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 چکیده

امتری اجتنتان ناپت یر     زیستت محیطفسیلی و جلوگیری از آلودگی  هایسوختو اهمیت  به مسئله انرژی در دنیای امروز توجه

خورشیدی تا حد زیادی به کاهش مصتر    هایدودکش. شودطبیعی استفاده  هایانرژیاز  بهتر است جایگزین عنوانبهاست و 

در تهویته ستاختمان و گرمتایش و     تتوان متی انترژی خورشتیدی    ذخیتره که از طریق جت ن و   ایگونهبه؛ دنکنمیانرژی کمک 

عرض جغرافیایی و اقلیم بیشترین عواملی هستتند کته در عملکترد     نمود.سرمایش و حتی تولید آن گرم مصرفی از آن استفاده 

 و کنتد متی ایجاد  باالتریدودکش خورشیدی نرخ تهویه  ،گرم و خشکهمین دلیل در اقلیم . به ندتأثیرگ اردودکش خورشیدی 

شتتر  باشتد، کتارایی دودکتش خورشتیدی بی     تتر گترم چه دمای هوای عبوری از دودکش خورشیدی نسبت به دمای محتیط   هر

بتا   خورشیدی هایدودکش توانمیدقیق بر آن  هایبررسینجام در ساختمان با ا غیرفعال صورتبهبرای افزایش تهویه  .شودمی

 ستازی شتبیه و  ایرایانته  افزارهتای نترم و عدم دسترسی به نمونه واقعتی از   هامحدودیتبه دلیل  .کارایی باالتری را طراحی کرد

د بررسی دودکش خورشتیدی و عملکتر   ژوهش حاضر بهپفرضیات استفاده کرد.  سازیمدلبرای  نتوامی)اکوتک، انرژی پالس( 

 .پردازدمیآن در تهویه ساختمان 
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 مقدمه

خطتر   و فستیلی  هتای ستوخت توجه به اهمیتت   با .استدر حال حاضر مسئله انرژی در تمام جهان از اهمیت بسیاری برخوردار 

خشتک ایتران بترای     در اقلیم گترم و  نابع طبیعی بود.هرچه بیشتر م جوییصرفهبرای  هاییحلراهباید به دنبال اتمام این منابع 

 کارهتای راهبیشتر بتر روی   هایبررسیاست. با مطالعات و  شدهمیاستفاده  غیرفعال هایروشتهویه و به جریان انداختن هوا از 

این از  یکی .کردکمک  هاآنشدن  ترکاملبه روز  هایفنّاوریبا استفاده از  نائل شد و هاآنبه درک بهتری از  توانمی گ شتگان

 شتده تشتکیل و ستط  جتاذن    حفره شیشه،از  معموالً. دودکش خورشیدی هستندخورشیدی  هایدودکش ،غیرفعال هایروش

ترکیت    درواقتع  .کندمیو به دلیل اثر دودکشی به سمت باال حرکت  شدهانرژی خورشیدی گرم  وسیلهبهاست. هوا در دودکش 

 یتن ا .شتود متی افتزایش تهویته    درنتیجته هوا به سمت باال و  توجهقابلتایش و همرفت در دودکش خورشیدی منجر به حرکت 

فختاری،  ) فضتاهای مجتاور افتزایش دهتد     تهویه طبیعی را در تواندمیکه  کندمیایجاد  یتوجهقابل رکت به باال نیروی رانشیح

ال  دمای تابستان اخت در اختال  دمای داخل و خارج است. ،بر تهویه دودکشی مؤثرعوامل  ترینمهمیکی از  .(1932 حیدری،

 دنکنمیقوانین تهویه دودکشی استفاده از اثر شناوری در دودکش معمولی که از  مندیبهره درنتیجهداخل و خارج زیاد نیست، 

 شتود متی هتوا و افتزایش تهویته     توجته قابتل ترکی  تابش و همرفت در دودکش خورشیدی منجر به حرکتت  . بودکافی نخواهد 

(khanal et al,2011.)  عملکترد دودکتش    شتود متی و باعت    دهکتر ذخیتره حترارت عمتل     عنتوان بهدر ساعات روز دیوار جاذن

برای تهویه شبانه استفاده شود که این امتر در   صرفاًخورشیدی در ساعات طوالنی پس از غرون هم ادامه داشته باشد و یا حتی 

 .(pantavou et al, 2011) اقلیم گرم و خشک کاربرد زیادی دارد

 پیشینه تحقیق

ایشتان افتزایش   میالدی توسط بنسال و همکارانش انجتام شتد.    1993خورشیدی در سال  هایدودکشدر حوزه اولین مطالعات 

تهویه را در صورت استفاده از دودکش خورشتیدی و طراحتی صتحی  سیستتم دائمتی از طریتق متدل ریاضتی اثبتات کردنتد           

(Bansal,1993).  و به ایتن نتیجته رستیدند    را بررسی کرده خورشیدی  هایدودکشخداری و همکارانش همچنین انواع مختلف

دودکش  تأثیرآزمایشی  صورتبهساندافورن و بوندیت  .(khedari et al, 2000)مؤثرندلی تهویه و جریان هوا ار تود هادودکشکه 

کته   رستیدند این نتیجته   و بهبررسی کردند  مرطون مِبادر صورت وجود یا عدم وجود را بر افزایش تهویه هوای داخل خورشید 

 درجته کتاهش دهتد    5/9تتا   1داختل را   دمتای  توانتد متی بسته به دمای محیط و میتزان تتابش خورشتیدی     ،دودکش خارجی

.(Sudaporn, bundit, 2009)  انرژی خورشتید را   تأثیرآفوفسو و الیویرا با مقایسه بین دو دودکش خورشیدی و دودکش معمولی

بتا افتزودن جترم    کته   اندرسیدهچاروت و همکارانش به این نتیجه . (Afonoso, oliverira, 2000) اندکرده تائیدبر افزایش تهویه 

درصتد افتزایش    25 ،روزدکش خورشیدی در طتول  استفاده از دو ینهمچن ابد.ِییش میاسرعت هوا در ساعات ش  افز ،حرارتی

ن هوا در دودکتش خورشتیدی نشتان    راکش و چنگ وانگ با بررسی عددی جریا.(Charvat, 2004) به همراه داردرا سرعت هوا 

جریان معکوس و دمتای   تأثیرتحت  شدتبه ،که نرخ کلی جریان جرمی هوا در یک دودکش خورشیدی با دیوار عمودی اندداده

یازاکی و همکارانش به بررسی عملکرد یتک دودکتش خورشتیدی    م (Rakash, chengwang, 2012)هوا در خروجی کانال است. 

 ،تهویه طبیعی ناشی از دودکتش خورشتیدی   استفاده ازکه با  اندیافتهدستاقلیم ژاپن به این نتیجه  دردر یک ساختمان اداری 

 .(Miyazaki,2006)است یافتهکاهشدرصد  39در حدود  ایی از سالهدر ماه موردنیازروزانه انرژی 

ه است قرار داد وتحلیلتجزیهی گرمسیر تایلند مورد وهوایآندر شرایط را  ایشیشهتاونگ عملکرد یک دودکش خورشیدی چان 

 ,Chantawong)کتاهش داد  تتوان متی با افزایش گردش هوا به داخل خانه را  ایشیشه هایدیوارهگرما از انتقال  و نتیجه گرفته

آزمایشتی و   صتورت بته در بانکوک  چندطبقهفونیاسومین و همکارانش عملکرد دودکش خورشیدی را در یک ساختمان . (2006

دودکش خورشیدی بته تمتام طبقتات متصتل باشتد عملکترد        کهدرصورتیکه ند اهند و به این نتیجه رسیداهعددی بررسی کرد

همچنین زاویه تمایتل دودکتش   و عاتی در مورد فاصله هوایی چن و همکارانش مطال .(Punyasompun et al, 2009) بهتری دارد
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و ارتفتاع   متتر میلتی  299درجه برای فاصله هوایی  55بیشترین نرخ جریان در زاویه  که انداند و به این نتیجه رسیدهدادهانجام 

ارت ناشتی از انتقتال   انتقتال جریتان و حتر    هتای ویژگتی مشفق و لند بتر   . (Chen ZD et al, 2003) آیدمی به دستمتر  1.5

رامتان و  . (Moshfegh B, Sandberg M, 1998)بررسی کردندفوتوولتاییک  یدیخورش هایصفحهدر پشت را بویانسی جابجایی 

 یتت ظرف نتد. اهکترد  آزمتایش مرک  را  وهوایآنبرای گرمایش و سرمایش و تهویه در  غیرفعالهمکارانش یک خانه خورشیدی 

 .(Raman et al, 2009)شتد  تائیتد  ،گیتری انتدازه  وسیلهبهو  بینیپیشوسیله محاسبات های خورشیدی بهدودکشتغ یه هوای 

ند با افزایش عمق دودکش اهند و نتیجه گرفتاهمقایسه کرد چندطبقهحیدری و فخاری دودکش خورشیدی را در یک ساختمان 

 (.1932)حیدری،فخاری  ابدیخروجی افزایش می هواینرخ جریان 

یکتدیگر   چنتد شتهر را بتا    ،اقلیم ایران با یکدیگر مقایسه کترده و در بهتترین اقلتیم    5ثقفی و فخاری دودکش خورشیدی را در 

 هایاقلیم. عملکرد دودکش خورشیدی در دهدمیباالترین بازدهی رخ  اقلیم گرم و خشکدر ند اهند و نتیجه گرفتاهمقایسه کرد

 دهتد متی با سته اقلتیم مختلتف نشتان      بندرعباسبر روی سه شهر اصفهان تبریز و  شدهانجام یهابررسی است؛مختلف متفاوت 

مقایسه  2شماره  نمودار .بندرعباسکمترین در شهر  ؛ وبیشترین نرخ جریان حجمی هوا اتفاق میافتد روزشبانهاصفهان در طول 

همین اساس نرخ جریان حجمی. دمای هوای خروجی . بر دهدمیبین متوسط نرخ جریان حجمی هوا در اقلیم مختلف را نشان 

 (.1931.)ثقفی،فخاری استمختلف متفاوت  هایاقلیمدر  دودکش خورشیدی و نرخ تهویه و دمای هوا خروجی

 وجتود  دلیتل  بته  ؛ امتا نمتود  استتفاده  تتوان متی  محاستباتی  و ستازی شتبیه  ،مشتاهداتی  روش سته  بته  عملکردی هایروش در

 از ختود  تحقیتق  روش در بایستتی  میتدانی  بازدیتد  و خورشتیدی  دودکتش  واقعی نمونه حرارت گیریاندازه عدم یهامحدودیت

 الگوهای و دما مانند هاییکمیت ،آزمایشگاهی گیرهایاندازه عدد، محاسبات ،(پالس انرژی) کامپیوتری سازیشبیه افزارهاینرم

 استتفاده  تجربتی  مطالعتات  و محاسباتی سیاالت دینامیک ایرایانه سازیشبیه و متفاوت هایتکنیک از استفاده با هوا جابجایی

 .نماییم

 تهویه طبیعی هایسیستم

انرژی بر اساس دیدگاه توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته  تجدید پ یرگرمایش، سرمایش و تهویه طبیعی و منابع  هایسیستم

گیگتاوات،   11، ظرفیت ذخایر خورشیدی بته بتیش از   2992تا  2995 هایسالدر بین  .اندقرارگرفته موردتوجه توسعهدرحالو 

با رشتدی   تجدید پ یروابسته به منابع  هاینیروگاهاوات و کل ظرفیت گیگ 121درصدی به  259ظرفیت نیروهای بادی با رشد 

، به سته دستته   CIBSEتهویه طبیعی از دیدگاه  هایسیستم(. REN21,2009)است.  یافتهافزایشگیگاوات  229درصدی به  55

 (CibseT,1997) .شودمی، تهویه قطری، تهویه دودکشی تقسیم طرفهکیتهویه

 دودکش خورشیدی

یعنی هوای گرم داخل کانتال بته طتر  بتاال     ؛ شودمینیروی شناوری ایجاد  واسطهبهدر سیستم دودکش خورشیدی جریان هوا 

 منظتور بته  معمتوالً . گتردد میدر یک سیستم بسته جایگزین آن  ترخنکن هوای جای آبهو  ودشمیحرکت کرده و از آن خارج 

و بختش داخلتی ستایر دیوارهتا را تیتره و       ایشیشهافزایش میزان ج ن گرما و نرخ تهویه، دیوار جنوبی دودکش خورشیدی را 

قترار گیترد. از آن جملته     موردتوجته رشتیدی  . عوامل متعددی باید در طراحی دودکش خوکنندمیرا عایق  هاآنبخش خارجی 

 .(1939)شمسایی و همکاران جهت و اندازه ساختمان اشاره کردبه شرایط جوی، محل قرارگیری،  توانمی
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 و عملکرد انواع دودکش خورشیدی

 از: اندعبارتکه  شوندمیخورشیدی به دو دسته تقسیم  هایدودکش

 روندمیخورشیدی که برای تولید برق به کار  هایدودکش. 

 روندمیتهویه به کار  منظوربهخورشیدی که  هایدودکش. 

از سه  درواقع اول،نوع  کاربرد دارد. هاساختماننوع دوم در  کهدرحالی. شودمیدر مقیاس بزر  صنعتی ساخته  معموالًنوع اول 

بترای دودکتش    موردنیتاز استت. هتوای گترم     شتده تشتکیل عنصر اصلی جمع کننده هوا، برج یا همان دودکش و توربین بتادی  

 دارد، از زمین فاصله چند متریکه با پالستیک یا شیشه پوشانده شده و  ایمحوطهدر یک  هایگلخانهخورشیدی توسط پدیده 

تتا تغییتر مستیر حرکتت جریتان هتوا        یابتد میبه پایه برج ارتفاع ناحیه پوشانده شده نیز افزایش . با نزدیک شدن شودمی ایجاد

انجام پ یرد. در وسط این سقف شفا  یک دودکش یا برج عمودی قرار دارد. هتوای گترم    اصطکاکعمودی با کمترین  صورتبه

تشعشع خورشیدی در ایتن بترج باعت  ایجتاد      ایجاد مکش در پایین برج(.)کندمیچون سبک است به سمت باالی برج حرکت 

در بترج بته انترژی مکتانیکی      شتده تعبیته که انرژی حاصل از این مکش توسط چند مرحله تتوربین   شودمیمکش به سمت باال 

 . توان تولید برق یک دودکش خورشیدی متناس  با حجم حاصل از ارتفاع برج و ستط  شودمیسپس به برق تبدیل  شدهتبدیل

قیتابکلو،  )با یک برج بلند و سط  کم و یا یک برج کوتاه با سط  وسیع به یک میزان برق تولید کترد  توانمیت یعنی کلکتور اس

1923.) 

استت.   ایشیشته  هتا آنمتداول هستند با این تفاوت کته دیتوار جنتوبی در     هایدودکشدودکش خورشیدی نوع دوم، شبیه به 

آن مکانیسم محرک جریان هوا، شناوری حرارتتی استت و شتامل شیشته،      یک کانال هواست که در درواقعدودکش خورشیدی 

، نشتان  شتماتیک  صتورت بته عملکترد دودکتش خورشتیدی را     2حفره و دیوار حجیم برای ج ن انرژی خورشیدی است. نگاره 

 .(Miyazaki,2006)دهدمی

، جریتان  ختورد متی باز است که وقتی تشعشع خورشید به آن  سروتهدودکش خورشیدی شمال یک جاذن انرژی خورشیدی با 

. تشعشع خورشتید از شیشته عبتور    دهدمی. شکل زیر دو نوع دودکش خورشیدی عمودی و مایل را نشان گرددمیهوا را ایجاد 

 کتاهش  .شتود متی سپس هوای داخل دودکش توسط همرفت و تشعشع از جاذن گترم   شودمیسط  دیواره ج ن  و در کندمی

 (بهنام کارکرد عمومی دودکش خورشیدی)رستگار، -1شکل 
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. میزان هوای مکش شتده بستتگی بته    کندمین آهوای زیر خود را جایگزین  درنتیجهکه  شودمیباع  باال رفتن آن گالی هوا چ

 به جریان یافتن سیال در دودکش، مقاومت به ورودی هوا به داخل اتاق دارد. مقاومتنیروی شناوری ایجاد شده، 

دودکتش را بستت و   منف   توانمیو برای گرمایش  شودمیبرای ایجاد تهویه برای سرمایش استفاده  معموالًدودکش خورشیدی 

شتامل   متؤثر فن به داخل ساختمان فرستتاد. در طراحتی یتک دودکتش عوامتل       یوسیلهبهداخل دودکش را  یشدههوای گرم 

آجر، بتن، سنگ و هتر متاده بتا ظرفیتت      مثلحرارتی ) یذخیره یمادهشیشه، نوع جاذن، عایق و  نوع حفره، عمق ،پهنا ارتفاع،

 .(1923)خمسه، حرارتی باال(

  

 (khanal,chengwang,2011دودکش خورشیدی در تهویه فضای داخل) -2شکل 

 ید(وح عملکرد کلی دودکش خورشیدی)خمسه، 3شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1 
 

 

 خورشیدی هایدودکشکاربرد  هایزمینه

 تولیدشتده . هتوای گترم   استمقدار نامحدود هوای تازه و گرم ورودی به ساختمان  تأمینخورشیدی  هایدودکشویژگی اصلی 

. بر این اساس عمده کاربردهتای دستتگاه مت کور عبتارت استت از:      استقابلیت استفاده در واحدهای مسکونی و صنعتی را دارا 

هتای  های صنعتی، مراکز آموزشی و فرهنگی، مراکز تجتاری، فروشتگا  هذخیره مواد، کارگاهمسکونی و اقامتی، انبارهای واحدهای 

 و خشک کردن محصوالت کشاورزی. نگهدار نگهداری و پرورش حیوانات، مراکز بزر ،

 ایران مختلف هایدر اقلیمعملکرد دودکش خورشیدی 

مختلف، بتا فترض یتک اتتاق      هایاقلیمکش خورشیدی در صورت گرفته گ شته در رابطه با عملکرد دود هایبررسیبا توجه به 

و یک ورودی هوا بترای   استمتر به آن متصل  5که یک دودکش خورشیدی با ارتفاع  متر 2.5متر و ارتفاع  1*2ابعاد فرضی با 

 1.5متر و به عترض   9.5است، ورودی هوا به دودکش از طریق یک دریچه به ارتفاع  شدهگرفتهمتر در نظر  1.9*2اتاق به ابعاد 

عباس و تبریتز   بر ،رشت را در هر یک از چهار شهر اصفهان، موردنظراست. مدل  شدهگرفتهمتر از کف در نظر  9.9متر و ارتفاع 

که متدل   دهدمیمختلف نشان  هایمدلتهویه در  بین نرخ جریان یسهمقا شده است. سازیشبیهانرژی پالس  افزارنرم وسیلهبه

. بتا  کنتد متی خورشیدی را مشخص  دودکشی را بر عملکرد وهوایآنشرایط  تأثیرمختلف،  هایاقلیمیکسان با شرایط مشابه در 

 جتدول شتماره  ) م و خشک داشته است.، دودکش خورشیدی بیشترین عملکرد خود را در اقلیم گرآمدهتوجه به نتایج به دست 

هستتند بتا یکتدیگر     . سپس در اقلیم گرم و خشک شهرهای اصفهان، شیراز و یزد کته دارای عترض جغرافیتایی مختلفتی    (1،2

 (1935ثقفی،فخاری،)(. 9،5)جدول شماره  اندشدهمقایسه 

 
 (یفخار )ثقفی،نرخ تهویه در اقلیم ای مختلف  1جدول 

 
 (یفخار مختلف )ثقفی، هایاقلیمدمای هوای خروجی دودکش خورشیدی در  2جدول 

 عرض جغرافیایی اقلیم نام شهر
دمای خروجی از 

 دودکش
 دمای هوای محیط

 22.95 23.95 95.11 معتدل و مرطون رشت

 95.59 95.52 25.11 گرم و مرطون بندرعباس

 29.12 92.51 92.93 گرم و خشک اصفهان

 21.35 23.12 92.95 سرد تبریز

 

 

 اقلیم شهر
عرض 

 جغرافیایی

کلی هوای تهویه حجم 

 شده در روز

متوسط نرخ 

 تهویه در روز

نرخ تهویه روزانه 

 در ش 

نرخ تهویه شبانه 

 در ش 

 رشت
معتدل و 

 مرطون
95.11 21259.51 9.212 9.295 9.255 

 بندرعباس
گرم و 

 مرطون
25.11 21525.5 9.255 9.291 9.252 

 9.212 9.252 9.251 22121 92.93 گرم و خشک اصفهان

 9.251 9.293 9.211 22125.52 92.95 سرد تبریز
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 (یفخار اقلیم گرم و خشک )ثقفی، ف نرخ تهویه در شهرهای مختل 3جدول 

 

 (یفخار . )ثقفی،و خشکدمای هوای خروجی دودکش خورشیدی در شهرهای مختلف اقلیم گرم  4جدول 

 دارسایه هایحیاطاستفاده از دودکش و 

تتا هتوای    نمتود  تأمینداری که دارای فضای سبز است، های سایهآن را از حیاط توانمیبرای کیفیت بخشیدن به هوای ورودی 

 نمونه موردی مدرسه ژنرال دوگل دمشق.: تر شودتر و مرطونورودی خنک

 
 مدرسه ژنرال دوگل دمشق(قرارگیری دودکش خورشیدی و حیاط سایه دار در نما ) 4شکل 

 

در دیوارها و یا بتام ستاختمان طراحتی     دارشی عمودی یا  صورتبههستند که  عمقیکمخورشیدی مجاری  هایدودکش اصوالً

و یا جرم  رنگتیره. با توجه به نیاز دوام جریان هوا در طی روز و یا ش ، در این سیستم، جاذن خورشیدی )ورق فلزی شوندمی

تا پس از ج ن انرژی، گرما به هوای متابین شیشته و    گیردمیای در مقابل تابش مستقیم آفتان قرار حرارتی( با پوششی شیشه

هوا و حرکت آن به سمت باال جریان هوا برقرار گردد. اگر بتا کتاهش زاویته شتی      و با کاهش چگالی  شدهمنتقلجاذن حرارتی 

دمای هوای خروجی افزایش یابد، در مقابل سرعت جریان هتوا   درنتیجهتوسط دودکش و  شدهج نسط  جاذن، انرژی تابشی 

هایی داخل دودکش شاخص به دلیل کاهش ارتفاع دودکش، کاهش خواهد یافت. ارتفاع دودکش، سط  مقطع آن و دمای هوای

 بایتد  دودکتش  هتوای  خروجی دریچه .دودکش خورشیدی را بهینه طراحی نمود توانمی هاآنهستند که بر مبنای تناس  بین 

 عرض جغرافیایی نام شهر
حجم کلیه هوای 

 تهویه شده در روز

متوسط نرخ تهویه 

 در روز
 نرخ تهویه شبانه تهویه روزانه نرخ

 9.252 9.251 9.215 22.121 22.23 اصفهان

 9.252 9.253 9.213 22252.52 21.55 یزد

 9.252 9.221 9.259 22591.52 23.25 شیراز

 دمای هوای خروجی از دودکش عرض جغرافیایی نام شهر

 22.52 22.23 اصفهان

 25.55 21.52 یزد

 22.22 23.25 شیراز
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 جلتوگیری  داخلتی،  فضتاهای  به گرم هوای انتقال و دودکش داخل به باد ورود از باد وزش مواقع در که گردد طراحی ایگونهبه

 و هتوا  عبتور  میتزان  محیطی شرایط با متناس  و جست بهره نیز BMS هایسیستم از توانمی هادریچه این کنترل برای. نماید

 انترژی  بیشتتر  جت ن  بترای  رنتگ ستیاه  یلولته  یتک  از توانتد متی  ستاده  خورشیدی دودکش یک .نمود تنظیم را دریچه جهت

 هتا دودکتش  ایتن  درون در. استت  بتاالتر  ساختمان سقف از متر چند یاندازهبه که باشد شدهتشکیل مناس  قطر با خورشیدی،

 را دودکشی چنین. کند کمک خورشید غرون از پس مدتی برای حرارت حفظ به تا شود استفاده حرارتی جرم یک است ممکن

 .کرد نص  نیز است بلندتر ساختمان بام از که جداگانه سطحی روی یا است، خورشید سمت به که خانه از دیواری در توانمی
 

 

  

 ()مدرسه ژنرال دوگل دمشقبرش عرضی از حیاط سایه دار و دودکش خورشیدی به منظور تهویه و سرمایش فضاهای داخلی 5شکل 

مدرسه ژنرال دوگل  )داخلی فضاهای سرمایش و تهویه منظور به خورشیدی دودکش و دارسایه حیاط از گیریبهره جزییات 6 شکل

 (دمشق
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 و دودکش خورشیدیسیستم ترکیبی بادگیر 

ی منتاطق گترم و خشتک فتالت مرکتزی      وهوایآن سخت موجود برای تحمل شرایط کارراهن متمادی تنها اطول سالی بادگیر در

که در این حالتت دمتای هتوا پتس از      شدمیوارد  هازیرزمینخروجی بادگیر به داخل  یدهانه درگ شته آمدمی حسانبهایران 

 عنتوان به. از سوی دیگر، بادگیرهای سنتی را کردهمیی خنکی را برای ساکنین ساختمان مهیا آن فضا هایحوضعبور از روی 

آورد. بازشوی باالی برج در جهت باد غالت    حسانبهفضاهای مسکونی  یتهویهبادی و خورشیدی برای  هایسیستمترکیبی از 

از ختود بترج عتالوه بتر نقتش       توانمی. گیردمیفشاری قرار  یناحیهاین قسمت از برج در  هازمانبنابراین، در بیشتر ؛ قرار دارد

عیت    تترین مهتم انرژی نیز استفاده کترد.   یذخیرهیک سیستم  عنوانبهاصلی آن در سیستم بادگیر برای ج ن نور خورشید و 

بتا ترکیت  بتادگیر و سیستتم دودکتش       تتوان متی است که سرعت باد کم است. در این حالتت،   درزمانیبادگیر عدم کارایی آن 

 (1925محمودی،)خورشیدی امکان برقراری جریان هوا را از طریق نیروی شناوری در داخل فضای مسکونی فراهم آورد. 

 

 گیرینتیجه

 تهویته ستاختمان،   بته  تتوان متی خورشیدی،  دودکش مانند، غیرفعال هایروشانرژی با استفاده از  جوییصرفهدر کالم آخر، در 

عملکترد   هتا اقلتیم . دودکش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک نسبت بته ستایر   کردتا حد زیادی کمک و سرمایش آن  یشگرما

عملکترد دودکتش خورشتیدی     در  متؤثری عرض جغرافیایی عامل گرفت که  تیجهد. از این مساله می توان این طور ندار بهتری

با تغییر در ابعاد اتاق، مصال ، اقلتیم، عترض جغرافیتایی،     توانمیخورشیدی  هایدودکشبیشتر بر روی  هایبررسی. برای است

 به نتایج جدیدتری دست پیدا کرد. دارسایهایجاد حیاط اندازه دودکش و 

 (tom Elliot)طراحی برج خنک کننده 7شکل 
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