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چکیده
کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایددار در معمداری مبی دی بده نداا معمداری پایددار را بده وجدود آورده اسد کده مممتدری
سرفصلهای آن را عناوی "معماری اکو  -تک"" ،معماری و انرژی" و "معماری سبز" تشدکیل میدهددممعماری پایددار)کده در
واقع زیرمجموعه طراحی پایدار اس (را شاید بتوان یکی از جریانهای ممم معاصر به حساب آورد که عکسالعملدی منقیدی در
برابر مسایل و مشکالت عصر صنع به شمار میرودم برای م ال 05 ،درصد از ذخایر سوختی در ساختمانها مصرف میشود که
ای به نوبه خود منجر به بیرانهای زیس مییقی شده و خواهد شدم لداا ،ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر میوله پایدداری در
معماری بخوبی قابل مشاهده اس ممعماری پایدار ،مانند سایر میوالت معماری ،دارای اصول و قواعد خدا ی اسد و اید سده
مرحله را در برمیگیرد :صرفه جویی در منابع ،طراحی برای بازگش به چرخه زندگی و طراحی برای انسدان کده هرکدداا آنمدا
استراتژیهای ویژه خود را دارندممشنا خ و مقالعه ای تدابیر ،معمار را به درک بیشتر از مییقی که بایدد طراحدی آن را انجداا
دهد ،میرساندمدر واقع می توان گف که برای رسیدن به معماری پایدار ،طراح باید ای مراحل و اصول را در طرح خود لیدا و
برحسب مورد ترکیب و متعادل کندماما مممتری بیث در معماری پایدار استفاده بمینه از مممتری منبع انرژی یعنی خورشدید
می باشد که در نیوه قرار گیری و چینش اجزا طبیعی و مصنوعی در عالم تاثیر مستییم داردمدر ای میان چگدونگی اسدتفاده از
انرژی خورشیدی اهمی بسزایی دارد اینکه ما بتوانیم حداک ر بمره برداری از اندرژی خورشدیدی را بدا کمتدری هزینده انجداا
بدهیمم
کلمات کلیدی  :معماری پایدار  ،انرژی خورشیدی  ،برج خورشیدی
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میدمه
دورنمایی از اتماا ذخایر فسیلی جمان در طی چند دهه آینده و آلودگی مییط زیس باعث شده اس تا بمینه سدازی مصدرف
انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پایر به جای انرژی های فسیلی و فنا پایر ،بعنوان یک امدر ضدروری در تمداا کشدورهای
جمان مقرح گردد و با اختصا بودجه هایی که صرف تییییات و پژوهش در زمینه جایگزی کدردن سدوخ هدای فسدیلی و
انرژی های نو می شود ،هر ساله روش های جدیدی برای بمینه سازی انرژی در جمان مقرح می شودم در سالمای اخیر ،با توجه
به ای که بیشتری مصرف انرژی در زمینه ساختمان سازی مصرف می شود ،بیث استفاده از انرژی های نو جمد گرمدایش و
سرمایش ساختمان ،نظر ممندسی و معماران را به خود معقوف ساخته اس م
با توجه به ای موضوع که بخش وسیعی از کشورهایی که در ناحیه آب و هوایی گرا قرار دارند دارای بیابانمای فراوان می باشند
 ،اجرای روش های مناسب جم استفاده بمینه از انرژی خورشیدی مورد بیث و بررسی قرار گرفته اس و با توجه به اینکه
ای کشورها دارای متوسط تابش خورشیدی مناسب می باشند ،باید به تیییق و گسترش نوعی از نیروگاهمای تجدیدپایر
پرداخ که با استفاده از خورشید نیاز انرژی ای کشورها را بر آورده کندمای نیروگاه ها دارای ساختاری ساده بوده ولی نیاز به
میاسباتی دقیق دارد که به آنما برج های خورشیدی می گویندم

روش تیییق

روش تیییق در ای پژوهش از نوع توصیفی – تیلیلی بوده و مبتنی بر بازدید میلی ،مشاهده ،مصاحبه و سرانجاا تکمیل
پرسشنامه بوده اس م در ضم از اطالعات کتابخانهای ،آرشیو سازمانهای دولتی و گزارش ادارت میلی نیز در جمعآوری
اطالعات استفاده شده اس م

تعریف برج خورشیدی
برج خورشیدی سازه ای اس که انرژی نور خورشید را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند و جزو انرژی های پاک میسوب
می شودمدر کشور هایی که دارای اقلیم گرا و خشک هستند  ،می تواند کاربرد زیادی داشته باشدم
ساختار برج خورشیدی
برج های خورشیدی دو نوع ساختار دارند :

ساختار نوع یک یا ساختار گردش هوای گرا :
ای نوع ساختار خود دا رای دو نوع می باشدمدر نوع اول که حال انعکاسی می باشد برج خورشیدی متشکل از یک برج دوار با
ارتفاعی میاسبه شده اس که به دور آن و برروی زمی یا پای برج  ،آینه هایی قرار گرفته اند که همگی دارای زاویه ای
مشخص بوده تا بتوانند نور خورشید را به سم برج منعکس کنندمبر روی برج گیرنده های نوری قوی قرار دارتد که با استفاده
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از نور مستییم یا اتعکاسی خورشید هوای داخل برج را گرا می کنندمگرا شدن هوای داخل برج منجر به ایجاد حرک در هوای
داخل برج می شود و رو به باال حرک می کند و ای حرک رو به باالی هوای داخل برج باعث ایجاد مکش و جایگزی شدن
هوای جدید از پایی برج می گرددای جابجایی هوا در برج باعث به گردش در آمدن توربی هایی که در پای برج تعبیه شده
اند  ،می شود و گردش توربی نیز تولید نیروی الکتریسیته می کندممانند نیروگاه اسپانیام
نوع دوا

هوای گرا حال جابی می باشد و به جای آینه از شیشه های جاب کننده استفاده شده اس که در پای برج و به دور آن قرار
گرفته اند منور خورشید پس از تابش به شیشه ها  ،هوای فضای زیر شیشه ها گرا شده و باعث مکش و حرک هوا از اید فضدا
به داخل برج ودر نتیجه گردش توربی های پای برج در اثر ای جابجایی هوا می شودم( همانند شکل )1

شکل  1-1نمودار شماتیک مسیر های حرکتی گرما و هواو نور

ساختار نوع دوا یا ساختار مایع سیال:
برای ای ساختار نیز هر دو روش ساختار اول حاکم می باشد،با ای تفاوت که در اینجا به جای گرا کردن هوا  ،مایع سیال گرا
می شود و چرخه تولید انرژی را به حرک در می آوردم
در اینجا سیال واسقه م ل سدیم مایع  ،به قسم گیرنده در باالی برج پمپ می شودمسیال پس از کسب انرژی حرارتی از
تابش خورشیدی  ،به منبع ذخیره فرستاده می شود و پمپ دیگری سیال گرا ذخیره شده را به یک دستگاه تولید بخار
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میفرستد تا بخار تول ید شودمبخار تولید شده به یک توربی بخار ارسال می شود و در توربی بخار انرژی حرارتی به انرژی
مکانیکی تبدیل شده و ژنراتور الکتریکی را به حرک درمی آورد و الکتریسیته تولید می شودم
بخاری که در توربی کار انجاا میدهد به طرف کندانسور و میلی که باید سرد و تیقیر شود  ،هدای میگرددمآب سرد کننده
کندانسور که به وسیله یک برج خنک ک تمیه می شود پس از کسب حرارت از بخار ورودی به کندانسور  ،گرمای نمان تیقیر
بخار را دریاف کرده و برای اینکه قدرت جاب انرژی حرارتی را داشته باشد به طرف برج خنک ک هدای می شود تا در آنجا
سرد شد ه و برای ادامه کار مجددا به طرف کندانسور برگش داده شود م بخار تیقیر شده در کندانسور نیز به وسیله پمپ سوا
به طرف دستگاه تولید بخار رانده می شود تا با جاب حرارت از سدیم داغ مایع  ،مجددا بخار شده و برای انجاا کار به طرف
توربی بخار فرستاده شودمدر سیستم الکتریکی ای نیروگاه  ،الکتریسیته تولید شده را داریم که به طرف مصرف کننده ها
هدای می شودمبعالوه باطری های ذخیره کننده که میداری از الکتریسیته تولید شده را در خود ذخیره میکنند تا در راه
اندازی مجدد ژنراتور و مصارف دیگر مورد استفاده قرار گیردم
مزایای برجمای خورشیدی:
 -1تولید برق بدون مصرف سوخ

نیروگاهمای خورشیدی احتیاج به سوخ ندارند زیرا فیط از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده می
کنندمبرجمای نیرو با سیستم ساده و بخصو ذخیره انرژی  ،شبما هم کار می کنندم
 -2عدا احتیاج به آب
نیروگاهمای خورشیدی بخصو
اهمی می باشندم

برج نیرو با هوای گرا احتیاج به آب ندارند لاا برای مناطق خشک مانند ایران بسیار حائز

 -3عدا آلودگی مییط زیس

نیروگاهمای خورشیدی ضم تولید برق هیچگونه آلودگی در هوا نداشته و مواد سمی و مضر تولید نمی کنند در
صورتیکه نیروگاهمای فسیلی هوا و مییط اطراف خود را با مصرف مواد سوختی فسیلی مانند نف ،گازوممم آلوده می

کنندم
 -4انتیال راح نیروی تولید شده

نیروگاهمای خورشیدی می توانند با تولید نیرو به شبکه برق سرتاسری نیرو برسانند و در عی حال امکان تامی شبکه
های کوچک و ناحیه ای را نیز به ما می دهند و در ای حال از تاسیس خقوط فشار قوی طوالنی جم انتیال برق را
منتفی می سازندم

 -0استمالک کم و عمر زیاد

نیروگاهمای خورشیدی بدالیل فنی و نداشت استمالک زیاد دارای عمر طوالنی بوده و دواا ای برجما را در حدود  50سال
پیش بینی میکنند که هزینه ساالنه آنما را بسیار کاهش می دهدمدر مورد نیروگاهمای فسیلی که حداک ر عمرآنما بی  10تا
 35سال میاسبه شده اس م
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 -6عدا احتیاج به متخصص عالی

نیروگاهمای خورشیدی بخصو برجمای نیرو احتیاج به متخصص عالی ندارند و میتوان آنما را به طور اتوماتیک راه انداخ ،
در صورتیکه در نیروگاهمای فسیلی بخصو در نیروگاهمای اتمی وجود متخصصی عالی میاا ضروری می باشدم
 -5احتیاج کم به لوازا یدکی

برجمای نیرو در حرارتی کمتر از  50درجه سانتیگراد و با سرعتی کمتر از  05دور در دقییه و در فشار جو کار میکنندمتعداد
ققعات چرخنده آنما بسیار کم بوده و کمتر احتیاج به لوازا یدکی پیدا میکنند ولی نیروگاهمای فسیلی و اتمی در حرارتی بی
 055تا  1555درجه سانتیگراد و فشار ده ها اتمسفر و با چندی هزار دور و با چندی ققعه گردنده کار میکنندم
 -8هزینه تامی

هزینه تامی نیروگاهمای خورشیدی نسب به نیروگاهمای فسیلی و اتمی  ،در واحدهای بزرگ م ال  1555مگاوات تیریبا برابر
بوده ولی در مورد برجمای خورشیدی هزینه نصف و زمان ساخ و بمره برداری در حدود یک به  3برآورد شده اس م
نمونه هایی از برجمای خورشیدی
بزرگتری برج خورشیدی جمان در اسپانیا که بیش از  1255آینه در اطراف یک ساختمان  04طبیه تشکیل شده اس مای برج
که توسط دانشمندان اسپانیایی شرکتی به ناا آبنگوا ابداع شده اس توانایی تولید بیش از  25مگاوات انرژی را داشته که ای
میزان برای تامی انرژی 1هزار منزل مسکونی کافی خواهد بود

شکل  -2نمایی از برج خورشیدی
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تمرکز تکنولوژیمای حرارتی خورشیدی از دهه های گاشته در بیابانمای اسپانیا و جنوب غرب آمریکدا بدا هددف کداهش میدزان
وابستگی به سوختمای فسیلی آغاز شده اس م یک نیروگاه حرارتی خورشیدی الکتریسیته را با استفاده از روشی مشابه نیروگداه
های سوختمای فسیلی و یا انرژی هسته ای تولید می کندم در واقع بیش از  85درصد از الکتریسدیته جمدان بده واسدقه ایجداد
حرارت دادن به آب و تولید بخار به منظور به حرک درآوردن توربینما تولید می شودم
در ای برج حرارتی خورشیدی حرارت مورد نیاز از دامنه آینه های موجود در اطراف برج تمیه شده و به گیرنده ای بر فراز برج
منتیل می شوندمهر یک از آینه ها وسعتی برابر با  125متر مربع دارند که در کل زمینی برابر با  125هزار متر مربع میدوده ی
ای پروژه می باشدم
هر یک از آینه ها خورشید را در تمامی طول روز و از دو میور دنبال کرده و تابشمای آن را بر روی گیرنده ای برج  162متری
متمرکز می کندم ای گیرنده  22درصد از نور دریاف شده را به گرما تبدیل می کندم
ای نیروگاه جزو ساختار اول یا انعکاسی می باشدم
برج انرژی خورشیدی آریزونا دومی برج بلندی خواهد بود که در جمان ساخته می شود ،برجی که ارتفاع آن دو برابر ساختمان
"امپایر استی " نیویورک بوده اما هدف از احداث آن تولید انرژی پاک اس م

شکل -3نمونه برج خورشیدی در فضای کویری

در ای نیروگاه از توربینمایی برای انتیال هوایی که به واسقه نور خورشید داغ شده به داخل تونلی  522متری استفاده خواهد
شد تا در نمای با استفاده از حرک ای هوای داغ انرژی برق به صورت پاک تولید شودم بر اساس تخمینما بیش از یک میلیون
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مگاوات ساع برق توسط ای نیروگاه بزرگ تولید خواهد شد ،انرژی که برای تامی نیازهای  105هزار خانه مسکونی کافی
خواهد بودای نیروگاه نیز جزو ساختار دوا یا جابی می باشدم

شکل  -4برج های تامی کننده انرژی خورشیدی
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نتیجه گیری
با توجه به گستردگی و تیریبا ناکارآمد بودن مناطق کویری در حد باالی  25درصد برای ایجاد سکنه و کارخانه و دریاف اشدعه
های خورشیدی به باالتری میزان و بمتری کیفی  ،مناسبتری گزینه برای استفاده بمینه از اید منداطق ایجداد نیروگاهمدای
برجمای خورشیدی می باشدمپیشنماد ساخ نیروگاه ساختار نوع اول در ای مناطق با توجه به گرا بودن هوا بسیار ایده جالدب
برای تولید انرژی در ای منقیه می باشدمبا توجه به تیلیل رفت انرژی های فسیلی  ،امید اس تا بدا برنامده ریدزی و مددیری
درس و کارآمد  ،استفاده از زمی های کویری در جم بمینه سازی تولید انرژی و حل بیدران اندرژی  ،گداا مدوثری در اید

زمینه برداشته باشیمم

www.SID.ir

Archive of SID

منابع داخلی
 م1385 ، مرکز انتشارات،دانشگاه علم و صنع ایران: تمران-  اصغر، حاج سیقی/اصول و کاربرد انرژی خورشیدی-1
1364، تلوی: تمران- مجید، رئوفی زاده/نگرشی بر سیستممای استفاده از انرژی خورشیدی-2
میا له زهرا فرهمند فر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمی شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد شیراز در اولی همایش-3
تخصصی چشم انداز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
 دانشگاه صنعتی شریف، 1380 ،  ممندس مکانیک، پایان نامه ممندس فرهاد زمانی-4
منابع خارجی
1 –Dمr Martin H. Thomas articls in World Energy Congress in Sydney, Australia, September 2004
2. The Solar Tower- Electricity from the Sun and Supplement, Jorg Schlaich, September
1995 (the ‘Yellow Book”)
2. Solar Chimney Power Plants for Australia, Andreas Luzzi et al, circa 1992
3. Draft Solar Tower Constructability Report, Ben C Gerwick, January, 1996
4. The Solar Tower – Transferability of Results from the Manzanares Solar Tower Plant to
Larger Scale Plants, Schlaich Bergermann und Partner, Stuttgart, Germany, May 1995
5. Pre-feasibility Study Report on 200 MW Solar Thermal Plant – Energen International Ltd,
undated - circa 1998

منابع اینترنتی
www.peswiki.com-6
www.enviromission.com-5

www.SID.ir

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﻣﻔﯿﺪ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎى
وﯾﮋه

ﺑﻼگ
ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻰ

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎى
آﻣﻮزﺷﻰ

ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ

STRS

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎى
آﻣﻮزﺷﻰ

ﻋﻀﻮﯾﺖ
درﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

