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 چكیده
 

به علت کمبود منابع آبی و عدم پراکنش زمانی و مكانی  استحصال آب باران در مناطق خشکهمواره 

خورشیدی متعددی نیز در ایران به مزارع مورد توجه محققان، افراد جامعه و مسئوالن بوده است.  مناسب

توجه به این موضوع در این تحقیق به ویژه قسمت مرکزی ایجاد و یا در مرحله طراحی و احداث است. با 

رداخته می شود. پسطوح جمع آوری آب باران سی امكان استفاده از مزارع خورشیدی به عنوان ربره ب

استان یزد قابلیت جمع آوری  مگاواتی در شهرستان اشكذر 500یک نیروگاه تحقیق نشان داد که نتایج 

 میلیون لیتر آب را در طی سال دارد.  8/37

 
 استحصال، نیروگاه، اشكذر، طراحیخورشیدی، ذخیره آب،  سلولها: کلید واژه

 
 

Solar Power Plants as a System of Rainwater Harvesting System in Yazd 

Province  
 

Abstract 
Rainwater harvesting in arid areas has always been a concern for researchers, community and 

officials due to lack of water resources and lack of proper time and space distribution of 

rainfall. Many solar farms have also been created in Iran, especially in the central part, or are in 

the design and construction phase. The results showed that a 500-megawatt power plant in 

Yazd's Province could collect 37.8 million liters of water per year. 
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 مقدمه

 این ما به شودمی بازار وارد تجدیدپذیر هایانرژی با رابطه در که دیگری هایفنّاوری مانند خورشیدی انرژی

 کمتر فسیلی هایسوخت مثل جدیدناپذیرت هایانرژی به را خود وابستگی بیشتر هرچه تا دهدمی را امكان

 دارد را خود خاص مشكالت و نیست نقص و عیببی شدهشناخته هایانرژی دیگر مانند خورشیدی انرژی کنیم،

 .بگمارد همت انرژی این پیشرفت و گسترش برای بشر که شده باعث آن مزایای ولی

 مصرف آن دمای رفتن باال و زمین سیاره وهوایآب تغییرات اصلی عامل %95 احتمالبه ملل سازمان گزارش به

 عمومی تغییرات دما، افزایش این نتیجه که است، بوده سیاره این ساکنان توسط فسیلی هایسوخت ازحدبیش

 و دریاها آب سطح افزایش آن نتیجه و طبیعی هاییخچال شدن ذوب همچنین و زمین سیاره وهوایآب

 و جو اکسیددی کربن افزایش و مخوف هایطوفان و شدید بسیار هایسیالب آمدن وجود به و هااقیانوس

 را دستاوردها این که حال است، غیره و جانوران اکوسیستم در تغییرات  و آب در موجود اکسیژن میزان کاهش

 اینكه از قبل بایستی که شویممی متوجه کنیممی بررسی را است فسیلی هایسوخت مصرف نتیجه تماماً که

 روی کارها این بهترین که دهیم، انجام بشریت نسل آن متعاقب و زمین نجات برای را کاری شود دیر دیگر

 .است خورشید انرژی مثل تجدیدپذیر هایانرژی با فسیلی هایانرژی کردن جایگزین و آوردن

ساعت،  2900کشـور ایران به لحاظ میزان دریافت انرژی خورشیدی و متوسط ساعت آفتابی ساالنه بیش از 

باشد و انرژی خورشیدی در آینده سهم قابل توجهی از انرژی مصرفی یكی از کشورهای مناسب جهان می

کشور را به خود اختصاص خواهد داد. توسعه کاربرد انرژی خورشید در کشور و مخصوصا توسعه احداث 

با پتانسیل تابش  سنجی تابش خورشیدی و شناسایی دقیق مناطقهای خورشیدی بدون پتانسیلنیروگاه

های مختلف کشور که بی های معتبری که بتواند میزان و توزیع این انرژی را در استاناستخراج داده مناسب و

 .شک در آینده معادن فرازمینی ثروت برای استان های برخوردار خواهد بود، امكان پذیر نمی باشد

 یکه برابر تعداد ساعات ،شده است فیتعر PSH (Peak Sun Hours) موسوم به یاریشدت تابش مع نهیزم در

 .باشدیم kWh/m2 کیبرابر  دیتابش خورش زانیاست که در آن م

 یتابش انرژ زانیباشد. م یها مآن نیو از مهمتر ریدپذیتجد یهایاز منابع انرژ یكی یدیخورش یانرژ

مقدار را داراست. کشور  نیشتریب نیزم یدیبوده و در کمربند خورش ریدر نقاط مختلف جهان متغ یدیخورش

 رانیدر ا یدیخورش زاتیجهدهد که استفاده از تیپرتابش واقع است و مطالعات نشان م یدر نواح زین رانیا

 .دینما نیکشور را تأم ازیمورد ن یاز انرژ یتواند بخش یمناسب بوده و م

از دو سوم آن و متوسط  شیبدر  یروز آفتاب 300فن با وجود  نیاست که به گفته متخصصان ا یکشور رانیا

 یانرژ نهیباال در زم لیبا پتانس یاز کشورها یكیساعت بر متر مربع در روز  لوواتیک 5/4 – 5/5تابش 

ادعا  یآرمان یو در حالت ادهگام را فراتر نه یدیخورش یاز کارشناسان انرژ یشده است. برخ یمعرف یدیخورش

 یانرژ تواندیم یتابش یانرژ افتیدر یهاخود به سامانه یانابیمساحت ب زیدر صورت تجه رانیکه ا کنندیم

 .(1)شكل برق فعال شود یصدور انرژ نهیو در زم نیتأم زیاز منطقه را ن یاگسترده یهابخش ازیمورد ن
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 پتانسیل تابش خورشیدی در ایران بر حسب مگاوات در هكتار در روز -1شكل 

 

 MW از شیامكان نصب ب لومترمربع،یک 2000از  شیب یدر مساحت آلمان، DLR مطالعات انجام شده توسط با

 .وجود دارد یدیخورش یحرارت روگاهین ۶0000

 م،یاختصاص ده کیفتوولتائ یدیخورش روگاهیرا به ساخت ن نیزم لومترمربعیک 100×100 معادل یمساحت اگر

 .(1397زارع چاهوکی، )خواهد بود 1389برق کشور در سال  دیآن معادل کل تول یدیبرق تول

کشت گیاهان  برایاستحصال آب بر این اصل استوار است که آب دریافتی در مناطقی از زمین که ممكن است 

شده و به بخش های دیگر منطقه اضافه شود. در مناطقی مطرح می شود  رغوب باشد، جمع آوریمناکافی یا نا

بوده و پاسخگوی نیاز گیاهان برای   این مقدار بسیار کمکه سهم اندکی از بارندگی را دریافت می کنند و معموال

تولید محصول نمی باشد. اجرای طرح جمع آوری آب باران سبب می شود تا آب مورد نیاز در دسترس گیاهان 

 .(1391)چكشی و طباطبایی یزدی، تحت کشت قرار گیرد و در نتیجه منجر به تولید اقتصادی می گردد اراضی

استفاده از انرژی خورشیدی بدون  می توان به: مزارع خورشیدی برای بیابان های استان یزد مزایای مستقیماز 

استفاده از پنل ها بعنوان حداقل پوشش در ، آسیب زدن به مواد مغذی خاک و کمک به حفظ امنیت غذایی

ی مدیریتی مدیریت سرمایه گذار در اجرای طرح ها ،اراضی که تحت تاثیر شدید فرسایش بادی قرار دارند

وجود بیش  و  بیابانی چند منظور با تسهیل و معرفی اراضی بدون معارض جهت استقرار پنل های خورشیدی

 اشاره نمود. هكتار اراضی فاقد پوشش و هموار در یكی از شهرستان های استان 700
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ور از انتظار با توجه به موارد ذکر شده احداث مزارع خورشیدی در سطح وسیع در کشور در دهه آینده د

با استفاده از  مناطق خشک خواهد بود که می تواند نیست. بیشترین تمرکز احداث مزارع نیز در ایران مرکزی و

 ۶5بیش از روش های استحصال آب باران، از این نعمت خدادی بدون صرف هزینه زیاد، بهره برداری نمود. 

درصد طول روز از سال ساعت  80نین بیش از درصد از مساحت استان یزد دشت و اراضی کم شیب است، همچ

ترس استفاده از انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه های خورشیدی هم ی داریم. از این رو با توجه به گسآفتاب

در سطوح بین المللی و ملی، استان یزد بعنوان پهنه ای مستعد برای توسعه استفاده از انرژی پاک مطرح 

 . (1395)زارع چاهوکی، است

 

   

 هامواد و روش

به مساحت هزار هكتار در محدوده تقسیمات مزرعه خورشیدی در استان یزد اجرای طرح  پیشنهادی محدوده

 55کیلومتری از شهرستان اشكذر و در فاصله  44سیاسی شهرستان اشكذر قرار دارد. این محدوده در فاصله 

کیلومتری از این جاده  3ندوشن در فاصله -جاده میبدکیلومتر از مرکز استان قرار دارد. این محدوده در شرق 

. بارندگی متوسط ساالنه درصد است 5/1متر و  1220قرار دارد. ارتفاع و شیب متوسط این محدوده به ترتیب 

میلیمتر نیز ثبت شده است( و تعداد  29ساعته این منطقه به میزان  24میلیمتر)بارندگی حداکثر  ۶0این منطقه 

 (. 2)شكل ساعت در سال می رسد.  33۶4در سال به  ساعات آفتابی
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 موقعیت اجرای طرح مزرعه خورشیدی -2شكل 

 

 

   

  نتایج و بحث

کیلواتی به ازای هر پنل  1/2مگاوات است که با احتساب تولید برق  500ظرفیت اسمی نیروگاه پیشنهادی 

ری توسط پنل های خورشیدی عایق می گردد هكتار از کل سطح هزار هكتا 3/۶3سانتی متری حدود  140*190

 که نقش مهمی در استحصال آب باران و همچنین سایه اندازی در عرصه مورد مطالعه دارد.

متر مكعب در سال خواهد رسید. این مقدار آب با مدیریت  37800با توجه به بارندگی منطقه آب استحصالی به 

 ه فضای سبز نیروگاه، شستوشوی پنل ها خواهد داشت. از دسترس تبخیر خارج شده و سهم موثری در توسع

 نمایی از سیستم طراحی استحصال آب باران را برای پنل های خورشیدی را نشان می دهد.  3شكل 

 
 نمایی از نحوه سیستم استحصال آب باران برای پنل های خورشیدی –3شكل 
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 نتیجه گیری

متر بوده و از تغییرات زمانی و میلی 250فته که متوسط بارش آن ایران در کمربند خشک عرض میانه قرار گر

های مناطق خشک بوده که در مكانی شدید برخوردار است. رویدادهای بارشی با تدوام کوتاه، یكی از مشخصه

که توزیع زمانی  یزدبه طور کلی دربسیاری ازمناطق خشک ونیمه خشک مانند استان  .ایران نیز ملموس است

،بارندگی نامناسب است وهم مقداربارندگی اندک است وباران های موقتی برای تأمین نیاز آبی گیاهان ومكانی 

کافی نیست ،جمع آوری آب باران به اضافه مقداررطوبتی که درخاک ذخیره شده است می تواند بسیار مفید 

ا نمود و در جهت استحصال آب لذا در این مناطق بایستی از سطوح عایق بوجود آمده حداکثر استفاده ر باشد . 

 باران و جمع آوری آن اقدام نمود. 
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