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:چکیده

-هاي فسـیلی، تـالش  دلیل کمیابی سوختبه. خورشیدي به سطح قابل توجهی رسیده استهاي هاي اخیر استفاده از انرژيدر سال

-هاي استفاده از سوختبا توجه به روند رو به رشد هزینه. استهاي جایگزین صورت گرفتهاي بري یافتن منابع انرژيهاي گسترده

مقدار انرژي خورشیدي که در یـک سـاعت بـه    . استههاي خورشیدي محبوبیت بیشتري نیز پیدا کردهاي فسیلی، استفاده از انرژي
به انرژيدستیابیهايراهازیکیپژوهشگرانعقیدهبه. باشدرسد بیش از کل انرژي مصرفی جهان در یک سال میسطح زمین می

هزینـه داقلحـ باکهخورشیديهايهجمع کنندنمونهیک.خورشیدي استهايجمع کنندهازاستفادهبزرگمقیاسدرخورشیدي
گرم کـردن آب نمـک بـا غلظـت     به وسیلهراخورشیدکه انرژيهستندبزرگخورشیديهاياستخرکرداستفادههاآنازمی توان

در این مقاله پس از معرفی استخرهاي خورشیدي و بررسی اصول کلی آن، به بررسی کاربرد این استخرها .کندمیآوريجمعباال، 
.پرداخته شده استایران براي استفاده از این فناوريو موقعیت در کشاورزي

هاي تجدیدپذیر، استخر خورشیدي، انرژي در کشاورزيانرژي: هاي کلیديواژه

مقدمه

میلیون تن از جرم 2/4در هر ثانیه .استدیگرهايتمام انرژيمنشاءوحیاتسرآغازبلکهانرژيعظیممنبعخورشید

بهتوانمیرانورانیکرهاست، اینزمینوزنبرابرهزار333حدودبا توجه به وزن خورشید که. شودخورشید به انرژي تبدیل می
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خورشیديگرماییتاسیساتقیمتکاهشمنظوربه. )1388، دبهدا(آوردحساببهآیندهسالمیلیارد5تاعظیم انرژيمنبععنوان

به ویژهخورشیدياستخرهايمنظوراینشود، براياندیشیدهانرژيرهو ذخیآوريجمعبرايترياقتصادهايبایست راهمی

شدهپذیرفتهزیاديهايسالکه برايحلیراهوسادهواعتمادقابلمنبعیکعنوانبهنمکگرادیانخورشیدي بااستخرهاي

.گرددمیمعرفیاست

، چه طبیعی و چه استخر. شودیدي استفاده میذخیره انرژي خورشآوري واي است از آب که براي جمعدنهباستخریک 

آب شیرین، نور خورشید که به استخردر یک . ساخت بشر، محتوي آب شور است، که داراي عملی متفاوت با آب شیرین است

ه عمق تر بو آب سرد سنگینآیدبیعی آب گرم شده به سطح میطور طهوسیله انتقال گرما بهکند و برسد آب را گرم میحوضچه می

دمايهمین باعث تغییر . رودماي طبیعی مخلوط نشده و باال نمیوسیله انتقال گرهتر است و بآب شور از آب شیرین سنگین. رودمی

شود، و در زیر آن آب شور قرار دارد روي آب یک الیه نازك سطحی از آب شیرین تشکیل میدر . شودمیاستخربیشتري در درون 

آب شور گرم شده از براي استخراج گرماي تولید شده در عمق این استخرها، . داغ تر استآبشویمتر ککه هرچه به  عمق نزدی

یک خنک کننده مایعات به بخار درشود، یعنی در جایی که گرماي آن گر گرما پمپ میشود و به یک تبادلکشیده میاستخرته 

Andrews)شودارتی استفاده میهاي حرطور مستقیم از مبدلو یا بهشودتبدیل میفشرده and Akbarzadeh, 2005;

Jafarzadeh, 2006).ي بسیاري از کشورهاي که خواستهقابلیت تولید آب شیرین،استخرها بردتوان از ایني دیگري که میبهره

;Garg, 1987)د باشگرم و خشک است، مییماقل Szacsvay et al, 1999).

خورشیديي تاریخی استخرهايسابقه

بـه اما،تادامه یاف1967سال تاشد وآغازفلسطین اشغالیدر1958سال در خورشیدياستخرهايزمینهدرمطالعاتاولین

.)(Tabor, 1981مانـد متوقفاین زمینهدرتحقیقاتفسیلی،ارزانهايانرژيبامقایسهخورشیدي، درانرژيترگرانهزینهدلیل
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در. شـد شـروع خورشـیدي زمینه اسـتخرهاي درتحقیقدنیاکشورهايازبسیاريدربحران انرژي،دنباله ببعد،به1973از سال 

دامنـه مطالعـات فـارس خلـیج حاشیهبعضی کشورهايوهندوستاناسترالیا،،فلسطین اشغالیامریکا،در کشورهاياخیرهايسال

.(Hull et al., 1989)استشدهانجامخورشیدياستخرهايعملکرددر موردداري

ادامهاما(Akbarzadeh and Ahmadi, 1980)شددر دانشگاه شیراز انجام 1980سال دراندکی،نظريمطالعاتایراندر

مـدت ه بو شدساختهمتر مربع4مساحتبهکوچک،استخر خورشیديیکمشهدفردوسیدانشگاهدر،1375در سال .نکردپیدا

استخرخورشیديیکرفتارتهران نیزدانشگاهموسسه ژئوفیزیکدر.)1379جعفرزاده، (گرفتقرارمطالعهومورد بررسیسالچهار

).1376نژاد، محمدوبیدختی(د شبررسیمدت کوتاهیبهمتر مربع8/1مساحت بهکوچک،

نمـک آباسـتخرهاي نمونـه اولـین نیومکزیکـو دانشگاهدرتوانستبریانتهاواردپروفسورتحقیقاتیگروه1975سالدر

انـرژي آوريجمـع منظـور نقطه بهترینعمیقدرمتر5/2عمق بهومتر15قطر بهبوداستخريکهبسازد،راالیهدوخورشیدي

الیـه دردمـا تغییـر حالیکهدربریانت،گروهاستخردر. بودافقبادرجه34زاویه ي داراياستخراینهايدیوارهبیشتر،خورشیدي

-مینشانراروزشبانهدرلسیوسسدرجه15خارج هوايدرمحیطدماي اختالفبود،لسیوس سدرجه5/1کمتر از استخریرینز

حـرارت هـم بازنتابداستخربهآفتاببودن هوا،ابرياثردرهمهفتهیکاگرحتیکهدادنشانگروهاینمطالعاتوهابررسی.داد

درجه 4/0شبانه روز فقط طبقات زیرین دردمايهفته یخ بست، 2مدت براياستخررويکهوقتیحتیماند،میثابتاستخرکف

).Sutton, 1981و 1371نوشین، (کرد میتغیر سلسیوس

انواع استخرهاي خورشیدي

از انتقـال  در حالت کلی دو نوع استخر خورشیدي وجود دارد که در هر دو.در حالت کلی دو نوع استخر خورشیدي وجود دارد

بنابراین هر دو نوع باعث . گرددشود، جلوگیري میگرما توسط جریان همرفتی و تبخیر سطحی که باعث افزایش تلفات گرمایی می

. شوندتولید گرما می
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ایـن نـوع   . در این استخرها انتقال گرما بـه صـورت همرفتـی وجـود دارد    . باشندنوع اول استخرهاي خورشیدي همرفتی می

کنند و نیازي به اضافه کـردن نمـک   شود، از آب تازه استفاده میها استخرهاي سطحی یا کم عمق نیز گفته میکه به آناستخرها 

. گیـرد ي پالستیکی درون این قالب قرار میشوند و یک بشکهها معموال از یک قالب بتنی عایق بندي شده ساخته میآن. باشدنمی

هاي خورشید باال رود و به گرم شدن بیشتر ف آن به رنگ مشکی است تا میزان جذب تابشگردد و کسپس بشکه با آب تازه پر می

در اکثر این استخرها، به منظور کاهش تلفات گرمایی و جلوگیري از انتقال گرما به هواي پیرامون، سطح آب توسط . آب کمک کند

این استخرها خـود بـه سـه نـوع     . غیرهمرفتی هستندنوع دوم استخرهاي خورشیدي .(Garg, 1987)شود هایی پوشانده میشیشه

. شوندتقسیم می

(STSP)استخرهاي خورشیدي اشباع شده 

کند، به دلیـل تغییـر چگـالی نمـک،     تنها هنگامی که دما تغییر می. شونداین استخرها به طور کانل با آب نمک اشباع پر می

پـذیري آن  است که با افزایش دماي آب در پایین استخر، میزان انحاللاین بدین معنی. یابدمقدار نمک موجود در استخر تغییر می

بنابراین آب گرم شده در کف استخر توانایی باال آمدن و انتقال گرماي موجوداز سطح بـه محـیط اطـراف را نـدارد     . یابدافزایش می

(Anderson, 1958; Wilson and Wellman, 1962) .درسـت  . باشـد سیار حائز اهمیت میانتخاب نوع نمک در این استخرها ب

-کردد و عملکرد کلی اسـتخر را کـامال بـرهم مـی    کردن محلول با چند نوع نمک موجب کاهش چگالی ان در دماهاي خاصی می

.(Garg, 1987)زند

استخرهاي خورشیدي ویسکوزیته ثابت

در این حالت آب توانایی انتقال . شودمیي ژالتینی براي غلیظ کردن آب استفادهدر استخرهاي ویسکوزیته ثابت از یک ماده

ي قابل توجه در ایـن گونـه اسـتخرها    نکته. گرددگرما به صورت همرفتی را ندارد و گرماي تولید شده در درون استخر محبوس می

نمایـد، در عـین   ي الزم غلـیظ قدري باشد که بتواند آب را براي جلوگیري از جریان همرفتی به اندازهاین است که مقدار ژل باید به
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قدر زیاد باشد عالوه بر این باید مقاوت ماده آن. حال آنقدر زیاد نباشد که مانع از جذب انرژي خورشیدي و باال رفتن دماي آب گردد

.(Garg, 1987)که مانع از رسوب کردن آن در کف استخر گردد 

استخرهاي خورشیدي گرادیان نمکی 

اسـتخر بـاالیی ناحیـه درشـوري حـداکثر .شـود مـی شوري ذخیـره افزایشباناحیهسهدرآب،)1شکل (این استخرهادر

-مـی بهتـر حرارتی استخرعملکردباشدکمترچههرناحیهاینضخامت). درصد وزنی3/3(ست دریاآبشوريحدوددرخورشیدي

بـه زیرینالیهازنمکانتقالیاووزش بادازناشیسطحیاختالطقبیلازعواملیناحیه، به دلیلاینپیدایشرحالهبهاما. شود

شرایط حفاظتدرکهمتر استسانتی30تا 10حدوددرالیه سطحیمعمولضخامت.استناپذیراجتناباستخر خورشیدي،سطح

ناحیهدر.پذیردمیصورتدر عمقهمرفتیحرکت،چگالییکنواختیدلیله بالیه سطحی،دررسدمیهمبیشترومترنیمبهنشده

امکـان چگـالی افـزایش بـه دلیـل  .برسدخودمقدارحداکثربهتاکندمیپیداافزایشبا عمقخطی،شبهطوره بآب،چگالیوسط

ناحیـه تـرین سـنگین کـه زیرین،الیهدر.باشدمیمتر5/1تا 1حدوددرالیهاینعمق.نداردوجوداین ناحیهدرهمرفتیحرکت

همرفتـی حرکتناحیه اخیر،دربراینبناباشدمیاشباعبهنزدیکحدو دریکنواختنسبتانمکآبگالیچاست،استخر خورشیدي

.)(Tabor, 1981تواند برسدمیهممتردوتانیازبهبستهواستمتغیراین ناحیهضخامت.پذیردمیصورت

جایی الیه جابه: 2، (UCZ)فت باالییالیه همر: 1. بنديالیهساختارباخورشیدياستخريطرحواره.1شکل

(LCZ)الیه همرفت پایینی: 3، (NCZ)میانی
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استخراج انرژي از استخرهاي خورشیدي

-در روش اول که متداو. وجود دارد(LCZ)ي همرفت پایینی طور کلی دو روش براي استخراج گرماي تولید شده در الیهبه

به منظور جلوگیري . کنندهایی مناسب به درون مخزنی پمپ میتوسط نازلترین روش است، آب نمک گرم شده در کف استخر را

سپس گرماي آب نمک توسط یـک میـدل   . شوداین کار به صورت آهسته انجام می(NCZ)ي گرادیان نمکی از تحلیل رفتن الیه

.)(Tabor, 1980د شوگردد و آب نمک سرد شده دوباره از پایین به درون استخر باز گردانده میخارجی منتقل می

کـار گذاشـته شـده    (LCZ)ي همرفـت پـایینی   روش دوم به این صورت است که گرما درون یک مبدل حرارتی که در الیه

ي گرادیان نمکـی  بهترین حالت زمانی است که مبدل دقیقأ در زیر الیه. )(Hipsher and Boehm, 1976گردد است، محبوس می

(NCZ)همرفت پایینی کمک کند و بیشـترین  يتواند به جریان همرفتی در الیهدر این حالت گرماي محبوس شده می. قرار گیرد

آید، به چگونگی طراحی استخر و دست میمقدار انرژي مفیدي که از استخرها به. .)(Tabor, 1981دست آورد ي گرمایی را بهبازده

نسبت مقدار گرماي اسـتخراج شـده بـه مقـدار     . بستگی دارد(LCZ)ي ذخیره ساز گرما احیههمچنین میزان انرژي ذخیره شده در ن

.)(Al-Jamal and Khashan,1998باشد ي گرمایی استخر میگر میزان بازدهانرژي خورشیدي تابیده شده به سطح استخر، بیان

در کشاورزي و زراعتکاربرد استخرهاي خورشیدي

-مـی افزایشدائمیرا بطورغذاتولیدتواناییمعموالکشاورزي،سالیانهاز دورهخاصیهايزماندرن،پاییحرارتازاستفاده

استخوبیمنبعکاراینبرايخورشیديانرژي.استمشخصکشاورزيهايفرآوردهمختلفبراي انواعگرماییانرژيمقدار.دهد

(Hull et al., 1989)..ي کم تا زیاد را دارا هستند و هاي گرمایی در دامنهتوانایی تولید انرژيخورشیدياستخرهاياز آنجایی که

.رسندمینظربهبسیار مناسبهااستفادهنوعاینجهتي دیگر متفاوت است،دماي هر الیه با الیه
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خشک کردن محصوالت زراعی

ییز در منـاطق معتـدل در حـالی برداشـت     در فصل پاگندمجو وهاي محصوالت زراعی ماننددر مناطق معتدل برداشت دانه

ها براي مدت زمان طوالنی، نیاز است که دمـاي  منظور انبار کردن و نگهداري این دانهبه. شوند که داراي رطوبت باالیی هستندمی

% 30ام برداشـت  در هنگذرت،رطوبتامریکاکشوردرطور مثال به. گردندها خشک میها تا میزان زیادي پایین آورده شود و دانهآن

رطوبـت صددرکاهشاینبرايالزممیزان انرژي. شودگیريجلوآنشدنفاسدازتابرسد% 15است اما براي نگهداري باید به 

ي درجـه 5در اغلب موارد در هنگام خشک کردن نیاز است تا دمـاي هـواي مـورد اسـتفاده حـدود      .استMJ/m3600ذرت، برابر 

بـه  کـه یافـت، دسـت تـوان میباالتربسیاردماهايبهفسیلیهايسوختازناشیگرمايبا. محیط باشدسلسیوس باالتر از دماي 

. هسـتند ایـده آل منظوراینبرايخورشیدياستخرهاي. کندمیکاهش پیداذراتدرموجودپروتئیناماکند،خشکراسرعت دانه

ذخیـره خوددرراگرمازیاديمقدارتوانند هنوزمیدروفصلدربنابراینورسدمیخودبه حداکثرتابستاناواخردرهاآندمايزیرا

ومتـر دوعمق.کندپیداافزایشسازذخیرهالیهعمقکهاستزراعت، الزمفصلدر،دماحداکثرآوردندستهبراي ب. داشته باشند

ازاستفادهمواردگونهایندرحرارتبراي انتقالراهترینتقیممسوترینسریع. تاسالایدهاین حالتدرزیرین،ناحیهبرايبیشتر،یا

.(Hull et al., 1989)باشدمیهوابهسیالهاي حرارتیمبدل

هاتأمین گرمایش گلخانه

نیـاز خـارجی گرمـاي بـه زمستانفصلدربه همین خاطر.شودمیگلخانه استفادهاز،گیاهانوريبهرهدورهافزایشجهت

-ایـن درکننـد فراهمراهابراي گلخانهمورد نیازگرمايتوانندمیگرمامدتبلندذخیرهدلیل ظرفیتهبخورشیديرهاياستخ.است

ساز گرماشـده، بنـابراین   ي ذخیرهزیاد بودن عمق استخر موجب افزایش ارتفاع ناحیه. باشدزیادکافیبه حدبایداستخرعمقصورت

حاصـل فصـل سـرما  سرتاسردرالزمگرمايهمچنین. گیردرماي بیشتري در اختیار قرار میمیزان حجم آب بیشترب گرم شده و گ

خاكدرقطرهقطرهراگرمآبیاکرد واستفادهتوانمینیزگلخانهخاكدرمدفونهاي حرارتیمبدلازگرماانتقالرايب.شودمی
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توان استفاده کرد میخوبیهبنیزها،مرغداريوحیواناتهداريمناطق نگها،اصطبلگرمایشدرخورشیدياستخرهايزا.کردوارد

(Hull et al., 1989).

موقعیت ایران

بهتوجهباورشیدي جهانخوکمربندرويبرکشورمانگرفتنقراروشمالیکرهدرنیمایرانجغرافیاییموقعیتبهتوجهبا

مسـتعد بسیارمناطقازوبودهمطلوب برخوردارتوانوقدرتباخورشیدورنتابشازکهاستازکشورهایییکیایرانکهنکتهاین

متوسـط ومترمربعبرساعتکیلووات4آفتاب روزانهمتوسطمیزان تابشکهياگونهبهاستخورشیديانرژيازگیريبهرهبراي

بـه وبـوده شتریبیزدمانندکشورمانکویرييشهرهادراعداداینکهباشدمیسالدرساعت2800از بیشترآفتابیساعاتتعداد

نـور و انـرژي   تـابش ازبیشـتر اسـتفاده بـراي دلیلیخوداینکهدریاسطحازایرانشهرهاياکثربااليارتفاعنیزورسدمی3200

).2010گالوي و گالوي، (است خورشید

انـرژي مناسـب بـالقوه کننـده و مصرفزیادشیدخورتابشباهمراهرایگان،زمینوعوامل مهمی همچون منابع آب، نمک

درکـه ایـران درخورشیديانرژيمتوسط روزانهتابش.کنندمیپذیرتوجیهمحلیکدراحداث استخر خورشیدي  راخورشیدي،

درمربـع تـر بـر م وات175تـا  220از است،ابرياکثراکهخزرحاشیه دریايازغیربهاست،گسترده40°تا25°عرض جغرافیایی

احـداث وپراکندهدرروستاهايکشاورزيمدرنیزاسیون. داردقراریمناسبي محدودهدرایرانبراینبنا.)1364صمیمی، (استتغییر

دور الزامـی چنـدان نهايآیندهدرراتجدیدپذیرهاياز انرژياستفادهها،بیابانوکویرهاحواشیدرو صنعتیمسکونیهايمجتمع

ازاسـت کـرده قـرار بـر انرژيوآب نمکصنعتمیانکهخاصیارتباطدلیلبهاستخرهاي خورشیديمیانایندر. اختسخواهد

.استخاصی برخوردارهايویژگی
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گیرينتیجه

انرژيمصرفبهروز افزوننیاز.استجهانمستعدبسیارکشورهايجملهازخورشیديانرژيبودندارالحاظازایرانکشور

هايانرژيتاداشتخواهدآنبرنیزمارادیگر،طرفازهاآنمحیطیزیستمسائلوطرفیکازفسیلیهايسوختمحدودیتو

هستنداستفادهموردجهانکشورهايازبسیاريدرکهرانمکآباستخرهاي خورشیديجملهازانرژيتولیدنوینهايروشونو

.قراردهیمبررسیمورد

خورشیديیعنی استخرهايپذیرتجديهايانرژيازاستفادهسادهنسبتاهايفناوريازیکیمعرفیمقالهنایاساسیهدف

:کردگیريتوان نتیجهمیخالصهطورهب.دبودنیاي کشاورزي درر زمینهآن دفعلیکاربردهايبررسیو

ا ایـن طـرح،   ام.شودمیروز بیشتربهروزدارندهکوسیعیکاربردهايبهبا توجهدنیادرخورشیدياستخرهاياحداثاهمیت

.کندپیداراخودواقعیجایگاهتاداردالزمزمانمدتیمرحله اجرادرهموتحقیقاتمرحلهدرهم

درورایگـان، ومناسـب هـاي بودن سـایت دسترسدرخورشیدي،تابشزیاد بودنبهتوجهباخورشیدياستخرهايساخت

.استپذیرامکانکامالایران،درشورآببودن منابعاختیار

دلیـل هبتنهانهایراندرهاارزنده آنکاربردبنابراین.هستندنمکوآباز صنایعايآمیزهحقیقتدرخورشیدياستخرهاي

.بگیردارزیابی قراروتوجهموردبایدوابستهصنایعایجادخاکی ووآبیمنابعازشوريکاهشلحاظه بنوین بلکههايانرژيتولید
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An investigation of solar pond application in agriculture and potential

of using it in Iran

Abstract

The use of solar energy in recent years has reached a remarkable edge. The continuous

research for an alternative power source due to the perceived scarcity of fuel fossils is

its driving force. It has become even more popular as the cost of fossil fuel continues to

rise. The earth receives in just 1 h, more energy from the sun than what we consume in

the whole world for 1 year. Researchers suggest that using solar collectors is one

method in accessing solar energy in large scales. A solar pond is a simple and low cost

mean to collect and store solar energy in the form of hot high-density salt water. After

an introduction of solar ponds and reviewing its general principles, this paper

investigate the application of these ponds in agriculture and Iran location for using this

technology.

Keywords: agriculture, solar pond, solar energy, salinity
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