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  دهيچک
  

خشک مهيخشک و ن ياکثر کشورهادر ات شکل م ترين بزرگاز  يمصارف کشاورز يبران يريو آب ش يدنيکمبود آب آشام
مناطق جنوب  يبا توجه به توان تابش .است يضرور يشرب و کشاورزد آب يتول يبرا ،شور يهاآب کردن نيريشن يبنابرا .است

 ۵۷/۵۰ ييايجغرافطول با در شهر دهدشت  يو تئور يتجربصورت  به يديخورش يرسطحيز ياريآبستم يک سيران، مطالعه يا
ان يجر يک مبدل حرارتيو  يديک استخر خورشيستم از ين سي. در ااست گرفتهانجام  ۷۸/۳۰ ييايدرجه و عرض جغراف

 ينيرزميتوسط فن، به لوله ز، يديگرم و مرطوب داخل استخر خورش ي. مخلوط هوااست  شدهاستفاده  يرسطحيمعکوس ز
کمپوست به آب  يق چاي. با تزراست  شدهتوليد  يرسطحيز ياريآباز يعان، آب مورد نيند ميو با استفاده از فرآشده ت يهدا

-. با اندازهاست  به دست آمدهاه يخاک و گ يمواد مغذتأمين و  ياريآب يب مناسب برايک محلول با ترکيد شده، يخالص تول
و  هشد يطراح يزستم فايک سيافزار متلب، ستم و استفاده از نرميس يين معادالت گرماييو تع يطياطالعات مح شيو پا يريگ
انجام شده در متلب،  يسازهي. با توجه به شباست قرار گرفته يبررسمورد د شده، يرات دما، نسبت رطوبت و جرم آب تولييتغ
ر يبا مقادمقايسه در  .دیگردحاصل  نیفرورددر مرداد و  بیترت ، بهc٦٠° آننه یکم و c٩٠°استخر  یینها يهوا يدمانه يشيب

تر در روز در يل ١٣/٦، ترتيب بهدشده ينه آب تولينه و کميشيمقدار ب .است ۹و % ۸/۵% ترتيب به ي بدسا آمده، مقدار خطايتجرب
محاسبه  ١٥و % ۷% ترتيب به، مقدار خطا ياس با مقدار تجربيقدر . است  شدهن حاصل يفرورد در تر در روزيل ٠٩/٣و مردادماه 

آب، قطر لوله کندانسور و  يط، دمايمح ي، دمايديتابش خورش يش پارامترهايبا افزا دهد نتايج حاصل نشان مي. است  شده
ط و ارتفاع آب يمح يهوا يآب کندانسور، رطوبت نسب يدما ين با کاهش پارامترهايگرم مرطوب و همچن يقطر لوله هوا

م گرم و خشک مناسب يبا اقل يمناطق استفاده در ين روش براي، اجيبا توجه به نتا .يابد ميش يدشده افزايزان آب توليماستخر، 
  .است
  .ان معکوسيجر يمبدل حرارت، يفاز ينيبشيمدل پچاي کمپوست،  ،يديخورش يژانر ،يچگالش ياريآب: يديکل يهاهژوا
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  مقدمه
ن جهت يريدار و آب شيپا يدنيزان آب آشاميمتأمين 

در ات حال حاضر شکل م ترين بزرگاز  يمصارف کشاورز
 ياکثر منابع آب. استخشک  مهيخشک و ن ياکثر کشورها

 .هستندها انوسياها و اقيشور، در يهاآب ،نيکره زم يرو
 ٦/٢شور و در حدود % ،نيکره زم يهاآب ٩٧% ش ازيب

 نيبنابرا .)et al., 2003 Tiwari( استن يريآب ش ،آن
 يهااصالح آببه منظور   ،گوناگون يهايفناوراستفاده از 

ات ياز ضرور مناسبد آب تازه و يشور و نامناسب جهت تول
 يران از جمله کشورهاي. ااستامروزه بشر  يزندگ
ار مناسب يبستابش به توجه با  است كه خشک نيمه

 يژاده از انرفدر اکثر مناطق، استو د در طول سال يخورش
مورد  تواند يم يو کشاورز يمصارف صنعت يبرا يديرشوخ

 زا يکي. )Alamdari et al., 2013(رد يتوجه قرار گ
 يندهايآفر زاستفاده ا يديخورش ييشورزدا يراهکارها

. است يديخورش يعان با استفاده از استخرهاير و ميتبخ
از مباحث مورد  يديخورش ياستخرها يمطالعه و بررس

نه يمزن يدر ا ياو مطالعات گستردهبوده ن يعالقه محقق
 يبررس ،يتجرب-يک پژوهش تئوريدر .است  شدهانجام 

صورت  به يديخورش يانتقال گرما و جرم در استخرها
 ج حاصل از مطالعهين نتايبا هدف بهبود تطابق بو همزمان 

ج ي. نتااست  شدهستم انجام يس يو مطالعه تجرب يتئور
مطابقت  يشگاهيج آزمايبا نتا يحاصل از مدل تئور

 است  هديگردمشاهده  يبهبود قابل قبول داشته و مناسبي
)Tsilingiris, 2012( .)Hardik et al. (2019  ک يدر

 ،mm٢٥ با قطر يتوخال يااستوانه يهانيفاز ، مطالعه
 يمقطع مربع يهانيو ف mm٢و ضخامت  mm٢٠ ارتفاع
 خامتضو  mm٢٠، ارتفاعmm٢٥طول ضلع  با، يتوخال
mmن مطالعه ي. در ااند هکرداستفاده درون استخر  ٢

در  اند. داشته يترعملکرد مناسب يااستوانه يها نيف
و تعداد نانو ذرات شکل  ،الينانو ستأثير  پژوهشي ديگر

از  يناشجرم  گرما ورات انتقال ييدر تغموجود در آن، 
قرار  يبررسمورد  يدير سطح آب درون استخر خورشيتبخ
با اضافه که  است  شدهمشاهده ن مطالعه يدر ا. است هگرفت

 ياش قابل مالحظهيافزاانتقال گرما کردن نانوذرات، 
 آوردن بدست يبرا(Omar & Ameur, 2018).  يابد مي

 ،رفعال و فعاليغ يديخورش يهارکنندهيتقط ييمدل گرما
رات تابش يزان تاثيم و هنو انجام شديدر دهلک پژوهش ي

 هتقرار گرف يسرمورد بر ،ق آب استخرو عم يديخورش

جرم و گرما  ين پژوهش مقدار انتقال همرفتي. در ااست
 يتجرب يهازان تطابق با دادهيمحاسبه و م يتئورصورت  به
 .(Rajesh & Tiwari, 2006) است هديگرد نييتع
توسط مواد  يانرژ يبا نگهدار ،يادورهک مطالعه ي در

ن يدر طول روز و آزادکردن ا )PCM( ينگهدارنده انرژ
چند  يهاب با استخرين ترکيدر شب و همچن يانرژ

ستم يراندمان سدر  يش قابل توجهيافزا، يامرحله
ک يدر  .)Panchal & Mohan, 2017( است  شدهمشاهده 
ب يتک ش يديرکننده خورشيک تقطي ،يتجربمطالعه 

ک کندانسور ين يبا قطر کوچک و همچن ،نيف يدارا
ن مطالعه به ي. ااست هگرفتمورد استفاده قرار  يخارج

زان آب ين ميستم و همچنيس ييرفتار گرما يبررسمنظور 
عملکرد در آن و   شدهانجام  ،روزانهصورت  بهتوليدشد 

  شدهج مشاهده يرا يهاستمينسبت به س يترمناسب
ک يMuftah et al. (2018)  (Rabhi et al., 2017). است

 يهادهنده با بازتاب ياپله يدير خورشيستم تقطيس
ک کندانسور ي همراه با ،دارنيو استخر ف يو داخل يخارج
ک حلقه مجزا يبخار در  در آن هک ندا هتوسعه دادنه اجداگ
ش يافزا ٢٩% ،ستميس ، عملکردتيدر نها. است  شدهر يتقط
ق، با استفاده از مدول يک تحقيدر .داشت يدر پ ييکارا

درصد نانو  ٠٨/٠ يک و کسر حجميش ترموالکتريسرما
 بيتک ش يديخورش استخر ييد مس، کارايال اکسيس
مقدار  يبرا ،ستميس عملکردش يافزا .است يافتهش يازاف

 يو اگزرژ يد آب روزانه، راندمان انرژيتول
 است  شدهحاصل  ٥/١١٢% و ٦/٨٠% ،٨١% ترتيب به

Nazari et al., 2018) Rajaseenivasan & Srithar, 
رکننده تک يک تقطي يتجربو  يبه مطالعه تئور) 2016

و  يارهيدا يبا مقاطع توخال يهانيب با استفاده از فيش
 .پرداختند يااستوانه

و  دارنيدر حالت ف د شدهيآب تول ،حاصل جيتان با توجه به
در روز  ١٦/٣ m2/kg و ٥٥/٤ m2/kg ترتيب به، نيبدون ف

 ييکاراسه يمقاو  يبررس يبرا .است  شدهگزارش 
 انجام يک مطالعه تجربي يليو مستط يالوله ياستخرها

 د آبيتول ش راندمانيافزا ٢٠% در آن که هگرفت
 ,.Rahbar et al) است  شدهحاصل  يالوله يهااستخر

  شدهانجام  رانيدر کشور ا كه پژوهشي ديگردر  .(2018
رکننده تک يک شبکه متخلخل درون استخر تقطياز  است

 ييش کارايافزا ٣٥/١٧% ،آندر  که هشدب استفاده يش
 د شدهيزان آب توليم .است  شدهمشاهده  يريستم تقطيس
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سيستم پيش از و  شده ستم اصالحيس يروزانه براصورت  به
به دست  ٣٢٦٣  CC/m2و  ٣٨٢٩ CC/m2 ترتيب بهاصالح 

  (Rashidi et al., 2018). است  آمده
انجام اين  هدف ازهاي پيشين  با توجه به مطالعه پژوهش

از آب شور با  ياريآبموردنياز براي آب تأمين ، پژوهش
ز ايمورد ن يمواد مغذتأمين ، يديخورش ياستفاده از انرژ

خاک در اطراف لوله داغ  يکاهش دمااه، يخاک و گ
. به است ياريش راندمان آبيت افزايدر نهاو  ينيرزميز

با مبدل  يسطحريز ياريبآستم يسک ين منظور، يهم
 يو تجرب يتئورصورت  به ،معکوس ينيمزريز يحرارت
ب آکندانسور  استفاده از. با است  شده يو بررس يطراح
 يندهايآفربه ميزان بيشتري ، فت گرماايزکل بايو س سرد
ب آان زيجه ميو در نت شود انجام ميعان ير و ميتبخ
به  خاک زا انتقال گرما بان ي. همچنيابد ي افزايش ميديتول
تجاوز  يبحران يز از دمايخاک ن يکندانسور، دماب سرد آ

  .نخواهدكرد
  

  ها مواد و روش
  ستم يس يعمل يساز ادهيو پ يطراح

و شرب  ياريآببراي د و انتقال آب مناسب يتول به منظور
 يمخلوط آب و چا يحاو ک مخزني ازن طرح يدر ا

ستم يخوراک ستأمين  يبرا lit٢٠ کمپوست به حجم
عرض ، طولبا  ياستخر جاذب انرژ کي .است  شدهاستفاده 
هن با استفاده از ورق آ cm١٠ و m٥ ،m٥ ترتيب بهو ارتفاع 

 Ravishankar et( است  شدهره رنگ، ساخته يزه تيگالوان

al., 2016.( ق يکمپوست از طر يمخلوط آب شور و چا
 يديخورش يذب انرژاک لوله از مخزن وارد استخر جي
شه يق و پشم شياز عا ،کاهش اتالف گرما يبرا. دشويم
آب  .است  شدهاستفاده ط يمح استخر و يهان جدارهيب

 يو با هوا شدهر يتبخانتقال گرما، تأثير تحت استخر 
آب استخر و  يش دماي. با افزاشود ميمخلوط  استخر

 رعملگک ي به كمكن، آو نسبت رطوبت  بخار-مخلوط هوا
ک مکنده هوا وارد ين مخلوط هوا و بخار توسط يا يکنترل

با  .شود مي يسطحريزان معکوس يجر يمبدل حرارتک ي
 لولهستم، ياخل سگرم و مرطوب د يحجم هواتوجه به 

و قطر  m٣ به طولو لن ياتياز جنس پل در مبدل ياصل
mmو در عمق شدهانتخاب  ١٠٠ cmر خاک قرار يز ٢٠
 cm٢و در فواصل  mm٥ با قطر ييها. روزنهاست هگرفت

گرم  يمخلوط بخار و هوا .است  شدهجاد يا لوله يرو

ک مکنده مدل يتوسط  ،رکنندهيتبخدشده درون يتول
مترمکعب بر  ٢٠ يبا حجم هواده VPH-8s2sمدل  -توربو

 ،ت مکندهين ظرفيبا انتخاب ا .شود مين لوله يساعت وارد ا
رکننده حدود يستم تقطينکه حجم مجموعه سيبا توجه به ا

متر مکعب هوا  ٣٣٣/٠قه ي، در هر دقاستمتر مکعب  ٥/٠
. مکنده موردنظر خواهدشد ينيزمريستم وارد لوله زياز س

مشخص روشن و پس از مکش مخلوط  يزمان يهادر بازه
با لوله کندانسور . شود ميخاموش  ،گرم و مرطوب يهوا
گرفته  مرکز قرارهمصورت  بهن لوله، يداخل ا mm٥٠ قطر

ال کندانسور، مخلوط يس .استخنک  آبان يجر يکه دارا
 ٢٠ ک مخزنيکه از  بوده ٢٠ c°يکمپوست با دما يچا
پس از عبور از  ،کليک سيو در  شود مي هيغذت يتريل

 .گردديباز مداخل لوله درون کانال، توسط پمپ به مخزن 
لوله  ي، مخلوط بخار و هوا در عبور از رون مبدليا در

شده،  ليو قطرات آب تشک کردهعان يکندانسور شروع به م
و  هشدلوله بزرگتر وارد خاک  يرو يهاق روزنهياز طر

 يکه خروج يينجاآاز  .گيرد ميانجام  يسطحريز ياريآب
، با است يبا خالص و فاقد امالح معدنيستم، آب تقريس

وست به آب پکم يچا قيتزر متسيک سي زااستفاده 
ت يو هدا يمناسب و کنترل شور ياهدشده، با نسبتيتول

تأمين  ياريآباز يکه آب مورد ننين، عالوه بر اآ يکيالکتر
با توجه به  .شود ميق يز به خاک تزرين يذغ، مواد مشده

د يولتآب  ECزان يموهش، ژن پيدر اده ش ات انجامشيزماآ
 ١٨ا يآب در ECزان يمنس بر متر و ميز يدس ٠٥/٠ دهش

ب يجاد ترکيا يبرا. است  شدهن ييتعبر متر  منسيز يدس
 يچا cc٢٥٠  باآب خالص  ٢ litاز نسبت، ياريآبمناسب 

مخلوط  ECزان يم. است  شدهکمپوست شور استفاده 
که آمد به دست منس بر متر يز يدس ٥٧/٢حاصله برابر 

مطالعه  يبرا .است ياريآب يبرا يدوده قابل قبولحدر م
به  ،شکل  سطح مقطع مربع باکانال  کياز  ،خاکت يوضع

شه ياز جنس ش وارهيک ديو  m٣طول ، cm٧٥ضلع 
 يآب و هوابا استفاده از اطالعات . است  شدهاستفاده 

و پردازش  هيلويک شهرستان کهگينوپتيستگاه سيا
 وزان آب يم، روزشبانه  يدر بازه زمان ستميساطالعات 
سطح  ١شکل در  .است  شده نييتعشده ديتولرطوبت 

 . شود ديده ميزات درون آن يمقطع کانال خاک و تجه
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  تهيه چاي کمپوست
در اين بخش از طرح، سه نمونه چاي کمپوست با 

هاي موردنظر مخلوط .است  شدههاي متفاوت تهيه  غلظت
تهيه و  ٣/٠ kg/litو  ٢/٠ kg/lit ،١/٠ kg/litهاي با غلظت

تحليل آزمايشگاهي قرار  و ترکيبات آن مورد تجزيه
 ٣و  ٢، ١در سه حالت،  . براي اين منظوراست گرفته

کيلوگرم کمپوست خشک در کيسه نخي منفذداري ريخته 
و به مدت  شدهآب قرار داده  ١٠  litو در ظرف حاويشده 
با استفاده از پمپ است. سپس   شدهساعت نگهداري  ٤٨

از محلول توليدشده  ها کيسهشده و  م هوادهيآکواريو
هاي مورد براي غلظتو چاي کمپوست موردنظر شد خارج 
 (Khaligh & Shokouhian, 2019). آمد  دسته ببحث 

  

 
  تجهيزات جانمايي و خاک کانال مقطع سطح - ١شکل 

 کندانسور آب لوله:٢هوا،  - بخار گرم مخلوط حاوي لوله: ١(
: ٨و  ٧ ،سنج رطوبت: ٤و  ٥و  ٦ کانال ايشيشه ديوار: ٣خنک، 

  )دماسنج
ستم (به دست آوردن معادالت حاکم بر يس يساز هيشب

  ستم)يو کنترل س يانتقال جرم، گرما، انرژ
ان مربوط به يو جر يکيناميکل ترمودينمودار س ۲شکل در 
. است  شدهم يپد ترسکليار سازافنرم زستم با استفاده ايس

 ) باs1( هيمخزن تغذ زا يان خروجي، جرشکل ن يدر ا
ان يمخلوط و جر، )s2(از کندانسور  يان خروجيجر

 يديوارد استخر خورش )s11( شده تحت عنوان حاصل
)HTR1( يدياستخر خورش يان خروجي. جرشود مي ) 

s12 (ان معکوس با نماديجر يوارد مجموعه مبدل حرارت 
)HX1( انيجر. است  شده )S14 (ده يانگر جرم آب چگاليب

با نسبت مناسب جهت  وخارج  يمبدل حرارت زکه ا است
 يکمپوست چا يان پاششيکه جر )s19( انيبا جر ياريآب

در  .شود ميوارد خاک  (S20)انينام جر، مخلوط و با است
 رفتارجرم،  و انتقال حرارت با استفاده از روابطادامه 
ش يو پان ييتعآن  يارات لحظهييو تغ ستميس ييگرما
 يبا در نظر گرفتن هر کدام از اجزا . سپساست  شده

، ينوشتن معادالت انرژ و ستم به عنوان حجم کنترليس
 حاکم بر يکل ييگرما، معادالت هاآن يگرما و جرم برا

  .شود ميمشخص  ستميس
  

  چگالشي رير سطحي نمودارجرياني و ترموديناميکي سيستم آبياري - ٢شکل 
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  مرطوب استخر يل حجم کنترل هوايتحل
استخر را درون  يحجم کنترل هوا ییگرماتعادل  ٣شکل 
  .دهد ينشان م

  
  هواي استخرحجم کنترل  - ٣شکل 

با در نظر گرفتن حجم هواي باالي سطح آب به عنوان 
حجم کنترل و نوشتن روابط انتقال گرما و جرم، معادالت 

  ) حاصل شد.٢) و (١(
  
)١(  ,ai ao a vo vi evm m m m m m= = = +  

)٢(  cwa ewv cga ai ai vi vi

ao ao vo vo

q q q m h m h
m h m h

+ + + + =

+  

mai ،mao ،mvi ،mvo ،mev، hai، hvi ، hao  وhvo  به
خشک  ي، جرم هوايخشک ورود يب جرم هوايترت

مرطوب  يجرم هوا ،يمرطوب ورود ي، جرم هوايخروج
 خشک يهوا يآنتالپافته، ير يب تبخجرم آ، يخروج
 يهوا ي، آنتالپيمرطوب ورود يهوا ي، آنتالپيورود

را نشان  يمرطوب خروج يهوا يو آنتالپ ييخشک خروج
 یهمرفت ي، گرمابیترتبه   qcgaو qewv و qcwa .دهند مي
 یهمرفت ير و گرماینهان تبخ ي، گرمااستخر يبه هوا آب
  .دهند یرا نشان م استخر يه به هواشیش

 يان همرفتيانتقال جرم جر يک، برايقانون ف زبا استفاده ا
 ,Holman( م داشتيخواه ) را۳( معادله، ريتبخ زا يناش

2010.(  
 )٣(  ( )e a a m w am m dw h w w dA= = −&  

ترتيب، نسبت رطوبت هواي اشباع  به ww ،waپارامترهاي 
و ضريب انتقال جرم  Aو  hmو دماي هوا و  در دماي آب
)، ۲) و (۱( معادلهبا استفاده از  .دنباشميسطح استخر

 درون استخر يهوا يدما و نسبت رطوبت، ينتالپآرابطه 
  :است  شدهن ييتع )۶و ( )۵( ) و۴( معادلهبا  ترتيب به
)٤(  ( )exp( )aconv

Ta w Tai w
Ta pa

h bh h h h x
m c

= + − −  
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)٦(  1.005 (2501 1.805 )Ta a a ah T w T= + +  
 

 hTa، hw، Ta ،wa  وb کل مخلوط هوا،  يب انتالپيبه ترت
 نسبت رطوبت مخلوط هوا ،مخلوط هوا يدماآب،  يآنتالپ

ب يضر cpaو  hacon ،ma کنند يان ميرا ب و عرض استخر
بت ي، جرم مخلوط هوا و ظرفيفتهمر يانتقال گرما

  .دهند ميلوط هوا را نشان خژه ميو ييگرما
  

 ينيرزميز معکوس انيجر يحرارت مبدل حجم کنترل

با  ينيرزميز يمبدل حرارتحجم کنترل مجموعه  ٤شکل 
  .دهديرا نشان م ان معکوسيجر

  

  
  )UHEX(مبدل حرارتي زيرزميني  - ٤شکل 

  

رابطه ک، يقانون فک و يناميترموداول قانون  زبا استفاده ا
گرم در طول لوله  يهوا يدما و ، نسبت رطوبتيآنتالپ

  .است  به دست آمده) ۹( تا) ۷( معادالتطبق  ترتيب به
 )٧(  [ ] ( )Ta Tai /h h exp (1 )c hA A r xη= + − +  

)٨(  [ ] ( )/exp (1 )a ai c hw B w B r xη= + − − +

)۹(  1.005 (2501 1.805 )Ta a a ah T w T= + +

η،/c نآکه در  hr A, B, شود تعريف مير يزصورت  به:  
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ترتيب، نسبت رطوبت هواي  به، wp.h ،wp.cپارامترهاي 
 ،hgr ،hpc و لوله سردو دماي  لوله گرماشباع در دماي 

لوله سرد را  ين و دمايزم يمخلوط هوا در دما يآنتالپ
کل  يب انتالپيبه ترت waو  hTa ،Taدهند.  ينشان م

مخلوط هوا و نسبت رطوبت مخلوط هوا  يمخلوط هوا، دما
 يشعاع لوله سرد و گرم م Rhو  Rcکنند.  يان ميرا ب

، يفتهمر يب انتقال گرمايضر cpaو  hacon ،mTa باشند.
لوط هوا را خژه ميو ييت گرمايجرم مخلوط هوا و ظرف

  .دهند مينشان 
کننده در خالف  ال خنکيان سيجرجهت نکه يبا توجه به ا
معکوس  ينوع مبدل حرارت ،استداغ مرطوب  يجهت هوا
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ان يجر يحرارتنمودار مبدل  ۵شکل  داشت. ميرا خواه
با  کندانسور يخروج يدهد. دمايمعکوس را نشان م

  شود.يمحاسبه م )۱۱( و )۱۰( معادلهاستفاده از 

)١٢(  
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∆ −
∆ − به ترتيب دماي سيال  Tcoو  Thi ،Tho ،Tci معادلهکه در اين  

گرم وروديمبدل، دماي سيال گرم خروجي مبدل، دماي سيال 
سرد ورودي مبدل و دماي سيال سرد خروجي مبدل را بيان 

به ترتيب سطح مقطع مبدل، ضريب انتقال  Rو  A ،Uميکنند. 
  حرارت و مقاومت گرمايي را بيان مي کند.

  
ن و يتخم يبرا يستم استنتاج فازيس يطراح

  ياريآبراندمان  يساز نهيبه
مدل پيشگويي مبتني بر استنتاج فازي را نشان  ۶شکل 

: تابش Is: ارتفاع آب استخر، Hدهد. که در اين شکل مي
قطر لوله هواي گرم،  Rh:: ساعتي، d: روزانه، hخورشيد، 

:Rc  ،قطر لوله آب سرد کندانسور :Ta ،دماي هواي محيط

:Tc  ،دماي کندانسور:Ø  ،رطوبت نسبي محيطMe آب :
  . باشدمي: آب توليد شده Mcتبخير شده و 

ورودي  ۸براي طراحي سيستم استنتاج فازي موردنظر، از 
طراحي ورودي و خروجي . است  خروجي استفاده شده ۴و 

توابع .است  نشان داده شده ۲و  ۱سيستم در جدول 
دستگاه  ۵عضويت ورودي و خروجي سيستم با استفاده از 

  تعريف شده VLو  Vs  ،S،M  ،Lفازي شامل نمادهاي
ترتيب بيانگر عبارات فازي خيلي کوچک،  است، که به

  کوچک، متوسط، بزرگ و خيلي بزرگ است.
  

  
  حرارتي جريان معکوس مبدل - ٥شکل 

 
  بيني مبتني بر استنتاج فازيمدل پيش -  ٦شکل 

  

  هاي سيستمتوابع عضويت ورودي -١ جدول
 VL L M S VS ورودي

H (cm) [ ۱۰ ۱۰ ۹ ۷ ] [ ۹ ۷ ۵ ] [ ۷ ۵ ۳ ] [ ۵ ۳ ۱ ] [ ۳ ۱ ۰ ۰ ] 
Is.d (kW) [ ۶ ۶ ۵ ۴ ] [ ۵ ۴ ۳ ] [ ۴ ۳ ۲ ] [ ۳ ۲ ۱ ] [ ۲ ۱ ۰ ۰ ] 

Is.h (kW) [ ۱ ۱ ۹/۰ ۷/۰ ] [ ۹/۰ ۷/۰ ۵/۰ ] [ ۷/۰ ۵/۰ ۳/۰ ] [ ۳/۰ ۱/۰  ۵/۰ ] [ ۳/۰ ۱/۰ ۰ ۰ ] 

Rc (cm) [ ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ] [ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ] [ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ] [ ۱۵ ۱۰ ۵ ] [ ۱۰ ۵ ۰ ۰ ] 
Tc (oc) [ ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ] [ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ] [ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ] [ ۱۵ ۱۰ ۵ ] [ ۱۰ ۵ ۰ ۰ ] 
Ta (oc) [ ۶۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ] [ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ] [ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ] [ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ] [ ۲۰ ۱۰ ۰ ۰ ] 
Ø (%) [ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۷۰ ] [ ۹۰ ۷۰ ۵۰ ] [ ۷۰ ۵۰ ۳۰ ] [ ۵۰ ۳۰ ۱۰ ] [ ۳۰ ۱۰ ۰ ۰ ] 
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هاي سيستمتوابع عضويت خروجي -٢ جدول
يورود  VL L M S VS 

Me.d (lit) ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰  ۲۵ ۲۰ ۱۵  ۲۰ ۱۵ ۱۰  ۱۵ ۱۰ ۵  ۱۰ ۵ ۰ ۰  

Me.h (lit)  - ۲ ۲ ۵/۱ ۱  ۵/۱ ۱ ۵/۰  ۱ ۱ ۵/۰ ۰ ۰   - 

Mc.d (lit) ۶ ۶ ۵ ۴  ۵ ۴ ۳  ۴ ۳ ۲  ۳ ۲ ۱  ۲ ۱ ۰ ۰  

Mc.h (lit)  - ۶/۰ ۶/۰ ۵/۰ ۳/۰  ۵/۰ ۳/۰ ۱/۰  ۳/۰ ۱/۰ ۰ ۰   - 

      

  يگاه قواعد فازيپا
. است  شدهداده نشان مدل  يگاه قواعد فازيپا ۳ جدولدر 

ا گزاره ي يک قاعده فازي R25تا R1  هر کدام از قواعد
با توجه به تعداد  دهد.يرا نشان م IF_THEN يشرط

هاي ورودي و خروجي سيستم، در حالتي که دستگاه
دستگاه بوده، پايگاه  ۵ورودي و خروجي هر كدام شامل 

  قاعده دارد. ۲۵فازي 
 

 پايگاه قواعد فازي - ٣جدول 

VL  L  M  S  VS  ۲    ورودي  

R5 R4 R3 R2 R1  VL  
R10 R9 R8 R7  R6 L  
R15 R14 R13 R12 R11 M  
R20 R19 R18 R17 R16 S  
R25 R24 R23 R22 R21  VS  

  
  ج و بحثينتا
 ،يرسطحيزشده  حاصال ياريآبستم يک سين پژوهش يدر ا

و هم  يتجربصورت  بههم  ،يديخورش يژانر زبا استفاده ا
افزار متلب در نرم. است  شده بررسي يزساهيشبصورت  به
به  ينيمزريزک لوله ي، مترمربع ۲۵ک استخر به سطح ي

ک لوله يو  مرطوبگرم و  يمخلوط هوا يحاو cm۱۰ قطر
لوله  در داخل زساال سرد خنکيس يحاو cm۵ به قطر

و انتقال جرم  ييل گرماي. تحلاست  شده يزساهيگتر شبزرب
ان نسبت زيو م هصورت گرفت ينيرميزاستخر و لوله  يبرا

به ده در طول لوله يآب چگالر جرم ادما و مقد، رطوبت
 ،شده در متلب انجام يساز هي. با شباست  دست آمده

مرطوب درون  و گرم يهوا ياستخر، دما يدما يپارامترها
درون استخر، نسبت  ينسبت رطوبت هوا ،ينيرميزلوله 

زان ي، مينيرزميمرطوب درون لوله زو گرم  يرطوبت هوا
افته ي زان آب چگالشيشده درون استخر و م ريآب تبخ

  شدهن ييتع يروزانه و ساعتصورت  به ينيرزميدرون لوله ز
ماه اول  ۶ هر ماه درمياني روز  يبرا يسازهين شبي. ااست
 ،ييگرما ليو تحلشده انجام ور، ين تا شهرياز فرورد ،سال

ل يتحل يبرا. است  شدهانجام  يو زمان يحالت مکان در دو
، يدما، نسبت رطوبت، آنتالپ يات پارامترهارييغ، تيمکان

ده در يرشده درون استخر و جرم آب چگاليب تبخجرم آ
 .است  شده يبررس يثابت يزمان يهابازه يطول لوله برا

زان طول يم يذکرشده، برا ي، پارامترهايل زمانيتحل يبرا
 يمتفاوت يزمان يهادر ساعات، روزها و بازه ،از لوله يثابت

 ينيبشيک مدل پيو با ارائه  هقرار گرفت يمورد بررس
ستم با يس يخروج نهيشيبزان ي، مياستنتاج فاز بر يمبتن

ن ي. همچناست هديگردن يينه، تعيبه يانتخاب پارامترها
ستم يس يخروج نهيشيبن پارامترها بر يهر کدام از اتأثير 

طول ش شهر دهدشت با يماآزمکان . است  شدهمشخص 
 .است ۷۸/۳۰ ييايدرجه و عرض جغراف ۵۷/۵۰ييايجغراف
ستگاه يا يهابا توجه به داده شيآزما يطيط محيشرا
در  آمده كهبه دست  هيلويک شهرستان کهگينوپتيس

مربوط به  ير پارامترهاي. سااست  شدهنشان داده  ۴جدول 
دما، رطوبت و جرم  يريگل اندازهيوسا زطرح با استفاده ا

رات دما در طول لوله ييتع ۷شکل در  .است  شدهن ييتع
 يهاماه يبرا ينيمزريزگرم مرطوب  يمخلوط هوا ياوح

ديده ور ير، مرداد و شهريبهشت، خرداد، تين، ارديفرورد
 يهوا يان دمازيمن يشتريب ،۷شکل به . با توجه شود مي

مربوط به آن ن مقدار يکمترماه و مرداد مربوط به استخر،
 c۹۰°استخر  يهوا یینها ينه دمايشيب .استن يفرورد ماه

 يابيزارماه در فروردين c ۶۰°،آن نهیکم وماه مرداد در              
مقدار  ،يمورد بررس يهان در تمام ماهي. همچناست  شده

و در  هافتيکاهش  يتميلگارصورت  بهوله ل دما در طول
 يرويدر طول لوله پ يکسان کاهشي يالگو زا هازمانهمه 
ن يمز يلوله مقدار دما به سمت دما ي. در انتهااست کرده

  .است  شده نزديك c۲۰° ال کندانسوريس يدماو 
 زميني براي روزيرزمقدار رطوبت درون لوله  ،۸در شکل 

ماه اول سال  ۶براي  ،ه ساعتي مشترکزو با هر ماه مياني
به دست  ۷است. از بررسي شکل  تهمورد بررسي قرار گرف

بيشترين مقدار رطوبت  مرداد و شهريور،که در  آيد مي
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نسبت  ،در مرداد ماه .است  شدهنسبي درون لوله توليد 
استخر و واردشده به  زشده ا رطوبت مخلوط هواي خارج

 و با کاهش در طول لوله، به مقدار بوده ۹% مينيزيرزلوله 
در  ،. در کمترين حالتاست  رسيدهدر انتهاي لوله  %۵

شده از استخر و واردشده به  خارج نسبت رطوبت ،فروردين
 که در انتهاي لوله با کاهش بوده ۴% در ابتداي لوله لوله

 .است رسيده  ۱% انزدر طول لوله به مي لگاريتمي
 

 ماه اول سال ۶شرايط آزمايش براي  - ٤جدول 

  پارامتر
  ماه      
۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  

  0c( ۳۰  ۳۵  ۳۹  ۴۲  ۴۷  ۴۱(دمای محصیط 
  ۱۵  ۱۸  ۲۰  ۲۰  ۱۸  ۱۵  رطوبت نسبی (%)

  ۵۵  ۶۳  ۷۴  ۷۸  ۸۵  ۷۹ (0c)دمای هوای استخر 
  ۴/۲  ۲  ۳  ۲  ۵/۲  ۱/۲ (m/s)سرعت هوا 
  ۴۱  ۴۹  ۵۳  ۵۹  ۶۴  ۵۴ (0c)دمای آب 

 

 
 تغييرات دما در طول لوله زيرزميني - ٧شکل 

  

  
 تغييرات نسبت رطوبت در طول لوله زيرزميني -٨شکل 

  
درون لوله  يده ساعتيجرم آب چگال مقدار ۹شکل در 
ه اول سال ما ۶ يشب برا ۲۰ يصبح ال ۶ يمانزه ازب يبرا

ن يشتريب ،شکل . با توجه به است هقرار گرفت يمورد بررس
ه زدر با .استماه مربوط به مرداد يان چگالش ساعتزيم
 شيبلوله  ونآب درد يتول ،عصر ۱۷ يصبح ال ۱۰ يمانز

 يستم با نرخ ثابتيس ۲۰ يال ۱۷ساعت ز و ادارد  يصعود
ان زيماه مدر مرداد ،شکل با توجه به  .كند ميد يآب تول

در  و در ساعت lit  ۸/۰به يافته ساعتي جرم چگالش
 مقدار بهساعت در هر دشده يآب تول نهيشيبماه  نيفرورد

lit ۳۵/۰ است  رسيده.  
 

  
 مختلف شبانه روزمقدار آب توليد شده براي ساعات  - ٩شکل 

  
ماه  ۶ يدشده در طول لوله برايمقدار آب تول ۱۰شکل در 

  شده هکسان نشان دادي يساعت يمانزه زک باياول سال در 
 ام۱۵ زرو ۱۵ يال ۱۴ ر ساعتظموردن يمانزه زبا .است

ان آب زين ميشتري. ببودماه اول سال  ۶مربوط به 
ه زبا يبرا .استماه مربوط به مرداد ،دشده در لولهيتول
 يده در ابتدايان آب چگالزيماه مر در مردادظد نرمو يمانز

آمد و با کاهش در به دست  lit ۰۴/۰ نهيشيبلوله در حالت 
 .است  رسيدهلوله  يدر انتها lit ۰۰۵/۰ طول لوله به مقدار

و  lit ۰۱۵/۰لوله  يماه در ابتدا نيفرورد ير براين مقاديا
  .است  رسيدهصفر به لوله  يدر انتها

  

  
 مقدار آب توليد شده ساعتي در طول لوله  - ١٠شکل 

  
 وسط زانه در روزدشده رويمقدار جرم آب تول ،۵ در جدول

 يزساهيو شب يتجربصورت  بهماه اول سال  ۶ يبرا ،ماه
و  يسازهيج شبين نتايخطا بميزان  .است  شدهنشان داده 

و ن يشتري. بشود ديده ميجدول ن ياز در ين يتجرب
در و  )%۱۵( نيدر فرورد ترتيب بهخطا  مقدار نيکمتر

 ،جدولبه  با توجه .است  به دست آمده )%۷(مرداد 
اس يتر بوده که در قيل ۷/۵ ،در روز دشدهيآب تولن يشتريب
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 ٨٢٩/٣( يديتوسط رش رانيانجام گرفته در ا يبا کار قبل
سه با کار يو در مقا  (Rashidi et al., 2018) %٤٨، )تريل

است  ش يافتهيافزا% ٢٥تر)، يل ٥٥/٤( انجام گرفته در هند
(Rajaseenivasan & Srithar, 2016). 

 
  آب توليدشده روزانه تئوري و تجربي - ٥جدول 

  خطا  تر)ي(ل يتجرب  تر)ي(ل يزسا هيشب  شيماه ازما
  ۱۵%  ۶/۲  ۰۹۰۸/۳  نيفرورد

  ۱۱%  ۲/۴  ۷۲۷۸/۳  بهشتيارد
  ۸%  ۲۵/۴  ۶۲۶۵/۴  خرداد

  ۱۰%  ۷/۴  ۲۳۴۹/۵  ريت
  ۷%  ۷/۵  ۱۳۰۱/۶  مرداد
  ۱۰%  ۳/۴  ۸۲۲۳/۴  وريشهر

  
هر  يانه برازروصورت  بهشده ديتول ، مقدار آب۱۱شکل در 

ش در يماآز يهر ماه برا طوس زرو كه  ماه نشان داده شده
 ،زدشده در طول رويآب تول نهيشيب .است  شدهنظر گرفته 

lit۷/۵ آنن مقدار يکمتر ومرداد  در، lit ۶/۲ نيفرورد در 
  .است  آمدهبه دست 

  
  آب توليد شده روزانه در حالت تئوري و تجربي - ١١شکل 

  
ان زيم يهايشامل ورود يستم فازيس ۱۳ و ۱۲ يها شکل

 مدل يخروج و ،ارتفاع سطح آب و ديانه خورشزتابش رو
ان آب زيانه استخر و مزر شده رويمقدار آب تبخشامل 

. با دهند ميرا نشان  ينيمزريز ياهانه در لولهزده رويچگال
ر يبودن سا ثابتط يدر شرا ،مدل يتوجه به خروج

 ديخورش انهزمقدار تابش رو شيافزاش، با يماآز يهارپارامت
مدل  يخروج نهيشيب، ان ارتفاع آب استخرزيو کاهش م

انه زجرم آب رو ين مقدار برايکه ا شدهحاصل 
درون استخر  شدهريآب تبخ يو برا lit  ۵دشدهيتول

  .است lit ۲۵ يديخورش

  
  آب تبخيرشده روزانه استخر  -١٢شکل 

  

  
  آب توليدشده روزانه سيستم - ١٣شکل 

  
مدل را بر اساس ساعات  يخروج ۱۵ و ۱۴ يها شکل
تابش  نهيشيب که يدر ساعات. دهند مينشان  زرو شبانه
  رسيده cm ۲به و ارتفاع آب W/m2W۱۰۰۰ به يديخورش
و  lit ۲ ،استخر وندر يساعترشده يآب تبخ نهيشيب ،است

  .است lit ۵/۰ ،ينيمزريزدشده در لوله يآب تول نهيشيب
پارامترهاي دماي آب کندانسور و قطر تأثير  براي بررسي
ارائه  هاي مذکوري شامل وروديزمدل فايک کندانسور، 

  نشان داده شده ۱۶شکل  است. نتايج حاصل در  شده
ايش قطر لوله کندانسور و زبا اف است. با توجه به شکل ،

کاهش دماي آن، بيشينه خروجي مدل (مقدار جرم آب 
که با  شدهميني) حاصل زيرزچگالش يافته درون لوله 

 lit اين مقدار بيشينه ،مايشآزپارامترهاي  ماندن ساير ثابت
ان تأثير دماي هواي زمي .است  محاسبه شده زدر طول رو ۵

خورشيدي) و رطوبت نسبي (دماي ورود به استخر  محيط
ان تبخير آب زهواي محيط بر روي خروجي مدل (مي

  نشان داده شده ۱۷انه استخر خورشيدي) در شکل وزر
ايش دماي هواي محيط و زبا اف، شکلاين است. با توجه به 

در نتيجه ان تبخير آب استخر و زوبت نسبي، ميطکاهش ر
ايش فزميني ازيرزهاي ان چگالش آب درون لولهزن ميآ

در روز  lit ۲۵اين بيشينه تبخير آب استخر،  .است يافته
است. با افزايش ميران تبخير   بيني شدهتوسط مدل پيش

استخر خورشيدي، مقدار رطوبت هواي داخل استخر نيز 
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افزايش يافته و در نتيجه مقدار آب چگالش يافته درون 
  شود. زميني بيشتر ميلوله رير

  

 
  ساعتي استخر آب تبخيرشده - ١٤شکل 

  

  
  آب توليدشده ساعتي سيستم - ١٥شکل 

  

  
جرم آب توليدشده روزانه بر حسب دما و قطر  - ١٦شکل 

  کندانسور
  

  
جرم آب تبخيرشده روزانه بر حسب دما و رطوبت  - ١٧شکل 

  نسبي

 يريگجهينت
ه و ين پژوهش و تجزيشده از ا ج حاصليبا مشاهده نتا

توان  ميگرفته، انجام  يسازهيو شب يتجرب يهال دادهيتحل
 يديخورش يچگالش ياريآبستم يکه استفاده از س دريافت

 يديتابش خورشتأثير تحت  ياديزان زيبه م يحرسطيز
ن مقدار به يماه ا. در مرداداستش يق مورد آزمادر مناط

  litبه د آبيت توليده که در نهايمقدار خود رس نهيشيب
. در است  رسيدهدر ساعت  lit  ۵/۰نيانگيم در روز و ۷/۵

زان يم ،نييپا يط با مقدار رطوبت نسبيمح يهوا يدما
ن روش ين، ايااست، بنابر افزايش يافته ياريآبد آب يتول
با توجه به . استم گرم و خشک مناسب يمناطق با اقل يبرا
استخر  يهوا ينه دمايشيبشده در متلب،  انجام يسازهيشب
اس يدر ق .ديرس c۶۰° بهن يفروردو در  c۹۰° مرداد به در

به دست  ۹% و ۸/۵% ترتيب به، مقدار خطا ير تجربيبا مقاد
نسبت رطوبت  نهيکمو  نهيشيب در مرداد، .است  آمده

لوله  يگرم و مرطوب، در ابتدا و انتها يمخلوط هوا
و  نهيشيبمقدار  .است  شدهمحاسبه  ۵% و ۹% ترتيب به
 litو  ١٣/٦ lit ،ترتيب بهده درون لوله يآب چگال نهيکم
در . است  شدهن حاصل يمرداد و فرورد يدر روز، برا ٠٩/٣

به  ١٥% و ۷% ترتيب به، مقدار خطا ياس با مقدار تجربيق
مبدل استفاده از  ج حاصل،يتوجه به نتا با .است  دست آمده

و با شده  ياريآبد آب يند توليفرآع يباعث تسر ،يحرارت
 يکاهش دما باعث ند،يفرآ ياز گرما ياديجذب بخش ز

. شود ميخاک بزرگ  ييان دمايگرادحذف  وخاک 
 يمقدار دما شيافت گرما باعث افزايکل بازين سيهمچن

 يهاکليجه سي. در نتاست  شدهه يط پايآب استخر در شرا
و شده شتر تکرار يستم زودتر و بير سيتبخش و يگرما

 يريبا بکارگ .شود ميد يها تولدر لوله يشتريمقدار آب ب
ش يکه با افزامشخص شد  يستم استنتاج فازيس

 يط، دمايمح ي، دمايديمانند تابش خورش ييپارامترها
 يمخلوط هوا يآب، قطر لوله کندانسور و قطر لوله حاو

آب  يدما ين با کاهش پارامترهايگرم مرطوب و همچن
ط و ارتفاع آب استخر، يمح يهوا يکندانسور، رطوبت نسب

 .يابد ميش يافزا ينيرزميافته در لوله زيگالش زان آب چيم
 يندهايکه از فرآ يعين پژوهش، صنايا يهاافتهيبر اساس 

ستم يس زتوانند ايکنند، ميعان استفاده مير و ميتبخ
 .استفاده کننداين پژوهش شده در  يطراح يديخورش

 يريگ، عرقيريگمثل گالب يعيصنا يراب مثال، يبرا
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ج ينتا بو کننده،خوش يهايمواد و اسپر و يياهان دارويگ
   رد.يقرار گ تواند مورد استفادهيم پژوهش مذکور
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