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 چکیده 

مصرف روز افزون انرژی های حاصل از سوخت های فسیلی، در عین حال که رشد سریع اقتصادی جوامع 

ی انتشار آالینده ها و پیامدهای ناشی از آن، جهان را با به همراه داشته است اما به واسطه مختلف را 

ته است. محدودیت این منابع و غیرقابل تجدید پذیر بودن آنها، تغییرات مخاطره آمیزی نیز روبرو ساخ

موجب گردیده تا سیاست بهینه سازی مصرف انرژی در رئوس برنامه های کاری دولت ها قرار گیرد. از 

در جهان، سبب دگرگونی روش های معمول و متداول استفاده از  فن آوریسوی دیگر نیز رشد علم و 

انرژی جدید، تحولی شگرف در توسعه ی جوامع بشری به وجود آورده است.  انرژی شده و شناخت منابع

نسبتا ساده، آلوده نشدن محیط زیست و... از عمده دالیلی است که لزوم استفاده از  فن آوریدر این میان 

از آنجایی که بخش عمده ی مصرف انرژی در بخش انرژی خورشیدی را بیش از پیش آشکار می سازد. 

ت شناخت کاربردی سیستمهای بهینه سازی در ساختمانها، یک ضرورت است. این پژوهش ساختمان اس

انرژی در ساختمانها را مد نظر قرار داده  ضمن معرفی، ارزیابی و تعیین اولوییتهای استفاده از سیستمهای

ر داست. به همین منظور ابتدا هر کدام از سیستمها شناسایی و حوزه کاربرد آنها مشخص می شود و 

اولویت استفاده از سیستمها و نحوه و چگونگی کاربرد آنها در حوزه مرحله بعدی در یک بررسی تطبیقی ، 

 ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 انرژی، سیستم خورشیدی، سیستم های فعال، سیستم های غیرفعال.واژگان کلیدی: 
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ای توسعه ی کشورها می باشد. منابع تامین کننده ی انرژی در دنیا را می توان انرژی یکی از مهم ترین عوامل ضروری بر      

در سه گروه عمده شامل انرژی های فسیلی )نفت، گاز، زغال سنگ و ...( انرژی هسته ای و انرژی های تجدید پذیر)خورشید، 

ون مصرف انرژی، استفاده از انرژی های تجدید باد، زمین گرمایی، زیست توده و ...( دسته بندی نمود. امروزه با افزایش روز افز

پذیر و بخصوص انرژی خورشیدی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. خورشید بهترین منبع بهره برداری از انرژی برای هر نوع 

فعالیت طبیعی، مصنوعی و فن آوری های مختلف بشری است. بحران زیست محیطی عصر حاضر نظیر گرم شدن کره زمین، 

آب و هوا و .... به دلیل استفاده بیش از اندازه از سوخت های فسیلی است. از این رو بهترین راه حل روی آوردن به  آلودگی

استفاده از انرژی های طبیعی نظیر خورشید می باشد. واژه ی انرژی گرمایی خورشیدی نیز کلیه حاالت استفاده از گرمای 

اده از فن آوری های مختلفی امکان پذیر است. در کشور ایران نیز در سال های خورشید را در بر می گیرد که اینکار با استف

اخیر تحقیقات مختلفی در زمینه استفاده از انرژی های نو به خصوص انرژی خورشیدی انجام شده است که بخش زیادی از این 

وضوع در این مقاله سعی بر این است تا از این رو با توجه به اهمیت م تحقیقات مربوط به تبدیل انرژی تابشی به گرما است.

روش های استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از مهم ترین انرژی های تجدید پذیر، در بخش ساختمان مورد بررسی و 

 تحلیل قرار گیرد.

 
      

 جایگاه انرژی خورشیدی در تامین انرژی  -2

های فسیلی برای آیندگان، از عمده  تر ذخیره شدن سوخت همه مهماز فن آوری ساده، آلوده نشدن هوا و محیط زیست و      

 .سازد استفاده از انرژی خورشیدی را برای کشور ما آشکار می و اهمیت دالیلی هستند که لزوم

 در تاکید اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی می نویسد: اگر نابودی بشر بر اثر فقدان اکسیژن، تشعشعات "فابر بیرم"     

اتمی، آلودگی آب و هوا و انهدام فضاهای سبز به خطر نیفتد، مسلما با عدم درک مزایای نور خورشید و امتناع از استفاده از آن 

ساده ترین روش استفاده از انرژی خورشیدی تبدیل آن به انرژی  در واقع .]2[در فضاهای زیستی دچار مشکل خواهد شد

ی خورشیدی است. بنابر این قابل درک است که بسط و توسعه ی اولیه ی سیستم های حرارتی از طریق گردآورنده های حرارت

انرژی خورشیدی بر تامین آب گرم مورد نیاز متمرکز شده باشد. با این حال تبدیل مستقیم نور خورشید به الکتریسیته توجه 

توانست به طور موثر از تمرکز سیستم های بسیاری از دانشمندان را بر انگیخت، نه تنها به خاطر این که این فن آوری می 

تولید برق بکاهد، بلکه همچنین تولید برق از انرژی خورشیدی با هزینه ی اندک و با راندمان باال همواره از خواسته های بشر 

و  چنین سیستمی این امکان را فراهم می سازد که ساختمان بدون نیاز به انرژی فسیلی یا مصنوعی خارجی .]4[بوده است

 .حداکثر با مصرف انرژی بسیار کمی کار کند
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سیستم های غیرفعال  . 3و فعال 2غیر فعالها به دو طریق قادر به تامین نیاز حرارتی خود از خورشید می باشند:  ساختمان      

دون استفاده از سیستم های مصرف کننده ی ( به سیستم هایی گفته می شود که انرژی خورشیدی را بانفعالیخورشیدی )

  .]1[جمع آوری، ذخیره و توزیع می کنند ،انرژی نظیر دمنده، پمپ یا کنترل های پیچیده

در واقع یک سیستم گرم کننده ی انفعالی، سیستمی است که در آن گرمایش ساختمان به طور طبیعی و با استفاده از       

یرد. به این معنی که چنین سیستمی این امکان را فراهم می سازد که ساختمان بدون نیاز عوامل طبیعی مثل خورشید انجام گ

 .]3[به انرژی فسیلی یا مصنوعی خارجی و حداکثر با مصرف انرژی بسیار کمی کار کند

 های استفاده از انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال عبارت اند از: روش

 دریافت مستقیم سیستم 

 ستقیمسیستم دریافت غیرم  

سیستم های فعال خورشیدی به سیستم هایی گفته می شود که انرژی خورشیدی را به کمک تجهیزات مکانیکی و انرژی       

های دیگر)معموال الکتریکی( جمع آوری و ذخیره سازی می کنند تا در زمان مناسب به فضای داخلی ساختمان منتقل 

 طراحی هر یک بررسی خواهد شد. ویژگی ها و اصول  در ادامه به تفضیل .]1[شود

 
  

 مقایسه سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی -4

هدف سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی حداکثر استفاده ی بهینه از انرژی خورشیدی است اما ماهیت و کارکرد هر       

با توجه به خواسته ها و اهداف مد نظر یک متفاوت بوده و هر یک از این سیستم ها بر حسب نیاز و شرایط اقلیمی منطقه 

پروژه )گرمایش، سرمایش، انرژی الکتریسیته( مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها علی رغم وجه تمایز و اشتراکاتی که 

 ( سعی شده مقایسه ای بین این سیستم ها صورت گیرد.1دارند دارای تفاوت های ساختاری نیز می باشند که در جدول)

 

 
 

 (. مقایسه سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی1جدول)

 سیستم های غیر فعال خورشیدی سیستم های فعال خورشیدی

استفاده فعال از انرژی خورشیدی نیاز به استفاده از تجهیزاتی مانند  -

 کلکتورهای خورشیدی، لوله کشی و پمپ گردش آب دارد. 

 

به سیستم های تولید، جمع  استفاده غیرفعال از انرژی خورشیدی نیاز -

 آوری و توزیع مکانیکی ندارد.

 

این سیستم مستلزم هزینه های سرمایه گذاری و نگهداری نسبتا باالیی  -

 است.

 

هزینه طراحی و اجرای سیستم های غیر مستقیم انفعالی در مقایسه با  -

 سایر روش ها پایین است. 

 

ه، امکان بهره گیری از این عدم نیاز به زیر ساخت های اولیه و پیچید -

 سیستم را در ساختمان های از پیش ساخته شده نیز فراهم آورده است.

سیستم های غیر مستقیم خورشیدی دارای اصول طراحی خاصی  -

هستند از این رو باید پیش از ساخت، ساختارهای ویژه ی آن مانند فرم، 

                                                           
2 PASSIVE 
3 ACTIVE 
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سقف و همچنین محل استقرار و ذخیره کننده های گرمایی مانند دیوار، 

 جداره های شیشه ای با دقت طراحی گردد.

 

و سرمایش از این سیستم ها برای تامین انرژی الکتریسته، گرمایش  -

 ساختمان استفاده می شود.

این سیستم ها بسته به نوع و طرز کارکرد آن برای گرمایش و  -

 تمان مورد استفاده قرار می گیرند.سرمایش)تهویه طبیعی( ساخ

 

 کارایی سیستم های خورشیدی -5

و چگونگی میزان  بر می تواند که موثر هستند در ساختمان ها بر کارایی و عملکرد سیستم های خورشیدی عوامل مختلفی      

 گذار باشد. تاثیر دریافت انرژی خورشیدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم 

 
 (: عوامل موثر در کارایی سیستم های خورشیدی2جدول)

 ل موثر در کارایی و عملکرد سیستم های خورشیدیعوام

 استفاده از سیستم های فعال یا غیر فعال روش استفاده از انرژی خورشیدی

 استفاده از سیستم های انفعالی مستقیم یا غیر مستقیم

 عرض و طول جغرافیایی شرایط اقلیمی منطقه  

 متوسط ماهیانه دما

 شدت تابش

 مدت زمان تابش

 طح انرژی تابشس

 وضعیت و مشخصات محیط اطراف بنا موقعیت و جهت استقرار ساختمان و سیستم های خورشیدی

 محل نصب و زوایای سیستم های غیر فعال خورشیدی

محل قرارگیری دیوارهای جاذب و جداره های شیشه ای در سیستم های 

 غیرفعال خورشیدی

 ساختمان در میزان و چگونگی دریافت انرژی خورشیدی نقش کالبد و فرم هندسه و کالبد ساختمان

 ذر در نماهاگای نوره ابعاد و نحوه ی قرارگیری جداره

 قابلیت جذب سطح و میزان ذخیره گرمایی مصالح مصالح جداره ها

 

 های غیر فعال خورشیدیسیستم  -6

 سیستم دریافت مستقیم -6-1

مستقیم نامیده می شود. کسب مستقیم مربوط به نور خورشید است که ریافت ، دترین سیستم خورشیدی غیرفعال معمول      

استفاده از نور طبیعی، یکی  وارد ساختمان می شود و فضای داخلی منزل را گرم می کند. و ... سقفی هاینورگیر و ها از پنجره

  .]7[ها برای به کارگیری انرژی خورشیدی در بنا می باشد از کارآمدترین روش

راهکارهای طراحی اقلیمی در معماری ساختمان های مناطق سرد با بهره گیری از دریافت مستقیم نور خورشید شامل       

 موارد زیر است: 

 استفاده از جداره شیشه ای در ضلع جنوبی جهت حداکثر جذب انرژی گرمایی در زمستان -
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خورشید )استفاده از سایبان و یا شیشه های  استفاده از پنجره هایی با ارتفاع بلند جهت حداکثر استفاده از نور -

 هوشمند در جداره ی جنوبی جهت جلوگیری از تابش مستقیم در تابستان(

)جذب گرما توسط جرم حرارتی بر اثر تابش نور خورشید در  برای جداره ها باالاستفاده از مصالحی با ظرفیت حرارتی  -

 (در طی ساعاتی که آفتاب غروب کرده استبه داخل  گرمای ذخیره شده در جرم حرارتیطول روز، و انتقال 

 به کارگیری رنگ های تیره در جداره ی خارجی دیوارها و سقف جهت حداکثر جذب انرژی خورشیدی -

 

 سیستم دریافت غیر مستقیم -6-2

باال کار می ی گرمای  های خورشیدی غیرفعال با عطف به جرم حرارتی یا موادی با ظرفیت جذب و ذخیره اکثر سیستم      

خورشیدی که  نورو خورشید قرار گرفته،  داخلی ساختماندر یک سیستم کسب غیر مستقیم، جرم حرارتی بین فضای  کنند.

انواع روش های سیستم دریافت از منتقل می کند.  داخلیکند و از طریق رسانش به فضای  به آن می رسد را جذب می

 اشاره کرد:می توان به موارد زیر  انفعالیغیرمستقیم 

  دیوار ترومب -

 دیوار آبی -

 روش گلخانه ای  -

 خورشیدی دودکش -

 بام آبی )استخر یا حوضچه روی بام( -

 که در این نوشتار سه نمونه از این روش ها به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

  دیوار ترومب -6-2-1

نحوه عملکرد آن جزء روش های غیرفعال و غیرمستقیم طبقه بندی می شود. ایده اصلی دیوار بر اساس دیوار ترومب       

به عنوان یک جزء از ساختمان توسط مهندسین فرانسوی  1۶6۱خورشیدی ابتدا توسط ادوارد مورس ارائه شد ولی در سال 

ترومب مبتنی بر جذب تابش خورشید  گرمایش توسط دیوار .فلیکس ترومب و جاکویی مایکل به طور کامل توسعه داده شد

توسط دیواری با ظرفیت گرمایی و ضریب جذب تابشی باالست. این دیوار در پشت یک جداره شفاف شیشه ای در ضلع جنوبی 

کره شمالی( قرار می گیرد. حرارت جذب شده توسط دیوار ترومب در فضای بین  ساختمان )سمت آفتابگیر در زمستان در نیم

هدایت حرارتی، جابجایی و تشعشع به هوای داخل  ،های انتقال حرارت ه شیشه ای محبوس شده و از طریق پدیدهدیوار و جدار

  .]6[منتقل می شود. وجود دو دریچه در پایین و باالی مقطع ارتفاعی دیوار باعث ایجاد جریان هوا بین این دو مقطع می شود

 

 

 
 

 ل(. عملکرد دیوار ترومب در فصول سرد سا3جدول)
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سانتی متری است و  2۱-4۱دیوار ترومب معموال شامل یک دیوار  -

 سانتی متری آن قرار دارد. 2-1.5شیشه در فاصله 

انرژی گرمایی توسط جرم حرارتی تیره رنگ جذب شده و در آن  -

 ذخیره می شود و به آرامی فضای داخل را گرم می کند.

 

 

 ]1۱[ منبع تصویر:

 

وارد  تعبیه شده در دیوار از دریچه پایینیهوای سرد در طول روز  -

محفظه بین دیوار و جداره شیشه ای شده و بر اثر گرمای خورشید گرم 

می شود. هوای گرم شده به دلیل اختالف چگالی به سمت باال حرکت 

 شود.  می وارد فضای داخلیکرده و از دریچه باالی دیوار 

 

 

              

 

یوار بسته شده و جابجایی هوای داخل با در طول شب دریچه های د -

فضای بین دیوار قطع می شود و تنها انرژی گرمایی که در طول روز در 

 دیوار ذخیره شده به فضای داخلی منتقل می شود.

 

                      

 

 ی خورشیدیگلخانه  -6-2-2

رد گلخانه بسیار شبیه به دیوار ترومب است و از طریق عملک. است ههای غیرفعال خورشیدی، سیستم گلخانکی از سیستمی      

تابش و همرفت فضا را گرم می کند با این تفاوت که فضای بین جداره شیشه ای و جرم حرارتی)دیوار( یک فضای قابل سکونت 

 است.

کسب  هور خورشیدی بآردل یک گثساختمان باشد، عالوه بر این که مگلخانه ی رو به آفتاب که در ارتباط با فضای داخلی       

آن برای گرم انرژی حرارتی خورشید کمک می کند، حرارت کسب شده در روز را برای شب ذخیره می نماید و می توان از 

 .]3[استفاده کرد کردن سایر قسمت های ساختمان
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 (. عملکرد گلخانه4جدول)

 

 

انرژی گرمایی توسط دیوار و کف گلخانه جذب شده و در آن ذخیره  -

 شود و به آرامی فضای داخل را گرم می کند. می

 

 

 ]13[ منبع تصویر:

 

و بر اثر گلخانه شده هوای سرد از دریچه پایین وارد در طول روز  -

گرمای خورشید گرم می شود. هوای گرم شده از دریچه باالی دیوار 

 شود.  می وارد فضای داخلی

 

 

         
 

های سرد نیست چرا که به  فضای گلخانه فضای مناسبی برای شب -

همان نسبت که در طول روز از جداره ی شیشه ای انرژی دریافت می 

 شود در طول شب نیز اتالف انرژی صورت می گیرد.

با این وجود دریچه های دیوار جاذب در طول شب بسته شده و انرژی 

 گرمایی ذخیره شده در دیوار به فضای داخلی منتقل می شود.

             

 

 

 

 

 

 

 خورشیدی دودکش -6-2-3

توسط بنسال و همکارانش انجام شد. آنها به کمک یک مدل  1۶۶3اولین مطالعه بر روی دودکش های خورشیدی در سال       

ریاضی، افزایش تهویه را در صورت استفاده از دودکش خورشیدی و طراحی صحیح سیستم، اثبات کردند. آفونسو و الیویرا، با 

ودکش خورشیدی و دودکش معمولی، تاثیر انرژی خورشید را بر افزایش تهویه تایید کردند و نشان دادند که مقایسه بین د
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ترکیب تابش و همرفت در دودکش خورشیدی منجر به  .]5[دودکش خورشیدی به طور موثری تهویه را بهبود می بخشد

. این حرکت به باال یک نیروی رانشی ایجاد می کند حرکت هوای قابل توجهی به سمت باال و در نتیجه افزایش تهویه می شود

دودکش خورشیدی یک سیستم غیرفعال خورشیدی در واقع  .]6[که می تواند تهویه طبیعی را در فضاهای مجاور افزایش دهد

 برای تأمین تهویه با استفاده از اثر دودکشی است.
 

 (. عملکرد دودکش خورشیدی5جدول)

 

ره ی شیشه ای، حفره و دیوار عایق دودکش خورشیدی از یک جدا -

تشکیل شده است. هوا در دودکش توسط انرژی خورشیدی گرم می 

 شود و هوای گرم به دلیل سبک بودن به سمت باال حرکت می کند.

 

 ]14[ منبع تصویر:

 

 

تعبیه شده در  هوای سرد از دریچه پایینیدر طول روز و در تابستان،  -

اثر گرمای خورشید گرم می شود. هوای شده و بر  دودکشوارد  دیوار

انتهای دودکش خارج شده و گرم شده به سمت باال حرکت کرده و از 

سبب ایجاد تهویه طبیعی و خنک شدن فضاهای اطراف دودکش 

 خورشیدی می شود.

 

 

     
 

 

 

در زمستان و در طول روز که نیاز به تهویه طبیعی وجود ندارد درچه  -

شده و در عوض دریچه ی تعبیه شده در باالی ی انتهای دودکش بسته 

دیوار باز می شود و هوای گرم داخل دودکش وارد فضای داخلی می 

 شود.

 
             

 های فعال خورشیدیسیستم  -7

 سیستم های خورشیدی فعال در آینده ای نزدیک احتماال تاثیر بیشتری از سیستم های غیر فعال خواهند داشت، زیرا این      

سیستم ها را می توان به سرعت در میلیون ها خانه و اماکن تجاری به کار گرفت. کلکتور خورشیدی که خورشید منبع گرمایی 

آن است، عنصر اصلی در یک سیستم خورشیدی فعال است. در این میان اجزای مهم کلکتور، سیستم ذخیره سازی و در پی 
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ین سه بخش اصلی، باید یک منبع گرمایی کمکی جهت تامین انرژی به آن یک سیستم مناسب توزیع گرماست. عالوه بر ا

سیستم گرمایشی در مواردی که انرژی خورشیدی نتواند نیاز گرمایی را برآورده سازد به کار می رود. همچنین پمپ ها، 

برداری از سیستم نیز وجود  ترموستات ها، شیرآالت، دمپرهای موتوردار و وسایل الکتریکی برای به کار انداختن و کنترل و بهره

 .معمول ترین سیستم های فعال خورشیدی در بخش ساختمان، سیستم فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی است .]3[دارد

 
 سیستم فتوولتائیک -7-1

 سیستم فتوولتائیک یکی از تکنولوژی های نوین در تولید انرژی است. در طراحی سیستم های فتوولتائیک عواملی چون      

تعیین جهت و شیب، سایه اندازی ها، هماهنگی با سیستم های غیر فعال خورشیدی، تهویه سیستم، تاثیر فرم پالن، شیب 

با افزایش شدت تابش پرتوهای خورشید، مقدار خروج نیروی  .]8[دیوار نمای ساختمان و ... باید مد نظر قرار گرفته شود

 یروی سیستم فتوولتائیک با میزان دریافت انرژی خورشید رابطه مستقیم دارد. الکتریکی افزایش می یابد. بنابر این بازده ن

 

 
 

 
 ]12[(. طرح شماتیک یک سیستم فتوولتائیک. ماخذ1شکل)

 
 
 
 
 
 آبگرمکن خورشیدی -7-2

م تولید آب گرم مصرفی ساختمان ها، از اقتصادی ترین روش های استفاده از انرژی خورشیدی است. ساده ترین سیست      

آبگرمکن خورشیدی از یک گردآورد تخت و یک مخزن ذخیره تشکیل شده است که آب یا سیال عامل، به علت اختالف درجه 

ی حرارت به طور طبیعی و با استفاده از عمل ترموسیفون در آن ها گردش می کند. شرایط الزم در نصب این آبگرمکن آن 

تانی مخزن ذخیره قرار گیرد و حداقل درجه ی انحراف گردآور نسبت به است که قسمت فوقانی گردآور پایین تر از قسمت تح
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درجه رو به جنوب باشد. سیستم مذکور با آب سرد پر می شود و آب  2۱سطح افق برای تحقق جریان ترموسیفون در حدود 

دی به طرف مخزن داخل لوله های گردآور، هنگامی که خورشید روی سطح گردآور می تابد به تدریج گرم می شود و به کن

ذخیره جریان می یابد. آب سرد مخزن نیز از طریق لوله ی دیگر به طرف قسمت پایین گردآور جریان می یابد و تا زمانی که 

  .]3[تابش خورشیدی برای گرم کردن آب کفایت کند این عمل ادامه می یابد

 
 ]11[(. طرح شماتیک یک سیستم فتوولتائیک. ماخذ2شکل)

 

 

 

 
 ینتیجه گیر

یکی از روش های موثر جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و طراحی       

اقلیمی است به این معنی که ساختمان در جهت حداکثر استفاده از انرژی های طبیعی و کاهش مصرف انرژی بر اساس اقلیم 

اختمان ها نقش قابل توجهی در کاهش اثرات زیانبار صنعت ساختمان و بهینه طراحی مناسب سشود.  منطقه مورد نظر طراحی

سازی مصرف انرژی دارد. انرژی خورشید یکی از انرژی های طبیعی و تجدید پذیر و در دسترس است و به سبب مزایای ویژه 

ر اقلیم سرد ایفا می کند. از زایی در طراحی ساختمان های پایدار با حداقل مصرف انرژی به خصوص دای که دارد نقش به س

 این رو با توجه به اهمیت این موضوع تالش شد عملکرد هر یک از سیستم ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 منابع
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13۶3. 

 .1386، 41- 38، صفحات 57امی، ج. نور طبیعی در معماری داخلی، مجله آبادی، شماره ام[ 2]

 .13۶3، 43-38، صفحات 227-22۶کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان ها، ماهنامه ی دانش نما، شماره بیت الهی، ف.، عابدی،ا.[ 3]
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