
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 حرارتی خورشید سازي انرژي ذخیرهبراي  استفاده از فناوري استخر خورشیدي

  کنفرانس بین المللی چهارمین
  رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي

 
  
  
  

   حرارتی خورشید سازي انرژي ذخیرهبراي  استفاده از فناوري استخر خورشیدي
  هاي تجدیدناپذیر نگهداشت انرژي با رویکرد

  
  مرتضی خلیلیان

  m.khalilian@urmia.ac.ir استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه،

  
  

  چکیده
با پشرفت روزافزون علم و تکنولوژي و به تبع آن صنعتی شدن کشورها، تقاضاي انرژي بشدت افزایش پیدا کرده است و در 

و  هاي فسیلی سوخت ود منابعبه دلیل کمب. باشد هاي فسیلی بعنوان منبع تامین انرژي می حال حاضر بشر وابسته به سوخت
. هاي جایگزین صورت گرفته است ي یافتن منابع انرژيااي بر هاي گسترده شتالاثرات مضر زیست محیطی استفاده از آنها، 

شوند که در سالهاي  برداري از انرژي خورشید محسوب می هاي نوین در زمینه بهره استخرهاي خورشیدي از جمله تکنولوژي
آمیزي  و در بسیاري از کشورها بطور موفقیت اند ساز انرژي حرارتی توجه زیادي را به خود جلب کرده اخیر به عنوان یک ذخیره

انواع معرفی  ضمناین مقاله در . باشد این تکنولوژي میاز گیري  هرهنیز داراي پتانسیل باالیی براي بایران . روند بکار می
ي استفاده و موقعیت ایران برا صنایع مختلف به بررسی کاربرد این استخرها در ها،استخرهاي خورشیدي و بررسی اصول کلی آن

  .از این فناوري پرداخته شده است

  .خورشیدحرارتی استخر خورشیدي، انرژي  ،سازي انرژي ذخیره :کلمات کلیدي
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  مقدمه - 1

هاي جایگزین را بیش از پیش نمایان  هاي فسیلی، اهمیت نیاز فزاینده به انرژي محدودیت روز افزون استفاده از سوخت
  . سازد می

 خورشید جرم از تن میلیون 2/4ثانیه  هر در .است دیگر هاي انرژي تمام منشاء و حیات سرآغاز بلکه انرژي منبع عظیم خورشید
 عنوان به توان می را نورانی کره این است، زمین وزن برابر هزار 333 حدود که خورشید وزن به توجه با .شود می تبدیل انرژي به

و  است جهان در پاك انرژي منبع ترین وسیع خورشیدي انرژي. ]1[ آورد حساب به آینده سال میلیارد  5تا  انرژي منبع عظیم
 تابشی انرژي .باشد می جهان مناطق اکثر در آن بودن دسترس قابل است،  داده برتري ها انرژي دیگر به را انرژي این که مزیتی

 .کنند می مصرف سال یک طول در زمین ساکنان که است انرژي کل از بیش تابد می زمین به ساعت هر در از خورشید که
 کنیم، مهار را یتابد م جهان مسطح مناطق به که تابشی خورشید انرژي از چهارم یک فقط توانستیم می اگر کارشناسان معتقدند

 خورشیدي گرمایی تاسیسات قیمت کاهش منظور به. سازیم برآورده را جهان انرژي فعلی بودیم نیازهاي قادر راحتی به
 ویژه به خورشیدي استخرهاي منظور این براي شود، اندیشیده انرژي ذخیره و آوري جمع براي تري هاي اقتصادي راه بایست می

 شده پذیرفته زیادي هاي سال براي که حلی راه و ساده و اعتماد منبع قابل یک عنوان به نمک با گرادیان خورشیدي استخرهاي
 از استفاده بزرگ مقیاس در خورشیدي انرژي به دستیابی هاي راه از یکی پژوهشگران به عقیده .گردد می معرفی است
 کرد، استفاده آنها از توان می هزینه لقحدا با که خورشیدي هاي کننده جمع نمونه یک. است خورشیدي هاي کننده عجم

  .هستند بزرگ خورشیدي رهاياستخ
 دلیل به اما. ]2[ یافت ادامه 1967 سال تا و شد آغاز اسرائیل در 1958 سال در ورشیديخ رهايخاست زمینه در مطالعات اولین
 بعد، به 1973 لاس از. ماند فقمتو زمینه این در قاتیحقت فسیلی، ارزان هاي انرژي با ایسهقم در ورشیدي،خ انرژي گرانتر هزینه

 در یراخ هاي لاس در. شد عشرو يخورشید رهايخاست زمینه در یقحقت دنیا کشورهاي از بسیاري در انرژي، رانبح دنبال به
 عملکرد مورد در داري دامنه مطالعات فارس لیجخ حاشیه کشورهاي بعضی و هندوستان استرالیا، ،اسرائیل امریکا، کشورهاي

 یداپ ادامه اما شد انجام شیراز دانشگاه در 1980 سال در ،دکینا مطالعات ایران در. است شده انجام يخورشید هاياستخر
 آن، رفتار که شد تهخسا عمترمرب 4 مساحت به کوچک، يخورشید رخاست یک مشهد فردوسی دانشگاه در 1375 سال در. نکرد

 يخورشید رخاست یک رفتار نیز تهران اهدانشگ وفیزیکژئ موسسه در. ]3[ گرفت رارق مطالعه و بررسی مورد لسا چهار مدت به
   . شد بررسی کوتاهی مدت به  عمربمتر 1.8 مساحت  به کوچک،

 رهايخاست. کرد گوناگونی هاي استفاده توان می آنها در شده یرهخذ گرماي از ،ورشیديخ رهايخاست اصخ ویژگی به رظن
ط شرای در پاییز، در ها و دانه سایر و گندم جو، معتدل، مناطق رد. دارند نیز زراعت و اورزيکش زمینه در کاربردهایی ورشیديخ

 فرآیند در اتاوق اغلب. وندش می شتکخ پایینی، رطوبت میزان تا مدت، بلند یرهذخ براي س،پس و وندش می برداشت باال رطوبتی
 از ناشی گرماي با. برسد طیحم دماي از باالتر سلسیوس هدرج 5 دماي به استفاده مورد هواي که است الزم کردن، شکخ

 ذرات در موجود پروتئین اما کند، شکخ را دانه رعتس به که یافت، دست توان می باالتر بسیار دماهاي به فسیلی هاي تخسو
 ودخ حداکثر به تابستان رخاوا در آنها دماي زیرا .دنهست آل ایده ورظمن این برايورشیدي خ رهايخاست .کند می پیدا شکاه
 ريو بهره دوره شافزای جهت. باشند داشته یرهخذ ودخ در را گرما زیادي دارمق هنوز توانند می درو فصل در بنابراین و رسد می

 دلیل بهورشیدي خ رهايخاست. است نیاز زمستان در ارجیخ گرماي به ورتص این در. شود می استفاده انهگلخ از گیاهان،
 تا دباش زیاد کافی حد به باید رخاست عمق اینصورت در کنند فراهم را نیاز مورد حرارت توانند می گرما بلندمدت یرهخذ ظرفیت
 توان می نیز انهخگل اكخ در مدفون گرمایی هاي مبدل از گرما القانت براي .شود حاصل سرما فصل رتاسرس در الزم گرماي

 نگهداري مناطق ها، اصطبل شگرمای درورشیدي خ رهايخاست از .کرد وارد اكخ در رهقط طرهق را گرم آب یا و کرد فادهاست
  .کرد استفاده توان می وبیخ به نیز ها مرغداري و حیوانات

  
  خورشیدي انواع استخرهاي - 2

 بدون استخرهاي و )عمق کم خورشیدي استخرهاي( حرارتی جابجایی با استخرهاي کلی، دسته دو به خورشیدي استخرهاي
 استخر در شده ذخیره حرارت اتالف از جلوگیري براي خاص روش یک از آنها از کدام هر در .شوند می تقسیم حرارتی جابجایی
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اشباع  خورشیدي استخر نمک، گرادیان خورشیدي استخر از عبارتند حرارتی جابجایی بدون استخرهاي. شود می استفاده

  . غشایی خورشیدي استخر و ژل خورشیدي استخر ،)تعادلی(
  

  
  انواع استخرهاي خورشیدي: 1شکل

  
 نمک گرادیان خورشیدي استخر - 1- 2

 خورشیدي شود، استخر می مشاهده که همانطور .دهد می نشان را نمک گرادیان خورشیدي استخر از شماتیکی 2 شماره شکل
 3زیرین جابجایی و الیه) NCZ( 2جابجایی بدون ، الیه)UCZ( 1فوقانی جابجایی الیه. است شده تشکیل الیه 3 از نمک گرادیان

)LCZ( . بدلیل و نبوده زیاد آن ضخامت ،دارد وجود کهسطحی  اختالالت دیگر و باران ریزش باد، وزش علت به فوقانیالیه 
 به نزدیک یا صفر برابر الیه این در نمک غلظت. است یکنواخت دماي و نمک غلظت داراي طبیعی جابجایی و شده یاد اختالالت

 بدون یا میانی الیه در .است سانتیمتر 20 تا 10 حدود در معموالً الیه این ضخامت همچنین. است دریا آب شوري حد در صفر
 وجود بدلیل. گویند می نیز یگرادیان الیۀ الیه، این به علت همین به شود می زیاد استخر عمق افزایش با نمک غلظت جابجایی،
 ضریب. گیرد می انجام رسانش طریق از تنها آن در حرارت انتقال بنابراین و است جابجایی هرگونه فاقد الیه این ،نمک گرادیان
 را اصلی نقش و کرده عمل عایق همچون الیه این بنابراین و است کوچکی نسبتا عدد که است W/m°C 0.6 برابر آب رسانش

 الیه. دهد می تشکیل را استخر ضخامت نصف حدود در و بوده تر ضخیم الیه این. دارد عهده بر خورشیدي استخر کارکرد در
 ذخیره الیه آن به دلیل همین به کند می ذخیره خود در را انرژي الیه این، است اشباع محلول حد در نمک غلظت داراي زیرین
 طبیعی جابجایی مختلف، مناطق در دما تفاوت اثر بر الیه، این در نمک غلظت بودن یکنواخت دلیل به. گویند می هم انرژي

  . است یکنواخت نیز دمایی لحاظ از بنابراین و دهد رخ تواند می

  
  نمک گرادیان خورشیدي استخر از شماتیکی :2شکل

                                                   
1 Upper convective zone 
2 Non-convective zone 
3 Lower convective zone 
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 کننده جذب قسمت یکی یعنی خورشیدي انرژي جذب هاي سیستم کلیه در معمول قسمت دو خورشیدي استخر یک در

 استخرهاي در زیرین الیه .اند شده ترکیب یکدیگر با گرم آب نگهدارنده مخزن قسمت دیگري و حرارت آوري جمع و تشعشع
 اثر بر .است قیاس قابل میانی الیه با ضخامت لحاظ از الیه این. دارد عهده بر راحرارت  نگهداري و جذب وظیفه خورشیدي

 و نگهداري براي .شود اندیشیده تدبیري باید آن حفظ براي بنابراین، رود می بین از زمان مرور به نمک گرادیان پخش، فرآیند
 هم تا شود می افزوده سطحی الیه به پیوسته صورت به کم غلظت با نمک آب یا شیرین آب نمک، گرادیان این از حفاظت
و  آوري جمع سطح از شور آبهمزمان  و نکند پیدا افزایش الیه این غلظت اینکه هم و باشد شده آب سطحی تبخیر جبران
 طرف از و تخلیه طرف یک از الیه این آب پیوسته طور به باید. است ترتیب همین به وضعیت نیز زیرین الیه در. شود می خارج
 خورشیدي استخرهاي در .است معمول بیشتر بزرگ استخرهاي در روش این که شود اضافه باال غلظت با نمک آب دیگر

 جنس از اي استوانه بداخل نمک ریختن توسط عمل این معموالً که شود می تزریق استخر زیرین الیه به نمک مقداري کوچکتر،
 از باالتر کمی از استوانه ابتداي. پذیرد می صورت گویند، می هم نمک شارژر آن به و است متصل استخر دیواره به که اتیلن پلی

 الیه این غلظت تا شود می باعث آید می پایین استوانه این از که نمکی .شود می ختم میانی الیه انتهاي به و شروع استخر سطح
  .بماند باقی اشباع حد در همیشه

  
 نمک گرادیان خورشیدي استخر بر حاکم معادالت - 2- 2

 محلول همین از. کنند می استفاده حرارت کننده ذخیره ماده بعنوان نمک آب محلول از نمک گرادیان خورشیدي استخرهاي
 همان نیز سطحی جابجایی الیه در همچنین. شود می استفاده خورشید نور برابر در شفاف عایق بعنوان جابجایی بدون الیه در

 یک که است نمک و آب محلول کاري سیال بنابراین. شود می برده بکار استخر کننده محافظت الیه بعنوان کم غلظت با محلول
 حرارت بصورت تشعشعی انرژي ذخیره و جذب نمک، گرادیان خورشیدي استخرهاي در. است تراکم غیرقابل و نیوتونی سیال
 نمک غلظت گرادیان وجود بدلیل دیگر طرف از. شود گرفته بکار استخر مدلسازي در بایستی انرژي معادلۀ بنابراین. دارد وجود

  .است دخیل مسأله در نیز جرم انتقال معادله رو این از دهد، می رخ نمک نفوذ استخر، مختلف مناطق در
  
  انرژي معادله  - 1- 2- 2
 سیال حرکت سرعت. باشد می گرانشی پتانسیل انرژي و جنبشی انرژي داخلی، انرژي از عبارتند که جزء سه شامل سیال انرژي 

 استخرهاي این عمق حداکثر همچنین. باشد می کوچک بسیار زیرین و فوقانی جابجایی هاي الیه در و خورشیدي استخرهاي در
 داخلی انرژي با مقایسه در سیال گرانشی انرژي و جنبشی پتانسیل هاي انرژي بنابراین. است متر 3 حدود خورشیدي

 از استفاده با و جابجایی جمالت گرفتن نادیده با. شود می محدود داخلی انرژي معادله به انرژي معادله اینرو از .صرفنظراند قابل
 :آید می در زیر بصورت گذرا حالت در انرژي معادله ،یهدایت گرماي انتقال در فوریه قانون

)1(  
  میباشد مترمکعب بر وات برحسب گرما داخلی اتالف یا تولید آهنگ ୦ݏ آن در که
 
 جرم انتقال معادله - 2- 2- 2

 استخرهاي در نمک گرمایی پخش مقدار. دوش می استفاده فیک قانون از استخر در نمک پخش فرآیند کردن مدل براي
 پخش مطالعه این در بنابراین. بود خواهد مولکولی پخش سهم مابقی و شود می شامل را پخش کل درصد 10 حدود خورشیدي

 با و کلی حالت در جرم انتقال معادلۀ. شود می لحاظ مسأله در مولکولی پخش تنها و گیرد نمی قرار بررسی مورد نمک گرمایی
  :است زیر بصورت جابجایی، جمالت از صرفنظر

)2(  
نرخ تولید یا اتالف  ୪ܴ همچنین و است نمک آب محلول در مولکولی پخش ضریب و نمک غلظتبترتیب  Dو  Cکه در آن 

  . باشد ذرات در واحد حجم می
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 خورشیدي استخر محل انتخاب در مؤثر عوامل - 3

 توان می زیر بترتیب را عوامل این .گرفت نظر در باید را متعددي عوامل خورشیدي استخر احداث براي مناسبی محل انتخاب در
  . کرد بندي طبقه

  
 آن تامین منابع به و دسترسی نمک نوع - 1- 3

 سدیم، کلرید معموال خورشیدي، استخرهاي در استفاده مورد هاي نمک .است نمک آب خورشیدي استخر دهنده تشکیل سیال
 ساز ذخیره الیه غلظت معموالً استخر، پایداري از اطمینان جهته ب. باشد می آنها از مخلوطی یا و سدیم سولفات منیزیم، یدکلر

کیلوگرم  500حدود در خورشیدي استخر مترمربع هر در تخمینی بطور پس. شود می انتخاب اشباع حد به نزدیک بسیار استخر
 و نمک نوع بنابراین. باشد می خورشیدي استخر کل هزینه درصد 50 تا 25 حدود در نیز نمک قیمت. شود می مصرف نمک

  .دارد پروژه بودن اقتصادي در زیادي اهمیت آن شده تمام قیمت و استخر محل تا آن منبع فاصله
  
 آب تامین منابع - 2- 3

 آب تهیه که چند هر .است الزم استخر سطح شستشوي و سطحی تبخیر جبران خورشیدي، استخر ایجاد براي کافی آب منابع
 طراحی، فاز در اما. باشد قبول قابل تواند می هم شور لب آب و )ندارد ضرورتی کم محلول جامد مواد با مثال( باال کیفیت با

 از مدت دراز ستفادها همچنین. بگیرد قرار بررسی مورد بدقت بایدشده  تمام قیمت و آن پمپاژ چگونگی ،آب منبع به دسترسی
 موفق پروژه یک انجام در تواند می آن بودن دسترس در و آب مسئله زیاد، تبخیر با مناطق در. باشد نظر مد باید نیز آبی منبع

  .آورد بوجود جدي مشکالت
  
 خورشید تابش شدت و میزان  - 3- 3

 هر. دارد اي ه عمد نقش خورشیدي، استخر جمله از هستند، خورشیدي انرژي مولد که منابعی کلیه عملکرد در خورشید، تابش
 جغرافیایی هاي عرض در خورشیدي استخرهاي احداث کلی بطور. شود می بیشتر استخر راندمان، باشد زیادتر تابش شدت چه

 بر وارده تابشی انرژي مقدار باید خورشیدي استخر براي مناسب محل انتخاب در بنابراین .شود نمی توصیه  °40 ± از خارج
  . باشد نظر مورد آنها تداوم و ابري و آفتابی ساعات تعداد همچنین و سال طول در مترمربع،

  
 استخر احداث جهت زمین  - 4- 3

 هزینه تا باشد کم بسیار یا و صفر آن کف شیب و هموار و صاف نسبتا باید شود می انتخاب خورشیدي استخر براي که زمینی
 از دوري. بگیرد قرار اختیار در رایگان به و وسیع االمکان حتی باید استفاده مورد سایت. برسد خود حداقل به تسطیح عملیات

 خدمات یا و دسترسی هاي جاده به نزدیکی نمک، آب احتمالی نشت از ناشی خاك کردن آلوده احتمال و کشاورزي هاي زمین
 باید خورشیدي استخر دقیق موقعیت انتخاب در که است دیگري موارد از استخر احداث براي مصالح حمل هزینه و همگانی

 نمک آب برگرداندن و سطحی شستشوي از ناشی نمک آب تبخیر حوضچه ایجاد جهت کافی زمین وجود. باشد نظر مورد
  .شود مالحظه طراحی در باید نیز استخر کف به شده تغلیظ

  
 هوایی و آب شرایط  - 5- 3

 اطالعات این. باشد می الزم طراحی تکمیل جهت در و است مفید منطقه هوایی و آب شرایط خصوص در مشروح اطالعات
 مقادیر بر شامل بارندگی شدت، ساالنه تبخیر شدت، آن حداقل و حداکثر ماهانه، متوسط حرارت درجه مقادیر :از عبارتند
  .آلود غبار یا شن هاي طوفان وجود احتمال و باد متوسط سرعت ،حداقل و حداکثر
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 محیطی زیست ثراتا - 6- 3

 متداول هاي آلودگی بنابراین گیرد نمی صورت احتراقی عمل خورشیدي استخرهاي در انرژي تولید فرآیند در آنکه بر نظر
 ضایعات که هستند اي بسته ايه سیستمً عموما خورشیدي استخرهاي همچنین. شود نمی تولید نیز، فسیلی هاي سوخت

 استخرهاي طراحی در متعددي محیطی زیست مسائل معموال بهرحال اما .شود نمی تولید آنها کار هنگام در خطرناك
 یا و سازد آلوده را آشامیدنی آب منابع تواند می نمک آب .شود توجه آنها به باید مطالعاتی فاز در که دارد وجود خورشیدي

 کف و بدنه پوشش از قسمتی از آن نشت یا و نمک منتظرهغیر سرریزي. سازد نامناسب کشت براي را کشاورزي هاي زمین اینکه
 از محیط حفاظت طرح همچنین. باشد توجه مورد باید غیرمترقبه حوادث براي نمک آب نشت کنترل و است آفرین مشکل
 کدورت کنترل براي شیمیایی مواد بعضی از استفاده. شود بررسی باید نیز خورشیدي استخر از برداري بهره دوره انتهاي در نمک

 نیز مواد این از ناشی آلودگی از زیست محیط حفاظت بنابراین باشد مضر زیست محیط براي است ممکن استخر آب تصفیه و
  . است ضروري

 
 ایران در خورشیدي استخرهاي احداث جهت مناسب هاي سایت بعضی مشخصات - 4

 بالقوه کننده مصرف و زیاد خورشید تابش با همراه رایگان، زمین و نمک آب، منابع .شد مالحظه قبل فصل در که همانطوري
 تابش. کنند می پذیر توجیه محل یک در را خورشیدي استخر احداث که هستند عواملی مهمترین از خورشیدي، انرژي مناسب
 اکثرا که خزر دریاي حاشیه از بغیر است، گسترده 40 °تا 25 °جغرافیایی عرض در که ایران در خورشیدي انرژي روزانه متوسط

 در کشاورزي مدرنیزاسیون. دارد قرار مناسب محدوده در بنابراین. است تغییر در مترمربع بر وات 175 تا 220 از است، ابري
 را تجدیدپذیر هاي انرژي از استفاده ها، بیابان و کویرها حواشی در صنعتی و مسکونی هاي مجتمع احداث و پراکنده روستاهاي

 نمک، آب مابین که خاصی ارتباط دلیل به خورشیدي استخرهاي میان این در. ساخت خواهد الزامی دور چندان نه اي آینده در
 هایی سایت عمومی مشخصات توضیح به مختصرا اینجا در. است برخوردار خاصی هاي ویژگی از است ساخته برقرار انرژي و

  .رسند می بنظر مناسب ایران در خورشیدي استخر احداث براي که شود می پرداخته
  
 4نمک هاي دریاچه و شور هاي دریاچه - 1- 4

 غلظت با شور، بسیار تا شور هاي دریاچه آنها میان در اما. است شور تا شور لب غالباً کویري هاي دریاچه آب که است آن حقیقت
 امالح ،آن از که شوند می تبدیل زاري نمک شوند به خشک اگر ها، دریاچه این. شوند می دیده نیز لیتر، در گرم 350 تا 50 مثال

 شور هاي دریاچه. شود می استخراج طعام نمک الخصوص علی ها،یدکلر و ها سولفات انواع اورانیوم، لیتیوم، بوراکس، نظیر زیادي
  حدود در سطح با ارومیه دریاچه ،دائمی شور هاي دریاچه معروفترین از اما. هستند پراکنده ایران سرتاسر در زیادي غیردائمی
݇݉ଶ 5000 بسیار تاثیرات محیطی زیست لحاظه ب دریاچه این. است لیتر در گرم 300 از بیشتر غلظت داراي که باشد می 

 در نمک هاي دریاچه مجاورت در خورشیدي استخر احداث. کنند می بازي شدخو مجاور جانوران و گیاهان زندگی در مفیدي
  .کند می انرژي تامین نیز امالح استخراج در آنکه بر مضاف. است موثر نمک آب تغلیظ فرآیند

  
 شورها کال و فصلی یا دائمی شورهاي رود - 2- 4

 در غالبا ها رودخانه این آب. شوند می شور ،فراوان امالح حاوي هاي زمین از عبور با فصلی یا و دائمی هاي رودخانه از بعضی
 بیشتر شدن شور از شود، استفاده آن از خورشیدي استخر ساخت در که صورتی در بنابراین،. رود می هرز به کویري هاي دریاچه

 خراسان استان در گناباد شور کال رودخانه. شد خواهد جلوگیري زیرزمینی هاي آب منابع آلودگی نیز، و دست پایین هاي خاك
 طی در رودخانه این آب غلظت. دارد مترمکعب میلیون 12.5 معادل اي ساالنه آورد که است شور آب دائمی رودخانه نمونه یک
  . است اشباع حد در که رسد می لیتر در گرم 290 به تابستان در اما است متغیر آن آورد به بسته سال

  

                                                   
4 Saline lakes – Salt pans 
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 زیرزمینی شور آبهاي حاوي هاي دق یا و نمکزارها  - 3- 4
 زیرزمینی آب سفره سطح آمدن باال باعث کویري زارهاي شوره در شورها کال و ها رودخانه هاي سیالب یا و آب رفتن هدر به

 بر زیاده برداشت. انجامد می خاك و آب بیشتر شوري به کرده، تشدید را زمینی زیر آبهاي تبخیر سفره، سطح آمدن باال. شود می
 آنها سفره سطح ،)متر سانتی بر میکروموس 2000 تا 1500 الکتریکی هدایت با( کویرها حاشیه شیرین آب هاي چاه از ظرفیت

 شدن شور باعث و وردآ می هجوم شیرین آبهاي طرف به دارد قرار باالتري تراز در که کویر، شور آب نتیجه در و برد می پایین را
 ساالنه خراسان استان در. شود می ها چاه آب شدن استفاده قابل غیر و) متر سانتی بر میکروموس 15000 الکتریکی هدایت(

 دیگر بعبارت. دهند می را چاه محل تغییر تقاضاي آنها صاحبان و شوند می استفاده غیرقابل زیاد شوري بدلیل زیادي هاي چاه
   . است جدید آب تولید معنی به ها چاه شدن شور از جلوگیري

 براي را الزمه انرژي تنها نه زمین، سطح به شور هاي آب پمپاژ و ها دق این مناسب هاي مکان در خورشیدي، استخر احداث 
 نیز، شیرین، آب شورکننده منابع توسعه از شور، آب سفره سطح بردن پائین با بلکه، سازد، می فراهم محلی صنعت و کشت

 هم با را خاك و آب شوري از جلوگیري و انرژي تولید کار دو اینجا در خورشیدي استخرهاي دیگر بعبارت. شود می جلوگیري
  . است خاص ویژگی و اهمیت داراي دو هر که دهند می انجام

  
 نمک معادن حوالی هاي شورآب  - 4- 4

 از متقابالً. کرد استفاده خورشیدي استخرهاي ساخت در توان می نیز نمک معادن حوالی شور آبهاي از شد گفته آنچه مشابه
   .شود می استفاده نمک استخراج صنعت در نیز استخر در شده ذخیره انرژي

  
 جنوب هاي جزیره و سواحل حواشی مناسب هاي سایت  - 5- 4

 ایران جنوب سواحل و جزایر زمین، فراوانی و پایین تبخیر میزان ارزان، و فراوان شور آب و نمک خورشیدي، تابش باالي شدت
 نظیر خورشیدي استخر براي قبالً که هایی سودمندي کلیه جا این در. است کرده جذاب خورشیدي استخرهاي ساخت براي را

  . است فراهم یکجا بصورت ،شد ذکر غیره و زمینی زیر آب شوري کاهش شیرین، آب تهیه و زدایی نمک انرژي، تامین
  
 گیري تیجهن - 5

 و خورشیدي استخرهاي یعنی تجدیدپذیر هاي انرژي از استفاده ساده نسبتاً هاي وريآ فن از یکی معرفی مقاله این اساسی هدف
که  گردید ارائه ایران در تکنولوژي این کردن بومی جهت پیشنهاداتی همچنین. باشد می دنیا در آن فعلی کاربردهاي بررسی

  :کرد گیري نتیجه توان می خالصه بطور
 به بنا اما،. شود می بیشتر روز به روز دارند که وسیعی کاربردهاي به توجه با دنیا در خورشیدي استخرهاي احداث اهمیت )1

 واقعی جایگاه تکنولوژي این تا است الزم مدتی هنوز اجرا مرحله در هم و تحقیقات مرحله در هم گذشت، آن شرح که دالیلی
  .کند پیدا را خود

 در و رایگان و مناسب هاي سایت بودن دسترس در خورشیدي، تابش بودن زیاد به توجه با خورشیدي استخرهاي ساخت) 2
  .است پذیر امکان کامالً ایران، در شور آب منابع بودن اختیار

 بدلیل تنها نه ایران در آنها ارزنده کاربرد بنابراین. هستند نمک و آب صنایع از اي آمیزه حقیقت در خورشیدي استخرهاي) 3
 قرار ارزیابی و توجه مورد باید وابسته صنایع ایجاد و خاکی و آبی منابع از شوري کاهش لحاظه ب بلکه نوین هاي انرژي تولید
  . بگیرد

 بتدریج مختلف هاي کانی و امالح وجود بدلیل جنوبی سواحل حواشی نیز و ایران جنوب و مرکز در آنها حواشی و ویرهاک) 4
 انرژي تامین منابع به نیاز و است الزامی ناچاره ب غیرمتمرکز صنعت و کشت ایجاد. گرفت خواهند قرار بیشتري توجه مورد

  . هستند رابطه این در مطالعه بسیار مناسب هایی گزینه خورشیدي استخرهاي. دارد محلی
 به افزون روز نیاز. است جهان مستعد بسیار کشورهاي جمله از خورشیدي انرژي بودن دارا لحاظ از ایران کشوربطور کلی، 

 خواهد آن بر نیز را ما دیگر، طرف از آنها محیطی زیست مسائل و طرف یک از فسیلی هاي سوخت محدودیت و انرژي مصرف
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 کشورهاي از بسیاري در که را نمک آب خورشیدي استخرهاي جمله از انرژي تولید نوین هاي روش و نو هاي انرژي تا داشت
 الکتریکو هیدر هاي نیروگاه با رقابت قابل استخرها گونه این تولیدي برق. دهیم قرار بررسی مورد ،هستند استفاده مورد جهان
 احساس بیشتر مطالعه و تحقیق به نیاز هنوز استخرها، گونه این به مربوط مسائل حل و بهتر نتایج آوردن بدست براي ولی است
  .گردد می
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