
خورشیدي دودکش نیروگاه هاي فناوري بررسی

آلودگی بودن، تجدیدناپذیر قبیل از فسیلی سوخت هاي مشکالت به توجه با امروزه چکیده:
خورشیدي دودکش فناوري کرده اند. پیدا باالیی اهمیت تجدیدپذیر انرژي هاي و...، زیست محیطی
استفاده افزایش دارد. را نیروگاه در استفاده قابلیت که است تجدیدپذیر انرژي هاي زمینه هاي از یکی
ایجاد خورشیدي دودکش فناوري توسعه به شدیدي عالقه اخیر سال هاي در خورشیدي انرژي از
اصلی بخش سه شامل که خورشیدي دودکش نیروگاه اجزاي بررسی به مقاله این در است. کرده
نیروگاه هاي پایین بسیار بازدهی به توجه با می پردازیم. است دودکش و توان انتقال واحد کلکتور،
پیشنهاد خشک کن و نمک زدایی مانند دیگر فناوري هاي با نیروگاه این ترکیب خورشیدي دوکش
نمک زدایی با ترکیبی خورشیدي دودکش فناوري در مؤثر پارامترهاي بهینه سازي هم چنین می شود.
کشور مختلف نقاط در خورشیدي دودکش نیروگاه نصب امکان سنجی ادامه در است. شده بررسی
از خورشیدي دودکش زمینه در انجام شده تجربی مطالعات نتایج پایان در می شود. بررسی ایران

است. شده بیان اخیر سال هاي تا اسپانیا مانزانرس در فناوري این پیدایش زمان
خشک کن خورشیدي، نمک زدایی خورشیدي، دودکش خورشیدي، انرژي راهنما: واژه هاي
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A review on solar chimney power plants

Abstract: Nowadays, due to the problems of fossil fuels such as Non-
renewability, environmental pollution, etc., renewable energies have become
very important. Solar chimney is one of the renewable energy fields that can
be used in power plants. The increasing use of solar energy in recent years has
aroused great interest in the development of solar chimney technology. In this
article, we study the components of a solar chimney power plant, which includes
three main parts: collector, power conversion unit and chimney. Solar chim-
ney power plants have low efficiency. Therefore, combining them with other
technologies such as desalination and drying is recommended. Also, the opti-
mization of effective parameters in Combined solar chimney system for power
generation and seawater desalination has been investigated. Then, the results
of experimental studies performed on solar chimneys from 1981 are reviewed.
Also, The feasibility of installing a solar chimney power plant in different re-
gions of Iran has been studied.
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مقدمه -١
جمعیت افزایش و جهانی اقتصاد سریع تحوالت اخیر، سال هاي در
کرده است ایجاد طبیعی منابع براي بزرگی تهدید زندگی سطح و
هستند اتمام حال در زیادي سرعت با فسیلی سوخت هاي .[١]
باعث جنگل زدایی با همراه فسیلی سوخت هاي از استفاده .[٢]
انتشار طریق از جو شدن گرم در توجهی قابل تغییرات ایجاد
زیادي منفی اثرات است ممکن که شده است گلخانه اي گازهاي
انقراض زیستی، تنوع رفتن بین از یخچال ها، شدن آب جمله از
ایجاد جنگل ها رفتن بین از و اقیانوس ها شدن اسیدي حیوانات،
فوق مشکالت حل در می توانند تجدیدپذیر انرژي منابع .[٣] کند
خورشیدي دودکش نیروگاه فناوري باشند. داشته زیادي نقش
تابش که است بزرگ مقیاس در برق تولید براي مؤثر فناوري یک
خورشید انرژي از قسمت هایی و می کند جذب را خورشید مستقیم
دودکش نیروگاه .[۴] می کند تبدیل الکتریکی انرژي به را
دودکش کلکتور، است: شده  تشکیل اصلی جزء سه از خورشیدي١
چند یا یک که  شامل توان٢ تبدیل واحد و کلکتور مرکز در واقع

است. توربین مولد
در و شده گرم خورشیدي انرژي وسیله به کلکتور در هوا
در می کند. حرکت باال سمت به دودکشی اثر دلیل به دودکش
باال سمت به دودکش در سبک و گرم هواي نیروگاهی مصارف
برق تولید به منجر دودکش در توربین چرخش با و کرده حرکت
کمک می توانند خورشیدي دودکش نیروگاه هاي .[۵] می شود
و خورشید تابش که کنند هایی کشور انرژي تأمین در توجهی قابل
خورشیدي انرژي حاضر، حال در .[۶] دارند بسیاري بیابانی زمین
استفاده مورد است زمین کره در آن پتانسیل که میزانی به هنوز
را انرژي تقاضاي کل از کوچکی بخش متأسفانه و نمی گیرد قرار
فسیلی، سوخت هاي روزافزون کاهش به توجه با می کند. تأمین
صرفه تر به مقرون اقتصادي لحاظ از و مهم بسیار خورشیدي انرژي
از خود استفاده میزان دارد قصد اروپا اتحادیه مثال براي است.
.[٧] دهد کاهش توجهی قابل میزان به را فسیلی سوخت هاي
قصد آینده، در الکتریکی انرژي تقاضاي تأمین براي همچنین،
مدیترانه مانند دیگر کشورهاي در را خورشیدي نیروگاه هاي دارند
جغرافیایی پتانسیل هاي از تا دهند توسعه خاورمیانه کشورهاي و
شود.مطالعات استفاده اروپا در برق تأمین جهت در مناطق این
انرژي تولید زنجیره از بخشی می تواند خاورمیانه که می دهد نشان
باشد. اروپا از برق تقاضاي تأمین براي ٢٠۵٠ سال در خورشیدي
در کشاورزي اهداف براي SCPP از می توان برق، تولید بر عالوه
برق تولید ظرفیت .[٨] کرد استفاده توسعه یافته کمتر مناطق این
خورشید، تابش مانند ساختاري ابعاد و محیطی مختلف شرایط به
دارد. بستگی ... و جمع کننده قطر دودکش، ارتفاع محیط، دماي
افزایش برق تولید ظرفیت کلکتور، و دودکش ارتفاع افزایش با
کم خیلی محیط، دماي تغییر با انرژي تولید حال، این با می یابد.

می گیرد. قرار تأثیر تحت
نیز شیرین آب به نیاز زمین، کره  جمعیت سریع افرایش با
نیروگاه هاي معایب از یکی می کند. پیدا افزایش نسبت همین به
دیگر تجدیدپذیر نیروگاه هاي با مقایسه در خورشیدي دودکش
شده جذب حرارت از اعظمی بخش زیرا [٩]؛ است آن پایین بازده

.[۶] می شود خارج دودکش توسط کلکتور، در

نیروگاه از استفاده شیرین آب به دستیابی راه هاي از یکی
(نیروگاه توان٣ تولید و نمک زدایی ترکیبی خورشیدي دودکش
است دریا شور آب تصفیه براي ترکیبی) خورشیدي دودکش

.[١٠]
دودکش نیروگاه اجزاي بررسی به ابتدا مقاله این در
PCU و دودکش کلکتور، اصلی بخش سه شامل که خورشیدي
مختلف طرح هاي و قسمت ها توضیح و بررسی به سپس و است
نیروگاه ترکیب ادامه در می پردازیم. قسمت هر براي ارائه شده
قرار مطالعه مورد را دیگر فناوري هاي با خورشیدي دودکش
دودکش نیروگاه با ترکیبی فناوري هاي از یکی می دهیم.
بررسی به مقاله این در است. نمک زدایی فناوري خورشیدي
تحلیل همچنین و ترکیبی خورشیدي دودکش فناوري هاي
سازي بهینه با همچنین می پردازیم. نیروگاه ها نوع این اقتصادي
و دودکش ارتفاع کلکتور، قطر براي اندازه مناسب ترین نیروگاه

می کنیم. پیدا را نمک زدایی سیستم قرارگیري محل

خورشیدي دودکش نیروگاه اجزاي -٢
شامل اصلی، بخش سه از خورشیدي دودکش نیروگاه هاي
(برج خورشیدي دودکش و توان انتقال واحد خورشیدي، کلکتور
بخش هر توضیح به ادامه در که شده اند تشکیل خورشیدي)

می پردازیم.

خورشیدي کلکتور -١ -٢
سازه شفاف، سقف عمده قسمت سه از خورشیدي کلکتور هاي
کلکتور در شده اند. تشکیل نگهدارنده۵ شبکه و ستونی۴
سازه توسط پالستیکی) یا (شیشه اي شفاف سقف خورشیدي،
توسط سقف و می شود داشته نگه زمین سطح از باالتر ستونی،
تا می شود، کشانده افقی جهت در متر چندین تا نگهدارنده شبکه

.(١ (شکل بگیرد شکل خورشیدي بزرگ کلکتور یک

خورشیدي دودکش نیروگاه ١ شکل

به حاشیه از شعاع امتداد در آرامی به کلکتور سقف ارتفاع
با کلکتور داخل هواي جریان تا می یابد افزایش مرکز سمت
شفاف سقف شود. هدایت مرکز سمت به اصطکاك تلفات کمترین
خورشید غیرمستقیم و مستقیم تابش هاي جذب باعث کلکتور
بازتاب گرم زمین از که بلند۶ موج تابش هاي همچنین و می شود

1Solar chimney power plant (SCPP) 2Power conversion unit (PCU) 3Combined solar chimney system for power generation and
seawater desalination (CSCSPD) 4Column structure 5Support matrix 6Long-wave
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تابش ها این جذب می کند. بازیابی و نگه داشته را می شوند
می شود، کلکتور سقف زیر زمین شدن گرم باعث کلکتور ها در
اثر ایجاد باعث و گرم کلکتور داخل و زمین باالي هواي بنابراین
به کلکتور داخل گرم شده هواي لذا می شود. آن در گلخانه اي

.[١١] می کند حرکت آن مرکز سمت
کلکتور یک متالطم، جریان اصطکاك تلفات کاهش منظور به
توسط آن ها داخل شاخه هایی شامل گوشه هایی و ضلع ها با جدید
کلکتورهاي با مقایسه در .(٢ (شکل شد پیشنهاد [١٢] بونل
مساحت، همان با دایره اي با مقایسه در جدید طرح این معمولی،
هوا سرعت کاهش به منجر امر این دارد. بیشتري ورودي مساحت
می شود. آشفته جریان از ناشی اصطکاك بین رفتن از نتیجه در و
در کاهش باعث که است نیاز مورد کمتري سقف اساس، این بر

می شود. ساخت هزینه

[١٢] خورشیدي کلکتور نامنظم پیکربندي ٢ شکل
و مشخص حرارتی ذخیره ظرفیت طبیعی خاك معموالً
خاك حرارتی ذخیره سازي ظرفیت دلیل همین به دارد، محدودي
کند. برطرف ابري روز هاي و شب طول در را SCPP نیاز نمی تواند
در دودکشی نیروگاه SCPP عملیاتی عملکرد بهبود منظور به
مختصري توضیح به که شده است، ارائه اقدامات برخی شب، طول

می پردازیم. آن ها از
است روش هایی از یکی کلکتور ها در ثانویه سقف از استفاده
معرفی [١٣] پرتوریوس توسط کلکتور در انرژي ذخیره براي که
سقف است، شده  داده نشان ٣ شکل در که همان طور شده است.
یک می کند. تقسیم پایین و باال قسمت دو به را کلکتور ثانویه،
کلکتور پایینی قسمت خروجی در هوا جریان تنظیم مکانیسم
با که است شده  تعبیه قسمت آن در هوا جریان کنترل براي
تنطیم کننده، مکانیزم توسط قسمت آن در فشار کاهش یا افزایش
توانایی امر این می شود. کنترل پایینی قسمت در هوا جریان
نیروگاه تا می دهد نیروگاه به را زمین از انرژي آزادسازي و ذخیره
برق به نیاز صورت در کند. تنطیم را خود برق تولیدي توان بتواند
در می شود. ذخیره زمین در انرژي و بسته پایین قسمت کمتر،
تا می شود باز کنترل شده صورت به پایین قسمت این  صورت، غیر
زمین در ذخیره شده انرژي تا یابد جریان ثانویه سقف زیر در هوا

شود. آزاد
کارایی بهبود براي پیشنهادي پیشرفت هاي اولین از یکی
در آب از پر کیسه هایی یا لوله ها از استفاده شب، در SCPP
است. گرما ذخیره سازي براي خورشیدي دودکش کلکتور هاي
حرارتی ذخیره ساز به عنوان ٣ شکل آب از پر محکم لوله هاي
استوار اصل این بر ایده این شد. معرفی [١۴] کریتز توسط
است خاك از بیشتر بسیار آب ویژه حرارتی ظرفیت که است

دیواره و لوله در آب بین حرارت انتقال طبیعی، همرفت نظر از و
الیه هاي و زمین سطح بین حرارت انتقال از کارآمدتر بسیار لوله
که است صورت این به سیستم این کار طرز است. آن زیر خاك
شامل که حرارتی ذخیره سیستم در گرما از مقداري روز، طول در
آب می شود. ذخیره هستند آب از پر لوله هایی یا کوچک مخازن
هواي که هنگامی شب، طول در سیستم این در مخازن داخل
ذخیره شده گرماي می کند، شدن خنک به شروع کلکتور داخل
نگه دارد. گرم را کلکتور داخل هواي تا می کند آزاد را روز طول در
پر بسته هایی صورت به مخازن می بینیم ٣ شکل در که همان طور
نمی افتد. اتفاق آن در تبخیري گونه هیچ که جایی هستند، آب از
انرژي بتواند تا است شفاف آب) (بسته هاي آب مخازن باالیی سطح
رنگ سیاه را آن پایین سطح و کند منتقل آب به را خورشید تابشی
مخازن حجم کند. جذب مؤثر طور به را خورشید تابش تا می کنند
و مطلوب مشخصات با متناسب آن ها ضخامت به توجه با آب
می شود. انتخاب شبانه روز طول در نیروگاه برق خروجی نظر مورد
آب مخازن از استفاده با که می بینیم، ۴ شکل در که همان طور
تولید توان نیز شب در می توان روز، طول در انرژي ذخیره براي
روز طول در تولید میزان کاهش باعث ذخیره سازي این اما کرد،

می شود. آفتابی ساعات و

خورشیدي کلکتور در گرما ذخیره افزایش براي ثانویه سقف ٣ شکل
[١٣]

انرژي ذخیره ساز بدون کلکتور بین تولیدي توان تفاوت ۴ شکل
[١۴] آب کیسه با همراه کلکتور
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حرارتی انرژي عنوان به خورشیدي حوضچه هاي از استفاده
ارائه [١۵] دیوي توسط SCPP حرارتی ذخیره سازي براي و مکمل
حوضچه هاي است، شده  داده نشان ۶ شکل در که همان طور شد.
گرما حوضچه ها این می گیرند. قرار کلکتور از خارج در خورشیدي
این شب در تا می اندازند دام به شور آب الیه هاي در روز در را
تولید گرم هواي با بتوانیم تا کنند گرم را هوا و کنند آزاد را گرما
این در خورشید تابش کنیم. تغذیه را توربین ها نیز شب در شده،
می شود، ذخیره استخرها پایین سطح در و شده جذب استخرها
با نمکی آب می توان خورشید تابش توسط شده جذب گرماي با
با محیط دماي از باالتر سانتیگراد درجه ۵٠ تا ٣۵ حدود دماي
توسط هوا شدن گرم با تا کرد استخراج حرارتی مبدل از استفاده
تولید برق نیز ابري روز هاي و شب ها در بتواند نیروگاه مبدل ها

کند.

دخیره افزایش براي آب کیسه هاي از استفاده ۵ شکل
[١۴] خورشیدي کلکتور در گرما

در شب در گرما تأمین براي خورشیدي استخر از استفاده ۶ شکل
[١۵] خورشیدي کلکتور

توان تبدیل واحد -٢ -٢
خورشیدي، دودکش بزرگ نیروگاه یک در توان١ تبدیل واحد
واحد یک و شبکه رابط توربوژنراتور، چند یا یک از متشکل
خروجی قسمت در که است عمودي٢ به افقی جریان انتقال
انتقال، بخش این می شود. استفاده دودکش٣ به کلکتور از جریان
از را جریان که است توربین ورودي در راهنما۴ پره هاي شامل
معموالً نیز پخش کننده۵ یک می کند. هدایت عمودي به افقی
پیکربندي این که می گیرد قرار دودکش در توربین ها پشت در
پنج می شود.  جریان فشار کاهش باعث HTVTS در پیچیده

مستقیم، اتصال شامل HTVTS براي ممکن هندسی پیکربندي
منحنی اتصال و مخروطی دودکش مورب، اتصال منحنی، اتصال
و ارائه همکاران و براندز توسط ٧ شکل مطابق راهنما مخروط با
پیکربندي هاي براي جرمی جریان میزان .[١۶] است شده مقایسه

شده است. آورده ١ جدول در و شبیه سازي مختلف
HTVTS مختلف مدل هاي براي جرمی جریان مقدار ١ جدول
ṁf (kgs

−١) Rex Rin Rt١ Hc١ مدل
١٠×٨٫٣١−۴ - - ٠٫٠۵ ٠٫٠٢ مستقیم اتصال
٣−١٠×١٫٠٨ - ٠٫١ ٠٫٠۵ ٠٫٠٢ منحنی اتصال
٣−١٠×١٫٢٩ - ٠٫١ ٠٫٠۵ ٠٫٠٧ مورب اتصال
٣−١٠×١٫٩٢ - ٠٫١ ٠٫٠۵ ٠٫٠٢ دودکش

مخروطی

٣−١٠×١٫١ ٠٫١٢ ٠٫١ ٠٫٠۵ ٠٫٠٢
منحنی اتصال

مخروط با
راهنما

[١۶] هوا جریان گذرگاه به مربوط پیکربندي هاي ٧ شکل
ایجاد باعث می توانند HTVTS هندسی پیکربندي هاي
آیرودینامیکی رفتار در آشفتگی این که شوند جریان در آشفتگی
که داد نشان [١۶] براندز مطالعات می گذارد. تأثیر جریان
پیکربندي در کلکتور هواي دماي و جرمی جریان میزان بیشترین
هوا جرم جریان در حالی که، می افتد. اتفاق مخروطی دودکش
مجدد گردش ایجاد به علت مستقیم اتصال پیکربندي براي (ṁf )
اتصال از استفاده است. مقدار کمترین نیز اتصال محل در جریان

می شود. کلکتور در بیشتري جرمی جریان ایجاد باعث منحنی،
خورشیدي دودکش نیروگاه هر اصلی اجزاي از توربوژنراتورها
سیال توان کارآمد تبدیل دودکش، در توربین اصلی کار هستند.
خورشیدي دودکش در معمولی توربین هاي است. شفت توان به
و مشخصات که هستند محوري جریان با توربین هاي نوع از
خاص سرعت روتور، پره هاي تعداد قبیل (از آن ها خصوصیات
گاز توربین و بادي توربین خصوصیات بین توربین) قطر و پره ها
همانند اما است، تنظیم قابل بادي توربین مانند آن پره هاي است.
دارد جریان شده دیوارچین محیطی در و حصار در هوا گاز، توربین
داراي است ممکن ٨ شکل مطابق دودکش توربین هاي همچنین و

باشند. خود شعاعی ورودي در IGV
و نصب مکان هاي پیکربندي ها، براي مختلفی پیشنهادهاي
نیروگاه در توربین ها شده است. ارائه توربین ها چیدمان هاي
می گیرند. قرار دودکش پایه در معموالً معمولی، دودکش با
باالي در نصب براي را توربین هایی [١٨ ،١٧] شریف و پاسومارثی
با مرتبط شده انجام تحقیقات بیشتر در دادند. پیشنهاد دودکش
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به بزرگ، نیروگاه هاي در خورشیدي دودکش توربین هاي SCPP
توربین ژنراتورهاي نگهداري و نصب از ناشی دشواري هاي دلیل
قرار دودکش پایه در که می شود پیشنهاد دودکش، باالي در
خورشیدي دودکش توربین هاي براي مختلفی طرح هاي گیرند.
شلیاچ می پردازیم. آن ها از اجمالی بررسی به که شده است ارائه
خورشیدي، دودکش توربین هاي براي پیکربندي طرح سه [١٩]
افقی محور و چندگانه عمودي محور تکی، عمودي محور شامل

.(٩ (شکل است داده  ارائه را چندگانه

.[٢٠] (SVSTa) پیکربندي با دودکش طرح ٨ شکل

محور (c) چندگانه؛ عمودي محور (b) عمودي؛ تک محور (a) ٩ شکل
[١٩] چندگانه افقی

توربین به کلکتور در شده تولید گرم هواي جریان هدایت
انرژي تلفات کاهش منظور به SCPP در عمودي) به افقی (انتقال
شود، ناشی کلکتور خروجی در گرم هواي مجدد گردش از که
جهت مناسب١ راهنماي به دستیابی براي است. مهمی بسیار امر
توربین ها ورودي در راهنما پره هاي توربین ها، به گرم هواي هدایت
با توربین هاي روي بر را IGVها تأثیر [٢١] فلوري است. الزم
،IGV بدون روتور تک (توربین پیکربندي چهار در افقی محور
و IGV بدون چرخش ضد توربین ،IGV با روتور تک توربین

او .(١٠ شکل ) کرده است بررسی (IGV با چرخش ضد توربین
ارزان ترین و ساده ترین IGV بدون روتور تک طرح که دریافت
چرخش زیرا است، پایین آن استاتیکی٢ کلی بازده اما است طرح
دیگر، طرح سه براي اما نیست. بازیابی قابل توربین خروجی در

. است بهتر بسیار آن استاتیکی کلی بازده

(الف)

(ب)
[٢١] چندگانه روتور با توربین و تک روتور توربین ١٠ شکل

نظر در زیر صورت به می توان را توربین نوع شش کلی طور به
:[٢٢] گرفت

IGV بدون یا با عمودي تک محوره تک روتور توربین .١
((b یا a) SVST)

IGV بدون یا با عمودي تک محور چرخش ضد توربین .٢
((b یا a) SVCT)

IGV بدون یا با تک روتور عمودي چندمحوره توربین .٣
((b یا a) MVST)

IGV بدون یا با عمودي چندمحور چرخش ضد توربین .۴
((b یا a) MVCT)

IGV بدون یا با افقی چندمحور تک روتور توربین .۵
((b یا a) MHST)

IGV بدون یا با افقی چندمحور چرخش ضد توربین .۶
((b یا a) MHCT)

دودکش -٣ -٢
نیروگاه در را حرارتی موتور نقش کلکتور، مرکز در مستقر دودکش
دودکش در مکش ایجاد باعث که می کند ایفا خورشیدي دودکش

1IGV 2Total to static
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داخل به محیط هواي کشیده شدن باعث مکش این که می شود
دلیل به که است فشار لوله یک همانند دودکش می شود. کلکتور
همچنین [٢٢] دارد کمتري اصطکاك حجم، به سطح نسبت
هواي دماي افزایش با متناسب دودکش، در هوا جرمی جریان
حد تا SCPP دودکش ارتفاع است. دودکش ارتفاع و کلکتور
براي می کند. کمک سیستم کل بازده و دودکش بازده به زیادي
معقولی طرز به باید دودکش ارتفاع مناسب، تجاري SCPP یک
ارتفاع، کاهش با اما داشته باشد بلندي متر ١٠٠٠ حدود تا و بلند
جبران کننده عنوان به می تواند کلکتور منطقه در مساحت افزایش

.[٢۵-٢٣] باشد دودکش ارتفاع
ساختار خورشیدي، دودکش هاي زیاد ارتفاع اساس بر
است ممکن که می شود روبرو خارجی نیروهاي تهدید با دودکش
به وجود طبیعی نیروهاي سایر یا و باد طوفان، اثر در تهدیدها این
دودکش تهدیدهایی، چنین بر غلبه براي ترتیب، همین به بیاید.
طرح هاي از بسیاري داشته باشد. مناسب ساختاري و طراحی باید
با طبیعی نیروهاي اثرات با مقابله براي خورشیدي دودکش سازه
شده اند، ارائه ساخت، هزینه روي بر اقتصادي مالحظات برخی

بیفتد. خطر به سازه اي مقاومت و یکپارچگی آنکه بدون

متر ١٧٠ قطر و متر ١٠٠٠ ارتفاع با خورشیدي دودکش ١١ شکل
[٢٣]

نیروگاه یک براي بزرگ دودکش یک ساخت و ساختار طراحی
کرد فکر [٢٣] شلیاچ است. مهمی بسیار امر SCPP بزرگ
ساختار خورشیدي، دودکش ساختار براي انتخاب بهترین که
با همراه عمر طول طوالنی ترین داراي که چرا است، مسلح بتن
و ممکن ساختاري روش هاي از بسیاري بین در هزینه مناسب ترین
دودکش هاي از مجموعه اي آن ها است. دودکش ساختمانی مصالح
کردند. طراحی تجاري براي SCPPهاي را بتن آرمه استوانه اي
شلیاچ است. رسیده متر ١٠٠٠ به دودکش ها این ارتفاع باالترین
و متر ١٠٠٠ ارتفاع به دودکش، بزرگ مورد یک ساختار [٢٣]
.(١١ (شکل است کرده  طراحی نیز را متر ١٧٠ خارجی قطر
تکیه گاه) باالي در (درست متر ٠٫٩٩ از دودکش پوسته ضخامت

باقی ثابت انتها تا سپس و می یابد کاهش راه نیمه در متر ٠٫٢۵ به
می شوند نصب عمودي فاصله با حلقوي سخت کننده هاي می ماند.
با طرح یک .[٢٣] کنند پشتیبانی دودکش باالیی ساختار از تا
پایداري و سختی بهبود براي [٢۶] ساکا توسط دوتایی پوسته
بتونی پوسته یک . (١٢ (شکل است شده  ارائه دودکش دینامیکی
خروجی و اضافه شده استوانه اي پوسته تحتانی قسمت به هذلولی
مفهومی ساختار این می شود. باز زنگوله یک شکل به دودکش

است. مناسب تر افقی محور چند توربین هاي براي

[٢۶] دوتایی پوسته با خورشیدي دودکش ١٢ شکل

دیگر فناوري هاي با خورشیدي دودکش ترکیب -٣

نمک زدایی -١ -٣
پایین بازدهی خورشیدي دودکش نیروگاه هاي معایب از یکی
سیستم با توان تولید سیستم ترکیب دلیل همین به است؛ آن ها
به را SCPP کل بازدهی می تواند فناوري این در نمک زدایی
مورد در شده انجام تحقیقات دهد. افزایش چشم گیري طرز
سهم هنوز دیگر فناوري هاي با خورشیدي دودکش نیروگاه ترکیب
این در دارد. SCPP به مربوط مطالعات مجموعه در کمی بسیار
ترکیبی خورشیدي دوکش نیروگاه به مربوط تحقیقات قسمت
ریاضی مدل یک [١١] همکاران و ژو می گیرد. قرار بررسی مورد
ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه براي یکی و SCPP براي
در گرفت. قرار مطالعه مورد چین غرب شمال در که کردند ارائه
نمک زدایی، سیستم داراي خورشیدي دودکش نیروگاه مدل این

است: زیر اجزاي شامل
کلکتور .١

دودکش .٢
توربین .٣

انرژي ذخیره  کننده الیه .۴
شیرین کن آب حوضچه .۵

کلکتور، ساختار ترکیبی، خورشیدي دودکش نیروگاه در
خورشیدي دودکش نیروگاه با چندانی تفاوت توربین و دودکش
حوضچه و انرژي ذخیره کننده الیه .(١٣ (شکل ندارد کالسیک
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سنگ جنس از الیه یک دارند. قرار کلکتور زیر در شیرین کن آب
کلکتور وارد خورشید اشعه می کند. عمل جاذب بستر عنوان به
شور آب جذب جاذب، بستر توسط آن از توجهی قابل بخش و شده
شیرین آب بخار می شود. تبخیر و شده گرم شور آب می شود.
هدایت سیستم از بیرون به و شده چگالش شیشه اي محفظه در
دودکش قطر متر، ٢٠٠ دودکش ارتفاع سیستم این در می شود.
الیه قطر و متر ٢ کلکتور ارتفاع متر، ٢۵٠ کلکتور قطر متر، ١٠
خروجی روزانه، کار ساعت ۶ ازاي به است. متر ۴٠ ساز ذخیره
شیرین آب تن ۶٩۵٠٠ و انرژي ساعت مگاوات ٢٨٣ سیستم این
توجه قابل نکته همچنین است. شده زده تخمین سال هر در
خورشیدي دودکش نیروگاه در خروجی هواي دماي که است این
انرژي از مقداري صرف آن علت که است SCPP از کمتر ترکیبی
توان همچنین است. آب تبخیر نهان گرماي بر غلبه براي خورشید
است پایین تر SCPP از ترکیبی خورشیدي دودکش در تولیدي
در نمک زدایی براي خورشید انرژي از مقداري صرف آن علت که

است. ترکیبی خورشیدي دودکش

شمال در شده بررسی ترکیبی خورشیدي دودکش نمونه ١٣ شکل
[١١] چین غرب

ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه دو [٢٧] همکاران و ژو
این در کردند. مقایسه یکدیگر با چین دالیان در را کالسیک و
شامل نمک زدایی، سیستم داراي خورشیدي دودکش نیروگاه مدل

است: زیر اجزاي
کلکتور .١

دودکش .٢
هوا و آبی توربین .٣

باال بازده با چگالنده .۴
قرار دریا آب با مستقیم تماس در ورودي هواي سیستم این در
از عبور با هوا و شده گرم خورشید حرارت جذب با آب می گیرد.
دودکش سمت به گرم شده هواي می شود. اشباع و گرم آب، سطح
عبور با و است شده نصب برج پایین در هوا توربین می کند. حرکت
توربین از عبور از پس هوا می کند. تولید برق اشباع گرم هواي
سرد هواي می شود. چگالنده وارد و کرده حرکت باال سمت به هوا
بیرون، محیط و کندانسور بین فشار اختالف علت به نیز اطراف
توسط اشباع گرم هواي کندانسور، در می شود. کندانسور وارد
شده چگالش دچار کندانسور به اطراف از شده وارد سرد هواي
به نیاز چگالش نوع این می گردد. استخراج آن از شیرین آب و
آب می شود. انجام طبیعی طور به و ندارد خارجی نیروي اعمال

و آمده پایین سمت به باال از کندانسور از شده استخراج شیرین
به را آب گرانشی پتانسیل توربین این می شود. آبی توربین وارد
توان طریق دو به نیروگاه این در حقیقت در می کند. تبدیل برق
انرژي به گرم هواي جنبشی انرژي تبدیل ابتدا می شود. تولید
انرژي به شیرین آب گرانشی انرژي تبدیل سپس و الکتریکی

می گیرد. صورت الکتریکی
خورشیدي دودکش نیروگاه دو این ریاضی تحلیل و تجزیه با

هستند: زیر شرح به به دست آمده نتایج
خورشیدي دودکش نیروگاه در خروجی هواي دماي .١
در خروجی هواي دماي از سانتی گراد درجه ٢۶٫٨ کالسیک
صرف آن علت که است باالتر ترکیبی خورشیدي دودکش
گرماي بر غلبه براي خورشید حرارتی انرژي از مقداري
ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه در آب تبخیر نهان

است.
حسب بر نیروگاه کل خروجی توان ١۴ شکل نمودار در .٢
توان است. شده رسم حالت چهار براي کلکتور شعاع
هر ازاي به دیگر حالت سه از SCPP در کل خروجی
حالت، دو در همچنین است. بیشتر کلکتور شعاع مقدار
مورد سیستم در انفرادي صورت به هوا و آبی توربین هاي
به را بیشتري توان هوا توربین که گرفته اند قرار بررسی
می کند. تولید آبی توربین به نسبت کلکتور شعاع هر ازاي
خورشیدي دودکش نیروگاه خروجی توان که است بدیهی
باالتر انفرادي توربین حالت دو از توربین دو هر با ترکیبی

است.

[٢٧] کلکتور شعاع حسب بر خروجی توان نمودار ١۴ شکل

حسب بر نیروگاه کل خروجی توان ١۵ شکل نمودار در .٣
است. شده رسم حالت چهار براي دودکش برج ارتفاع
ازاي به دیگر حالت سه از SCPP در کل خروجی توان
تغییرات شیب همچنین است. بیشتر برج ارتفاع مقدار هر
حالت سه به نسبت SCPP در برج ارتفاع به نسبت توان
به هوا و آبی توربین هاي حالت، دو در است. بیشتر دیگر
که گرفته اند قرار بررسی مورد سیستم در انفرادي صورت
به نسبت برج ارتفاع هر ازاي به را بیشتري توان هوا توربین
خروجی توان که است بدیهی می کند. تولید آبی توربین
دو از توربین، دو هر با ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه
تغییرات شیب همچنین است. باالتر انفرادي توربین حالت
به آبی توربین کارکرد حالت در برج ارتفاع حسب بر توان
تقریباً و کمتر بسیار دیگر حالت هاي از انفرادي صورت
پایین بسیار وابستگی معناي به که است صفر به نزدیک

است. دودکش ارتفاع به آبی توربین
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[٢٧] برج ارتفاع حسب بر خروجی توان نمودار ١۵ شکل
خورشیدي دودکش نیروگاه مقایسه در مهم مباحث از یکی .۴
شکل نمودار در است. اقتصادي بحث SCPP با ترکیبی
کلکتور شعاع حسب بر روز) آمریکا/ (دالر حاصل درآمد ١۶
درآمد محاسبه مبناي است. شده رسم حالت چهار براي
است چین در برق و آب قیمت نمودار این رسم براي
برق قیمت و آمریکا/تن دالر ٠٫۴ برابر شیرین آب (قیمت
از حاصل درآمد ساعت). آمریکا/کیلووات دالر ٠٫٠٩ برابر
کلکتور شعاع مقدار هر ازاي به دیگر حالت سه از SCPP
توربین ازکارکرد حاصل درآمد حالت، دو در است. بیشتر
هوا توربین و نمک زدایی و توان تولید براي کندانسور و آبی
بررسی مورد سیستم در انفرادي صورت به توان تولید براي
و آبی توربین کارکرد از حاصل درآمد که گرفته اند قرار
توربین به نسبت نمک زدایی و توان تولید براي کندانسور
حاصل درآمد همچنین است. باالتر توان تولید براي هوا
درآمد از تر پایین ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه از
شعاع هاي در اختالف این البته است. SCPP از حاصل

است. ناچیز کلکتور پایین

حسب بر خورشیدي دودکش نیروگاه درآمد نمودار ١۶ شکل
[٢٧] کلکتور شعاع

بر روز) / آمریکا (دالر حاصل درآمد ١٧ شکل نمودار در .۵
است. شده رسم حالت چهار براي دودکش ارتفاع حسب
و آب قیمت نمودار این رسم براي درآمد محاسبه مبناي
دو هر در حاصل درآمد ارتفاع افزایش با است. چین در برق
حاصل درآمد متر ۴۴۵ ارتفاع تا می کند. پیدا افزایش نمونه
در و است باالتر ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه از
ترکیبی نمونه از بیشتر SCPP درآمد آن از باالتر ارتفاعات
و افزایش خروجی هواي سرعت ارتفاع افزایش با است.
توان افزایش باعث امر این می کند. پیدا کاهش آن دماي
میزان در اندکی کاهش و آبی و هوا توربین هاي خروجی
درآمد ترتیب بدین می شود. سیستم از دریافتی شیرین آب

و آبی توربین کارکرد حالت در خورشیدي دودکش نیروگاه
پیدا نزول برج ارتفاع افزایش با نمک زدایی براي کندانسور

می کند.

حسب بر خورشیدي دودکش نیروگاه درآمد نمودار ١٧ شکل
[٢٧] برج ارتفاع

دودکش نیروگاه یک در ممکن بازده باالترین به دستیابی براي
جمله از مختلف فاکتور هاي تغییر با باید ترکیبی خورشیدي
نمک زدایی سیستم قرارگیري محل کلکتور، شعاع برج، ارتفاع
همکاران و آسایش برسیم. ممکن حالت ترین آل ایده به و...
و بررسی را خورشیدي دودکش نیروگاه مختلف نمونه هاي [٢٨]
ارزیابی براي پارتو١ دیاگرام ١٨ شکل در کرده اند. بهینه سازي
است. شده رسم نمک زدایی، همراه به برق تولید حالت بهترین
است مدیریتی مسائل در پرکاربرد و معروف نموداري پارتو نمودار
تحلیل و تجزیه به سیستم در موجود فاکتور هاي وسیله به که

می پردازد. سیستم

[٢٨] پارتو دیاگرام ١٨ شکل
حالتی در است، شده داده نشان نمودار در که همان طور
استفاده توان تولید براي خورشید اشعه گرمایی انرژي تمام که
است. صفر خروجی شیرین آب و کیلووات ٢٢ تولیدي توان شود،
براي خورشید اشعه گرمایی انرژي تمام که حالتی در همچنین
دریافت نرخ و کیلووات ١١ خروجی توان شود، استفاده نمک زدایی
عالمت با حالت بهترین است. ثانیه بر کیلوگرم ١٠٫۴ شیرین آب
انرژي کیلووات ١٨٫۵ دریافت برابر که است شده داده نشان ستاره

است. شیرین آب ثانیه بر کیلوگرم ۶٫۵ همراه به
است. متر ٢۵٠ کلکتور قطر و متر ٢٠٠ برج براي بهینه ارتفاع
محل بهترین ذرات٢ ازدحام سازي بهینه الگوریتم از استفاده با
شیرین آب و انرژي دریافت (براي نمک زدایی سیستم گیري قرار
کلکتور متري ١٢۵ تا ٨۵ شعاع در پارتو) دیاگرام مطابق بهینه

است.
1Pareto 2Particle swarm optimization
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(ابتداي ناحیه این در نمک زدایی سیستم گیري قرار با
همچنین و ورودي هواي گرمایی انرژي از استفاده با ابتدا کلکتور)
نمک زدایی خورشیدي، اشعه دریافت با هوا این شدن تر گرم
شدن گرم باعث صرفا خورشید اشعه آن از پس و گرفته صورت
١٩ شکل نمودار در می شود. برق تولید براي کلکتور هواي
دودکش نیروگاه در کلکتور شعاع حسب بر کلکتور هواي دماي
شعاع در است. شده رسم شده، سازي بهینه ترکیبی خورشیدي
یک دچار نمودار شیب نمک زدایی بخش پایان با کلکتور متري ٨۵
کلکتور هواي دماي افزایش ناحیه این در می شود. شدید افزایش
انرژي تمامی جذب آن علت که می شود انجام بیشتري سرعت با

است. هوا توسط تشعشعی

[٢٨] کلکتور شعاع حسب بر کلکتور هواي دماي ١٩ شکل

خشک کن -٢ -٣
این ترکیب خورشیدي، دودکش نیروگاه فناوري هاي از دیگر یکی
افزایش به توجه با است. غذایی خشک کن سیستم با نیروگاه
کاهش براي می یابد. افزایش نیز غذا به نیاز زمین کره جمعیت
زدایی رطوبت را آن ها باید کشاورزي محصوالت تولید تلفات
افزایش آن ها عمر کشاورزي محصوالت کردن خشک با کنیم.
نیروگاه کارکرد شیوه می شود. خراب دیرتر محصول و می کند پیدا
شبیه بسیار خشک کن سیستم با شده ترکیب خورشیدي دودکش
نمک زدایی سیستم با شده ترکیب خورشیدي دودکش نیروگاه به
حرارت جذب با و شده کلکتور وارد هوا نیز سیستم این در است.
محصوالت روي از عبور با گرم هواي این می شود. گرم خورشید از
صرف را خود گرماي از مقداري مسیر، در شده داده قرار کشاورزي
برج وارد سپس و می کند کشاورزي محصوالت از زدایی رطوبت
و فیرا مقاله در می کند. تولید برق هوا توربین چرخش با و شده
شده ترکیب خورشیدي دودکش نیروگاه نمونه یک [٢٩] همکاران
است. گرفته قرار مطالعه مورد برزیل کشور در خشک کن سیستم با
ساخته چوب جنس از متر ١٢٫٣ ارتفاع به برجی نیروگاه این براي
می پوشاند. را آن متر ١ قطر به گالس فایبر شیشه یک و شده
کلکتور عنوان به متر ٢۵ قطر با پالستیکی کاور یک از همچنین
رنگ با و شده ساخته بتن از نیز جاذب زمین است. شده استفاده
شده جذب گرماي از استفاده با است. شده پوشانده مات سیاه
خود فعالیت به می تواند نیز شب در نیروگاه بتنی جاذب توسط
از نیز کشاورزي محصوالت انتقال و دادن قرار براي دهد. ادامه

.(٢٠ (شکل است شده استفاده ریلی ماشین هاي

کامل موز و قهوه دانه هاي کردن خشک آزمایش، یک در
بازدهی مقایسه و ارزیابی براي شد. انجام گرفته شده) (پوست
خشک کن با خشک کن) با (ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه
نمونه یک شدند. تقسیم نمونه دو به محصوالت خورشیدي ساده
نیروگاه داخل در دیگر نمونه و گرفت قرار طبیعی آفتاب معرض در
رطوبت مقایسه و اندازه گیري با شد. خشک خورشیدي دودکش
به ،(۵۴٪) نیروگاه درون هواي جریان با (۶٣٪) محیط هواي نسبی
اختالف این دلیل می بریم. پی خورشیدي دودکش نیروگاه مزیت
بیشتر گرماي جذب علت به نیروگاه درون هواي دماي بودن باالتر
درون هواي نسبی رطوبت کاهش به منجر که است جاذب توسط
پی کلکتور درون هواي دماي گیري اندازه با می شود. نیروگاه
است. برج) (زیر نیروگاه مرکز در دما مقدار بیشترین که می بریم
هوا سرعت ناحیه این در هوا دماي بودن باالتر علت به همچنین
کشاورزي محصوالت کردن خشک براي نتیجه در است. باالتر نیز

است. دودکش زیر در کلکتور مرکز مکان بهترین

[٢٩] خشک کن با ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه ٢٠ شکل
در شد. انجام موز و قهوه دانه هاي کردن خشک آزمایش
دودکش داخل در شدن خشک براي الزم زمان آزمایشات، تمام
آفتاب معرض در شدن خشک براي الزم زمان از کمتر خورشیدي
براي قبول قابل نهایی رطوبت میزان همچنین بود. طبیعی
است. آمده بدست خورشیدي دودکش در شده خشک محصوالت
زمان حسب بر قهوه دانه هاي رطوبت میزان ٢١ شکل نمودار در
این در است. شده رسم آزمایش در بررسی شده نمونه دو براي
نهایی رطوبت و درصد ۵٠ قهوه دانه هاي اولیه رطوبت آزمایش
براي الزم زمان می بینیم که همان طور است. بوده درصد ١١
مستقیم نور با کردن خشک روش در قهوه دانه هاي شدن خشک
دودکش نیروگاه در کردن خشک روش در و ساعت ١۵٢ آفتاب

است. ساعت ٧۶ خورشیدي

[٢٩] زمان حسب بر قهوه دانه هاي رطوبت میزان ٢١ شکل
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حسب بر آزمایش مورد موزهاي رطوبت میزان ٢٢ شکل در
رطوبت آزمایش این در است. شده بررسی نمونه دو براي زمان
بوده درصد ٢۵ حدود نهایی رطوبت و درصد ٧۵ حدود موزها اولیه
نیروگاهی روش در موزها کردن خشک براي الزم زمان است.

است. ساده روش در الزم زمان از کمتر درصد ٣٠ حدود

[٢٩] زمان حسب بر موزها رطوبت میزان ٢٢ شکل

ایران در خورشیدي دودکش -۴
دودکش نیروگاه هاي نصب امکان سنجی به مقاله از قسمت این در
داراي ایران می پردازیم. ایران مختلف مناطق در خورشیدي
همین به است؛ فراوان بیابانی زمین هاي و خورشید مستقیم تابش
و حرارتی کاربرد  هاي براي خورشیدي نیروگاه هاي توسعه دلیل
بودن بیشتر دلیل به ایران مرکزي منطقه است. مهم الکتریکی
SCPP نصب براي دیگر مناطق از بهتر بسیار خورشید تابش انرژي

است.
تولید و SCPP عملکرد ارزیابی براي [۶] همکاران و اسنقی
نظر در کشور سراسر در را مختلف منطقه ١٢ ایران، در برق
و استخراج براي NRI افزار نرم از مقاله این مطالعات در گرفتند.
زمان مدت باد، سرعت خورشید، ماهانه متوسط تابش محاسبه
اطالعات می شود. استفاده جغرافیایی اطالعات سایر و آفتاب
ساالنه تابش است. شده ارائه ٢ جدول در مناطق این به مربوط
بر مگاژول ۶۵٠٠ از بیش شده، انتخاب مناطق عمده خورشیدي
٣۴٠٠ تا ساعت ٢۴٠٠ بین آفتاب تابش زمان مدت و مربع متر
در دشتستان و زابل بم، جهرم، ایرانشهر، است. سال در ساعت
خورشیدي ساالنه تابش داراي شده انتخاب مناطق سایر با مقایسه
باالتري ساالنه متوسط باد سرعت داراي زابل هستند. بیشتري
کلکتور سقف از گرما اتالف افزایش به منجر است ممکن که است
ساالنه زمان مدت و خورشید ساالنه تابش کمترین اردبیل شود.

دارد. را آفتاب
نقاط در SCPP از برق ساالنه خروجی میزان ،٢٣ شکل
برق می رود، انتظار که همان طور می دهد. نشان را ایران مختلف
مناطق بین از است. متناسب خورشید تابش میزان با تولیدي
برق تولید ایرانشهر و دشتستان جهرم، بم، گرفته شده، نظر در
از می تواند SCPP که می دهد نشان نتایج دارند. سال در باالتري
برق انتخاب شده مناطق در سال در ساعت مگاوات ٢۶۵ تا ١٧۵
حدود محیط دماي با دودکش خروجی در هوا دماي کند. تولید
تلفات ،٢۴ شکل در دارد. اختالف سانتی گراد درجه ٢٠ − ٣٠
انتخاب شده، مناطق براي دودکش خروجی محل از ساالنه انرژي

تولید با ساالنه، انرژي دادن دست از مقایسه در است. شده ارائه
کلی بازده داراي SCPP که می یابیم در ،SCPP انرژي ساالنه
انرژي ٩۶٪ تقریباً که می دهد نشان نتایج است. ۴٪ از کمتر
می رود. بین از دودکش دهانه از خورشید تابش توسط جذب شده

[۶] ایران مختلف نقاط در SCPP از تولیدي برق میزان ٢٣ شکل

در دودکش خروجی محل از ساالنه انرژي تلفات ٢۴ شکل
ایران[۶] مختلف نقاط

منطقه چهار ،SCPP عملکرد جزئی تر تحلیل و تجزیه براي
اساس بر که است شده انتخاب دشتستان و ایرانشهر جهرم، بم،
ماهانه تابش میانگین دارند. باالتري ساالنه برق تولید ٢٣ شکل
٢۵ شکل در میالدي ماه به نسبت مکان چهار در خورشیدي
داراي ایرانشهر منطقه، چهار این میان از است. شده داده نشان
تغییرات دیگر مورد سه که حالی در است بیشتري خورشید تابش
محیط دماي تغییرات همچنین دارند. سال طول در را مشابهی
حداکثر و می دهد نشان را مشابهی رفتارهاي منطقه چهار این در
(شکل می شود مشاهده آگوست و جوالي ، ژوئن در محیط دماي

.(٢۶
خورشیدي دودکش نیروگاه هاي در برق تولید کلی طور به
خورشید تابش زمان مدت و دودکش جرمی دبی میزان با متناسب
میالدي مختلف ماه هاي در دودکش خروجی در جرمی دبی است.

است. شده ارائه ٢٧ شکل در
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[۶] ایران در انتخاب شده منطقه ١٢ جوي شرایط و خورشیدي ساالنه تابش ٢ جدول
ساالنه تشعشع

(MJ/m٢) خورشید
تابش زمان مدت

(h) ساالنه
باد سرعت میانگین

(m/s) ساالنه
دماي میانگین
(K) ساالنه

عرض
جغرافیایی جغرافیایی طول شهر

٧٣٠٧٫٩١ ٣٣٨١٫۶ ٢٫٩٢ ٢٣٫٠٨ ٢٩◦۶′ ۵٢١◦٨′ بم
۶٨۴٣٫١۴٢ ٣٣٢٢٫٣ ١٫۵١ ٢٢٫۴٢ ٣◦٣٣۵′ ۵۶◦۵۵′ طبس
٧۴٠۴٫١٩٧ ٣٣٩٨٫۴ ٢٫٠٧ ٢۵٫٠۴ ٣٠◦٢٨′ ۵٣٣◦٣′ جهرم
٧٢١٨٫۵٩٧ ٣١٨٠٫٨ ۵٫٢٣ ٢٢٫٧٣ ١◦٣١′ ۶٢٩◦١′ زابل
٧١۵۵٫٩۴۴ ٣١٧٢٫٣ ٢٫٧٨ ٢۴٫۶٧ ١◦٢٩۶′ ۵١٢◦١′ دشتستان
۴۶۵٠٫١٠٣ ٢۴٠٠٫٩ ٣٫٢٢ ٩٫٨٧ ١◦٣٨۵′ ۴١٨◦٨′ اردبیل
۶٢٧۴٫۶٩۶ ٢٩۴٠٫٧ ٢٫۵٨ ١١٫٠۶ ٣۵◦۵۴′ ۴١◦٧′ دیوان دره
٧۴٨١٫٠١٢ ٣٢٧٩٫٢ ٢٫٠۵ ٢٧٫۵٢ ١٢◦٢٧′ ۶٠◦۴١′ ایرانشهر
۶۶۵١٫٠٨٧ ٣٠۴۴ ٢٫٠٠ ١۶٫٩٨ ٢٩◦٣٣′ ۴٢١◦٨′ خرم آباد
۶٢٩۵٫۴٢۶ ٣٠٢۶٫١ ٢٫٨۶ ١٧٫١٨ ٣۶◦١٢′ ۵٧◦۴٠′ سبزوار
۶۴٣١٫۶٠٧ ٣٠٣٨٫٩ ١٫۵٧ ١۶٫٧۶ ٣۵◦١٩′ ۵٣٩◦١′ ورامین
۶٨٩٠٫٨٢٣ ٣٢۵٢٫٧ ٢٫۶٨ ١٩٫۵٨ ٣١◦۵٣′ ۵۴◦٢٢′ یزد

[۶] میالدي ماه برحسب مناطقمنتخب در خورشیدي ماهانه تابش میانگین ٢۵ شکل

[۶] میالدي ماه برحسب مناطقمنتخب در محیط دماي میانگین تغییرات ٢۶ شکل

مشابهی تقریباً مقادیر SCPP جرمی دبی سال، از ماه ٨ در
ایرانشهر سپتامبر و اوت ژوئیه، ژوئن، ماه هاي در که حالی در دارد؛
SCPP جرمی دبی اگرچه می دهد. نشان را باالتري بسیار مقادیر
برق تولید می دهد نشان تحقیق نتایج اما است، بیشتر ایرانشهر در

آفتاب زمان مدت که است این آن اصلی دلیل است. کمتر آن
با است. بیشتر دیگر مکان سه در شده ذکر ماه هاي طول در
از حرارت انتقال تلفات کاهش و خورشیدي تابش هاي افزایش
بیشتر برق تولید نتیجه در و جرم جریان میزان دودکش، سقف
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مناطق در SCPP تولیدي برق که می گیریم نتیجه لذا می شود.
مناطق دیگر در تولیدي برق از بیشتر به مراتب جنوبی و مرکزي
خارج روستاهاي نیازهاي تأمین براي تولیدي برق است. کشور
عنوان به کلکتور از می توان به عالوه بود. خواهد کافی شبکه از

کرد. استفاده منطقه این در کشاورزي مصارف براي گلخانه

ماه هاي در دودکش خروجی در جرمی دبی میزان مقایسه ٢٧ شکل
[۶] منتخب مناطق در مختلف

مطالعه مورد ایران در را منطقه پنج [٣٠] همکاران و سنگی
زنجان و یزد تهران، اراك، آبادان، شهر پنج دادند. قرار بررسی و
جهت دارند مناطق سایر به نسبت بیشتري خورشیدي تابش که
سال). در مترمربع بر مگاژول ٧۴٣۶ -۶۶۶۵) شدند انتخاب تحقیق
بود. متفاوت کامًال دیگر شهرهاي با شهر هر محیط دماي میانگین
شهر هر در برق تولید بر محیط دماي تأثیر تا کرد کمک امر این
٧۴٣۶) خورشید تابش بهترین یزد شود. دیده بیشتري وضوح با
۶۶۶۵) تابش کمترین زنجان و سال) در مترمربع بر مگاژول
که شد دیده همچنین داشت. را سال) در مترمربع بر مگاژول
آبادان دارند. ژوئن ماه در را خورشید تابش بهترین شهرها همه
عملکرد بودند. شده انتخاب شهرهاي سردترین زنجان و گرم ترین
آبادان که داد نشان شهر پنج در واقع خورشیدي دودکش نیروگاه
دارد. بهتري انرژي تولید ظرفیت مکان ها سایر با مقایسه در
نتایج بود، زنجان در خورشید تابش میزان کمترین اینکه علی رغم
زنجان در را شهرها دیگر برق میزان همان می توان که داد نشان
کمتر محیط دماي تغییر با برق تولید یعنی این که کرد تولید هم
دودکش نیروگاه که درمی یابیم نتایج از می گیرد. قرار تأثیر تحت
کند، تولید بیشتري انرژي سپتامبر تا مارس از می تواند خورشیدي
شد نتیجه گیري همچنین است. قوي بسیار خورشید تابش زیرا
و دودکش ارتفاع متر ٣۵٠ با خورشیدي دودکش نیروگاه یک که
ماهانه الکتریکی متوسط تولید به قادر متر ١٠٠٠ جمع کننده قطر

است. سال یک طول در مگاوات ١− ٢

تجربی مطالعات بررسی -۵
خروجی توان حداکثر با خورشیدي دودکش نیروگاه نمونه اولین
شد ساخته ١٩٨١ سال در اسپانیا مانزانارس در کیلووات ۵٠
جدول در مانزانارس خورشیدي دودکش اصلی مشخصات .[٢۵]
١٩٨٩ تا ١٩٨٢ سال از اولیه نمونه این .[٧] است شده گزارش ٣
می شد. ادغام محلی برق شبکه در تولیدشده برق و بود کار حال در
کوچک مقیاس در نیروگاه یک ١٩٨۵ سال در [٣١] کولونک
سانتی ٧ قطر متر، ٢ ارتفاع به خورشیدي دودکش با وات ٠٫١۴

ساخت. ترکیه ازمیت در مربع متر ٩ مساحت به کلکتور و متر
خورشیدي دودکش نیروگاه جدید مدل یک ،١٩٩٧ سال در
خالقیت دو شد. ساخته فلوریدا در شریف و پاسورمارثی توسط
میانی جاذب یک دادن قرار و کلکتور پایه گسترش کار این جدید
سال در .[١٨ ،١٧] بود تولیدي توان افزایش براي کلکتور روي
یک سقف روي بر وات ۵ خورشیدي دودکش یک چین در ،٢٠٠٢
متر ٨ طول به دودکش داراي که شد ساخته ژو توسط ساختمان

.[٣٢] بود متر ١٠ قطر به کلکتور و
[٢۵] مانزانارس نیروگاه مشخصات ٣ جدول
مقدار مشخصات
١٩۴٫۶ (m) دودکش ارتفاع
۵٫٠٨ (m) دودکش شعاع
١٢٢ (m) کلکتور شعاع میانگین
١٫٨۵ (m) سقف ارتفاع میانگین
٢٠ (K) کلکتور در دما افزایش میانگین
۵٠ (kW) نیروگاه نامی ظرفیت

کتلوجتسو توسط آزمایشی خورشیدي دودکش سیستم یک
داراي سیستم این .[٣٣] شد ساخته ٢٠٠۵ سال در بوتسوانا در
ارتفاع و متر ٢ داخلی قطر با شیشه اي پلی استر دودکش یک
که شد مشاهده بود. مربع متر ١۶٠ مساحت به کلکتور و متر ٢٢
بخشی زمین زیرا است؛ تشعشع حداکثر از پس اوج دماي حداکثر
حداکثر زمان از بعد را جذب شده ورودي خورشیدي انرژي از

می کند. آزاد تشعشع
دودکش نمونه یک زنجان، دانشگاه پردیس در ٢٠١١ سال در
قطر نمونه این در .[٣۴] شد ساخته کساییان توسط خورشیدي
با بود. ١٢m اتیلن، پلی لوله از دودکش ارتفاع و ١٠m کلکتور
کلکتور، مختلف موقعیت هاي در هوا سرعت و دما مقادیر به توجه
بررسی ها آمد. بدست دودکش دماي حداکثر و هوا سرعت حداکثر
سرد روز دو هر در دودکش پایین در هوا وارونگی که داد نشان
دماي افزایش با اما می شود، ظاهر خورشید طلوع از پس گرم و
دودکش داخل در هوا مداوم جریان و برطرف، وارونگی اثرات روز،

می شود. ایجاد
مقیاس در خورشیدي دودکشی کرمان، در ٢٠١١ سال در
پارامترهاي مقاله این در .[٣۵] شد ساخته نجمی توسط کوچک
یک و بررسی خورشیدي دودکش عملکرد بهینه سازي براي مؤثر
آسفالت از استفاده که شد پیشنهاد شد. انجام نیز اقتصادي تحلیل
سقف روي دوجداره شیشه هاي کلکتور، پایین در الستیک یا
مخروطی شکل نصب و ٣٫١m به کلکتور ارتفاع کاهش کلکتور،

دهد. افزایش را تولیدي توان می تواند دودکش ورودي در
قطر اثرات خورشیدي دودکش عملکرد بهبود منظور به
توسط شده تولید توان روي بر دودکش ارتفاع و قطر و کلکتور
متشکل خورشیدي دودکش یک .[٣۶] شد بررسی زاده غالمعلی
سانتی ٨٠ ارتفاع به دودکش و متر ١٫۴ قطر به کلکتور یک از
مقاله این .[٣٧] شد ساخته هند در همکاران و مهال توسط متر
زمانی متر سانتی ٨ قطر با خورشیدي دودکش که داد گزارش
ارتفاع به دودکش قطر نسبت که داشت خواهد را سرعت حداکثر

باشد. ٠٫١ آن
میزان بر کلکتور قطر تأثیر بررسی براي [٣٨] بوگوتکین
جنوب منطقه در SCPP یک دودکش، حرارت درجه و هوا جریان
سطح افزایش با که داد نشان نتایج ساخت. ترکیه آناتولی شرقی
میزان و هوا دماي بنابراین و یافته افزایش زمین دماي کلکتور،
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می یابد. افزایش سرعت به دودکش در هوا جریان
آینه دو با خورشیدي دودکشی [٣٩] ایمانی ٢٠١۵ سال در
دودکش اطراف در را خورشید تشعشع تا کرد طراحی تخت
این از استفاده که شد نتیجه گیري کند. تقویت خورشیدي
رفتن باال باعث خورشیدي دودکش اطراف در تقویت کننده ها
از تصویري می شود. برق تولید افزایش نتیجه در و هوا سرعت
شده داده نشان ٢٨ شکل در تقویت کننده و خورشیدي دودکش

است.

[٣٩] تخت آینه با همراه خورشیدي دودکش ٢٨ شکل
خورشیدي دودکش هندسی پارامترهاي ،٢٠١۴ سال در
تجزیه مورد عددي و تحلیلی صورت به همکاران و کساییان توسط
خورشیدي دودکش که دریافتند آن ها .[۴٠] گرفت قرار تحلیل و
قطر و متر ٣ دودکش ارتفاع متر، سانتی ۶ کلکتور ورودي ارتفاع با
دیگري کار در دارد. را عملکرد بهترین متر سانتی ١٠ دودکش
٢ ارتفاع با خورشیدي دودکش یک ،٢٠١۵ سال در آن ها توسط
و سرعت توزیع شد. بررسی و ساخته متر ٣ کلکتور قطر و متر
اندازه کاهش که شد مشخص و گرفت قرار بررسی مورد هوا دماي
دودکش برق تولید عملکرد بر مثبتی تأثیر کلکتور ورودي ارتفاع
مشاهده اخیر دودکش در هوا وارونگی همچنین دارد؛ خورشیدي

.[۴١] دارد ارتباط هندسه با مستقیماً پدیده این لذا نشد
سرعت افزایش براي [۴٢] همکاران و اوکادا ،٢٠١۵ سال در
استفاده استوانه اي برج جاي به دیفیوز برج یک از توربین در هوا
را هوا سرعت مدل این که داد نشان نتایج .(٢٩ (شکل کردند
خروجی میزان بنابراین و داده افزایش بار ١٫٣٨ − ١٫۴۴ تقریباً

است. اي استوانه نوع از بیشتر برابر ٢٫۶− ٣ برق
نتیجه گیري -۶

برق تولید براي ساده نیروگاه یک خورشیدي دودکش نیروگاه
شده تشکیل دودکش و PCU کلکتور، اصلی جزء سه از که است
پرداختیم. SCPP اصلی اجزاي بررسی به مقاله این در است.
کارایی افزایش براي مطرح شده پیشنهادهاي و طرح ها به توجه با
است بهتر که می شود گرفته نتیجه مختلف، بخش هاي در SCPP
نیروگاه تا شود استفاده انرژي ثانویه ذخیره کننده از نیروگاه در
در همچنین کند. تولید برق نیز ابري روزهاي و شب در بتواند
بازگشتی جریان ایجاد علت به دودکش به کلکتور اتصال قسمت
با دودکش هاي از است بهتر مستقیم اتصال با دودکش هاي در
بیشتري جرمی جریان تا شود استفاده مخروطی و منحنی اتصال
باالببریم. را نیروگاه بازده بتوانیم تا یابد جریان دودکش ها در
جذب شده انرژي درصد ٩۶ تقریباً که شد نتیجه گیري همچنین

براي لذا می رود؛ بین از دودکش دهانه از خورشید تابش توسط
نمک زدایی فناوري هاي با نیروگاه ترکیب ،SCPP بازدهی افزایش
نمک زدایی سیستم با SCPP ترکیب شد. پیشنهاد خشک کن و
حاصل درآمد می گردد. نیروگاه در تولیدي برق کاهش باعث
ارتفاع و کلکتور شعاع با ترکیبی خورشیدي دودکش نیروگاه از
درآمد کلکتور شعاع هر ازاي به دارد. مستقیم رابطه دودکش
حد تا همچنین است؛ ترکیبی نیروگاه از بیشتر SCPP از حاصل
ترکیبی نیروگاه از حاصل درآمد دودکش، براي متر ۴۴۵ ارتفاع
بیشتر SCPP درآمد باالتر ارتفاع هاي در و است SCPP از باالتر
دودکش نیروگاه بهینه سازي بخش در است. ترکیبی حالت از
گیري قرار مکان بهترین که شد نتیجه گیري ترکیبی خورشیدي
جریان ورود محل در کلکتور ابتداي نمک زدایی جهت شور آب

است. هوا
خشک کن سیستم با خورشیدي دودکش نیروگاه ترکیب
کشاورزي محصوالت شدن خشک براي الزم زمان کاهش باعث
منطقه ١٢ بین از ایران در SCPP بررسی بخش در می شود.
داراي که دشتستان جهرم، زابل، ایرانشهر، شهر ۴ کشور مختلف
تولیدي برق نتیجه در و بیشتر خورشیدي ساالنه تابش میانگین
دماي تأثیر بررسی در همچنین شدند. انتخاب بودند بیشتري
در چندانی تأثیر محیط دماي که شد دیده برق تولید بر محیط
دماي میانگین وجود با که زنجان شهر مانند ندارد؛ تولیدي برق
شهرهاي اندازه به برق تولید امکان دیگر مناطق به نسبت تر پایین

دارد. را باالتر دماي میانگین با

[۴٢] دیفیوز برج با خورشیدي دودکش ٢٩ شکل
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