
  

  

  

  

 و مهندسیفنی ي دانشکده

  مهندسی مکانیکگروه آموزشی 

 

ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان  

تبدیل انرژيگرایش  مهندسی مکانیکي در رشته  

 

عنوان:                      

 نراتورژ با استفاده از يشور انیبا گراد يدیاستخر خورش کیتوان در  دیبهبود تول

کیالکترترمو  

 

 

   :راهنما استاد

  بهروز میرزایی ضیاپورپروفسور 

 

 

 :پژوهشگر

 سعادتمحمد 

  

  

  1395بهار 

    



 
  : محمدنام:  سعادت                                             دانشجو خانوادگی نام

  ژنراتور کیبا استفاده از ترمو الکتر يشور انیبا گراد يدیاستخر خورش کیتوان در  دیبهبود تول :نامهپایان عنوان

 

  بهروز میرزایی ضیاپورپروفسور : راهنما استاد 

  مهندسی مکانیک:  رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                            تبدیل انرژي :گرایش

  104 ات:صفح تعداد          11/3/95 دفاع: تاریخ               و مهندسی فنی :دانشکده 

  :چکیده

 ایـن  در. کننـد مـی  ایفا نو هايانرژي منابع از الکتریسته تولید در را اي ارزنده نقش ترموالکتریک ژنراتورهاي امروزه

 تـا  اسـت؛  شـوري  گرادیان با خورشیدي استخر در توان تولید نیروگاه یک در سیستم این گیري کار به هدف نامه پایان

 شـبیه  طریـق  از شـده  ارایه طرح و بوده نظري نامه پایان. بخشیم بهبود را نیروگاهی چنین کارایی بتوانیم وسیله بدین

 و EES افـزار  نـرم  توسـط  محاسـباتی  يبرنامـه  تولیـد  از استفاده با مطالعه، این در. شده است ارزیابی اي رایانه سازي

 تابش شدت و محیط هواي دماي باد، وزش سرعت نسبی، رطوبت میزان شامل نیاز، مورد ورودي پارامترهاي واردکردن

 خورشـیدي  اسـتخر  یک از ايبهینه مدل است، ارومیه يدریاچه ساحل از مشخص مکان یک به مربوط که خورشیدي،

 اول مـدل  کـه  اسـت  شـده  هیارا خورشیدي استخر نیروگاه از جدید طرح دو پژوهش این در همچنین،. است شده هیارا

ژنراتـور   از استفاده با خورشیدي استخر نیروگاه دوم مدل و الکتریکژنراتور ترمو از استفاده با خورشیدي استخر نیروگاه

 کـه  دهندمی نشان خورشیدي، استخر مدل سازي بهینه از آمده دست به نتایج .باشد می حرارتی مبدل و الکتریکترمو

 ضـخامت  يبهینـه  مقـدار . اسـت  بیشـینه  استخر حرارتی بازده مقدار2m100،000 از باالتر مساحت با استخرهاي براي

 اسـتخر  رفتار بررسی .شدند حاصل m 4/1برابر پایین يالیه براي و m 2/1برابر میانی يالیه براي نیز، استخر يهاالیه

 خورشـیدي،  اسـتخر  از سـال،  فصول تمام در توان می که دهد می نشان سال، مختلف فصول در شده بهینه خورشیدي

  انـدازه  به تولیدي قدرت میزان 2m2000  مساحت براي پژوهش، این در شده انجام تحلیل اساس بر. نمود توان تولید

W 1700 است یافته افزایش مساحت همان با الکتریکژنراتور ترمو بدون حالت به نسبت.  

   کیالکترترمو ژنراتور -برق دیتول -يشور انیبا گراد يدیاستخر خورش -يدیخورش يانرژ: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                مطالب عنوانشماره و 

  

  پژوهش کلیاتفصل اول: 

  2...................................................................................................................................................................................مقدمه........... -1-1

  3.............................................................................................................................................................................ارومیه ي دریاچه -1-2

  7............................................................................................................................نمک گرادیان با همرفتی غیر خورشیدي استخر -1-3

 ژنراتور ترمو الکتریک -1-4

TEG.......................................................................................................................................................11  

 تحقیقات بر مروري و تاریخچه -1-5

  13.........................................................................................................................................پیشین

 بیان -1-6

  19....................................................................................................................................................................................مسئله

  

  

   مبانی نظري پژوهشفصل دوم: 

  21..............................................................................................................................................................خورشیدي استخر ساخت -2-1

  26.....................................................................................................................................................................گرادیانی الیه کنترل -2-2

 استخر پایداري در موثر عوامل -2-3

  25....................................................................................................................................خورشیدي

 نوع -2-3-1

  25..................................................................................................................................................................................نمک

 انتقال -2-3-2

  26............................................................................................................................................................................حرارت



 ب
 

 استخراج سیستم -2-3-3

  26...........................................................................................................................................................حرارت

2-3-4- 

  27........................................................................................................................................................................................تبخیر

2-3-5- 

  28.............................................................................................................................................................................................باد

 ي دیواره شیب -2-3-6

  28..............................................................................................................................................................استخر

 استخر داخل گرما ي ذخیره میزان بر مؤثر عوامل -2-4

  29.....................................................................................................خورشیدي

 کف و دیواره -2-4-1

  29..................................................................................................................................................................استخر

 تابش شدت -2-4-2

  30.............................................................................................................................................................خورشیدي

 استخر توان تولید نیروگاه آرایش -2-5

  31.................................................................................................................................خورشیدي

 عالی سیکل بهبود براي ژنراتور ترمو الکتریک از جدید مدل دو ارائه -2-5-1

  31.........................................................................رانکین

ژنراتور ترمو  -2-6

  33....................................................................................................................................................................الکتریک

 ساختار -2-6-1

TEG..........................................................................................................................................................................34  

 ترموالکتریک مواد -2-6-2

  36........................................................................................................................................................ژنراتور

  



 ج
 

  

   مواد و روش پژوهش: سومفصل 

  41.............................................................................................................آن از توان تولید فرآیند و خورشیدي استخر ریاضی بیان -3-1

  41.....................................................................................................................................................................خورشیدي استخر -3-1-1

 جابجایی ي الیه براي انرژي ي موازنه -3-1-1-1

  41.......................................................................................................................باال

 جابجایی غیر الیه -3-1-1-2

  44......................................................................................................................................................میانی

 جابجایی ي الیه -3-1-1-3

  46........................................................................................................................................................پایین

 استخر حرارتی بازده -3-1-1-4

  48...........................................................................................................................................خورشیدي

 ي الیه ي بهینه ضخامت -3-1-1-5

  48.........................................................................................................................................میانی

 و باال ي الیه ي بهینه ضخامت -3-1-1-6

  49...............................................................................................................................پایین

ژنراتور ترمو  سیستم ریاضی بیان -3-1-2

  50..............................................................................................................................الکتریک

 عملکرد محاسبه -3-1-2-1

  51............................................................................................................................................ترموالکتریک

 توان تولید ي چرخه -3-1-3

  52.....................................................................................................................................................رانکین

  

  

  گیري نتیجه و پژوهش هايیافته و نتایج: چهارمفصل 



 د
 

  55........................................................................................................................................................................................... مقدمه -4-1

  55..........................................................................................................................................................................خورشیدي استخر -4-2

 و یک مدل اعتبارسنجی -4-2-1

  55......................................................................................................................................................دو

 سازي بهینه -4-2-2

  60......................................................................................................................................................................مدل

 سطح مساحت -4-2-2-1

  60..........................................................................................................................................................استخر

 هاي الیه ضخامت -4-2-2-2

  61...................................................................................................................................................استخر

 مدل خورشیدي استخر رفتار ي مطالعه -4-2-3

  66...........................................................................................................................شده

 ي الیه دماي -4-2-3-1

  66................................................................................................................................................................باال

 ي الیه دماي -4-2-3-2

  68.............................................................................................................................................................پایین

 ي الیه در حرارت انتقال -4-2-3-3

  69...........................................................................................................................................پایین

 مدلبراي  توان تولید ي چرخه -4-3

  71.............................................................................................................................................یک

 ي چرخه عامل سیال انتخا -4-3-1

  72..........................................................................................................................................رانکین

 توان تولید ي چرخه بررسی -4-3-2

  73.........................................................................................................................................رانکین



 ه
 

 مدلبراي  توان تولید ي چرخه -4-4

  83................................................................................................................................................دو

 توان تولید ي چرخه بررسی -4-4-1

  83.........................................................................................................................................رانکین

 گیري نتیجه -4-5

  94..........................................................................................................................................................................کلی

  95............................................................................ژنراتور ترمو الکتریک از استفاده با خورشیدي استخر نیروگاه تحلیل نتایج -4-5-1

  96....................................................................ارومیه ي دریاچه ساحل در توان تولید جهت خورشیدي استخر احداث ضرورت -4-5-2

  96............................................................................................ارومیه ي دریاچه آبی کم مشکل بر غلبه براي حلی راه ي ارائه -4-5-3

  97.............................................................................................................................................آتی کارهاي براي هایی پیشنهاد -4-5-4

  99..............................................................................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ

  

  

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

صفحه                                                جدول عنوانشماره و   

  

 ي دریاچه سواحل در خورشیدي، تابش شدت و محیط هواي دماي باد، سرعت نسبی، رطوبت ي ماهانه مقادیر: 1-4 جدول

  57................................................................................ارومیه.......................................................................................................................

  60...........................................................................................موردي ي مطالعه جهت خورشیدي استخر پارامترهاي مقادیر: 2-4 جدول

  72.......................................................................................شکرنیا مدل و حاضر مدل بین رانکین ي چرخه بازده ي مقایسه: 3-4جدول

  83.......................................شکرنیا............................................... مدل و حاضر مدل بین رانکین ي چرخه بازده ي مقایسه: 4-4 جدول
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  هافهرست شکل

صفحه                                                شکل عنوانشماره و   

  

  5.....................................................................................................میالدي 1984 سال ارومیه، ي دریاچه ماهوارهاي تصویر: 1-1 شکل

  5......................................................................................................میالدي 2011 سال ارومیه، ي دریاچه ماهوارهاي تصویر: 2-1شکل

  6.....................................................................................................1394 خرداد نوزدهم ارومیه، ي دریاچه ماهوارهاي تصویر: 3-1شکل

  10..............................................................نمک.................................................... گرادیان با همرفتی غیر خورشیدي استخر: 4-1 شکل

  12.........................................................................................................................................ژنراتور ترمو الکتریک از شماتیکی: 5-1شکل

  15......................................................اشغالی................ فلسطین در مرده دریاي سواحل در کیلوواتی 150 خورشیدي استخر: 6-1شکل

  16......................................................آمریکا................................................. تگزاس در EI Paso خورشیدي استخر پروژه: 7-1 شکل

  17......................................................هندوستان....................................................................... در Bhuj خورشیدي استخر:  8-1 شکل

  18........................................استرالیا.................................................................. Pyramid Hill  خورشیدي استخر پروژه: 9-1 شکل

  22........................................نمک............................................. گرادیان با خورشیدي استخر ساخت در استفاده مورد دیفیوزر: 1-2شکل

  23...................................نمک.................................................. گرادیان با خورشیدي استخر ساخت در استفاده مورد دیفیوزر: 2-2شکل

  24.............................................................خورشیدي................... استخر داخل در گرادیان ساخت طی چگالی پروفیل توسعه: 3-2شکل

  El paso...................................................................................30 خورشیدي استخر ي دیواره و کف در پروپیلن پلی عایق: 4-2شکل

  32..........................ساده... رانکین سیکل درژنراتور ترمو الکتریکو پمپاژ روش از استفاده با خورشیدي استخر نیروگاه طرح:  5-2شکل

مبدل  داراي رانکین سیکل درژنراتور ترمو الکتریکو پمپاژ روش از استفاده با خورشیدي استخر نیروگاه طرح:  6-2شکل

  33...............................................................................حرارتی.......................................................................................................................

  T.....................................................................................................................................................34 نوع ترموالکتریک یک: 7-2 شکل

  35........................................ترموالمنت..................................................................................................... ساختار از شماتیکی: 8-2 شکل

  36.......................................................................ژنراتور........................................................................ حالت در TEM یک: 9-2 شکل

  38.....................................بالقوه.......................................... کاربردي هاي برنامه و ترموالکتریک مواد از تعدادي شایستگی: 10-2شکل

  38................................ماژول........................................... مواد شایستگی از شکلی و دما از تابعی عنوان به تبدیل راندمان: 11-2 شکل

  39...............................ترموالکتریک............................................................................................................ مواد ZT ارزش: 12_2 شکل
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  42.......................................خورشیدي................................................. استخر باالي جابجایی ي الیه براي انرژي ي موازنه: 1-3 شکل

  44..........................................خورشیدي........................................ استخر میانی غیرجابجایی ي الیه براي انرژي ي موازنه:  2-3شکل

  46.................................خورشیدي......................................................... استخر پایین جابجایی ي الیه براي انرژي ي موازنه: 3-3شکل

  50.........................................................................................................................................الکتریکژنراتور ترمو از ایی نمونه: 4-3شکل

  58.........................شکرنیا.. مدل به نسب نامه پایان این در حاضر مدل دو براي رانکین چرخه بازده و خالص توان مقایسه: 1-4 شکل

  59................شکرنیا مدل به نسبت نامه پایان این در حاضر مدل دو با نیروگاه کل وبازده میانی الیه ضخامت تاثیر مقایسه: 2-4شکل

  61........................مختلف...... هاي مساحت در تابش شدت میزان تغییرات به نسبت خورشیدي استخر حرارتی بازده مقادیر: 3-4شکل

  62..........................پایین ي الیه مختلف دماهاي در دریافتی تابش شدت به نسبت میانی ي الیه ي بهینه ضخامت مقدار: 4-4شکل

  65............................................................بهمن................................ انتهاي تا مهر ابتداي از استخر پایین ي الیه دماي افت: 5-4شکل

  65.................................................................................................................استخر داخل در گرادیان تشکیل براي الزم زمان: 6-4شکل

  67.....................................سال................ ماه 12 طی محیط دماي با آن ي مقایسه و استخر باالي ي الیه دماي تغییرات: 7-4 شکل

  68........................................................استخر............... باالي دماي به نسبت خورشیدي استخر حرارتی بازده تغییرات مقدار: 8-4شکل

  69..............................تابش................ مدت حسب بر مختلف هاي تابش شدت در پایین ي الیه حرارت درجه تغییر میزان: 9-4 شکل

  70...............................................استخر......... مختلف هاي مساحت براي استخر پایین ي الیه هاي حرارت انتقال مقادیر: 10-4 شکل

  71................................تابشی.......................................... گرماي آهنگ تغییرات به نسبت خورشیدي استخر حرارتی بازده: 11-4 شکل

 سیال از استفاده با خورشیدي استخر پایین دماي مختلف مقادیر به نسبت نیروگاه کل وبازده تولیدي خالص قدرت مقدار: 12-4 شکل

  73..................................................................................مختلف................................................................................................. هاي عامل

  74.......................ترموالکتریک...... مواد شایستگی ضریب به نسبت ژنراتور ترمو الکتریک تولیدي قدرت و بازده تغییرات: 13-4 شکل

  75..........................................پمپ.................. ایزنتروپیک بازده به نسبت توان تبدیل بازده و خروجی خالص توان مقادیر: 14-4 شکل

  75.........................................................توربین ایزنتروپیک بازده به نسبت توان تبدیل بازده و خروجی خالص توان مقادیر: 15-4 شکل

  76...............................خورشیدي....................................... استخر کوچک هاي مساحت براي خروجی خالص توان مقادیر: 16-4 شکل

  77.................................خورشیدي......................................... استخر بزرگ هاي مساحت براي خروجی خالص توان مقادیر: 17-4شکل

  TEG........................................................78 از استفاده بدون و TEG از استفاده با خالص تولیدي توان و بازده تغییرات: 18-4شکل

 و TEG از بااستفاده حالت براي خورشیدي استخر پاییت دماي به نسبت خالص قدرت تولید و بازده مقدار تغییرات: 19-4 شکل

  TEG...........................................................................................................................................................................79 از استفاده بدون



 ط
 

  80................................دبی.......................................... به نسبت خورشیدي استخر نیروگاه کل توان تولید و بازده تغییرات :20-4 شکل

  81..............................سال....................................................... ماه دوازده براي خالص تولیدي قدرت و بازده مقدار تغییرات: 21-4شکل

  82................................استخرخورشیدي............................................................... پایین دماي به نسبت ها بازده مقدار تغییر: 22-4شکل

  82...............................خورشیدي....................................................................... استخر پایین دماي به نسبت ها بازده تغییر: 23-4 شکل

 مبدل با رانکین ي چرخه و رانکین ي ساده ي چرخه حالت دو در توان تبدیل بازده و خروجی خالص توان مقادیر: 24-4 شکل

  84............................................................................................................حرارتی..........................................................................................

  85..........................................خورشیدي........................... استخر کوچک هاي مساحت براي خروجی خالص قدرت مقادیر: 25-4شکل

  86........................خورشیدي................................................. استخر بزرگ هاي مساحت براي خروجی خالص توان مقادیر: 26-4 شکل

 استخر پایین ي الیه مختلف دماهاي به نسبت نیروگاه کل تولیدي خالص توان و رانکین ي چرخه بازده تغییرات: 27-4شکل

  87....................................................................................................................................خورشیدي.............................................................

  88.........................................................................خورشید تابش رماییگ آهنگ به نسبت کل بازده و خالص توان تغییرات: 28-4 شکل

 استخر پایین الیه دماي به نسبت خورشیدي استخر نیروگاه کل بازده و تولیدي خالص توان تغییرات: 29-4 شکل

  89.................................................................................................................................................................................................خورشیدي

  90................................................دبی....................... به نسبت خورشیدي استخر نیروگاه کل بازده و خالص توان تغییرات: 30-4 شکل

  91........................................خورشیدي............ استخر پایین دماي به نسبت خورشیدي استخر نیروگاه هاي بازده تغییرات: 31-4 شکل

  92...........................................خورشیدي.......... استخر پایین دماي به نسبت خورشیدي استخر نیروگاه هاي بازده تغییرات: 32-4شکل

  93..................نامه پایان این حاضردر مدل سه براي خورشیدي استخر پایین دماي به نسبت تولیدي خالص قدرت مقدار: 33-4 شکل

  94....................................نامه پایان این در حاضر مدل سه براي خورشیدي استخر پایین دماي به نسبت کل بازده مقدار: 34-4 شکل
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   مقدمه -1- 1

 نیاما ا بشر را موجب شده است؛ یو رفاه زندگ شیدر جهان امروز آسا يوراتوسعه شگرف علم و فن

از آن جمله  ستیز طیمح یآلودگها شده است که انسان يبرا يابروز مشکالت تازه يهیمای افتگی توسعه

 ستیمسائل و مشکالت ز ،يانرژ دیعنوان منبع تول به یلیفس يها استفاده از سوخت عنوان نمونه، است. به

 يتوسعه اقتصاد يهاشرط شیپ نیتر. امروزه حفظ سالمت اتمسفر از مهمدارد به دنبال ی رافراوان یطیمح

 یها تالش مشترك جامعه انسانعنوان سال به ندهیآ يهااست که دهه رو نیازا .دیی آبه شمار م یجهان داریپا

خواهد بود؛  نیکره زم يانسان بر رو اتیتداوم ح يو تالش برا ستیز طیمح کنترل انتشار کربن، کنترل يبرا

 ندهیدر آ يانرژ دیجد يها ستمیاست. س یالزام يامر یلیمنابع فس يجا به يدانرژیاستفاده از منابع جد نیبنابرا

 يدیخورش يانرژ ریبدون کربن نظ يباشد که در آن منابع انرژ يادیبن وي ساختار راتییبه تغ یمتک دیبا

به  زیسو و ن کیاز  شاني ورافن یسادگ با توجه به ریپذ دیتجد يهاي انرژ دیترد . بدونرندیگمورداستفاده قرار 

- یم فایدر جهان ا يانرژ دیجد يهاستمیدر س ینقش مهم گرید ياز سو زباله رینظ یمشکالت جادیعدم ا لیدل

  .(Fthenakis & Kim, 2009) کنند

ي در کشورها ریاخ ي. لذا در چند دههرودیدر جهان به شمار م يمنبع انرژ نیتر عیوس يدیخورش يانرژ

 سرعت آن به يورااند و فن افتاده یعیطب يآنها به فکر استفاده از انرژ یمیاقل تیجهان با توجه به موقع مختلف

 يراه افتنی حال نیو درع ستیز طیحفاظت از مح تواندی م ینگرش نیچن زهیاست. انگ شرفتیحال پ در

  .(Taheri et al., 2013) باشددراز  انیسال يبرا يانرژ دیمنظور تول به داریپا و مطمئن

 از یکیمورداستفاده قرارگرفته است.  يدیخورش يانرژ میجهت استفاده از منبع عظ یمختلف يهاتاکنون راه

 نیها در احداث چنچالش نینمک است. مهمتر انیبا گراد یهمرفت ریغ يدیخر خورشها احداث استراه نیا

 ,.Leblanc et al). استدر دسترس بودن نمک فراوان  زیو ن يدیشدت تابش خورش زانیباال بودن م  ،ياستخر

2011)  
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 فـراوان  نمـک  وجـود  نیز و 2ارومیه يدریاچه  سواحل در 1یديخورش تابش دتش باالي میزان به توجه با

 يمطالعـه  لـذا . کـرد  اسـتفاده  منطقـه  در خورشیدي خراست احداث براي اعدمس رایطش این از توان می دریاچه،

 .رسدمی نظر به ضروري ارومیه يدریاچه اطراف در خورشیدي استخر احداث امکان

 فیتعر ارومیه، يدریاچه مطالعه پژوهش شامل: اتیمرور کل ابتدا در فصل اول به نامه، انیپا نیدر ا

. میاپرداختهو بیان مسئله پژوهش  نهیشیپ، ژنراتور ترمو الکتریک، نمک انیبا گراد ي غیر همرفتیدیخورش استخر

ژنراتور ي و دیدر مورد استخر خورش یحاتیتوض ي رندهیپژوهش که دربرگ ينظری س در فصل دوم مبانپس

است.  آمدهحاکم بر مسئله  یاضیروابط ر زیدرفصل سوم ن قرارگرفته است. یبررس است، مورد ترمو الکتریک

  .است شده گنجاندهدر فصل چهارم  پیشنهادها و گیري نتیجه وصورت نمودارها و جداول  پژوهش به یجنتا

  

  ارومیه يدریاچه -1-2

 ایران غرب شمال در که است دنیا شور آب يدریاچه دومین و ایران يدریاچه بزرگترین ارومیه يدریاچه

 کیلـومتر  58 حدود آن عرض بیشترین و کیلومتر 146 تا 130 جنوب تا شمال از دریاچه طول. است گرفته قرار

  ).1390 همکاران، و اسدپور( باشد می کیلومتر 15 حدود نیز آن عرض کمترین. است واقع دریاچه درجنوب

  زوال و نازلو چاي، شهر اندوز، بار گدار، رود، سیمینه رود، زرینه هايرودخانه از عمدتاً ارومیه يدریاچه

 دشـت  ماننـد  هـایی دشـت  داشتن با که است کیلومترمربع 51876 دریاچه این ریز آب يحوضه. شودمی تغذیه

 ارزشـمند  هـاي کـانون  از اشـنویه  و آذرشـهر،  پیرانشـهر،  سلماس، نقده، میاندوآب، مهاباد، مراغه، ارومیه، تبریز،

  ).1388 منشیزاده، و جیالنی نجفی( رودمی شمار به وفعالیت زندگی

                                                           
1  - Solar radiation 
2  - Urmia lake 
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 يدریاچه احیاي ستاد سایت. است شده مواجه سالی خشک بحران با که است سالی چند ارومیه ي دریاچه

 آزاد دریاهـاي  سـطح  از دریاچـه  ارتفـاع  :اسـت  نوشـته 14/3/1394 تـاریخ  در سـتاد  ایـن  سـخنگوي  از نقل به

بـه   آب حجم و متر1/1274 به آب سطح اگر. است مترمکعب میلیون 576 و میلیارد 2 آب حجم و متر62/1270

 مترمکعب میلیارد 12 که حالی در بدانیم، شده احیاء را ارومیه يدریاچه توانیممی برسد، مترمکعب میلیارد 5/14

  .شود جبران سال 10 این در باید برنامه طبق که دارد کم آب

 ماهوارهاي تصویر، 1-2شکل در میالدي، 1984 سال در ارومیه يدریاچه ايماهواره تصویر، 1-1 شکل در

 1394 خـرداد  نـوزدهم  تـاریخ  در دریاچـه  ماهوارهـاي  تصـویر ، 3-1شکل در و میالدي 2011 سال در دریاچه

 مشـاهده  قابـل  خـوبی  بـه  ارومیه يدریاچه شدن خشک تدریجی روند تصویر، سه این طبق. است آمده شمسی

  .است

 بـا  مهاجر، پرندگان کمیاب هايگونه و آبزي هايگونه زندگی دریاچه، آب در نمک غلظت میزان افزایش با

 يگونه هزاران و ایرانی زرد هايگوزن انقراض باعث 3اکوسیستم تغییر این همچنین. شودمی مواجه جدي خطر

 را وسـیع  بسـیار  محـدودهاي  منطقه، در نمک هاي طوفان وقوع. شد خواهد محدوده ساکن دیگر فرد منحصربه

 اثرات شده، گیاهی پوشش و خاك تخریب باعث ها طوفان این وقوع. دهد می قرار شعاع تحت زمان درکمترین

  ).1392،همکاران و نیکوبخت( داشت خواهد بشر نژاد و حیوانی هاي گونه روي بر نامطلوبی

                                                           
3  - Ecosystem 
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 میالدي 1984 سال ارومیه، يدریاچه ماهوارهاي تصویر: 1-1شکل 

  

 

  

 میالدي 2011 سال ارومیه، يدریاچه ماهوارهاي تصویر: 2-1شکل
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 1394 خرداد نوزدهم ارومیه، يدریاچه ماهوارهاي تصویر: 3-1شکل

  

  طرح مصوب، زمانی برنامه طبق بر ارومیه، دریاچه احیاي راه نقشه تصویب و الزم مطالعات انجام از پس

  :از عبارتند فاز سه این. باشد می ساله ده زمانی بازه یک در اصلی فاز سه شامل ارومیه دریاچه احیاي

-پـروژه  اجراي همچنین و ارومیه دریاچه تراز تثبیت فاز این از اصلی هدف: )1395 -1393فاز تثبیت ( -1

  .باشد می ارومیه دریاچه خشکی تداوم از ناشی محتمل اثرات کاهش هاي

 کارهـاي  راه مجموع نمودن اجرایی فاز این اصلی هدف): 1401-1396( ارومیه دریاچه احیاي ي دوره -2

  .باشدمی آن تراز تدریجی افزایش و دریاچه نیاز مورد آب ارومیه دریاچه احیاي ي دوره  تامین

 ایجـاد  و دریاچه شده احیاء شرایط تثبیت فاز این از انتظار مورد هدف: ) 1402 ( نهایی احیاي يدوره  -3

  .باشد می دریاچه شرایط پایدار حفظ و نهایی احیاي براي الزم الزامات
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  :از اند عبارت ارومیه ي دریاچه شدن خشک مشکل حل براي شده مطرح هايبحث ترینمهم از مورد دو

 شـده  شروع 1358 سال از شرقی آذربایجان به ارس آب انتقال طرح مطالعات: ارس رود از آب انتقال .الف

 جبـران  استان، جمعیت از نفر میلیون 5/3 از بیش صنعت و شرب نیازهاي تأمین باهدف عمدتاً طرح این. است

 آبیـاري  روش از اسـتفاده  با طرح محدوده در موجود کشاورزي اراضی بهبود و زیرزمینی آب هاي سفره کسري

 هـاي  تـنش  کـاهش  و 1425 افـق  در آبـی  بحـران  بروز از پیشگیري طرح، دیگر اهداف از. شود می اجرا مدرن

  .کند نمی حل تنهایی به را ارومیه يدریاچه مشکل ارس، رود از آب انتقال البته. است آبی کم از ناشی اجتماعی

 ايساده کار دیگر ي حوضه به حوضه یک از آب انتقال که است این واقعیت: خزر دریاي از آب انتقال. ب

 امکـان  اقتصـادي  و عملیاتی فنی، ازنظر طرح این که است این طرحی، چنین اجراي در بحث ترین مهم. نیست

 4.دارد ارومیه يدریاچه به خزر دریاي از آب پمپاژ جهت زیادي ورودي توان به نیاز طرح، این زیرا. پذیرباشد

 برخی. اند کرده اعالم بحرانی را ارومیه ي دریاچه وضعیت پیش سال چند از زیست محیط کارشناسان

  عوامل شود، می آینده هاي سال در ارومیه ي دریاچه نابودي باعث که عواملی ترین عمده معتقدند کارشناسان

  هايرودخانه متعدد سدبندهاي نیز و است ساالنه بارش میزان کمی و دما رفتن باال سالی، خشک چون طبیعی

  .بزند هم به را ناحیه آن محیطی زیست وضعیت طورکلی به توانند می دریاچه، به منتهی

  اجراي در موفقیت و بوده همگانی جدي عزم نیازمند محیطی، زیست میراث و گوهر این نجات شک بدون

  .است زمینه این در مسئول هايارگان يهمه جدي توجه نیازمند ها پروژه و کارها راه از یک هر

  پمپاژ جهت موردنیاز ورودي توان تأمین براي پیشنهادي عنوان به را خورشیدي استخر از استفاده نامه، پایان این

  .است داده قرار بررسی مورد ارومیه، يدریاچه به خزر دریاي مانند دیگر هاي حوضه از آب

  

  نمک انیبا گراد یهمرفت ریغ يدیاستخر خورش -3- 1

                                                           
4  - http://ulrp.sharif.ir/ 
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  :است هیناح ای هیال 3نمک شامل  انیبا گراد یهمرفت ریغ يدیاستخر خورش

 ییصورت جابجا انتقال حرارت به يدارا هیال نیکه ا نمک است. ازآنجا آب کم يکه دارا ییباال هیال _1

بوده و  طیمح يدما کیباال نزد ییجابجا هیال ي. دما٥)(UCZ نامندیباال م ییجابجا هیآن را ال است،ی عیطب

  است. %5-10 آن يشور زانیاست. و مm 3/0 -15/0ود حد آن ضخامت

است. داخل  ییباال هیاز ال شتریدماست و ضخامت آن ب انینمک و گراد انیگراد يکه دارا یانیم هیال - 2

 داراي یانیم هیال .٦)(NCZ نامندیم ییجابجا ریغ هیرا ال هیال نیلذا ا افتد،یاتفاق نم یعیطب ییجابجا ه،یال نیا

  .است m1-5/1 ضخامت

دارد.  )به اشباع کینزد ایدر حد اشباع (از نمک  ییگرماست، غلظت باال رهیذخ هیکه ناح نییپا هیال -3

 هیال ي. دماLCZ(7(ندیگویم نییپا ییجابجا هیاست، به آن، ال یعیطب ییجابجا يدارا زین هیال نیا که ازآنجا

- 15 نآ يشور زانیاست. و م m 1-2 ي بوده و ضخامت آن در محدودهC 70-100° نیب ریمتغ نییپایی جابجا

 ,.Singh et al., 2012 ; Andrews & Akbarzadeh, 2005 ; Suarez et al., 2014 ; Dah et al). است 30%

2005; Velmurugan & Srithar, 2008 ; Bernad et al. 2013)  

را  يدیخورش يکه آب، انرژ یدر مواقع گر،ید يهر نوع گودال آب عاد ای یاستخر آب معمول کیدر 

-یعبور م یسطح هیال انیاز م دیخورش يو همچنان که اشعه دیآیمداوم به وجود م ییجابجا کند،ی م جذب

 زی. در سطح آب ندیآیسطح آب م يآب گرم شده به رو نیمرور ا و به شودیجذب م ترنییپا يهاهیالدر کند،

 و سطح آب به افتهی شیافزا یچگال شود،یآب سرد م کهی . هنگامشودیانتقال داده م طیمح يهوا به گرما

 کسانیکه درجه حرارت در سراسر حجم آب  شودی آب باعث م ییجابجا نی. اکندی م حرکت نییطرف پا

 .شود

                                                           
5- Upper Convective Zone 
6- Non-Convective Zone 
7 - Lower Convective Zone 
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 ییتا مانع جابجا شودیغلظت نمک بکار گرفته م انیگراد کینمک،  انیبا گراد يدیاستخر خورش کیدر 

 ینیگرم شده به علت سنگ نیآب نمک جهیدرنت .کندیرا در خود حل م يشترینمک ب ،آب گرم رای. زباشدی عیطب

استخر به کف  ییباال يهاهیال انیکه در حال نفوذ از م دی. نور خورشماندیم یباق يدیاستخر خورش در کف

 هیال گریتر کرده و از طرف داست به علت دارا بودن نمک گرم ترنیرا که سنگ نیریز ي هیال است، استخر

 هی. الافتدیبه دام م تر نییپا هیگرما در ال جهیو درنت شودیگرما م ییاست مانع جابجا یانیگراد هیال که ییباال

 ,Alenezi). کندیعمل م ییجابجا هیشفاف و مؤثر عل ییگرما قیعا هیال کیعنوان  به ییجابجا ریغی انیگراد

2012)  

بیشتر  دردما گرما به نیاز که صنعتی هايفرآیند براي حرارتی منبع از اعتماد قابل منبع یک خورشیدياستخر

 ژنراتور ترمو الکتریک توربین و کمک با خورشیدي استخر ،پایان نامه این هايطبق یافته .استدارد  oc100از

  .نماید تبدیل برق به را) همرفتی منطقه ترین پایین(  LCZ در موجود گرماي تواندمی

 که شده ذخیره) پایین همرفتی منطقه( LCZ در کرده و نفوذ آب درون به خورشید نور شده جذب حرارت

 سطح به داده دست از حرارت که کند می عمل عایق الیه عنوان به که شده واقع NCZ الیه ،LCZ ي الیهباال در

 .)Ding &Akbarzadeh,2016( رساندمی حداقل به را استخر

 .دهد یرا نشان م یهمرفت ریغ يدیخورش استخر کیشمات 4-1شکل  
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 (Ding &Akbarzadeh,2016) نمک انیبا گراد یهمرفت ریغ يدیخورشاستخر  :4-1شکل 

  

 کننده بزرگ استفاده از جمع اسیدر مق يدیخورش يبه انرژ یابیدست يهااز راه یکیپژوهشگران  دهیبه عق

ها استفاده  از آن توانی م نهیکه با حداقل هز يدیخورش يها کننده نمونه از جمع کیاست.  8يدیخورشي ها

و  میجذب هر دو جزء مستق ي لهیوس را به دیخورش يبزرگ هستند که انرژ يدیخورش ياستخرها کرد

- راه ستیبایم يدیخورش ییگرما ساتیتأس متیمنظور کاهش ق . بهکندیم يآور جمع دیخورش نوري پراکنده

با  يدیخورش يمنظور استخرها نیا يشود. برا دهیشیاند يانرژ رهیذخ يآور جمع يبرا ترياقتصادي ها

است  شده رفتهیپذ يادیز يها سال يکه برا لیح اعتماد و ساده و راه منبع قابل کی عنوان به نمک انیگراد

  .گردد یمعرف

نمک  آب يعمق، غلظت و شور شیبا افزا ،يدیاستخر خورش یانیم ي هیگونه که گفته شد، در ال همان

به دام  نییپا يهیدر ال ها،هیاز عبور از ال سپ يدیکه تشعشع خورش شودیموضوع باعث م نیو ا ابدییم شیافزا

                                                           
8  - Solar collectors 
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و  ابدییم شیافزا نییپا ییجابجا هینمک در ال آب يرفته دما رفته جه،یرخ ندهد. درنت یعیطب ییجابجا و افتاده

 ORC(9(یآل نیرانک کلیبا س روگاهیتوان، از ن دیتول ي. براشودیتوان استفاده م دیتول يحرارت برا نیا از سپس

 در گانیکه نمک را یزمان یلیسوخت فس يهاروگاهیبا ن سهیدر مقا یروگاهین نیچن ينهی. هزشودیم استفاده

  (Ranjan & Kaushik, 2014).  کمتر است اریباشد، بس دسترس

  10TEG الکتریکژنراتور ترمو -4- 1

 يمنابع انرژ نیترینیب شیوقابل پ نیتراز قابل اعتماد یکی يدیخورش يانرژ مدت طوالنی يبرا

 يهاستمیدر س الکتریکترمو هايژنراتوراستفاده از  ،یبه تازگ .بوده استبرق وگرما  دیتول يبرا ریدپذیتجد

توجه  ،لیپتانس میمنبع عظ نیا از يبهره بردار يبرا نیگزیروش جا کیبه عنوان  يدیخورش يانرژ لیتبد

  (Kossyvakis et al 2015). شده است يادیز

منحصر به فرد به  يانرژ لیدستگاه تبد کیبه عنوان  الکتریکترمو هايژنراتور که است طوالنی مدت

 دارد.را  تهیسیبه الکتر میگرما به طور مستق لیتبد ییتوانا ترموالکتریک ژنراتورهاي است. شناخته شده تیرسم

صفحه خنک کننده  کیو کیلکترترموا, ماژول یکلکتور حرارت کیمتشکل از  )الکتریکژنراتور ترمو( TEGکی

ساختار ، انیپایب دیعمر مف يدارا TEG کینجا که آز است. ا TEGیجز اصل کیاست که ماژول ترموالکتر

استفاده  باعث شده تا وسکوت در کار ادیاعتماد ز تیقابل نیوهمچن یلودگآبدون ، بدون قطعات متحرك، ساده

تلف  يانرژ يورآجمع  :به عنوان مثال، یابد شیشدت افزاه سال گذشته ب 20در طول  ژنراتور ترمو الکتریکاز 

 نیاز اگزوز وتام یخودرو وخروج هینقل لیحاصل از وسا يانرژ ،سنسورها يانرژ نیتام ،هاروگاهیشده از ن

-Chien). دهد را نشان می ژنراتور ترمو الکتریکشماتیکی از یک  5-1. شکل ایدر ریز يوحرارت برا يانرژ

Chang Wang et al 2012)  

  

                                                           
9_ Organic Rankine Cycle 
10 _ Thermoelectric Generator 
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 (Amir Yadollah Faraji et al 2013)  الکتریکنراتور ترموژ از شماتیکی :5-1شکل

 

است.  یکیو سپس به انرژي الکتر یبه انرژي مکانیک یانرژي حرارت لیتبد ،روش متداول براي تولید برق

اي، گرم شدن کره زمین و غیره، مانند تولید گازهاي گلخانه یمحیط ستیبا توجه به مسائل ز اخیر، هايدر سال

شده است. داده اي براي تولید برق انجام تحقیقات گسترده ،کننده منابع انرژي محدود هايه به عاملو با توج

آمده است.  دیپد ،متنوع ايیبا توجه به مزا ،بخش امید تکنولوژي کیژنراتور به عنوان  کیترموالکتر

ها و تعدادي از حرکت نیکند. بنابرایم لیتبد یکیرا مستقیم به انرژي الکتر ییژنراتور انرژي گرما کیترموالکتر

مستقیم  لیدر تبد بالقوه برنامه کیه دهند یارا ترموالکتریک بخش حذف شده است. ژنراتور نیها در اچرخش

 انرژي به یحرارت تلفاتانرژي  لیفناوري در تبد نیاست. استفاده از ا یکیبه توان الکتر یحرارت تلفات

  انرژي را بیش از حد بهبود دهد. لیهاي تبدسیستم یتواند بازده کلیم، یکیالکتر
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را به طور مستقیم به انرژي ) گرما( یتواند انرژي حرارت یم "11اثر سیبک"بر اساس  ترموالکتریک ژنراتور

 باشند: یم ریز ايیکه داراي مزا کند لیتبد یکیالکتر

  ینگهداري کمتر به دلیل نداشتن قطعات متحرك مکانیکنیاز به. 

 .بسیار قابل اعتماد هستند 

 .اندازه و وزن بسیار کوچک دارند 

 .داراي ظرفیت کار در دماي باال دارند 

 گیرند.یمورد استفاده قرار م یکیتلف شده به انرژي الکتر یانرژي حرارت لیآنها اغلب براي تبد 

 باشند. نیگزیتوانند منابع انرژي جا یم 

 و فضاي کمتر دارند. نهینیاز به هز 

 کمتر. یهاي عملیات نهیهز 

 خطر هستند. یساده، جمع و جور و ب 

 هستند. ستیسازگار با محیط ز 

 کم یو توان خروج )درصد 5معموال حدود ( لیوري نسبتا کم تبددر بهره ترموالکتریک ژنراتور ضعف

از قبیل  ،یمستقیم انرژي حرارت لیتکنولوژي امید بخش در تبد کیارائه دهده  ترموالکتریک ژنراتور .است

 Jacks delightus peter et al 2013; Ismail & Ahmed).است  یکیالکتر توان ، بهیحرارت تلفاتانرژي 

2008)    

  

  نیشیپ قاتیبر تحق يو مرور خچهیتار -5- 1

                                                           
11 - Seebeck effect 



۶٧ 
 

 اچهیدر يگزارش بر رو نیاست. اولشده  انجام يدیخورش ياستخرها ي درباره يادیز قاتیتاکنون تحق

 يدما انجام شد. 1902در سال  ینسکیتوسط کالس )مجارستان ایلوانیمدو در ترانس ي اچهیدر( يدیخورش یعیطب

 co26 هاچیدر نیا يدما نینشان داد. کمتر شیتابستان افزا يدر انتها m32 /1عمق در  co70مدو تا مقدار اچهیدر

  (Kreider & Kreith, 1981).  بهار بود لیدر اوا

 يدیخورش استخر کی يالدیم 1979مرده، در سال  يایالبقعه، در سواحل در نیدر ع ،یاشغال نیدر فلسط

-1در شکل  ).(Tabor & Doron1986 داحداث ش یلوواتیک 015 روگاهین کیبه همراه   2m  6250به مساحت

 يتجربه نیا از سپ ،يالدیم 1984 شده است. چند سال بعد در سال استخر نشان داده نیاتصویري از  6

ساخته شد  2m210000به مساحت يدیاستخر خورش کیمرده  يایالحعراوه واقع در در تیب در ز،یآم تیموفق

 18در هر مترمربع حدود  يدیاستخر خورش نیکند. ساخت ا دیمگاوات برق تول 5است  قادر شدی که ادعا م

روگاهی. در نابدییم لیموجود به نصف هم تقل اتیکه بعدها گفته شد، با توجه به تجرب یرقم داشت. نهیدالر هز

توسط شرکت سولمات  هانیتورب نیاستفاده شد. ا نیرانک يچرخه يهانیفوق از تورب يدیخورش استخر يها

  (Tabor & Doron, 1990).  بود شده ساخته ستمیس
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 & Tabor)  یاشغال نیمرده در فلسط يایدر سواحل در یلوواتیک 150 يدیخورش: استخر 6-1شکل

Doron, 1986) 

  

 دانشگاه يلهیوس است، به یقاتیتحق ي پروژه کیکه  کایدر تگزاس آمر EI Paso يدیپروژه استخر خورش

 شروع 8591بوده و از سال  2m3000 استخر نیشد. مساحت ا يگذار هیپا 8391در سال  EI Pasoدر  تگزاس

برق و آب  دیتول ،یصنعت يهاپروسه ينشان داده است که گرما يزیآم تیطور موفق کار کرده است و به به

ثبت  EI Paso کند. دیتول يدیاستخر خورش يآور با استفاده از فن کایآمر یدر جنوب غرب تواندی م را نیریش

 7- 1در شکل  (Lu et al., 2004).  جوش را در سابقه خودش داراست ي نقطه کینزد يها حرارتي  درجه

  تصویري از این پروژه نشان داده شده است.
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