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 خالصه

هاي چرب با بر روي استفاده از الکل قاتیتحقتمرکز  عمده؛ ورد توجه قرارگرفته استم 1950 الاز س ریتبخ کاهشبراي  ییایمیاستفاده از مواد ش

در این پژوهش  .ها هستندپوششهاي اصلی ت استئاریل و ستیل الکل تشکیل دهنده بخشهاي شیمیایی ترکیبادر اکثر پوشش است.بلند  يارهیزنج

هاي چرب اجزاي الکلاین مختلف که  شیمیاییپوشش نوع عیت جسمانی آرتمیا با پخش سههاي کیفی آب دریاچه ارومیه و وضتغییرات شاخص

هاي تغییرات شاخص ،دهدروزه نشان می 4محیط تشتک تبخیر و در دو دوره ها در نتایج آزمایش یل دهنده آن هستند بررسی شده است؛اصلی تشک

د افزایش خواهاندکی آب   pHکاهش وکمی حال آنکه سختی کل  ،و کل جامدات محلول در دراز مدت محسوس نخواهد بود چگالیکیفی 

تغییري در قد و وزن آرتمیا  در کوتاه مدت  هاوششاین پ ،دهدمی نشانی بر روي استخرهاي پرورش آرتمیا هاي شیمیایپخش این پوشش یافت.

 .نخواهند کردایجاد 

 

 های چربهای کیفی آب،آرتمیا، الکلهای شیمیایی،شاخصدریاچه ارومیه، پوشش کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه .1
 

بر روي  قاتیتمرکز تحق و عمده رد توجه قرارگرفتهمو1950سال و هند از  کایمتحده آمر االتیا ا،یدر استرال ریبراي کنترل تبخ ییایمیاستفاده از مواد ش

هاي اصلی تشکیل دهنده بخشهاي شیمیایی پوششدر بسیاري از الکل  2و استئاریل 1ستیل باتیترک .استبلند  يارهیهاي چرب با زنجاستفاده از الکل

( یکربن رهی)زنج 4زیسطح آبگر کیو  ردیگیم رارآب ق( که در تماس با سطح گروه هیدروکسیل) 3سرآبدوست کیها شامل الکل نیا پوشش هستند.

( کرونیم 002/0مولکول ) کیبه ضخامت تنها  هیال کیبلند قادرند در سطح آب  رهیهاي چرب زنجالکل ریالکل )هگزا دکانول( و سا لیست .[1]هستند

کاهش فشار  قیپخش و از طر قیقا لهیبوس ایدر ساحل  یبصورت دستمعموالٌ مواد  نیا [3] ,[2]شوندیخوانده م 5تک الیهدهند، که تحت عنوان  لیتشک

 هیقابل تجز باتیترک نیاز آنجا که ا .[5] ,[4]ابندییآب گسترش م يبر رو یدر ساعت  به سادگ لومتریک 10با سرعت حدود  نسبی و ایجاد موج

 یالملل نیدر سطح ب 2003روش در سال  نی. ا[6]دنشو دیروز تجد 3-2هر  دیاما با ،هستندقابل نفوذ  ژنیبوده و نسبت به اکس یرسمی، غهستند یکیولوژیب

ملل متحد  به  نسازما یطیمح يهابرنامه ستیثبت شده و در لگردند، منابع آبی که براي شرب استفاده می يمناسب برا ییایمیروش ش کیبه عنوان  

 . [7] قرارگرفته است یطیسالم مح يتکنولوژ کیعنوان  

                                                 
Cetyl alcohol 1 

alcohol stearyl 2 
Hydrophile 3 

Hydrophobe 4 

Monolayer 5 
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ی که در حالتمختلف، در دو دوره زمانی هاي شیمیایی پخش پوشش پس ازآب دریاچه ارومیه  نمونه هاي کیفیشاخصدر این پژوهش به بررسی         

پرداخته اتد ها تجدید شدهپوشش ساعت 48هر  طیها هیچ تجدید پوششی صورت نگرفته است و حالتی که پوششز پخش روز پس ا 4درمدت 

 گردد.آرتمیا بعنوان تنها موجود زنده دریاچه ارومیه بررسی میوزن و قد هاي چرب بر هاي شیمیایی حاوي الکلهمچنین اثر پخش پوشش .شودمی
 

 پخش شده بر روی آب دریاچه ارومیه ده تبخیرهایی شیمیایی کاهنپوشش .2
 

استئاریل  هاي چرب، الکلاجزاي اصلی تشکیل دهنده پوشش ،هاي شیمیاییپوشش اکثرنیز همانند شیمیایی مورد بررسی در این پژوهش  يهادر پوشش

غلظت  .گیردمی انجام این سه پوشش اثر پخش، در جسمانی آرتمیا هايشاخصهاي کیفی آب دریاچه ارومیه و بررسی شاخص و ستیل الکل هستند.

 این سه پوشش به شرح زیر است:است.  𝑚𝑔/mL 1 مورد استفاده براي پوشاندن سطح مورد نظرمواد شیمیایی 

 هاي چرب استئاریل و ستیل در حلّال اتانول،پوشش اول: محلول حاوي الکل

 و یل و ستیل در حلّال هگزانهاي استئارپوشش دوم: محلول حاوي اسید استئاریک و الکل

 .[8]پوشش سوم: محلول حاوي استئاریل الکل و روغن جوجوبا در حلّال هگزان

 

 های شیمیایی کاهنده تبخیر  های کیفی آب دریاچه ارومیه با پخش پوششبررسی شاخص .3
 

 حاوي آب دریاچه ارومیه تشتک تبخیرچهار هاي کیفی آب دریاچه ارومیه، از شاخص برهاي شیمیایی کاهنده تبخیر بررسی تأثیر پخش پوششبراي 

در این مدت فقط یک بار و در همان ساعت  .اندساعته بررسی شده  96ي یی در یک دورهشیمیا هايدر مرحله اول آزمایش، پوشش. استفاده شده است

هاي داراي پوشش هاي کیفی آب مربوط به تشتکشاخص. نتایج تغییرات ه و تجدید پوششی صورت نگرفته استپوشش شیمیایی پخش شد ابتدایی

 است.ارائه گردیده  1جدول  درروز  4شیمیایی و تشتک شاهد پس از مدت 

 

 یی )بدون تجدید پوشش(ایمیساعت از پخش پوشش ش 96پس از هیاروم اچهیآب در یفیک یهاشاخص -1جدول 

 آزمایش مرحله اول
تشتک شاهد یا 

 بدون پوشش

 حاوي  تشتک

 اولپوشش

تشتک حاوي 

 دومپوشش

تشتک حاوي 

 ومسپوشش

pH 7.96 7.92 7.96 8.01 

 1.157 1.145 1.143 1.146 (g/mL) چگالی

 193.2 190.1 188.4 189.1 (g/Lکل جامدات محلول )

 44 42 41 41 (g/LCaCO3سختی کل )

 

 دهد که نتایج نشان میpH بیشتر از کمی تشتک شاهد  کلمحلول و سختی  جامداتغلظت ، چگالیاما  ،دچار تغییر نشده

 در آن مواد محلولغلظت  ،و کاهش حجم آب شاهد از سطح تشتکدر واقع با تبخیر بیشتر . هاي دیگر استتشتک

 بیشتر شده است.

 

 اچهیآب در یفیک يهاشاخص، یدوره طوالن کی يدر درازمدت و استفاده از آن برا ریکاهنده تبخ ییایمیبا پخش پوشش ش دهدینشان م شیآزما نیا

مواد  ظتو به تبع آن غل افتیحجم آب کمتر کاهش خواهد  رایز ؛خواهند داشت يشتریثبات ب کل آب یمدات محلول و سختجا ،چگالیچون  هیاروم

 .ثابت خواهد ماند محلول موجود در آب

 

پس از  ،هاي چربهاي شیمیایی حاوي الکلدراثر پخش پوششهاي کیفی آب دریاچه ارومیه شاخص ترآزمایش، براي بررسی دقیق مرحله دومدر 

هاي کیفی آب شاخص گیري مربوط بهها تجدید شده و نتایج اندازهساعت پوشش 48ر هاي شیمیایی درابتداي آزمایش، پس از هپخش پوشش

 است.بدست آمده 2جدول مطابق  هاي داراي پوشش شیمیایی و تشتک شاهدتشتک
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 پوشش(پخش بار سه) ییایمیساعت از پخش پوشش ش 96پس از هیاروم اچهیآب در یفیک یهاصشاخ  -2جدول 

 دومآزمایش مرحله 
تشتک شاهد 

 پوششیا بدون

تشتک حاوي 

 اولپوشش

تشتک حاوي 

 دومپوشش

تشتک حاوي 

 سومپوشش

pH 8.02 8.12 8.22 8.18 

 1.127 1.119 1.117 1.118 (g/mL) چگالی

 180.1 176.7 175.2 178.5 (g/Lکل جامدات محلول )

 36 33 33 35 (g/LCaCO3سختی کل )

 

 گرددکهمشاهده می هازمایشدر این مرحله از آpH    هراي داري  تشرتک  آب دریاچه ارومیه در تشتک شاهد کمترر از

 ه،فتر یا کراهش انردکی  آب دریاچه ارومیه نمونه  pH ،تبخیرحجم آب در اثر  کاهشبعبارتی با  پوشش شیمیایی است؛

بنرابراین شروري،    ؛یابنرد افرزایش مری   مرواد محلرول  حجم آب کاهش یافته و غلظرت   ،از سطح تشتک تبخیر همچنین با

زیررا میرزان تبخیرر از     ؛هراي دیگرر اسرت   بیشتر از تشرتک تشتک شاهد کمی  در کل محلول و سختی جامدات ،چگالی

 .بوده استسطح آن بیشتر 

 

 دریاچه ارومیه پارامترهاي کیفی آب و جلوگیري از تبخیربا پخش پوشش شیمیایی  ؛دهدنشان مینیز شیمیایی پوشش  بار سهپخش  شامل فوق آزمایش

 Aهاي در سطح تشتک کالس این آزمایشتوجه به این نکته ضروري است که  .ثبات بیشتري خواهند داشتوابسته به حجم آب در دراز مدت 

در سطح آب این رسوبات نیز  تراز که با افزایش ،دارداما در بستر دریاچه ارومیه رسوبات زیادي وجود  ،امریکایی که یک محیط بسته است انجام گرفته 

 .شوندمیهاي کیفی آب باعث تغییر شاخص ي خودبه نوبه و د شدنخواه قابلیت حل شدنمعرض آب قرار خواهند گرفت و 

در حالتی که پوشش  ،نسبت به تشتک شاهد هاي حاوي پوشش شیمیاییتشتکدر  ساعته، 96پس از یک دوره  هاي کیفی آبدرصد تغییرات شاخص

 است. 4جدول و  3جدول ت پوشش تجدید شده به ترتیب مطابق ساع 48شیمیایی تجدید نشده و حالتی که پس از هر 

  

 ساعت و یک بارپخش پوشش شیمیایی 96های کیفی آب  دریاچه ارومیه نسبت به تشتک شاهد پس از درصد تغییرات شاخص -3جدول 

 )پخش پوشش در ابتدای دوره زمانی(

 سومتشتک حاوي پوشش دومتشتک حاوي پوشش اولتشتک حاوي پوشش تغیییرات بر حسب  %

pH 0.5-  0 0.6 

-1 (g/mL) چگالی  1.2-  1-  

-1.6 (g/Lکل جامدات محلول )  2.5-  2.1-  

-4.5 (g/LCaCO3سختی کل )  6.8-  6.8-  

 

 ییایمیبارپخش پوشش ش سهساعت و  96نسبت به تشتک شاهد پس از  هیاروم اچهیآب  در یفیک یهاشاخص راتییدرصد تغ -4جدول 

 ساعت( 48تجدید آن پس از هر)پخش پوشش در ابتدای دوره زمانی و 

 سومتشتک حاوي پوشش دومتشتک حاوي پوشش اولتشتک حاوي پوشش تغیییرات بر حسب  %

pH 1.2 2.5 2 

-0.7 (g/mL) چگالی  0.9-  0.8-  

-1.9 (g/L)کل جامدات محلول   2.7-  0.9-  

-8.3 (g/LCaCO3)سختی کل   8.3-  2.8-  

 

مرتبه  3 در همین مدت یک بار پوشش پخش شده و حالتی که ساعت  96 طیدر  اچه ارومیه در حالتی کههاي کیفی آب دریمقایسه تغییرات شاخص

)افزایش هاي پخشو کل جامدات محلول با افزایش تعداد مرتبه چگالیو  pHهایی چون دهد، تغییرات شاخصمیپوشش پخش گردیده است نشان 

 سختی کل شده است.محسوس کاهش   ها باعثآنکه تجدید پوششمحسوس نیست حال  ها  در سطح مورد نظر(غلظت پوشش

 

 



 کنگره ملّی مهندسی عمران دوازدهمین 
1399خرداد  8و7    

 سهند، تبریز، ایران صنعتی دانشگاه                                                                     

                     

 4 

 کاهنده تبخیر بررسی وضعیت جسمانی آرتمیا با پخش پوشش شیمیایی .4
 

دریاچه ارومیه  ،است ي صنعت آبزي پروريهازیرساخت یکی از مهمترینو آب شور  هاستمیاز اکوس ياریدر بس 1 ماکروزوپالنکتون نیتریاصل ایآرتم

استخر  5از  ،جسمانی آرتمیا هايِشاخصشیمیایی بر  هايبررسی اثر پوشش بمنظور .[10] ,[9]استدر جهان  ایآرتم یعیطب يهاستگاهیز زرگترینباز 

شاهد در نظر گرفته ستخر بعنوان ا 3و  پخش شدند هاي اول و دومپوششاستخر  2در استفاده شد،  کشور پرورش آرتمیا واقع در مرکز تحقیقات آرتمیا

 .گردیدپوشش سوم بعلت ناکارآمدي حذف در این بررسی . شدند

گرم  0.0001ه در این آزمایش گیري وزن یک آرتمیا به تنهایی به ترازوهایی با دقت بسیار باال نیاز دارد و دقت ترازویی مورد استفاداز آنجا که اندازه

 خشک شده و سپس وزن گردیده است.   1تایی آرتمیاي مطابق شکل 50ي تهیک دسشش بصورت تصادفی استخر قبل از پخش پواست؛ از هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزن  ،و پس از خشک شدنتایی آرتمیا صید  50ي ادفی یک دستهشیمیایی، مجدداً از هر استخر به صورت تصهاي پوششروز و تخریب شدن  7پس از 

ها )سه میانگین وزنی آن گیري شد؛ستخر در هر مرحله اندازهتایی هر ا 50پس از آنکه وزن دسته  ،شیمیاییبدون پوشش شاهد یا استخر 3براي  .گردید

ر آن مرحله ثبت تا تغییرات وزن آرتمیا در استخرهاي داراي پوشش شیمیایی با تایی آرتمیا د 50به عنوان  وزن شاهد دسته  (تایی در هر مرحله 50دسته 

 ست.رائه گردیده اا 5جدول  درها گیرياین نمونه شاهد مقایسه شود. نتایج این اندازه

 

 ییایمیستخر  قبل و بعد از پخش پوشش شمربوط به هر ا یایعدد آرتم 50وزن  -5جدول 

 دوماستخر حاوي پوشش  اولحاوي پوشش استخر  شاهدمیانگین استخرهاي 

 (grآرتمیا)  50وزن  (grآرتمیا)  50وزن  (grآرتمیا)  50وزن 

قبل ازپخش 

 شیمیاییپوشش

پس از  پایان 

 هاآزمایش

قبل ازپخش 

 شیمیاییپوشش

پس از  پایان 

 هاآزمایش

خش قبل ازپ

 شیمیاییپوشش

پس از  پایان 

 هاآزمایش

0.319 0.271 193.0  209.0  404.0  319.0  

 

دلیل اصلی کاهش وزن را اما وزن آرتمیا کاهش یافته،  ،دوموزن آرتمیا کاهش نیافته است. اما در استخر مربوط به پوشش  ،پوشش اول در استخر حاوي

که هیچ شاهدمربوط به استخرهاي که  6جدول  با توجه به .کم شده استشاهد نیز  هاين وزنی استخرمیانگی زیرا ؛پوشش دوم دانستتوان مربوط به نمی

ه تبراي مثال در این جدول وزن دس .میا، کم بودن جامعه آماري استتایی آرت 50دلیل اختالف میانگین وزنی دسته  ؛ها پخش نشدهپوششی بر روي آن

گرم  0.285فی انتخاب شده تایی تصاد 50وزن دسته  ،روز و بدون پخش هیچ پوششی 7گرم بوده و پس از  0.459، 1تایی آرتمیا در استخر شماره  50

م آن اما علیرغ است، )تعداد نمونه آرتمیا( کم بودن جامعه آماري حاوي پوشش دوماستخر وزنی آرتمیا در  اختالفبنابراین علت عمده  .شده است

 شود.ر محسوسی در وزن آرتمیا نمیباعث تغیی در کوتاه مدت  توان اظهار داشت که پوشش شیمیاییمی

 

                                                 
macrozooplankton 1 

 تایی آرتمیا 50ب( توزین دسته الف( خشک کردن آرتمیا

اتایی آرتمی50مراحل توزین دسته  -1شکل  
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 ییایمیفاقد پوشش ش ای شاهد یمربوط به استخرها یایعدد آرتم 50وزن  -6جدول 

 

روز  7در هر مرحله )قبل از پخش پوشش وعدد آرتمیا از هر استخر  25میا، گیري وزن آرتتایی صید شده در آزمایش اندازه 50هاي تهاز هرکدام از دس

 .گردیدگیري اندازه 2مطابق شکل با استفاده از کولیس  هاپس از پخش پوشش شیمیایی( به صورت تصادفی انتخاب و قد آن

 

 
ا کولیسگیري قد آرتمیا بب( اندازه  

 
د آنالف( انتقال آرتمیا بر روي کاغذ و مشخص کردن ق  

 گیری قد آرتمیامراحل اندازه -2ل شک

 

نتایج این  .شدشاهد در نظر گرفته آرتمیا در سه استخر به عنوان میانگین قد یا براي هر استخر، گیري قد آرتمپس از اندازه ؛شاهدبراي استخرهاي 

  .ستارائه گردیدها 7جدول  درها گیرياندازه

 
 ییایمیاز هر استخر قبل و بعد از پخش پوشش ش ایعدد آرتم 25قد  اندازه -7جدول 

 استخر حاوي پوشش دوم استخر حاوي پوشش اول شاهدمیانگین استخرهاي 
قبل ازپخش 

 ییایمیشپوشش

 انیپس از  پا

 هاشیآزما 

ازپخش قبل 

 ییایمیشپوشش

 انیپس از  پا

 هاشیآزما 

قبل ازپخش 

 ییایمیشپوشش

  انیپس از  پا

 هاشیآزما

 (cmاندازه آرتمیا) (cmاندازه آرتمیا) (cmاندازه آرتمیا)
0.79 0.92 0.71 0.72 0.94 0.99 

1.07 0.82 0.92 0.83 1.32 0.77 

1.01 1.03 0.98 0.79 0.95 1.16 

0.91 0.87 0.64 75.0  0.65 1.07 

1.04 0.93 1 0.85 1.15 0.89 

0.96 0.97 0.8 0.83 0.98 1.32 

0.99 0.97 0.9 0.73 1.05 0.89 

0.84 0.85 0.62 0.71 0.91 0.81 

0.86 0.99 0.81 0.79 1.24 0.76 

0.75 0.82 0.65 0.75 1.06 0.67 

0.75 0.69 0.41 0.67 1.06 0.99 

0.64 1.05 1 0.58 1.15 0.84 

94.0  0.79 0.79 0.91 0.87 0.99 

0.92 0.81 0.8 0.74 0.81 0.81 

0.98 0.91 0.75 0.61 0.86 0.99 

0.96 0.92 0.85 1.08 0.94 0.69 

 3شماره  شاهداستخر  2شماره  شاهداستخر  1شماره  شاهداستخر 

 (grآرتمیا)عدد    50وزن  (grآرتمیا)عدد    50وزن  (grآرتمیا)عدد   50وزن 

قبل ازپخش 

 شیمیاییپوشش

پس از  پایان 

 هاآزمایش

قبل ازپخش 

 شیمیاییپوشش

پس از  پایان 

 هاآزمایش

قبل ازپخش 

 شیمیاییپوشش

پس از  پایان 

 هاآزمایش

0.459 0.285 0.256 0.330 0.243 0.199 
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0.9 0.68 0.84 0.82 1.03 1.02 

0.87 0.83 0.81 0.93 0.8 1 

0.72 1.08 0.51 0.81 0.89 1.03 

0.92 0.81 1 0.9 1.06 1.01 

0.78 0.87 0.69 0.77 0.99 0.9 

0.91 0.83 0.58 0.82 0.72 0.9 

0.81 0.79 0.95 0.85 0.6 0.76 

0.81 0.74 0.79 0.62 0.83 0.92 

0.63 0.89 0.91 0.93 1.15 0.9 

 

فرض آماري از آزمون  سوالبراي پاسخ به این  ؟شود یا خیراین است که آیا میانگین قد آرتمیا قبل و پس از پخش پوشش شیمیایی دچار تغییر می سوال

 است.ارئه شده  10جدول و  9جدول ، 8جدول  درنتایج این آزمون براي هر یک از استخرها،  که  شده،استفاده 
 

 شاهد یآن در استخرها انیو پس از پا شیقبل شروع آزما یبرا ایآزمون فرض قد آرتم -8جدول 

 

 

 حاوی پوشش اولآن در استخر انیو پس از پا شیشروع آزماقبل  یبرا ایآزمون فرض قد آرتم -9جدول 

 

 

 حاوی پوشش دوماستخرآن در  انیو پس از پا شیقبل شروع آزما یبرا ایآزمون فرض قد آرتم -10جدول 

 

t-test for Equality of Means Levene’s Test Equality 

of Variances 

Equal 

Variances 

assumed 

Equal 

Variances 

not 

assummed 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Std-Error 

Difference 

Mean  

Difference 

Sig  

(2-tailed) 

Df T Sig. F 

Upper Lower 

0.05907 -0.06707 0.03137 -0.004 0.899 48 -0.128 0.492 0.479 

0.05909 -0.06709 0.03137 -0.004 0.899 47.352 -0.128 

t-test for Equality of Means Levene’s Test Equality 

of Variances 

Equal 

Variances 

assumed 

Equal 

Variances 

not 

assummed 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Std-Error 

Difference 

Mean  

Difference 

Sig  

(2-tailed) 

Df T Sig. F 

Upper Lower 

0.07482 -0.08122 0.0388 -0.0032 0.935 48 -0.82 0.12 2.501 

0.07504 -0.08144 0.0388 -0.0032 0.935 43.313 -0.082 

t-test for Equality of Means Levene’s Test Equality 

of Variances 

Equal 

Variances 

assumed 

Equal 

Variances 

not 

assummed 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Std-Error 

Difference 

Mean  

Difference 

Sig  

(2-tailed) 

Df T Sig. F 

Upper Lower 

0.12912 -0.05472 0.04572 0.0372 0.42 48 0.814 0.391 0.748 

0.12919 -0.05479 0.04572 0.0372 0.42 46.61 0.814 
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 انجام شده است. α=0.05با خطاي اولیه   "برابر بودن میانگین قدي آرتمیا قبل و پس از پخش پوشش شیمیایی"( H0)صفرِآزمون فرض آماري با فرض

بوده در نتیجه در  0.05تر از ي استخرها بزرگدر همه leveneشود، سطحی معنایی آزمون دیده می 10جدول و  9جدول و  8جدول همان گونه که در 

پخش پوشش شیمیایی و پس از پخش پوشش شیمیایی رد  از قدي آرتمیا در دو جامعه آماري قبل ها، فرض یکسان بودن واریانسآزمون امیتم

 t شود. از آنجا که سطحی معنایی آزموندر این سطر پرداخته می  tها به بررسی سطحی معناي آزمونبا توجه به فرض یکسان بودن واریانس شود.نمی

 شود.است، فرض صفر رد نمی 0.05تر از بزرگنیز 

اي است که شامل صفر مختصات است و به عبارتی دیگر این توزیع نیز فرض صفر را رد ها به گونهاي نیز در همه آزمون%95توزیع فاصله اطمینان  

در هاي شیمیایی شش، ثابت بوده و به عبارتی این پوششتوان ادعا کرد میانگین قدي آرتمیا در همه استخرهاي پوششی و بدون پوکند. بنابراین مینمی

 تأثیري بر قد آرتمیا ندارند.روزه  7یک مدت کوتاه 
 

 گیرینتیجه .10
 

شوند، باعث کاهش تبخیر می هابا توجه به آنکه این پوشش ،دهددریاچه ارومیه نشان می بر روي آبهاي چرب الکل هاي شیمیایی حاويبررسی پوشش

با  )شاهد(ر مخزن بدون پوششد .کندهاي کیفی آن تغییر کمتري میزن مشابه بدون پوشش شیمیایی آب کمتر از دست داده و شاخصنسبت به مخ

. با دیابمی کاهش pHو  جامدات محلول و سختی کل افزایش ،چگالیهاي کیفی همانند افزایش یافته و شاخص مواد محلولغلظت  ،کاهش حجم آب

 .استسختی کل تغییر کردهو کل جامدات محلول تغییر محسوسی ندارد اما  چگالی ، pH هايشش شیمیایی شاخصدفعات پخش پو افزایش

اما از طرفی  ،شودهاي کیفی میباعث ثبات شاخصو حفظ حجم آب،  در صورت پخش پوشش شیمیایی بر سطح دریاچه ارومیه اگرچه کاهش تبخیر 

 هاي کیفی آب خواهد شد.بستر دریاچه خود باعث تغییر شاخص ود درموج افزایش تراز سطح آب و حل شدن رسوبات

و  نشدهروز پخش پوشش شیمیایی تغییراتی در وزن و قد آرتمیا مشاهده  7در مدت  ي بالغ،آرتمیا کوتاهدهد با توجه به عمر این پژوهش نشان می

هاي شیمیایی در بلند مدت و اثر آن بر سیست اما اثرات پوشش  گرددبی میاین موجود زنده بی خطر ارزیابراي  در کوتاه مدت  هايبعبارتی این پوشش

 بررسی گردد. هاي آیندهدر  پژوهش آرتمیا باید

 
 

 قدردانی .11
 

جناب  مرکز فناوري اطالعات دانشگاه صنعتی شریف معاون اجراییو  آقاي دکتر نکویی فرداز مرکز تحقیقات آرتمیا کشور و مدیر محترم آن جناب

 گردد.تشکر و قدردانی می  یاضیدکتر قره قايآ
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