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 چكیده
 

های پیش روی انسان است. کشور ایران نیز به  ترین مسئله دسترسی آب آشامیدنی یكی از اساسینیاز به 

ز ب قرار گیری در اقلیم جغرافیایی خاص از این نیاز مبرا نیست. استفاده و استحصال آب از جو یكی اسب

به  پژوهش حاضرو نیمه بیابانی است. در  خشکهای آب در مناطق  های مناسب برای حل نارسایی روش

 یهتهو یستمسو  یدیتوبوالر خورشولوژی شامل پرداخته و دو تكندر این زمینه بررسی مطالعات اخیر 

قابلیت  یدیتوبوالر خورشسیستم  گر آن است کهارزیابی قرار داده شد. نتایج مطالعات بیان مورد  متراکم

ترین ساعات روز را دارد و این در حالی  ای در بحرانی وزانه به نحو بهینهجذب آب را با تغییرات دمای ر

یار وابسته به دما و ساعات روز عمل خواهند برای تولید آب بس متراکم یهتهو یستمساست که استفاده از 

توانند  های دیگر قابلیت اقتصادی باالیی دارند و برای اقلیم ایران می کرد. هر دو محصول نسبت به روش

 صرفه اقتصادی داشته باشند. 

 
 متراکم یهتهو یستمس، یدیتوبوالر خورش ی،استحصال آب، رطوبت جوها:  کلید واژه

 
 

   

 مقدمه
 

 یلیاردم 1/2جمعیتی بالغ بر به آب هستندمناسب  یکه فاقد دسترس یدر سطح جهان ، تعداد افراد          

این موضوع  .در رنج هستند و منبع آب پاک یبهداشت کافنبود نفر از  یلیاردم 5/4که  ی، در حالنفرهستند

 در داشته است. یاز آب را در پ یشنا یها یماریب یرمانند وبا و تب حصبه و سا ییها یماریخطر ابتال به بسبب 

جان  یاسهال یها یماریپنج سال است که هر سال تنها در اثر ب یرکودک زهزار  340، جهان شاهد  یجهنت
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 یدتشدات اقلیمی، ییردارد. با تغ یبه اقدام فور یازاست که ن ی. واضح است که کمبود آب موضوعدهند می

 .را تجربه کنند تری یطوالن یاز مناطق خشكسال یبرخ ؛شود یمسبب  ییآب و هوا یطشرا ییرتغ

 یادو فاصله ز یگستردگ یا،از در یارتفاع، دور ییراتتغ یکه دارا یاییجغراف یتبه علت موقع یرانکشور ا          

 یآب و هوا یدارا یرد،گیرا دربر م یدرجه شمال 40باالی درجه تا  25 یاییشمال و جنوب که از عرض جغراف

 یها زمین تا خشک العادهفوق ینهاین از زمیسرزم یندر ا یرطوبت یطکه شرا یباشد. به طور یوع ممتن یاربس

به سال  ینوسان بوده و از سال یدر مناطق مختلف کشور دارا ی،بارندگ میزان. گرددیمرطوب را شامل م یاربس

شود. کمبود و یشكسته م ییاستثنا یهایزشاوقات با ر یکه بعض یمتوال یاست. خشكسال یرمتغ یاربس یگرد

 یشکشور ، افزا یو منابع آب یمیاقل یتحال حاضر با توجه به وضع در آورد. یوجود م بهمنابع آب را  یتمحدود

در  یستز یطاختصاص سهم آب به مح ینو همچن یو صنعت یبهداشت شهر ی،رفاه عموم یتقاضا یت،جمع

شوند و اکنون  یده مصرف آب در کشور شناخته مدهن یشهستند که به عنوان افزا یعوامل یر،اخ یسالها

 .است یشرو به افزا یتمكرر در مقابل جمع یهایاز خشكسال یمزمن ناش یکم آب ،کشور ما یمسئله اصل

و  یرزمینیکن ، برداشت آب ز یرینبرداشت آب از جمله آب ش یبرا یادیز یسراسر جهان روش ها در          

از قبل موجود  یدبا یعآب ما ینهاکار با ا یاست ، برا یهیتفاده شده است. بدآب باران اس یرهو ذخ یجمع آور

که  یستتعجب ن ی، جا بنابراین شود. یم یضرور یمنابع محدود باشد ، برداشت آب جو ینا یباشد ، اما وقت

 دارای این فن آوری  یطبقه بند .این سو گراویده استاز محققان در سراسر جهان به  جمع کثیریاکنون توجه 

،مجموعه بخار آب با استفاده از  )با تغییر دمای سطوح( برداشت آب از مه -1 همانند های مختلفی است:  دسته

 در رابطه با روش برداشت آب شبنم وجود دارد. یمختلف یها یساختار مشبک ، فناور یک

ر جو را متراکم و آن که بخار آب موجود د میشودگفته  یتیاستحصال آب از رطوبت هوا، به هر گونه فعال

از مناطق  یاریاست که در بس یهای باستان یشهبا ر یدفناوری نسبتاً جد یکفناوری  ینا. کند آوری را جمع

 یردارد.ساکنان جزا یو هند سابقه ای طوالن ینچ یقا،شمال آفر یانه،خاورم ی،شمال یكایآمر چونجهان هم

 .برند یبه آب بهره م یمنبع دسترس یکاز مه به عنوان  شده یدهاست که از قطرات چك سال 2000کانادا حدود 

 یاشهر تئودوس یآب یازاستحصال آب از رطوبت هوا، ن یقتوانستند از طر میالدی باستان در قرن ششم یونانیان

لوله  ینا یشد؛انجام م یلوله های سنگ یقاستحصال آب از رطوبت هوا از طر ،آتاکاما یاباندر ب. را برطرف کنند

آب حاصل از قطرات مه در آن جمع و  یكردزمان مه از روی آنها عبور م هر شده بودند که یگونه ای طراحها به 

 . شد یم یتهدا مرکزی مخزن یکبه داخل  یینبه سمت پا

 یقایدر آفر یبلهای ت آوری آن در رشته کوه مطالعاتش بر روی مه ونحوه ی جمع در خالل(1903)مارلوث 

 یهباران سنج تعب یککه بر باالی  یهای ن آب حاصل از مه از دسته یریاندازه گجمع آوری و  جهت ی،جنوب

در گوشه و کنار جهان  المللی یندر قالب همكاری های ب یپروژه های کوچک و بزرگ.  کرد یم استفاده کرده بود

وا اجرا از رطوبت ه آب استحصال ینهپروژه ای که تاکنون در سطح جهان در زم ینانجام شده است. بزرگتر

شمال  مرکزی در باالی دهكده چانگونگو در سواحل یدامنه کوهستان یکای است که در  شده است پروژه

از  مضاعف یهال یکشامل  یکجمع کننده بزرگ رطوبت هوا که هر 50مكان   ینبوده است. در ا یلیکشور ش

هزار  11 ح روزانه به طور متوسططر ینمترمربع بوده است نصب شده اند. ا48به سطح   یپروفیلنپل یافشبكه ال

  حدود یپروژه استحصال آب از رطوبت هوا در منطقه ظفار که ارتفاع یزدر کشور عمان ن. کند یم یدآب تول یترل
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 برای پروژه نشان داد که ینحاصل از ا یجدارد به مرحله اجرا گذاشته شده است. نتا یامتر از سطح در1000تا 900

 توسعه آژانس یزن1990در سال  . در روز بوده است یترل30به دست آمده حدود   دوره سه ماهه مقدار آب یک

 امكان استحصال آب از یابیپروژه ارز یکپرو  یدرولوژیه -یهواشناس یکانادا با همكاری مرکز مل یالملل ینب

نشان داد که  سال یکبدست آمده برای  یجهوا در ارتفاعات سرو اورارا پرو به مرحله اجرا گذاشتند .نتا رطوبت

 ینبه سطح زم یمکه از سطح ابرهای ضخ یاندک یزهسرعت باالی باد و به واسطه باران ر یلبه دل مكان یندر ا

به منظور ( 2008)و شعبانزاده  یگیموسوی با یزن یراندر ا .به دست آورد یتوانم یخوب تولیدی آب یرسدم

و  یاعات استان خراسان رضوی، اقدام به طراحآب از مه و ابرهای قلّه ای در ارتف استحصال یامكان سنج

حاصل از کار آنها نشان داد که آب  یجبا ابعاد و اندازه های مختلف نمودند. نتا کننده ساخت چهار نوع جمع

 همچنین. وز برسددر ر یترل40تا   یتواندمتوسط در روزهای خشک م طور به جمع کننده ها یناز ا یاستحصال

 تخمین پروژه های استحصال آب از مه منوط به یتمهم که موفق ینبا اعتقاد به ا( 2010)غضنفری و همكاران 

 مقدار آب ینیب یشاقدام به پ یباشدنوع پروژه ها م ینمناسب حجم آب به دست آمده، قبل از اجرای ا

دن نحوه بو یفرکتال یهابر، فرض یزیکحاکم بر ف ینامیكیاز مه نمودند. آنها با استفاده از روابط د استحصالی

صحت برآورد  یینبعد فرکتال از دو سوم داده های موجود و برای تع یینرا مطرح و سپس برای تع قطرکها یعتوز

سوم داده های موجود که از سه نوع شبكه با تراکم های مختلف به دست آمده بود بهره  یکاز  فرکتال بعد

است 2/54برابر با   ینامیكیکتال برای رابطه ددرصد بعد فر95پژوهش نشان داد که در سطح   این یجبردند. نتا

دادند که از  یشنهادپژوهشگران پ ینبهتر، ا یجبه نتا یابیبرای دست ا. امیآیدبه شمار م یقبول قابل یجهنت یککه 

 . استفاده شود یزقابل استحصال ن آزمایشگاهی داده های

کم آنها منجر به  ییبود ، اما کارآ یشکندانسور تابیا کندانسور  یرفعالغ یستمشامل س یهمطالعات اول 

 یجذب و دفع رطوبت معرف یشافزا یرا برا یدیخورش یخشک کن با بازساز یشد که محققان روشها ینا

کندانسور خنک کننده فعال را  یادغام با فن آور یندر برداشت آب شبنم همچن تحقیقات،  ین. بنابراکنند

را شامل  یک، کولر ترموالكتریبخار معمول یطبوع فشرده سازم یهتهو یستمدهد که استفاده از س یپوشش م

گردد با توجه به  در این مطالعه سعی می فعال خنک کننده یها یستمس یتوجه به راندمان باال با شود. یم

 گردد. و مورد بررسی معرفی متناسب با مناطق بیابانی اقلیم و شرایط جوی ایران سیستم با راندمان باال 

 

   

 ها و روش مواد

 

به مرور مطالعات کمی و مناطق کم رطوبت  ی درآب اتمسفراین مطالعه با درنظر گرفتن روش استحصال 

ای می پردازد. به همین منظور دو روش جدید از تكنولوژی استحصال  نالیزهای موجود در مرور کتابخانهتحلیل آ

گردد و  می یهتغذ یكیپارابول یستمستغلیظ ط که توس  یدیخورش توبوالربا استفاده از آب اتمسفری به ترتیب 

می پردازد. بنابراین در این بخش هردو سیستم توضیح متراکم  یهتهو یستمبا س یكپارچه یبرداشت آب جونیز 

 داده خواهد شد. 
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 :(TSS)توبوالر خورشیدی 

وع در ن یا یشهپوشش ش یبه جا یاز نوع شفاف استوانه ا TSSشناخته شده ای است که  ساختار

را از  یدشود که اشعه خورش یباعث م TSSجمع و جور و شكل  یطراح  .گردد یحوضه استفاده م یدیخورش

 ی)سطح داخل ی، شكل استوانه ا ینعالوه بر ا جذب گرما شود. یاثربخش یشکند و باعث افزا یافتهر جهت در

دستگاه  ینمودار کل 1 شكلدر  یکطرح تمرکز پارابولگردد.  میسطح تراکم  یشافزاسبب لوله شفاف( 

 دهد. یرا نشان م یشنهادیپ

 

 
 

 TSSساختار دستگاه  -2شكل AWH-PC-TSS یشنهادیطرح پ یکنمودار شمات -1شكل 

 شده است. یشده است طراح یفتعر 1معادله توسط  یکطبق مشخصات غلظت پارابولطراحی هندسه   
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 یانهمانطور که در معادله ب زاویه آن است یهحاش frو  یافراگمعرض د aاست ،  یفاصله کانون f در معادله

 مقدار شده است. یشنهادپوند پ 0.55است که به عنوان  یسهم یطراح یابعاد اصل یافراگمد طولشده است. 

 PC ابعاد ارائه شده است. ( 2020؛Elashmawy،2017) یسندگانپوند( بر اساس تجربه نو 55/0) یافراگمطول د

مطابقت داشته و  TSS مقایسه باشده و تمرکز آن در  یجمع آور یکه گرما یبه طور یابد یکاهش م یکم

 را جبران کند. یشنهادیدستگاه پ یانرژ یتقاضا
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( ارائه یسندهمتر )بر اساس تجربه نو 0.5لبه به اندازه  شعاع (4شعاع لبه است ، معادله ) rr دلهدر معا

با توجه  f45/0 ¼ 0.459 یسپس فاصله کانون .است آن 4/1 معادل ، پوند  33.367لبه آن از  یهو زاو شده است

 (.4( و )2)معادالت شود.  یم یینشده تع یریبه معادالت اندازه گ
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(5)  
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شده )جمع  ینیب یشپ مساحت شده است یفبه عنوان نسبت سطح تعر TSS (CF)غلظت  یبضر

با  TSSاز مساحت  یبخش TSSسطح  یافتمنطقه درشده برای  یظغلت یدیخورش پرتوهایمی باشد. کننده( 

 شود. یم یینتعدر معادله  ه محاسبه می گردد که بر اساس منطقه مورد مطالع 2fr 360 (/fr 180)نسبت 

 :متراکم یهتهو یستمبا س یكپارچه یبرداشت آب جودستگاه 

 

 
 Atlantis Eliteتولید آب از اتمسفر مدل  -3شكل 

 

است  یردستگاه رطوبت گ یک،  ینمعكوس رانك یفعال با استفاده از چرخه معمول یظتغل یها یستمس

، كندیخنک م های موجود در کونداسور گازتوسط  یده به هم را های پیچ لولهمرطوب منتقل شده از  هوایکه  

هوا  یو دما یآب به طور عمده به رطوبت نسب یدتول میزاندر این دستگاه  شود بخار آب متراکم شود. یباعث م

هوا  یهتهو یستمس یکشده توسط  یربه حداکثر رساندن مقدار بخار آب اس یبرادر این دستگاه  دارد. یبستگ

این (.AWVPشود ) یم گفته  "یپردازش بخار آب جو" اخیر یندفرادر کل به ، ی طراحی گردیده استاپنجره 

شده به  یآب جمع آور یزان، م متر مكعب بر ثانیه 00623/0هوا از  یانوات و جر 160با مصرف توان  دستگاه 

 .(3)شكل  گزارش شده است یترل یلیم 1025اندازه 

 

   

  نتایج و بحث
 

کرده است.  یشو آزما یسهو سه گانه را با هم مقا ییتک ، دوتا TSS( عملكرد 2013مكاران )و ه ژنگ

را نشان داد.  1.7و  1.4،  75/0عملكرد  یبو سه گانه ، به ترت ییاثر منفرد ، دوتا TSS یبه دست آمده برا یجنتا

. سیستم (MEDکرد ) نهادیشچند اثر را پ یی( ماژوالر پنج اثره از نمک زدا2016)و همكاران یزهمچنین 

 Elashmawy .آمد بدست ٪70در روز و راندمان  یترل 86 یتشده است. ظرف یهآرا TSS یسشامل ماتر یطراح

نشان داد که  یو نتایج کرد. یرا بررسمبدل لوله بر  یدیخورش یباال یاثر ضخامت لوله در عملكرد دما (2019)

 .یابد یم افزایشمتر  یلیم 5به  3از که امت لوله ضخ کارایی سیستم مربوط است بهدرصد کاهش  5/37

Arunkumar ( با تهو2013و همكاران )آب را به  یدرصد در بهره ور 40لوله ،  یرونیهوا در سطح بجریان  یه
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، .Arunkumar et al) یافت افزایش ٪14 تولید آب جویسطح خنک کننده سطح لوله ، یشافزا با دست آورد.

2013b.) ًاخیرا  ،Kabeel ( .به پ2019و همكاران )کنترل عمق آب و خنک کننده ند که با یافتدست  یشرفت

 داده است. افزایش ٪6/32 و ٪4/31دستگاه را  یبهره ور یببه ترت یشنهادیپ سیستم  پوشش لوله

TSS  و  یکپارابول غلظتبا شده  یكپارچهباPCM گوتام و ، شوند یم یقابل توجه یشباعث افزا

کمک را با ی، بهره ور یدیمتمرکز کننده خورش یکبا  یننهان موم پاراف یبا استفاده از گرما( 2011همكاران )

صفحه با استفاده از  PCM( از 2016و همكاران ) Arunkumar  .دندا افزایش ٪54به سطح  پارابولیک

( کمک CPC-CTSSبا آب خنک ) TSS( و CPC) یبترک یکبا کمک غلظت پارابول و یبتک ش یدیخورش

با  PCMشده توسط  یرهذخ یگرما یرپس از غروب آفتاب تحت تأث ینشان داد که بهره ور یجنتاند که گرفت

با هرم نوع  CPC-CTSS در یک مطالعه دیگر  ینهمچن .در مترمربع ادامه داشت یترل 5/3از آب  یبهره ور

ساده را نشان  یدیبا نوع خورش سهیدو برابر در مقا یقرار گرفت ، و بهره ور یش( مورد آزماPSS) یدیخورش

 (. 2016)و همكاران  Arunkumar داد

 Arunkumar ( .عملكرد هفت نوع مختلف 2012و همكاران ) باهم را  یدیخورش یینمک زدادستگاه

در  یترل 7 توان استحصال  با یباًتقر یدیخورشهرم همراه با  CPCنشان داد که  یجنتا   .ندکرد یسهمقا

 های نمک زدایی از جو را دارند.همچنین سایر روش یندر ب یحداکثر بهره ور یدقادر به تولمترمربع در روز 

Hasan ( از 2019و همكاران )متغییر تابستان و زمستان  دمایترکیب فعال جهت استخراج آب از جو در  یک

؛ یگراددرجه سانت 16تان و در زمس یگراددرجه سانت 26 یتابستان با دماهای  بهره گرفتند. آنها در یافتند در ماه

در سال باشد.   میدر مترمربع  یترل 81/5و  12.47حداکثر عملكرد در تابستان و زمستان دستگاه آنها دارای 

2017  ،Elashmawy (2017س )از  یستمیTSS  یمتمرکز کننده سهمو یدیخورش یابیرد یستمس یکرا با 

(PCST-TSS.توسعه داد ) همان طول لوله  برای ٪76، عملكرد  یستمس یکاهش اندک راندمان حرارت با

 لوله طول با ٪4/89 با TSSعملكرد  یشترب یش( موفق به افزا2020) Elashmawy،  اخیراً است. یافته یشافزا

استفاده کرد. ماسه سنگ نه تنها  یماسه در دسترس محل یلوگرمک 3از  یدر عربستان سعود یو ؛ شد مشابه

از  استفاده داده است. یشافزا یاربس یزانتقال حرارت دستگاه را ن یطد بلكه شراکن یم یرهرا ذخ یاضاف یگرما

آب را  یدتول هزینه ٪12 حالیكه در ٪14.18 و ٪13.89شود یآب م یدراندمان دستگاه و تول یششن باعث افزا

 کاهش داده اند.

Alshammari سیار رطوبت بیک سیستم جدید برای برداشت آب جو از مناطق با ( 2020همكاران ) و

 یفعال ساز یبراآنها  یشنهادیپ یستمس. دنعربستان سعودی ارائه داحیل کم و تحت شرایط اقلیمی شهر 

 یردر تبخ TSS ییتوانامیگردد بود.  فعال  یکپارابول یدیمتمرکز کننده خورش یکتوسط  یا لوله ، یدیخورش

در طول ساعات شب  TSS د.اد یم یشافزا یدشد یاررطوبت بس یطرا در شرا یمکلس یدکلر یدآب از محلول شد

بسته شد و با شروع روند  TSSآغاز طلوع آفتاب ،  در قرار گرفت. یجو یجذب در معرض هوا یندبا شروع فرا

بود.  یلوگرمدر ک یترل 51/0 یدقادر به تول یشنهادیپ یستمس قرار گرفت. یسهمو صفحه ی، در خط کانون یااح

بهره  یشنهادیپ دستگاه دالر بود. 15/15درصد و  24/41 یبآب به ترت یدتول ینهو هز یستمس یراندمان حرارت

 یستمس  .است داده کاهش ٪25آب را  یدتول ینهکه هز یداده ، در حال افزایش ٪82.3 و ٪29.4را  TSS یور
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جدا  ، دورافتاده و یابانیدر مناطق ب یتوانست به راحت یجمع و جور ، کوچک و قابل حمل بود که م یشنهادیپ

 . ( 4-)شكل اداره شود یرساختهاز یا یبه منابع آب یازشده و بدون ن

   
 پ ب الف

راندمان پ:  TSSقدرت به دست آمده توسط عملكرد  یانگینمی ب: بازساز یندفرآ یعملكرد انباشته شده در ط الف: -4شكل 

 یکمتمرکز پارابول یحرارت

 

رفع کمبود منابع  یبالقوه برا یگزینراه حل جا یک یخار جوموجود ، استخراج آب از ب یاز جمله راه ها

( در سراسر جهان توجه TEC) یکخنک کننده ترموالكتر یاست. فناوراستفاده از ژنراتورهای مبدل آب 

اتصاالت دو نوع  ینگرما ب یانجر یک یجادابا استفاده از ها  این مبدلب کرده است ، را به خود جل یادیز

 یککه  یدو طرف است و هنگام یدارا TEC یدستگاه معمول یک .ییر فاز میگردندسبب تغ مواد مختلف

کند تا  یمنتقل م یگرطرف به طرف د یک، گرما را از  یابد یم یاندستگاه جر یقاز طر DC یكیالكتر یانجر

 TEC یدستگاه ها داغ تر باشد )سمت گرم(. یگرکه طرف د یطرف خنک شود )سمت سرد( در حال یک

 یکفتوولتائ ی( هستند که توسط پنل هاDC) یممستق یاناندازه ، وزن سبک و جر یایمزا یاراد ینهمچن

(PVهدا )یها ، دستگاه ها یستگیشا ینشوند. با توجه به ا یم یت TEC ینتأم یبرا یبه طور گسترده ا 

مطبوع  یهو، خنک کننده تراشه ، ته یلاتومب یخچال ،آب  یدستگاه ها یلاز قب یتموقع یندر چند یشسرما

 شوند. یآب استفاده م یو ژنراتورها یررطوبت گ یباز ، دستگاه ها یدر فضا یارتباط یها ینتکاب

روی که و همكاران هستند. یوشامل ل TEC یمتمرکز بر بهبود عملكرد دستگاه ها یقاتاز تحق بسیاری

و  یمدل ساز كردهاییکه مواد، رو( 2012)محمد و همكارانند. کردمطالعه  یگذار یهسرما یبضربهبود 

را  یک( ماژول ترموالكترCOP) عملكرد را مرور کرد یبهبود عملكرد خنک کننده و کاربرد عمل یراهكارها

 TECs یحرارت یکولرها یساز ینهبه یبرا یكیژنت یها یتمکه از الگور( 2018) چنگ و همكاران ،بررسی کردند

 یمیاییاز رسوب بخار ش (2016)و همكاران Chowdhury،  ینعالوه بر اند. حجم محدود استفاده کرد یکدر 

 Bi2Te3 / Bi2Te2.83Seنوع -nو  p2 Bi2Te3 / Sb2Te3استفاده کرد تا از نوع ( MOCVD) یآل-فلز

که راسل و  یدر حال .یابدکاهش  یكرونم 100ها به  TECد ، و ضخامت کل استفاده شکمپروسور  گاز یرو

استفاده کردند و  یمدل شبكه مقاومت حرارت یاعتبارسنج یابر یشیآزما یاز روشها (2015) همكاران

 یکبتواند در  یستمرا وزن کند تا س یطمح یخاموش اوج و دما یشار حرارت یزانتواند م یکه م یافتنددر

از قسمت  یشتریب یشود تا گرما یحرارت باالتر سمت گرم باعث م درجه با قدرت کم کار کند. مشخصمنطقه 

 یمشكل ، تعداد ینا یلدل به ها دارد. TECبر اثر خنک کننده  یمنف یرتأث ینتقل شود و اگرم به سمت سرد من

 ینکس یک (2014) و همكاران Udomsakdigool قسمت گرم را حل کنند. حرارتاز محققان تالش کرده اند تا 
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از جمله فاصله  ییاتمختلف عمل یپارامترها یرکرد و در مورد تأث یشكل طراح یلمستط یرا با باله ها ییگرما

و  Astrain کرد. یگرما بررس ینکس یاعمال شده بر رو یگرما با / بدون فن و ولتاژ فن ها و گرما ینکس

استفاده  یحرارت ی( کولرهاCOPعملكرد ) یبضر یشافزا یفاز برا ییرتغ با یفوناز ترموس (2019) همكاران

 کرد.

Wei  یژنراتور قابل حمل آب جو یکعملكرد  یلحلو ت یهو تجز یمطالعه تجرب( به 2019)و همكاران 

استخراج آب از  ی( براA)مدل  یآب با تنها دو کولر حرارت یدژنراتور جد یکابتدا ، پرداختند. بنابراین 

کوچک مورد مطالعه قرار  یورود یهوا یانجر یکتحت  یشده و سپس به صورت تجرب یطراح یجو یبخارها

هوا و  یانسرد / گرم و عملكرد آب از جمله سرعت جر یسطح ضلعها یاکارکرد در دم یطشرا تأثیر .یردگ یم

 ینب یا یسهمقا یشآزما یک،  Aعملكرد فوق العاده مدل  یینتع ی، برا همچنین شده است. یرطوبت بررس

که هر دو درجه حرارت سرد و گرم و  دادنشان  نتایج شود. ی( انجام مBمدل مرجع )مدل  یکو  Aمدل 

و  A یمدل ها یسه. در مقایابد یم یشهوا افزا یانجر یشرطوبت و افزا یشبا افزا Aل عملكرد آب در مد

Model B آب  عملكرد، متر مكعب بر ساعت 30هوا  جریان سرعت و ٪90شود که در رطوبت هوا  یمشاهده م

عب بر متر مك 30هوا  جریان سرعت و ٪60و مقدار مربوطه در رطوبت هوا  یافته یشافزا increased 4/43کل 

در رطوبت کم هوا نسبت  یژهرا به و Aمدل  یتها مز یژگیو این است. رسیده ٪7/66 یشبه حداکثر افزا ساعت

 .(5)شكل  دهد ینشان م Bبه مدل 

 
   

 

 

 نتیجه گیری
 

دو ابزار جدید از توسعه استحصال آب جوی را در مقیاس صنعتی و پرتابلل ملورد بررسلی    مطالعه حاضر 

 شلده   یطراحل  TSS یلد برنامه جدین مطالعه حاضر اقلیم منطقه مرکزی ایران را مورد نظر داشت. قرار داد. بنابرا

نشان داد که  نتایجبود که  یپرزسا -از مناطق کم مرطوب  AWH یبرا یسهمو یدیکنسانتره خورش یک توسط

خراج آب مناسلب  اسلت  بلرای  یخوب یاربس یلپتانس یلوله هنوز دارا با یسهمو یدیاستفاده از کنسانتره خورش

L / kg (4/292٪ ) 0.51به  L / kg 0.13از  TSS یبهره ور یشباعث افزا یشنهادیپ دستگاهاست.  یابانیمناطق ب

 یاصلل  محدودیت .داد کاهش( ٪25) $ 15/0 به $ 2/0را از  CPL و شد( ٪3/82) ٪61/24 به ٪5/13 از راندمان ،

خشلک  ملاده  غلظلت   شد. یجو یش مقدار بخار داخل هوارطوبت کم بود ، که باعث کاه یطمطالعه حاضر ، شرا

از  یللوگرم هلر ک  یآب بلرا  یترل 51/0 یدتول یااح یندفرآ یاندر پا 5/77))غلظت اشباع( به  درصد 62/56کن از 

شود که منجلر   یم یشترکم ، غلظت اشباع خشک ب ینسب حال ، با رطوبت یناست. با ا یافته یشخشک کن افزا

 شود. ین آب در داخل خشک کن میزام یدشد یتبه محدود
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سلاندن  بله حلداکثر ر   ی( بلرا Aمولد آب قابل حمل )مدل  یک( ، TEC) یخنک کننده حرارت یفن آور

 یسلاختار سلاده و انلدازه کوچلک ، بلرا      یلل کننده آب قابل حمل به دل یدشده است. تول یعملكرد آب طراح

 یانلدک  تحقیقلات  خواهد بود. یدمف یاربس یعلم یقاتو تحق یاعزام یها یمها ، ت یرو یادهدوچرخه سواران ، پ

 یشباعلث افلزا   یلز آبگر ملاده  ت.گزارش شلده اسل   TECدو ماژول  یا یکژنراتور آب با  یکدر مورد عملكرد 

 یحذف انلرژ  یخنک کننده برا یباله سمت سرد شده و استفاده مجدد از انرژ یكیمرطوب در نزد یچگالش هوا

 یهشود. با سلرما  یم یبا حداقل مصرف انرژ یعملكرد آب به صورت تئور یشگرما از سمت گرم باعث افزا یشترب

 یافته .یابد یم یشهوا سرعت عملكرد آب افزا یانو سرعت جر RH یش،با افزا یاتیعمل یطشرا یردر تأث یگذار

دهلد ، بله خصلوص در     ینشان مل  Bرا نسبت به مرجع مدل  یبزرگتر یتمز A یشنهادیها نشان داد که مدل پ

اسلت کله در    یلن نكته قابل توجه ا  باشد. یدترممكن است در عمل مف A، مدل  ینرطوبت هوا نسبتاً کم ، بنابرا

 یله نمونله اول  یطراحل  یمطالعه برا ینشرح داده شده در ا یجتوان به نتا یم pدر  یاتیعمل یطراصورت وجود ش

 . اشاره کرد.
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