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در داخـل یـک کانـال تهویـه هـوا، بـر روي        شده هیتعب(RT20)نازك مواد تغییر فاز دهنده  يها ورقدر این پژوهش اثر استفاده از : هدف 

  .است شدهیبررستغییرات دماي هواي داخل یک اتاق در شرایط آب و هوایی اردبیل

بـه دسـت    يساز مدلساعته دماي هواي داخل یک اتاق با ابعاد مشخص در یک روز تابستان از طریق  24تغییرات :شناسی پژوهش روش

سیسـتم  . است شده گرفته، اثر پارامترهاي مهم شامل شدت تابش از پنجره و تهویه طبیعی اتاق در نظر يساز مدلدر این . آورده شده است

  .است شدهيساز هیشبفلوئنت،  افزار نرماد تغییر فاز دهنده در درون آن با استفاده از مو يها هیالمربوط به کانال تهویه هوا با 

و  درآمـده جامـد   صورت بهدهنده این مواد  رفازییتغمواد  يها هیالبا عبور هواي خنک شبانه از درون کانال هوا و از بین : ها یافته

 جادشـده یاو پیک دمایی  شده جذب، مقداري از حرارت هوا ها هیالسرمایی با عبور هواي داخل اتاق از بین این  بار کیپدر ساعات 

  .در هواي داخل اتاق تا حدود زیادي مرتفع شده است

هواساز، تعـدیل   يها ستمیسبدون استفاده از  تواندیمکه استفاده از سیستم مذکور  دهدیمنتایج این تحقیق نشان : گیري نتیجه

  .در تغییرات دمایی شرایط داخل ایجاد نماید یتوجه قابل

  دهنده، تعدیل دماي هواي داخل رفازییتغمواد : هاي کلیدي واژه

  

  

  

  



  

مقدمھ و ھدف

  چگونگی مصرف انرژي در دنیا- 1-1

گردد و هاي بشر محسوب میامروزه انرژي پایه و زیربناي اقتصادهاي مدرن و صنعتی و عنصر اصلی کلیه فعالیت

صنعتی، یتوسعه. روندموتور قدرتمند توسعه اقتصادي و اجتماعی در جوامع مختلف به شمار می ،خدمات نوین انرژي

سابقه جمعیت جهان و افزایش سطح رفاه در جامعه سبب افزایش چشمگیر تقاضاي انرژي با نرخ افزایشی رشد بی

هاي میزان مصرف انواع انرژي .Error! Reference source not found. (Zhou et al, 2012)در سال شده است% 3/2

میالدي  2016تا  1965هاي تراوات ساعت و روند تصاعدي افزایش مصرف در فاصله زمانی سال برحسباصلی در دنیا 

تغییرات به وجود آمده در سبد انرژي مصرفی دنیا از سال  .Error! Reference source not found. دهدرا نشان می

- درصد نشان می برحسبنیازهاي انرژي دنیا نیتأمدر را ها میالدي و سهم انواع مختلف سوخت 2015تا  1800

تراوات ساعت رسیده  148000برابر شده و به  25بیش از در این فاصله زمانی مصرف انرژي دنیا .(Smil, 2017)دهد

، نفت خام و گاز سنگ زغالاي سنتی به هساله از سوخت 215هاي مصرفی دنیا هم در این فاصله عمده سوخت. است

  .است داکردهیپطبیعی تغییر 

  

  1تراوات ساعت برحسبمیزان مصرف انرژیهاي اصلی در دنیا  -Error! No text of specified style in document. -1شکل 

  

                                                  
1 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/primary-
energy/energy-and-the-environment.html



  

  

  1انرژي مصرفی دنیا نیتأماي مختلف در ه روند تغییرات سهم سوخت -Error! No text of specified style in document. -2شکل 

انرژي مصرفی دنیارا از کل % 80حدود . هاي فسیلی بر بازار جهانی انرژي تسلط دارنددر سطح جهانی سوخت

هاي سوخت 2030تا سال  شود یمبینی پیش.)1389 همکاران،و  يکند ریپ(دهند یمهاي فسیلی تشکیل سوخت

به دلیل افزایش تقاضا جهت ایجاد آسایش . داشته باشند بر عهدهانرژي جهان را % 80تا  75فسیلی کماکان تولید 

مصرف از کل انرژي جهان را % 40حدود با رشد تقاضا مواجه بوده و بخش خانگی ها، حرارتی الزم در ساختمان

توزیع مصرف انرژي  .شود یممصرف ونقل حملدر بخش  هم% 30و دیگر انرژي تولیدي در بخش صنعت % 30، کند یم

 آبگرمدر بخش % 18خش سرمایش، در ب% 9در بخش گرمایش، % 45: باشد یمصورت به این هم ها در ساختمان

در سایر موارد % 9در یخچال و % 4در آشپزي، % 4در بخش روشنایی، % 6در وسایل الکتریکی، % 5بهداشتی، 

(Obitayo, 2011).  

  وضعیت مصرف انرژي در ایران- 1-2

بوده  2016کننده انرژي دنیا در سال نفت خام، دهمین کشور مصرف تن ونیلیم 7/270با مصرف معادل ایران 

میانگین رشد مصرف ! انرژي دنیا را در این سال مصرف کرده است% 2جمعیت جهان، % 1/1 ایران با دارا بودن. است

سرانه مصرف نهایی . 2است شده گزارشدر سال % 7/2میالدي 2016تا  1965هاي انرژي در ایران در فاصله زمانی سال

 5/1و 7/1، 9/1، 3/3و صنعت به ترتیب،  ونقل حملکشاورزي، خانگی، عمومی و تجاري،  يها بخشانرژي در ایران در 

برابر متوسط مصرف  6/1ي نفتی ها فرآوردهو نفت خام و  2/6سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی . برابر متوسط جهانی است

نمودار جریان  .Error! Reference source not found. )11:1396، 1394ترازنامه انرژي سال (سرانه جهانی است

مصرف % 8/34بر اساس این نمودار، بخش خانگی، عمومی و تجاري . دهد یمرا نشان  1394انرژي در ایران در سال 

و بخش % 6/23، بخش صنعت %6/25 ونقل حملبخش . را به خود اختصاص داده است 1394انرژي کشور در سال 

در این سال صنعت ساختمان . انددیگر کل انرژي کشور را در این سال مصرف نموده% 16هم  کشاورزي و سایر موارد

                                                  
1https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources
2 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/primary-
energy/energy-and-the-environment.html



هاي انرژي مصرفی بخش %63/0همچنین تنها . کماکان یکی از صنایع بزرگ و پرمصرف انرژي در کشور بوده است

منبع . است شده نیتأمشود، و بیوگاز هم می توده ستیزکه شامل  ریپذ دیتجدکننده انرژي در ایران توسط منابع مصرف

هاي توسط فرآورده%35توسط گاز،  %6/53: کننده انرژي به این صورت استهاي مختلف مصرفانرژي بخش نیتأم

برابر متوسط  71/1ضمناً سرانه مصرف انرژي ایران در این سال، . سنگهم توسط زغال/. %25با برق و  %3/10نفتی، 

  ).122و  119:1396، 1394ترازنامه انرژي سال (جهان بوده است  سرانه مصرف نهایی

  1و میزان صادرات و تلفات آن 1394نمودار مصرف انرژي ایران در سال -Error! No text of specified style in document. -3شکل 

  ریدپذیتجدهاي و استفاده از انرژي انرژيضرورت بهینهسازي مصرف - 1-3

در . افـت یدسـت ها به آن توانیمجغرافیایی محدود بوده و تنها در مناطق معدودي از دنیا  ازنظرهاي فسیلی سوخت

ها مستلزم طی مراحل سخت و پرهزینه اکتشاف و اند و دستیابی به آنضمن عمدتاً در اعماق زمین به ودیعه نهاده شده

-مشـکل بعـدي در اسـتخراج آن   . ها استمنابع آن، پیدا کردن هاآنبنابراین اولین مشکل در استفاده از . استاستخراج 

الزم است حفاري انجام شود و اولین نتیجه حفاري هم از بین بردن طبیعت و تغییـر در اکوسیسـتم منـاطق     کههاست 

اسـت کـه    اسـتفاده  قابلمشکل بعدي، انتقال سوخت خام به پاالیشگاه و فرآوري و تبدیل آن به سوخت . استاطراف آن 

 یطـ یمح سـت یزرهزینه بوده و در ضمن در مسیر انتقال و نیز طی فرآیند پاالیش سوخت خام، مشـکالت  بسیار پ هم آن

مشـکالت  . بر استهم هزینهکننده وجود دارد که آنیک مرحله دیگر انتقال هم از پاالیشگاه به مصرف. کندیمهم ایجاد 

اي و دیگـر  گازهـاي گلخانـه   توجـه  قابلفزایش باعث اها آنسوزاندن . شوندهاي فسیلی ظاهر میبعدي در مصرف سوخت

دنیا یعنـی تغییـرات آب و هـوایی     کنونییطیمح ستیزمشکل  نیتر بزرگشده و منجر به بروز  ستیز طیمحهاي آالینده

                                                  
1https://www.pep.moe.gov.ir



  

  . شودایمیهاي گلخانهانتشار گاز واسطه به

  

1394نمودار جریان انتشار گازهاي گلخانهاي ناشی از بخش انرژي کشور در سال  -Error! No text of specified style in document. -4شکل 

  )1397، 1394آمار و نمودارهاي انرژي ایران و جهان(

Error! Reference source not found. اي ناشی از بخـش انـرژي کشـور در    نمودار جریان انتشار گازهاي گلخانه

، 584016به ترتیب برابـر بـا   در این سال ، N�Oو �CO�،CHايمیزان انتشار گازهاي گلخانه.دهدیمرا نشان  1394سال 

را بـه   �NOو �CO،CH�،SPM،SOبیشـترین میـزان انتشـار گازهـاي      ونقل حملبخش بوده است که  هزار تن3/11و  61

در ایـن سـال   . به خود اختصـاص داده اسـت  از کل انتشار این گازها % 3/49و% 3/49، %1/79، %6/81، %5/97ترتیب با 

61 %CO1/96،در کشور در اثر احتراق گاز طبیعی دشدهیتول� %CO  تولیـد % 4/55، تولیدي در اثر احتراق بنـزینSO�  و

مصـرف زیـاد   . )277-286: 1396، 1394ترازنامه انـرژي سـال   (بوده است هم در اثر احتراق نفت گاز �SOتولید % 6/35

که عـاملی   شودیمآنبه  هاي انرژیو محصوالت وابستهو افزایش قیمت حامل ها آنهاي فسیلی باعث کاهش منابع سوخت

یط اتمسـفر و ایجـاد محـ    هاي مشترك بـراي حفـظ سـالمت   تالش. رودیممنفی در جهت رشد اقتصاد جهانی به شمار 

اي کـه در کشـورمان   ایراد عمـده . سوق داده است ریپذ دیتجدهاي ، رویکردها را به سمت استفاده از انرژيزیستی سالم

کـاربرد و جزئیـات    ينحـوه  ینـه یدرزمهـاي اجرائـی   نامـه در خصوص این منابع وجود دارد این است که قوانین و آیـین 

  .وجود نداردها در مباحث مقررات ملی ساختمان آن يریکارگ به

  ریدپذیتجدیهايانرژانواع - 1-4

هاي مربـوط بـه ایـن    ، زمینه مناسبی براي گسترش فعالیتریپذ دیتجدهاي هاي باالي انرژيبه دلیل وجود پتانسیل

هـاي کوچـک   صـورت نیروگـاهی متمرکـز و سیسـتم     2در ایران بـه   ریپذ دیتجدهاي کاربرد انرژي. ها وجود داردانرژي

در برداري در ایران، اعم از آبی، بادي، خورشیدي و بیوگاز در حال بهره ریپذ دیتجدهاي ظرفیت نیروگاه. هستپراکنده، 

  ).54:1396، 1394ترازنامه انرژي سال (است شده گزارشمگاوات  11533، 1394سال



  انرژي برقآبی-1-4-1

حـدود  اکنون هم. مولد برق در جهان است ریپذ دیتجدترین انرژي آبی سومین منبع تولیدکننده برق و مهمانرژي برق

-در سال. باشد یم 35، یآب برقتولید  ازنظررتبه ایران در جهان . گرددمی نیتأمبرق تولیدي جهان از این انرژي % 7/16

و ایران با مشکالت جـدي   افتهی کاهش، حجم ذخیره آب پشت سدها یسال خشکها و وقوع هاي اخیر با کاهش بارندگی

نیروگـاه آبـی    52ظرفیت . مواجه شده است یآب برقهاي و هم در تولید انرژي از نیروگاه آب شرب مصرفی نیتأمهم در 

و  54:1396، 1394ترازنامه انرژي سـال  (است  شده گزارشمگاوات  9/11353، 1394 در سالبرداري کشوردر حال بهره

7.(Error! Reference source not found.  دهد یمرا نشان  یآب برقشماتیک یک نیروگاه.  

  

Error! Noشکل  text of specified style in document. -5- 1یبرقآبشماتیک یک نیروگاه  

  بادي انرژي-1-4-2

افزایش نیاز به انرژي در کنارپـاك و  . گرددپیش برمیهاي بادیبه هزاران سال آسیاب ۀلیوس بهاستفاده از انرژي بادي 

هـاي  نگـرش . هـاي اخیـر افـزایش داده اسـت    رایگان بودن انرژي بادي رویکردها در استفاده از این نوع انرژي را در دهه

ه انـرژي  از دیگر دالیل توجه ب ریناپذ دیتجدهاي برداري از منابع انرژيجویانه در بهرهو راهبردهاي صرفه یطیمح ستیز

یکی از دالیل عدم آلودگی در کشورهایی نظیر آلمان، اسـپانیا و آمریکـا اسـتفاده    . بادي در کشورهاي پیشرفته دنیاست

در .دهـد  یمـ ي را نشـان  نیز اجزاء یک تـوربین بـاد   .Error! Reference source not found. زیاد از انرژي بادي است

زایی، کاهش اتکا به منابع انرژي وارداتی، تقویـت  هاي تولید، اشتغالانرژي بادي به دلیل کاهش هزینه يریکارگ بهایران، 

و دومین منبع تولیـد   موردتوجهقرارگرفتهساختار اجتماعی و اقتصادي مناطق روستایی و مقابله با تغییرات آب و هوایی 

انـرژي بـادي در ایـران،     یسـنج  لیپتانسـ بر اساس پـروژه  . دیآ یحسابم بهدر کشور  ریپذ دیتجدهاي يبرق از منابع انرژ

ي در حـال  هـا  روگـاه ینظرفیـت   1394در سـال  . باشـد گیگـاوات مـی   100پتانسیل قابل استحصـال در کشـور حـدود    

                                                  
1https://virginiaplaces.org/energy/hydropower.html



  

هاي بادي در حـال اسـتفاده کشـور در سـال     هاي توربینمشخصات سایت. مگاوات بوده است 5/158ي کشور بردار بهره

  .)55:1396، 1394ترازنامه انرژي سال ( است شده ارائه.Error! Reference source not foundهم در  1394

  

  1اجزاء یک توربین بادي -Error! No text of specified style in document. -6شکل 

 1394رداري کشور در سال ب اي بادي در حال بهرهه هاي توربینمشخصات سایت - Error! No text of specified style in document. -1جدول 

  )261:1396، 1394سال ترازنامه انرژي (

  

                                                  
1https://www.Ekahroba.com/electrica/wiki



  یینگرمایزمانرژي -1-4-3

یـک منبـع حرارتـی عمـل      عنـوان  بـه حرارت دارد که  4000℃کیلومتري، حدود  6400مرکز زمین در عمق تقریباً 

کیلومتري سطح زمـین   100تا  80در عمق  1200℃تا  650℃نموده و موجب تشکیل مواد مذاب با درجه حرارت بین 

و در صـورت توسـعه فنـاوري     شـود یمـ حرارت از اعماق زمـین بـه سـطح هـدایت      صورت بهییگرما نیزمانرژي . شودیم

، نـان یاطم قابـل انـرژي، پـاك،    نیـ ا .کند نیتأمقادر خواهد بود کلیه نیازهاي انرژي امروز بشر را  ییهاتن بهاستخراج آن، 

  .هزینه بوده و به فضاي کمتري براي احداث نیروگاه نیاز دارد، دائمی و کمریپذ دیتجد

  1ییگرما نیزمشماتیک یک نیروگاه -Error! No text of specified style in document. -7شکل 

Error! Reference source not found.  ایـران داراي ذخـایر   . دهدیمشماتیک یک نیروگاه زمین گرمائی را نشان

 !Error. باشـد یمـ 2و دوگانه يا لحظههاي تبخیر با استفاده از سیکل ییگرما نیزمبراي تولید برق از انرژي  یتوجه قابل

Reference source not found. مگـاوات   25ایران با توان تولید  ساخت دستیی در گرما نیزمتصویري از اولین نیروگاه

 11در مرحلـه حفـاري    اکنـون  هـم ایـن نیروگـاه   .دهدیمهاي شمالی سبالن را نشان برق در مشگین شهر واقع در دامنه

 37تولید سـاالنه انـرژي    تیباقابلمگاواتی  5و احداث نیروگاه پایلوت  شده گرفتهحلقه چاه اولیه در نظر  25حلقه چاه از 

 400هاي سبالن قابلیت ساخت نیروگاه با ظرفیـت تـا   مطالعات صورت گرفته، دامنه بر اساس. باشدیمگیگاوات ساعت 

نقشـه منـابع   .Error! Reference source not found.)56و  1394،55:1396ترازنامـه انـرژي سـال    (رادارنـد  مگاوات 

که سـبالن در   اند شدهگذاري یی به ترتیب اهمیت شمارهگرما نیزمناحیه  14. دهدیمیی ایران را نشان گرما نیزمانرژي 

  .باشندیمبیل باالترین و الر بستک در هرمزگان کمترین درجه اهمیت را دارا ارد

                                                  
1https://www.archive.epa.gov/climatechange/kids/solutions/technologies/geothermal.html
2 Binary
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1https://www.satba.gov.ir
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  ستتودهیزانرژي -1-4-4

، هـا و ضـایعات جنگلـی    جنگـل .آیـد  انرژي است که از مواد زیستی به دسـت مـی   ریپذ دیتجدیک منبع 1توده ستیز

 و هـا  فاضـالب ، هاي شهري و صـنعتی  فاضالب، فضوالت دامی، محصوالت و ضایعات کشاورزي، باغداري و صنایع غذایی

تـرین منبـع   عمـده . هستند این نوع انرژيهایی از منابع  مثال) ها زباله(2ضایعات جامد شهريو  پسماندهاي آلی صنعتی

درختچـه  زار و مجموع منابع طبیعی کشور شامل جنگل، مرتع، بیشه 1394در سال . ها هستندجامد، جنگل توده ستیز

میلیـون هکتـار    17زارها، حـدود  هاي کشور با احتساب بیشهمساحت جنگل.میلیون هکتار برآورد شده است 8/101زار

هـاي   شـامل زبالـه   تـوده  سـت یز). 57:1396، 1394سال ترازنامه انرژي (درصد مساحت کل کشور بوده است  8/8یعنی 

ــی    ــم م ــوزاندن ه ــل س ــتی قاب ــیلی        زیس ــوخت فس ــد س ــتی مانن ــواد زیس ــامل م ــا ش ــود، ام ــاز و (ش ــت، گ ) …نف

 آمـده  دست بههاي زیستی  که سوخت شده است مشخصامروزه. شود اند نمی شکل یافته ییرشناسیتغ یندهایزمینآکهطیفر

انرژي در ،نفـت خـام  ارد تـن  میلیـ  70انـدازه  بـه د سـاالنه  نـ توان جهان میهاي کشاورزی محصولو ها پسماندهاي جنگلاز 

سـهم بزرگـی در میـان     تـوده  ستیز. برابر مصرف ساالنه انرژي در جهان است 10د که این میزان ندسترس بشر قرار ده

، نفت و گاز طبیعی، چهارمین منبع بزرگ انـرژي در  سنگ زغالپس از  بطوریکههاي نو دارا است  دیگر انواع منابع انرژي

هـاي   قابلیـت  .گـردد  تـأمین مـی   تـوده  ستیزاز انرژي اولیه جهان توسط منابع  %5/11در حال حاضر بیش از . دنیا است

و تولیـد انـرژي    ونقـل  حمـل بـراي   ازیـ موردنهـاي   ت نیست، بلکه در تولید سرما، سوختتنها در تولید حرار توده ستیز

تولیـد و مصـرف    توده ستیزاز منابع  ریپذ دیتجدمیلیارد لیتر سوخت  50همچنین بیش از . الکتریکی نیز استفاده دارد

  .دگرد می

تهـران نـام    يزباله سوزهااز، مشهد و تهران و هاي بیوگازسوز شیراز نیروگاه توانیمدر ایران  توده ستیزهاي از پروژه

کیلوواتکـه   1065شیراز با ظرفیت تولیـد   گاز ستیزتصاویري از نیروگاه  .Error! Reference source not found. برد

ایـن نیروگـاه از گـاز    . دهـد یمـ استرا نشان  شده ساختههلند3وندرویلو شرکت ) سانا(نو هاي تحت نظارت سازمان انرژي

متـان در حجـم خـود بـوده و      %55تا  40در محل دفن پسماندهاي شهري واقع در برم شور شیراز که حاوي  دشدهیتول

و  کنـد یمـ د برق اسـتفاده  ، براي تولیشودیمشناخته  ستیز طیمحاي و یک آالینده مهم گلخانه بار انیزگاز  کیعنوان به

مگاوات سـاعت   8000ساالنه تا حدود  تیدرنهارا تبدیل به برق کرده و  گاز ستیزمیلیون مترمکعب  4تواند بیش از می

  .برق تولید کند

                                                  
1Bio Mass
2Municipal Solid Waste
3Vanderwiel
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  خورشیديانرژي -1-4-5

انرژي خورشـیدي جهـت مصـارف    . است ریپذ دیتجدهاي منابع انرژي نیتر بزرگو  نیتر پاكانرژي خورشید یکی از 

  :برداري استخانگی، صنعتی و نیروگاهی به دو صورت قابل بهره

صـورت   2هاي فتوولتائیـک سیستم يریکارگ بهته که این کار با تبدیل مستقیم انرژي خورشید به انرژي الکتریسی -1

  .ردیگیم

از انرژي خورشیدي که در این حالت انرژي خورشـیدي بـا اسـتفاده از یـک واسـط معمـوالً        میرمستقیغاستفاده  -2

  .شودیمهاي حرارتی دریافت سیال از طریق سیستم

هاي خورشیدي، براي تولیـد الکتریسـیته از   که از گردآورنده شوندیمهایی گفته هاي خورشیدي به سیستمسیستم 

هـاي خطـی یـا غیرخطـی و در دمـاي بـاال       این کار با استفاده از گردآورنده. کنندیمیک چرخه ترمودینامیکی استفاده 

هاي کوچک فتوولتائیک جهت ها، در سیستمدر نیروگاه يریکارگ بهانرژي خورشیدي در ایران عالوه بر . گیردصورت می

هاي مخابراتی، پمپ آب خورشیدي براي مصارف کشاورزي، تجهیـز  هاي ترافیک، سیستمها، چراغابر و جادهروشنایی مع

هـاي فتوولتائیـک ایـران در    ظرفیـت نیروگـاه  . شودیمرسانی روستایی نیز استفاده ها و برقمناطق مرزي، روشنایی تونل

ک داراي مزایایی نظیر سادگی و سـهولت در نصـب   هاي فتوولتائیسیستم. کیلووات رسیده است 2/9164به  1394سال 

آسان، عدم وجود قطعات مکانیکی، ضریب اطمینان باال، همخـوانی بـا طبیعـت و عـدم نیـاز بـه        ونقل حملاندازي، و راه

 !Error.)55:1396، 1394ترازنامـه انـرژي سـال    (کنـد یمـ را توجیـه   هـا  آنسوخت هستند کـه گسـترش اسـتفاده از    

Reference source not found.)ظرفیـت  . دهـد در کرمان را نشان مـی هاي خورشیدي مکران  مجتمع نیروگاه) راست

بـه   هرکـدام پنل خورشیدي  912هزار و  76این نیروگاه در  .مگاوات است 20افتتاح شد  1396این مجتمع که در سال 

 Error! Reference.اسـت  شـده  نصـب هکتـار   44بـر  بـالغ در مسـاحتی   مترمربع1در  65/1با ابعاد و وات 260قدرت 

source not found.)شـده در محوطـه سـاختمان شـرکت توزیـع       واتینصـب  200پنل فتوولتائیک  252نمایی از) چپ

  .دهدیمرا نشان  کیلووات4/50ظرفیت اسمی یباشرق جانیانیروي برق آذرب

                                                  
1https://www.waste.shiraz.ir
2 Photovoltaics
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  2)چپ(یشرق جانیآذربادر محوطه ساختمان ستادي شرکت توزیع نیروي برق  نصبشده

  برداري از انرژي خورشیديجغرافیایی ایران براي بهرهموقعیت -5-1- 1-4

تشعشات الکتریکی و مغناطیسی با  صورت بهگردد که در مرکز خورشید سبب تولید انرژي می يا هستهتحوالت 

تا  10انرژي تشعشعی در مرکز خورشید که حرارت آن بین . شودفرکانس بسیار زیاد به فضاي خارج خورشید تابیده می

درجه سلسیوس  5600و از سطح خورشید که شدت حرارت آن معادل  دشدهیتولمیلیون درجه سلسیوس است،  14

با  شوندیمتمام امواج الکترومغناطیسی که از سطح خورشید پخش . شودیمامواج در فضا منتشر  صورت بهباشدیم

میلیون کیلومتري از  150و زمین که در فاصله  ندیمایپیمهزار کیلومتر در ثانیه، فضا را  300عنی سرعت نور ی

همین سهم بسیار کوچک . کندیممیلیون جزء انرژي خورشید را دریافت  2000فقط یک جزء از  قرارگرفتهخورشید 

میزان انرژي که زمین در طول . باشدیمهاي حیات در کره زمین منبع تمام تحوالت جوي و حیاتی و گرداننده چرخه

توزیع  اگرچه. ، بیش از انرژي مصرفی تمام جهان در طول یک سال استکندیممدت یک ساعت از خورشید دریافت 

. یکسان نیست اما سطح وسیعی از آن امکان استفاده از انرژي خورشیدي را دارد طور بهاین انرژي در سراسر جهان 

دریافت انرژي  ازنظرکه  شده واقعاي از جهان درجه شمالی در منطقه 45الی  25فیایی کشور ایران با عرض جغرا

. از نفت و گازي است که در اختیار دارد يتر باارزشخورشیدي در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و این ثروت بسیار 

Error! Reference source not found.  شدت تابش .دهدیموضعیت تابش خورشید در نقاط مختلف ایران را نشان

��خورشید در سطح خارجی آن،

با توجه به فاصله زمین از خورشید شدت تابش در سطح خارج از . باشدیم��63300

��جو به

باالترین میزان انرژي .باشدیمبرداري تنها مقدار اندکی قابل بهره همیابد که از این رقم کاهش می ��367/1

��قابل دریافت از خورشید در حدود

فقط طی دو ساعت و در هنگام ظهر روزهاي گرم تابستان  هم آنکه  باشدیم��1

  .ردیگیمصورت 

                                                  
1https://www.sedayemohandes.ir
2https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930322000270
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��این نکته نیز ضروري است که در بیشتر نواحی کره زمین این رقم بهذکر 

و  يکند ریپ(ابدی یمتنزل  ��2/0

میزان تابش !خواهد بود دوارکنندهیامانجام گیرد  یدرست بهالبته استفاده از همین درصد کم هم، اگر . )1389همکاران، 

که البته باالتر از میزان  شود یمزدهمترمربعدر سال تخمین ساعت بر لوواتیک 2200تا  1800خورشیدي در ایران بین 

سواحل  جز به(درصد از خاك کشورمان  90روز آفتابی در  300متوسط سالیانه  طور بههمچنین . متوسط جهانی است

ساعت در روز بر لوواتیک 3کمترین میزان انرژي تابشی خورشید . است توجه قابلداریم که بسیار ) دریاي خزر

با توجه به موقعیت .باشد یمکیلووات ساعت بر مترمکعب در کرمان  5کعب در شهرهاي شمالی و بیشترین میزان، مترم

سازي هاي مختلف ذخیرهجغرافیایی ایران میزان تابش روزانه در اکثر مناطق کشور باال بوده و قابلیت استفاده از سیستم

میزان تابش . استفاده از این منبع انرژي وجود دارد درراهشکالتی ولی در عمل م. باشد یمانرژي خورشیدي کامالً فراهم 

                                                  
1https://www.armina-eng.com/2016/01/14/the-elements-of-elegance/



میزان تابش خورشید در ساعات شب به صفر . متفاوت است روز شبانهساعت  24خورشید ثابت نبوده و در طول 

تلف مخ يها فصلمیزان تابش در . روز وجود داردساعته است و در طول مدت شبانه 24نیاز به انرژي  کهیدرحالرسدیم

ابري بودن هوا هم عامل دیگري است که در . باشدیمسال نیز به خاطر چرخش زمین در یک مدار نامتقارن،متفاوت 

سازي انرژي را همه این عوامل لزوم استفاده از سیستمی براي ذخیره. رساندیمبعضی روزها میزان تابش را به حداقل 

هایی که میزان تابش آفتاب بیشتر که در زمان سازندیمرا فراهم  هاي ذخیره انرژي این امکانسیستم. سازندیمموجه 

  .قرار گیرد مورداستفادههاي کاهش شدت تابش و در زمان شده رهیذخ، انرژي باشدیمازیموردناز مقدار 

  هاي ذخیره انرژيسیستم - 1-5

استفاده بهتر و  باهدفاین سیستم ها . اند داکردهیپهاي ذخیره انرژي توسعه بسیاري اخیر سیستم يها سالدر 

. شوندیمدر صنعت گرمایش و سرمایش ساختمان استفاده  ازجملهکاراتر از انرژي در موارد مختلف و متنوع بسیاري 

 ,Dincer & Rosen)شودیماشاره  ها آنهاي ذخیره انرژي مزایاي بسیاري دارد که به بعضی از استفاده از سیستم

1997):  

هاي انرژيکاهش هزینه   اهش مصرف انرژيک  

 بهبود کیفیت هواي داخلی افزایش انعطاف عملکرد سیستم  

هاي اولیه و نگهداري سیستماهش هزینهک کاهش اندازه تجهیزات  

  و کاراتر از تجهیزات مؤثرتراستفاده  

 یا جانشینی سوخت/ از انرژي و مؤثرتروسیله استفاده هب(هاي فسیلیحفاظت از سوخت(  

 نظیر (ها کاهش انتشار آالیندهCo� ها و کلروفلوروکربن((CFCs).  

  ذخیرهسازي انرژيمکانیزمهاي مختلف - 1-6

 هاقرارگرفته آنبسیاري از محققین و موضوع مطالعات  موردتوجههاي ذخیره کننده انرژي اخیر سیستم يها سالدر 

، یکی از این ازیموردنبسته به کاربرد و شکل انرژي گیرد و هاي متفاوتی انجام میسازي انرژي با روشذخیره. است

 Error! Reference sourceهاي ذخیره انرژي در بندي کلی از روشیک دسته. ردیگیمقرار  مورداستفادهها روش

not found.  است شده دادهنشان.  
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  1ذخیرهسازي انرژي مکانیکی-1-6-1
  

مکانیکی یا هیدرولیکی معموالً انرژي را با تبدیل الکتریسیته به انرژي فشاري، ارتفاعی یا هاي ذخیره انرژي سیستم

انرژي جنبشی یک حرکت خطی یا دورانی، انرژي  صورت بهانرژي مکانیکی ممکن است .کنندچرخشی ذخیره می

در یک  يمتراکم سازانرژي  صورت بهسازي یا کششی یک ماده االستیک و یاپتانسیل یک جسم باالرونده، انرژي فشرده

نبشی چرخشی خطی دشوار است اما ذخیره انرژي ج درحرکتذخیره مقادیر زیادي از انرژي . گاز ذخیره شود

چرخ سفالگري شاید از اولین موارد استفاده انسان براي ذخیره انرژي باشد که چندین هزار . پذیر استامکان یسادگ به

 2انرژي گرانشی سازيذخیره-1شامل ذخیره انرژي مکانیکی . است مورداستفادهو هنوز هم  شده دادهسال پیش توسعه 

  .است شده دادهنشان  .Error! Reference source not foundکه در دباشیمیا ذخیره در آب به شکل پرفشار 

  

  (Dincer & Rosen, 1997)ذخیره انرژي به شکل آب پرفشار-Error! No text of specified style in document. -14شکل 

ها آب یک مخزن در ارتفاع تقاضاي انرژي کم است، پمپ کهیهنگام. این روش یک روش ساده ذخیره انرژي است

ی که تقاضاي انرژي باالست، مخزن آب را زمان کنند وکم یا یک رودخانه را از طریق یک لوله به سمت باال پمپ می

ذخیره انرژي به شکل آب  .Error! Reference source not found.شودیمبرداري و از انرژي آن بهره آزادکرده

  .دهدیمنشان پرفشار در زیرزمین را 

  

                                                  
1Mechanical Energy Storage
2Pumped Hydro Power Storage (PHP)
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