالت ،حجم تبخیر از حوضچه پوشانده
شده با این نوع پوششها را نشان ميدهد .به
اینترتیب ،سطﺢ مابین دو منحني رسم شده در
نمودار ،معادل حجم آب ذخیره شده ناشي از اعمال

پوششهای کاهنده تبخیر ميباشد .با توجه به سطﺢ
حوضچههای احداث شده که برابر نه متر مربع مي-
باشد ،حجم تبخیر از حوضچه شاهد در فاصله  11روز
برابر  4115لیتر است که اعمال پوششهای یورتاالت
در حوضچه دیگر منجر به کاهش بخش عظیمي از این
تلفات شده است .به اینترتیب ،اعمال پوششهای
یورتاالت منجر شده تا حجم تبخیر از این حوضچه به

طراحي و ارزیابي پوشش شناور یورتاالت در کاهش تبخیر از منابع آبي مجتمع مس سرچشمه

 913/3لیتر کاهش یابد .به اینترتیب ،مقایسه
حوضچه تحت پوشش در مقایسه با حوضچه شاهد
ذخیره تبخیری به اندازه  4915لیتر را نسبت به
حوضچه شاهد نشان ميدهد .حجم آب ذخیره شده
ناشي از اعمال پوششهای یورتاالت در مقایسه با
حوضچه شاهد کارایي باالی این پوششها را در کاهش
میزان تبخیر نشان ميدهد .میزان ذخیره و درصد
کاهش تبخیر پوششهای دوالیه یورتاالت که در

747/

جدول  1نیز آورده شده است ،نشان ميدهد که درصد
کاهش تبخیر در طول بازه اندازهگیری در پوشش
دوالیه یورتاالت بیش از  32/17درصد ميباشد .این
میزان از عملکرد ،در حوضچههای اندازهگیری شده،
کارایي بسیار باالیي را در جلوگیری از اتالف آب از
خود نشان ميدهند .نمودار مقایسه درصد کاهش
تبخیر در پوششهای یورتاالت طي بازه اندازهگیری در
شکل  4آورده شده است.
97.00

93.00
91.00

( )%کاهش تبخیر

95.00

89.00
87.00

درصد کاهش تبخیر در حوضچه پوشانیده شده با یورتاالت دوالیه
شکل  -4درصد کارایي یورتاالت دوالیه در بازه اندازهگیری بر روی حوضچه اندازهگیری

منحني ترسیم شده در شکل  ،4عملکرد پوشش یورتاالت دو الیه را در طول بازه اندازهگیری نشان ميدهد .همان-
گونه که مشاهده ميشود ،تغییر نوسانات یورتاالت نسبت به میزان متوسط آن که حدود  32/17درصد برآورد شده
است ،جزئي و قابل اغماض ميباشد .با توجه به محاسبات عملکرد یورتاالت در کاهش میزان تبخیر ،بیشینه کارایي
 39/25درصد و کمینه آن  31/15درصد گزارش شده است که این میزان اختالف ،ميتواند ناشي از خطای اندازهگیری
و قرائت شاخص تبخیر در طول بازه اندازهگیری باشد .همچنین ،تغییرات دمای سطﺢ آب نیز در دو حوضچه شاهد و
دارای پوشش اندازهگیری و منحني تغییرات آن در شکل  7ترسیم شده است.

دمای آب در حوضچه پوشانیده شده با یورتاالت دوالیه

دمای آب در حوضچه شاهد

شکل  -5نمودار تغییرات دمایي در حوضچه پوشیده شده با یورتاالت دو الیه در مقایسه با حوضچه شاهد

دمای آب ()C

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
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همانگونه که در شکل  7نیز مشاهده ميشود،
منحني دمای سطﺢ آب حوضچه شاهد در طول بازه
اندازهگیری ،در ترازی پایینتر نسبت به حوضچه دارای
پوشش قرار گرفته است .افت دما در حوضچه شاهد،
نشان ميدهد که با وجود جذب بیشتر اشعه آفتاب در
این حوضچه نسبت به حوضچه دارای پوشش ،عدم
وجود مانع بر سطﺢ این حوضچه منجر ميشود تا باد با
عبور از سطﺢ آب به تشدید فرایند تبخیر سطحي
کمک کرده و با جدا شدن مولکولها از سطﺢ آب دما
در محدوده نزدیک به سطﺢ کاهش یابد .همچنین،
روند نزولي کلي دما در طول بازه اندازهگیری و دو
حوضچه نشان از کاهش دمای محیط از تیرماه به
شهریور ميباشد.
تحلیل اقتصادی اجرای طرح یورتاالت :پارامترهای
مورد نیاز برای بررسي و توجیه اقتصادی استفاده از
پوشش یورتاالت بهمنظور پوشاندن مخازن داخل
مجتمع برآورد و در جدول  2ارائه شده است .ذخایر
سالیانه آب با توجه به مساحت هر مخزن و میزان

تبخیر محاسبه و میزان سود و هزینه سالیانه تحلیل
شد .مجموع کل هزینه الزم برای تهیه و اجرای طرح
یورتاالت حدود  9/51بیلیون تومان ميباشد که با
توجه به ارزش زماني پول ،میزان سود خالص کنوني
این پروژه  2/15بیلیون تومان است .در مجموع ،قیمت
تمام شده هر متر مکعب ذخیره آب ،طي پروژه حاضر،
برای تیکنرهای خمیری و سایر مخازن بهترتیب 2199
و  2947تومان ميباشد که در مقایسه با هزینه فعلي
آب در مجتمع که حدود  4555تومان است ،مقرون به
صرفهتر است .همچنین ،نرخ بازده داخلي برای
تیکنرهای خمیری و سایر مخازن بهترتیب  27و 22
درصد بهدست آمده است که این نرخ بازده ،بیانگر
جذابیت پروژه بهمنظور سرمایهگزاری است .نسبت
سود به هزینه نیز که از دیگر پارامترهای مهم در
توجیه اقتصادی طرحهاست برای مخازن بین 1/551
تا  1/157محاسبه شده ،که این مقادیر باالتر از یک
بوده و موید اجرای طرح ميباشد.

جدول  -2محاسبه پارامترهای اقتصادی طرح یورتاالت

مخازن

مساحت
)(ha

ذخیره
ساالنه
()m3

Capex
)(BT

EUD
)(BT

سود
ساالنه
)(BT

قیمت تمام
شده متر
مکعب آب
()T

N.P.
W
)(BT

I.R.R
)(%

B.C.R

C.R.T
)(year

C.R.T
)(N.P.W=0

تیکنر های
تغلیظ

4/15

11311

1/455

-5/253

5/971

2947

5/33

%22

1/551

4/3

9/39

واحد 57

7/22

33431

1/711

-5/299

5/931

2947

1/15

%22

1/551

4/3

9/39

واحد 11

1/55

13514

5/955

-5/547

5/551

2947

5/21

%22

1/551

4/3

9/39

سد
انحرافي

5/542

151

5/519

-5/559

5/559

2947

5/51

%22

1/551

4/3

9/39

رزروایر

1/51

25111

5/915

-5/545

5/515

2947

5/22

%22

1/551

4/3

9/39

تیکنرهای
خمیری

5/74

11959

5/119

5/524

5/547

2199

5/14

%27

1/157

4/4

9/71

همانگونه که در جدول  2نیز نشان داده شده
است ،بهمنظور اهمیت در نظر گرفتن ارزش زماني پول
در پروژه حاضر ،مدت زمان برگشت سرمایه در دو
حالت محاسبه و ارائه شده است .این مدت زمان در

نمودار ترسیم شده شکل  ،1مربوط به مخازن داخل
کارخانه و شکل  5مربوط به تیکنرهای خمیری نشان
داده شده است.
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منحني سود بدون در نظر گرفتن ارزش زماني پول

745/

منحني سود با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
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جریان نقدینگي ()BT

3.000

-3.000
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شکل  -6نمودار تجمعي سود سالیانه با و بدون در نظر گرفتن ارزش زماني پول (مخازن داخل کارخانه به استثنای تیکنرهای خمیری)

0.400
منحني سود با در نظر گرفتن ارزش زماني پول

منحني سود بدون در نظر گرفتن ارزش زماني پول
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0.000
10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0
-0.100
-0.200

سال
شکل  -7نمودار تجمعي سود سالیانه با و بدون در نظر گرفتن ارزش زماني پول (تیکنرهای خمیری)

در شکلهای فوق محل تالقي منحني سود با
محور افقي مدت زمان الزم برای برگشت سرمایه را
نشان ميدهد .در حالتي که ارزش زماني پول در نظر
گرفته نشود ،تابع سود خطي و درجه یک بوده و شیب
منحني سود نیز یک ميباشد .در این حالت ،مدت
زمان برگشت سرمایه کمتر از حالتي است که ارزش
زماني پول در نظر گرفته ميشود .در حاليکه تابع
سود در حالت دوم (با در نظر گرفتن ارزش زماني
پول) لگاریتمي و درجه دو بوده و مدت زمان واقعي
برگشت سرمایه را نشان ميدهد .این مدت زمان در
تیکنرهای خمیری و سایر مخازن کارخانه بهترتیب

 4/4و  4/3بهدست آمده است .در واقع سود حاصل از
ذخیره آب بعد از گذشت مدت زمان یاد شده ،سود
واقعي ميباشد که میزان تجمعي آن تا پایان عمر
پروژه سود خالص کنوني را نشان ميدهد.
نتیجهگیری
مطالعه حاضر که بهمنظور کاهش تبخیر از منابع
آبي روباز مجتمع مس سرچشمه انجام شده است،
منجر به ارائه طرحي دو جانبه به لحاظ مدیریت و
نگهداشت آب و همچنین ،مصرف مفید ضایعات
زیستمحیطي از جمله بطریهای نوشابه از جنس

جریان نقدینگي ()BT

0.100
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ترفنتاالت ميباشد .پوشش فیزیکي یورتاالت
معرفيشده در این پژوهش ،نتایج قابل قبول و با
کارایي باال را در کاهش تبخیر ارائه ميدهد .یورتاالت
که حاصل تزریق فشرده بطریها در ماتریکسي از
خمیر پليیورتان است ،منجر به ایجاد پوششهایي با
مقاومت باال ميشود که عایق حرارت و رطوبت است.
این ماتریکس که پس از ترکیب دو جزء پليآل و
ایزوسیانات ایجاد ميشود ،ترکیب جامدی است که
ماهیت کامالً متفاوت با فاز محلول دو جزء اولیه داشته
و به لحاظ کیفیت در آب تغییری ایجاد نميکند .عالوه
براین ،با توجه به طول عمر پلياتیلن ترفنتاالت که در
طبیعت بیش از  755سال تخمین زده شده است و
همچنین ،دوام باالی فوم پليیورتان ،عمر مفید این
پوششها بیش از ده سال تخمین زده ميشود.
همچنین ،آستر بتني که سطﺢ فوقاني یورتاالت را
پوشش ميدهد ،بهعنوان محافظي مقاوم و ضد اسید از
تخریب و تغییر رنگ فوم پليیورتان در مقابل اشعه
 UVخورشید جلوگیری ميکند .همچنین پوشش بتن،
منجر به افزایش وزن قطعات یورتاالت و پایداری
بیشتر آن نیز ميشود .محاسبات نشان ميدهد که
وزن اولیه بطری و فوم پليیورتان در پوششهای دو
الیه بدون استفاده از آستر بتني شش کیلوگرم در متر
مربع است که حدود  17درصد وزن اولیه یورتاالت،
مربوط به بطری و  97درصد باقيمانده مربوط به پلي-
یورتان ميباشد .اعمال آستر بتني نهتنها منجر به
حفاظت پليیورتان در برابر عوامل جوی ميشود ،بلکه
با افزایش چهار برابر وزن قطعات یورتاالت ،منجر به
پایداری و ثبات بیشتر قطعات یورتاالت در مقابل امواج
آب و بادهای شدید منطقهای ميشود .همچنین،
استفاده از بطریها در طرح ارائه شده ،نهتنها از تجمع
و تخریب زیستمحیطي جلوگیری ميکند ،بلکه با
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توجه به سهم بیش از  17درصدی بطری در بدنه
یورتاالت ،مصرف پليیورتان در حجم مورد نظر کاهش
یافته و منجر به افزایش صرفه اقتصادی در ساخت
پوشش فوق خواهد شد .همچنین ،خاصیت چسبندگي
باالی پليیورتان به پلي اتیلن ترفنتاالت ،منجر به
افزایش دوام یورتاالت نیز ميشود .قابل ذکر است که
با توجه به ارتفاع زبری  25سانتيمتری در پوششهای
دوالیه یورتاالت و همچنین ،وزن نهایي پوششها،
حدود  2/7سانتيمتر از ارتفاع یورتاالت در آب نفوذ
کرده 15/7 ،سانتيمتر ارتفاع زبری یورتاالت روی
سطﺢ آب ميباشد .این پوشش در هر متر مربع،
توانایي تحمل وزن تا  155کیلوگرم را خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگری که قابل ذکر است ،اینکه
اگرچه قطعات یورتاالت به لحاظ شکل هندسي
منظمي که دارند کمترین فضای خالي را در سطﺢ آب
ایجاد ميکنند ،اما وجود درزها بین قطعات یورتاالت
اجازه ورود بارش را به درون آب داده ،مشکلي به لحاظ
تغذیه طبیعي مخازن ایجاد نميکند .در مجموع،
پوشش یورتاالت با کارایي بیش از  32/17درصد،
عملکرد قابل قبولي را در کنترل تبخیر از خود نشان
داده است .شکل  ،1تصاویر مربوط به حوضچهها در
حین و بعد از اتمام اندازهگیریها است .تصویر سمت
راست در تاریخ  37/51/59بعد از  49روز از آغاز
اندازهگیری و تصویر سمت چپ در تاریخ  37/51/21و
مربوط به  11روز بعد شروع اندازهگیریها است که
پوششها از روی سطﺢ آب جمعآوری شده و میزان
افت تراز آب در حوضچه شاهد نسبت به حوضچه
دارای پوشش قابل مشاهده است .تصویر فوق ،کارایي
باالی این نوع از پوششها را در کاهش تبخیر بهوضوح
نشان ميدهد.

شکل  -8استفاده از پوشش یورتاالت در حین اندازهگیری و بعد از اتمام پروژه و برداشتن پوششها
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با توجه به میزان متوسط تبخیر سالیانه از ایستگاه
سد و کارخانه که بهترتیب حدود  2211میليمتر و
 2511میليمتر گزارش شده است و همچنین،
مساحت مخازن آبي روباز (تیکنرهای خمیری و سایر
مخازن موجود در کارخانه) که در مجتمع حدود
 127253متر مربع است ،ميتوان گفت سالیانه حدود
 273253متر مکعب آب قابل استفاده از دسترس
خارج ميشود .با توجه به کارایي  32/17درصدی
پوشش یورتاالت در کاهش میزان تبخیر و همچنین،
سطﺢ آزاد آب در مجتمع مس سرچشمه ،چنانچه کل
سطﺢ با استفاده از یورتاالت دو الیه پوشش داده شود،
سالیانه حدود  293199متر مکعب آب ناشي از کاهش
تلفات تبخیر ذخیره ميشود که این مقدار با توجه به
 15سال عمر مفید یورتاالت بهطور متوسط معادل
 2931995متر مکعب برای یورتاالت دو الیه طي 15
سال تخمین زده شده است .همچنین ،عوامل اقتصادی
محاسبه شده ،از قبیل نسبت سود به هزینه ،نرخ بازده
داخلي ،ارزش خالص کنوني ،مدت زمان برگشت
سرمایه و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب ،اجرای
طرح را از لحاظ اقتصادی توجیه ميکند .در حال
حاضر با توجه به کمبود آب و افت تراز سفره در دشت
خاتونآباد ،حفظ این ذخیره موجود که بهراحتي از

743/

دسترس خارج ميشود ،بسیار ارزشمند و قابل توجیه
ميباشد .با توجه به تولید باالی بطریهای مصرفي در
مجتمع مس سرچشمه ارائه طرح یورتاالت ميتواند
الگویي مناسب و کاربردی در راستای معضل مصرف
ضایعات و م قابله با بحران آب در سراسر کشور
محسوب شود .با توجه به بحران کمآبي و تبخیر باال در
بیشتر نقاط کشور ،چنانچه این طرح بهوسیله
مسئوالن ،ارگانها و مقامات زیربط حمایت شود،
ميتواند بهعنوان طرحي جامع مطرح شده و در
مقیاسهای متفاوت از استخرهای کشاورزی گرفته تا
دریاچه پشت سدها و مخازن روباز به مرحله اجرا در
آید.
تشکر و قدردانی
این مطالعه در قالب طرح پژوهشي مصوب و با
حمایت مالي مجتمع مس سرچشمه انجام گرفته است.
نگارندگان بر خود الزم ميدانند از واحدهای مختلف
مجتمع از جمله واحد تحقیقات و توسعه ،شرکت ارفع
سازان ،واحد آبرساني و تأسیسات و همچنین ،واحد
حمل و نقل که در انجام این پروژه مساعدت و
همکاری الزم را بهعمل آوردند ،صمیمانه تشکر و
قدرداني نمایند.
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