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 چكیده

بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور ساختمان ها می باشند که با توجه به الگوی مصرف انرژی در کشور, سررمایش, گرمرایش و 

سیستم های تهویه مطبوع بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. یكی از روش های کاهش مصرف انرژی در سراختمان ررر ه 

ژی در مرحله ی اول یعنی در طراحی است که یک روش کم هزینه به شمار می رود. بكارگیری تهویه طبیعی در سراختمان جویی انر

ها یكی از مهمترین عوامل در ایجاد آسایش حرارتی و همچنین کاهش بار سرمایشی ساختمان می باشد که از دیرباز مورد اسرتفاده 

ستا در جهت سرمایش ساختمان در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گر ته اسرت. قرار گر ته است. استفاده از سیستم های ای

یكی از این روش ها, سیستم های خورشیدی هستند که نحوه ی کار آنها براساس پدیده اثر دودکشی است. هوا در این سیستم هرا 

و میزان کارآیی آنها در جهت بهینه سازی مصرف یک منبع برودتی به شمار می رود. در این مقاله به معر ی سیستم های خورشیدی 

 انرژی در ساختمان ها پرداخته شد.

 کلمات کلیدی

 مصرف انرژی, تهویه طبیعی, اثر دودکشی, بار سرمایشی, سیستم خورشیدی

 

 مقدمه -1

مساله انرژی در کشور سال ها مورد توجه نبوده است اما در سال هاای 

ی در مصرف انارژی باه عناوان اخیر به دالیل گوناگون لزوم صرفه جوی

یک ضرورت شناخته شده است. در کشور ما بخش سااختمان بایش از 

یک سوم انرژی مصارفی را باه خاود اختصااد داده کاه ارزب آن باه 

 [.1قیمت جهانی ساالنه  بالغ بر شش میلیارد دالر است ]

با توجه به این موضوع و مصرف باالی انرژی در بخش سااختمان بایاد 

ساختمانی و انواع ساختمان ها به گونه ای طراحای شاوند  همه عناصر

پاسخگوی شرایط آب و هوایی خارج باشاند و که در زمان های مختلف 

شرایط آسایش حرارتی قابل قبولی را برای ساکنان فراهم آورند, اما این 

مسأله نباید در گام نخست به کماک تجهیازات مکاانیکی و الکتریکای 

شرایط اقلیمی خیلی نباشد طراحای مناسا   صورت گیرد. در واقع اگر

بنا می تواند در فصول گرم و سرد به تنهایی شرایط مطلوب آسایشی را 

 [.2فراهم کند ]
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یکی از راهکارهای کاهش بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان ها بهاره 

گاارفتن از تهویااه و جریااان هااوا اساات کااه اسااتفاده از سیسااتم هااای 

تهویه ی طبیعی و بهبود کیفیت هوای  خورشیدی یک راه برای افزایش

 داخلی ساختمان محسوب می شود.

 سیستم های خورشیدی -2

سیستم های خورشیدی یک روش محبوب در ساخت و سازهای 

جدید برای بهره برداری از منابع تجدیدپذیر و همچنین ذخیره 

انرژی است که برای افزایش تهویه طبیعی و جریان هوا در 

قرار گرفته است. این سیستم ها در  ساختمان مورد استفاده

[. باید در نظر 5ترکیب با بادخان ها بهترین کارآیی را دارند ]

داشت که در سیستم های خورشیدی که به منظور سرمایش از 

آنها استفاده می شود بدنه های مجاور دارای عایق حرارتی باشد 

 تا گرمای درون محفظه ی انتقال به داخل ساختمان منتقل نشود

یستم ها جزئی از ساختمان هستند که سازوکار آنها [. این س6]

براساس پدیده اثر دودکشی پایه ریزی شده است که در طرح 

 های اولیه معماری باید جانمایی صحیح آنها در بنا صورت پذیرد.

 خاصیت اثر دودکشی -3

گونه ای است که به واسطه ی اختالف در غلظت و یا فشار هوا به 

زمانی که یک توده از هوا گرم می شود منبساط حرکت می کند. 

می شود و غلظت آن کاهش پیدا می کند و به سمت باال حرکات 

می کند. در همان هنگام یک توده هوای سرد که از سطح پاایین 

تر جریان پیدا کرده است جایگزین هوای گرم شاده و آن را وادار 

فت که به حرکت به سمت باال می کند. در این صورت می توان گ

هوا توسط نیروی حرارتی راناده شاده اسات و یاا مای تاوان ناام 

[. زمااانی کااه نیااروی 3شااناوری حرارتاای را بااه آن اطااال  داد ]

این عمل به اثر حرارتی, هوا را از یک ساختمان بیرون می فرستد 

دودکش تعبیر می شود. این فرآیند در سیستم هاای خورشایدی 

 باعث کاهش دمای ساختمان می شود.

خاصایت دودکشای را مای تاوان در بادگیرهاای سانتی هاام      

مشاهده کرد. در معماری گذشته, هنگامی کاه هاوا باه انادازه ی 

کافی جریان ندارد که بادگیر عمل خنک سازی را انجاام دهاد, از 

دریچه های کوچکی که در سقف تعبیه شده است جهات مکاش 

کاه باا  هوای داخل به خارج استفاده می شده است. بدین ترتی 

تابش خورشید, سطح بام گنبدی داغ شده و در نتیجه هوای زیار 

بام نیز گرم می شده است. هوای گرم که تمایل به صاعود دارد از 

ر نتیجاه از طریاق درهاا و طریق دریچه ی سقفی خارج شده و د

پنجره هایی که به طرف حیاط مرکزی گشوده می شادند, هاوای 

و ساطح حاوپ پار از آب خنک و مطباوع از الباه الی درختاان 

 [.4حیاط به درون مکیده می شد ]

تا زمانی که هوای خارج خنک تر از هوای داخل باشد, پدیده      

دودکشی برای تهویه و سرمایش ساختمان روب مناسبی است. از 

آنجایی که هوای گرم باال می رود دریچاه هاایی کاه در بااالترین 

گرم اجازه خاروج داده  نقطه ی ساختمان قرار گرفته اند به هوای

و در عین حال هوای خنک خارج از طریق دریچاه هاای پاایینی 

برای برای جایگزینی آن وارد می شود. خنک ترین هوا در اطراف 

ساختمان در جبهه ی شمالی است, بنابراین دریچه هاای مکناده 

ی هوای خنک بهتر است در پایین ترین سطح ممکان در جبهاه 

م چناین هار چاه اخاتالف ارتفااع باین ی شمالی قرار گیرند. ه

خروج هوا بیشتر باشد جریان هاوا ساریع تار دریچه های ورود و 

اتفا  می افتد و تعدیل گرمایی بیشتری در ساختمان صورت می 

 گیرد.

 سیستم خورشیدی -4

سیستم های خورشیدی به سه نوع دیوار ترومب, دودکش 

خورشیدی و بام خورشیدی تقسیم می شوند که در ادامه به 

معرفی و میزان کارآیی هر یک از این سیستم ها پرداخته خواهد 

 شد.

 دیوار ترومب -1-4

دیوار ترومب عملکردهای گوناگونی در ساختمان دارد که یکی از 

اربرد دارد. محل قرارگیری آن آنها در جهت سرمایش ساختمان ک

در جبهه ی جنوبی ساختمان است که از یک دیوار جاذب 

برای عبور جریان هوا و یک پوسته ی حرارت, یک فضای خالی 

شیشه ای تشکیل شده است. هوای گرم به دلیل سبکی و چگالی 

کمتر مستقیما از بین دیوار و شیشه عبور کرده و از ساختمان 

رخه ی ورود و خروج هوا به طور پیوسته خارج می شود. این چ

ادامه دارد و باعث به راه افتادن جریان هوا در فضا و تهویه ی 

 طبیعی می شود.
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 [6( : دیوار ترومب ]1شکل )

 

 دودکش خورشیدی -2-4

دودکش خورشیدی به منظور خروج جریانات بخار و هوا از 

در ساختمان به کار می روند. با قرار دادن یک دریچه ی خروجی 

شمالی و نواحی گرم و داغ ساختمان, هوای خنک از جبهه های 

 سایه دار برای تهویه به درون ساختمان کشیده می شود.

دودکش های خورشیدی به صورت سطوحی با عمق کم به      

صورت عمودی یا شیب دار, در بدنه یا بام ساختمان ساخته می 

ول مانند شوند. روش ساخت آنها به دو صورت است, در روش ا

دیوار ترومب هوا به صورت مستقیم از بین دیوار جاذب حرارت و 

شیشه عبور می کند ولی در روش دوم یک جاذب فلزی تیره 

رنگ که با شیشه پوشانده می شود در مجاورت مجرای دودکش 

قرار گرفته و با گرم شدن صفحه ی فلزی, هوای درون دودکش 

 گرم شده و به سمت باال حرکت می کند. 

 
 [6( : دودکش خورشیدی ]2شکل )

 

 

 بام خورشیدی -3-4

بام دو جداره می باشد و هوا از بین دو بام خورشیدی مانند یک 

الیه ی بام که دریچه هایی برای ورود و خروج هوا در آن تعبیه 

شده است عبور می کند. سازوکار بام خورشیدی همانند دیوار 

 ترومب و دودکش خورشیدی می باشد.

 
 [6: بام خورشیدی ]( 3شکل )

 میزان کارآیی سیستم های خورشیدی -5

در تحقیقاتی که به منظور میزان کارآیی سیستم های خورشیدی 

در جهت تهویه ی طبیعی و میزان دمای هوای داخلی ساختمان 

توسط دانشگاه صنعتی معماری و محیط زیست مالزی صورت 

ومب و دیوار تر که در اتاق مورد آزمایش,گرفته بود مشخص شد 

و بام خورشیدی افزایش  را سرعت هوا دودکش خورشیدی

سرعت هوا را کاهش می دهد. از آن طرف در سطح اتاق مورد 

آزمایش, دیوار ترومب و دودکش خورشیدی باعث افزایش دما 

شدند اما در بام خورشیدی تغییرات دما بسیار ناچیز بود که دلیل 

ه در برابر افزایش آن دوالیه بودن سقف در بام خورشیدی است ک

 [.5دما مقاومت می کند ]

بسیار کم دما تغییرات  ویژیگی دوالیه بودن سقف که باعث     

در معماری گذشته هم بسیار  در سطح زیرین آن می شود,

کاربرد داشته است که می توان به گنبد مسجد جامع یزد اشاره 

پردازش کار آن مانند بام خورشیدی می باشد و علت کرد که 

شرایط آسایشی مطلوب در اقلیم گرم و خشک یزد به خصوص 

 در تابستان بود.
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 [5در سیستم های خورشیدی ]سرعت هوا  ( :4شکل )

 

نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دهانه 

خروجی هوا در سیستم های خورشیدی, در جایی قرار نگیرد که 

د که هوای گرم وارد فشار مثبت هوا در اثر باد موجب گرد

ساختمان شود. بنابراین بازشوهای خروج هوا باید همواره در 

 مکان مکش باد)فشار منفی( تعبیه شوند.

 

 
 [5( : دمای هوا در سیستم های خورشیدی ]5شکل )

 

با ترکیب کردن دودکش خورشیدی و بام خورشیدی که نقش 

مان را مکمل یکدیگر را دارند می توان هم جریان هوا در ساخت

افزایش داد و هم از افزایش دمای ساختمان جلوگیری کرد. در 

می توانند به عنوان کمک کننده به واقع سیستم های خورشیدی 

وسایل تبریدی هم کار کنند که با این روش می توان از بار 

  سرمایشی ساختمان کاست.

 نتیجه -6

ی با توجه به میزان انرژی زیادی که صرف سرمایش در ساختمان ها

کشور می شود, استفاده از سیستم های سرمایش ایستا مانند سیستم 

های خورشیدی بسیار مقرون به صرفه می باشد. در گذشته, مردمانی 

که در مناطق خشک و گرمسیری می زیسته اند با چنین سیستم ها و 

روب های سرمایشی مانند بادگیرها, فضای زندگی و کار خود را 

 ر می کردند.معتدل تر و قابل تحمل ت

استفاده از سیستم های خورشیدی در ساختمان ها عالوه بر اینکه      

باعث ذخیره ی انرژی مورد استفاده در سیستم های مکانیکی و 

الکتریکی می شود و کاهش مصرف انرژی در ساختمان را در پی داشته 

است, باعث می شود که گازهای گلخانه ای کمتری تولید شده و بهره 

از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر صورت صحیح و موثرتری  برداری

 گیرد و در نهایت از گرم تر شدن کره ی زمین ممانعت به عمل آید.
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