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  :چکیده

 ،با گرادیان نمک غیرهمرفتی استخر خورشیدياز  توان تولید فرآیند ترمواکونومیکی ي مطالعه به ،پژوهشاین 

افزار  محاسباتی توسط نرم ي تولید برنامهاستفاده از  با ،این مطالعهدر . اختصاص دارد ،ي ارومیه دریاچه ي در حاشیه

EES  دماي هواي محیط وسرعت وزش باد ،میزان رطوبت نسبی شامل ،ازیموردن  يورودپارامترهاي  واردکردنو ، 

استخر یک اي از  مدل بهینه، است ي ارومیهیک مکان مشخص از ساحل دریاچهمربوط به  که ،شدت تابش خورشیدي

ي دریاچه سواحلدر احداث نیروگاه استخر خورشیدي اقتصادي - تحلیل اگزرژيخورشیدي ارائه شده است. سپس 

ي پایین استخر  هیال از طرح جدیدي براي استخراج حرارت پژوهشدر این همچنین،  انجام شده است. ارومیه

ي پمپ در فرآیند تولید توان از استخر خورشیدي، جا به دوفازي بسته طرح استفاده از ترموسیفون عنوانابخورشیدي، 

اتفاق  ،در صورت استفاده از پمپ(که حل مشکل ناپایداري استخر خورشیدي  که دو مزیت عمده دارد: است شده ارائه

تر که بیش از  و افزایش توان خالص خروجی و بازده تولید توان. به عالوه، براي استخرهاي با مساحت بزرگافتد)  می

دیگر از طریق  و متصل کردن آنها به هم رانکینهاي متعدد  یک ترموسیفون نیاز خواهد بود، با استفاده از سیکل

سازي مدل استخر  بهینه ازبه دست آمده  نتایجخواهد یافت. اي  هاي حرارتی، بازده کلی افزایش دوباره مبدل

مقدار بازده حرارتی استخر بیشینه  m2 100.000براي استخرهاي با مساحت باالتر از  دهند که خورشیدي، نشان می

 m 4/1ي پایین برابر  و براي الیه m 2/1ي میانی برابر  براي الیه ،نیز هاي استخر ي ضخامت الیه مقدار بهینه است.

در تمام  توان یمکه  دهد یمنشان  فصول مختلف سال، درشده،  بهینهبررسی رفتار استخر خورشیدي  حاصل شدند.

 ،پژوهشدر این  شده انجام اقتصادي- اگزرژيتحلیل بر اساس  از استخر خورشیدي، تولید توان نمود. ،فصول سال

احداث استخر  ي کل درصد از هزینه 50تا  25حدود مورد نیاز براي احداث استخر خورشیدي، نمک  تامین ي هزینه

ي ارومیه، احداث استخر خورشیدي در منطقه، بسیار به  گیرد و با توجه به نمک رایگان فراوان دریاچه را در بر می

  صرفه خواهد بود.

، اقتصـادي -اگـزرژي تحلیل ، تولید توان، با گرادیان نمک غیرهمرفتیاستخر خورشیدي ي ارومیه،  دریاچه: هاواژه کلید

  ، ترموسیفون دوفازي بستهبازده
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   فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم  عالمت اختصاري
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CON کندانسور 

EVA اواپراتور 

G ژنراتور 
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  مقدمه -1-1

آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده است؛ اما این  ،در جهان امروز آوري فنعلم و  ي شگرف توسعه

 .است از آن جمله زیست محیطها شده است که آلودگی  اي براي انسان ي بروز مشکالت تازه مایه یافتگی توسعه

 .آید می رشما جهانی به ارپاید ديقتصاا يتوسعه هاي شرط پیش ترین مهم از تمسفرا سالمت حفظ وزهمرا

 لکنتر ،کربن رنتشاا لکنتر ايبر نسانیا جامعه كمشتر شتال هاي سال عنوان به هیندآ هاي دهه ،رو ازاین

 جدید منابع از دهستفاا ینابنابرد؛ بو هداخو مینز هکر روي بر ننسااحیات  اومتد ايبر شتال و زیست محیط

 اتتغییر به متکی باید هیندآ در ژينرا جدید هاي . سیستمستا میالزامري ا فسیلی منابع جاي به ژينرا

 ارقر مورداستفاده يشیدرخو ژينرنظیر ا کربن ونبد ژينرا منابع آن در که باشد ديبنیا و ريساختا

 معد دلیل به نیز و سو  یک از شان آوري فن سادگی به توجه با پذیر هاي تجدید انرژي یددتر ونبد .گیرند می

 کنند می یفاا نجها در ژينرید اجد هاي سیستم در مهمی نقش یگرد سوي ازباله ز نظیر مشکالتی دیجاا

)Fthenakis & Kim, 2009(.  

ي اخیر در کشورهاي  رود. لذا در چند دهه ترین منبع انرژي در جهان به شمار می انرژي خورشیدي وسیع

آوري آن  اند و فن به فکر استفاده از انرژي طبیعی افتاده شان، ن، با توجه به موقعیت اقلیمیمختلف جها

حال یافتن  زیست و درعین تواند حفاظت از محیط سرعت در حال پیشرفت است. انگیزه چنین نگرشی می به

  .)Taheri et al., 2013( ید انرژي براي سالیان دراز باشدمنظور تول راهی مطمئن و پایدار به

اسـت.   قـرار گرفتـه   مورداستفادهاستفاده از منبع عظیم انرژي خورشیدي  تهاي مختلفی جه تاکنون راه

 هـا  ترین چالش است. مهم SGSP(1( با گرادیان نمکهمرفتی  غیراحداث استخر خورشیدي ها  یکی از این راه

در  همچنـین و  ي احـداث اسـتخر   در منطقه میزان شدت تابش خورشیدي، يخورشید استخریک در احداث 

  ).Leblanc et al., 2011در آن منطقه است ( نمک فراوانبودن دسترس 

                                                 
1- Salinity-Gradient Solar Pond, Non-Convective Solar Pond 
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 وجود نمـک فـراوان  نیز و  2ي ارومیه سواحل دریاچهدر  1میزان باالي شدت تابش خورشیديبه با توجه 

ي  تفاده کـرد. لـذا مطالعـه   حداث استخر خورشیدي در منطقه اسبراي ا شرایط مساعداز این  توان می دریاچه،

  رسد. ي ارومیه ضروري به نظر می خورشیدي در اطراف دریاچهامکان احداث استخر 

ي ارومیه، تعریف استخر  مرور کلیات پژوهش شامل: مطالعه دریاچه نامه، ابتدا در فصل اول به در این پایان

ایـم. سـپس در فصـل دوم     پرداختهبیان مسئله  و ي پژوهش پیشینهبا گرادیان نمک، همرفتی  خورشیدي غیر

است. در فصـل سـوم نیـز روابـط     ارائه شده ، و فرآیند تولید توان از آن مورد استخر خورشیديتوضیحاتی در 

صورت نمودارها و جداول در فصل چهارم آورده شده است.  به ریاضی حاکم بر مسئله آمده است. نتایج پژوهش

  شده است.  گنجانده ی براي کارهاي آتیهای گیري و پیشنهاد در فصل پنجم نیز نتیجه

  

  ي ارومیه دریاچه -1-2

غرب ایران  که در شمالست ا دنیا شور آب ي دریاچهایران و دومین  ي دریاچه نیتر بزرگارومیه  ي ریاچهد

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

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

1390(.  

بار اندوز، شهر چاي، نازلو و زوال  رود، گدار، ه، سیمینرود نهیزر يها رودخانهاز  عمدتاً ي ارومیه دریاچه

هایی مانند دشت  است که با داشتن دشت کیلومترمربع 51876این دریاچه آبریز  ي حوضه. شود یمتغذیه 

هاي ارزشمند  تبریز، ارومیه، مراغه، مهاباد، میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، آذرشهر، و اشنویه از کانون

  .)1388، زاده و منشی (نجفی جیالنی رود می شمار بهزندگی و فعالیت 

اي یستاد احسایت  شده است.مواجه  یسال خشکبا بحران  که ارومیه چند سالی است ي ریاچهد

ارتفاع دریاچه از سطح : «نوشته است 14/3/1394 در تاریخستاد این سخنگوي به نقل از  ي ارومیه دریاچه

 1/1274مکعب است. اگر سطح آب به مترمیلیون  576میلیارد و  2و حجم آب متر  62/1270آزاد  هايدریا

                                                 
1- Solar radiation 
2- Urmia lake 
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که  در حالی ،را احیاء شده بدانیم ي ارومیه دریاچهتوانیم  مکعب برسد، میمیلیارد متر 5/14و حجم آب به متر 

  .»سال جبران شود 10مکعب آب کم دارد که طبق برنامه باید در این میلیارد متر 12

ویر تص، 2- 1میالدي، در شکل  1984ي ارومیه در سال  دریاچه اي ویر ماهوارهتص، 1- 1در شکل 

رداد نوزدهم ختاریخ دریاچه در  اي ویر ماهوارهتص، 3-1میالدي و در شکل  2011دریاچه در سال  اي ماهواره

ارومیه به خوبی قابل ي  طبق این سه تصویر، روند تدریجی خشک شدن دریاچه آمده است.شمسی  1394

   مشاهده است.

، مهاجرهاي کمیاب پرندگان  گونهو هاي آبزي  گونه ندگی، ز یش میزان غلظت نمک در آب دریاچهبا افزا

ي زرد ایرانی و هزاران ها باعث انقراض گوزن 1همچنین این تغییر اکوسیستم .شود می مواجهخطر جدي  اب

اي بسیار  محدودههاي نمک در منطقه،  . وقوع طوفانخواهد شد محدودهساکن دیگر فرد  منحصربه ي گونه

باعث تخریب خاك و پوشش گیاهی ها  . وقوع این طوفاندهد میین زمان تحت شعاع قرار را در کمتروسیع 

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

  

 
                                                 

1- Ecosystem 
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  میالدي 1984سال ي ارومیه،  اي دریاچه ماهواره تصویر: 1- 1شکل 

  

  میالدي 2011سال ي ارومیه،  اي دریاچه ماهواره تصویر: 2- 1شکل 
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  1394رداد خم نوزدهي ارومیه،  اي دریاچه ماهواره تصویر: 3- 1شکل 

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

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

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

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

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

   باشد. تامین آب مورد نیاز دریاچه و افزایش تدریجی تراز آن می

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

  باشد. ي نهایی و حفظ پایدار شرایط دریاچه میالزامات الزم براي احیا

  : ند ازا عبارتي ارومیه  خشک شدن دریاچهبراي حل مشکل  شده مطرحهاي  ترین بحث از مهم دو مورد

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

جبران میلیون نفر از جمعیت استان،  5/3نیازهاي شرب و صنعت بیش از  نیتأم باهدف عمدتاًاین طرح  .است

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

هاي  و کاهش تنش 1425شود. از اهداف دیگر طرح، پیشگیري از بروز بحران آبی در افق  مدرن اجرا می

  .کند حل نمی ییتنها بهرا  ي ارومیه دریاچهمشکل  ،ارسرود انتقال آب از البته  .آبی است اجتماعی ناشی از کم

اي  ساده دیگر کار ي به حوضه  واقعیت این است که انتقال آب از یک حوضه: خزرب. انتقال آب از دریاي 

 و اقتصادي  طرح ازنظر فنی، عملیاتی ست که اینبحث در اجراي چنین طرحی، این ا نیتر مهمنیست. 
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