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تهویاه در تابهاتاو و  هایي باا فاااي بهاته باه منظاور كاسات  در سالهاي اخير گلخانه: چكيده

گرمایش در زمهتاو توسعه یافته اند. كار حاضر بر روي حا  عاددي باه روج حماد محادود و باه 

ناه تاری  منظور كمينه كردو مقدار آنتروپي ك  توليد شده در فااي گلخانه و با اهداف انتخاب بهي

ابعاد گلخانه، متمركز شده است. گلخانه شبيه یك محفظة دو بعدي فرض شده است كاه در داخا  

دما ثابت، بي دررو و شارثابت  باه آو جریاو همرفت آزاد و آرام جاري است. شرایط مرزي به شك : 

يرات دمایي ترتيب براي كف گلخانه، دیواره هاي جانبي و سقف طاقي منظور شدند. جوابها براي تغي

گلخانه، شار حرارتي سقف و دماي محيط استخراج شدند. نتایج نشاو دادند كه وقتي ارتفاا  ساقف 

،  L/H. مي  كند آنتروپي در كمتری  مقدار توليدي قرار دارد. همچني  با افزایش مقدار/5طاقي به 

یكطرفه با كاارآیي كارآیي گلخانة سقف شيب دار  در كار حاضرآنتروپي ك  توليدي كاهش مي یابد. 

نتاایج نشااو دادناد كاه گلخانة سقف طاقي بر مبناي كمتری  مقدار آنتروپي توليدي مقایهه شاد. 

  آنتروپي توليدي در گلخانة سقف شيب دار كمتر از سقف طاقي است. 
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 مقدمه   1-1
هاي فهايلي، در كه گرمایش كره زمي  بر اثر مصرف سوخت اذعاو دارنداكثر دانشمنداو بر ای  امر 

درجه افزایش خواهد داشت و ممك  است موجب تغيرات  6/3الي  8/1صد سال آینده چيزي حدود 

درولوژیكي كره زماي  الگوي حركت آب در اتمهفر، یعني سيك  هي رتغييعميق در آب و هوا در اثر 

. افزایش تدریمي دماي كرة زمي  در نتيمة اثر گلخانه اي است به ای  صورت كاه باا مصارف گردد

سوختهاي فهيلي، دودهاي ناشي از آو در جو زمي  انباشته ميشوند؛ تابش خورشيدي با طول ماوج 

ماي  برسااند ولاي اماواج كوتاه ميتواند از الیه هاي ای  آالینده ها عبور نموده و خود را باه ساطز ز

برگشتي با طول موج بلند بوده و اجازة عبور از ای  مواد را نمي یابند و ای  به تدریج موجب افازایش 

گرماي زمي  و باال رفت  دماي آو ميشود. اثرات مخرب آو از هد اكنوو به شك  تغيير آب و هاواي 

نوساها و پيشاروي آو در ساواح  مناطق مختلف زمي ، آب شدو یخهاي قطبي و باال آمدو آب اقيا

خشك، طوفانهاي نامتعارف و سيالبهاي مخرب و همچني  پيدایش بيابانهاي جدید و خشكهاالي در 

در قالاب گلخاناه هااي قهمتهایي از زمي  شده است. در ادامة فص  خواهيد دید كه اثر گلخانه اي 

 اید.خورشيدي ميتواند نقش سازنده اي را در محيط زیهت نباتات ایفا نم

تردید براي مصارف مختلفي نظير هاي مختلف انرژي، بيهاي آینده هزینه گونهدر طي دهه

گرمایش و سرمایش، روشنایي، نيروي محركه در فرآیند توليدات صنعتي و غيره رشد چشمگيري 

تر خواهند بود كه راهكارهاي جدیدي را براي تأمي  پيدا خواهد نمود و بنابرای  كشورهایي موفق

ميالدي به دلي  جنگ اعراب و  1974رژي و جلوگيري از اتالف آو بيابند. بحراو نفتي سال ان

گيري كشورهاي عاو اپك در رابطه با قيمت واقعي نفت و افزایش اسرائي  و تحرید نفتي،    تصميد

قيمت آو از سه دالر به چه  دالر در هر بشكه، سياستگذاراو اقتصادي و صنعتي غرب را از آسيب 

شود كه در سه دهه ذیري شدید صنعت وابهته به نفت آگاه كرد و ای  آگاهي منشأ تحولي ميپ

سازي دهد، كه سرآغاز آو با بهينهژي و صنعت، مفهوم نویني ارائه ميلوپایاو قرو بيهتد از تكنو

 خورد.مصرف انرژي پيوند مي



اري در سایر منابع انرژي گذدر راستاي بهينه سازي مصرف سوخت، توجه دولتمرداو به سرمایه 

هاي مربوط به انرژي هاي فهيلي معطوف شده است، و آنها همواره در سياستگذاريبه غير از سوخت

اند، به ای  شك  كه انرژي مورد را مطرح نموده "( mixing energyتنو  انرژي ) "بحثي با نام 

 .نياز كشور تا آنما كه ممك  است از منابع گوناگوو تأمي  شود

 بندي نمود:تواو به دو گروه تقهيدطور كلي منابع انرژي را ميبه

ها انرژي از جریاو تكراري یا پيوسته انرژي كه در محيط پذیر كه در آو. منابع انرژي تمدید1

تواو انرژي هایي از ای  نو  انرژي را ميآید. مثالزیهت بطور طبيعي در حال وقو  است بدست مي

   گرمایي، جزر و مد دریا و . . . دانهت.خورشيدي، انرژي زمي

تواند با دخالت بشر كه تنها مي انرژيمنابع استاتيكي  انرژيها تمدیدناپذیر كه در آو انرژي. منابع 2

هاي اي و سوختهاي ههتهانرژيگردد.  تأمي است،  ذخيرهصورت آزاد شود و تا قب  از آو به

گيرند. در ای  مورد بایهتي توجه عي در ای  گروه قرار ميسنگ، نفت و گاز طبيفهيلي از قبي  زغال

جهت مقاصد  انرژي تأمي صورت نهفته محبوس بوده و براي ميهر شدو در ابتدا به انرژيداشت كه 

 كاربردي، به یك عام  خارجي نياز است.

تواو به يتمدیدشونده و غيرتمدیدشونده نمایيد، م انرژياي بي  منابع ، اگر مقایههترتيببه ای  

 :زیر رسيد نتایج

 انرژيباشد در حاليكه در منابع طبيعي منطقه مي زیهت محيط، دیدپذیرتمهاي انرژي. منبع 1

 تمدیدناپذیر، منبع انباشته شده است.

 منابع در حاليكه در باشدمي انرژي از جریاو یك ورودي سيهتد، تمدیدپذیر، انرژي منابع . در2

 باشد.مي انرژي از استاتيكي نهفته منبع یك عنواو به هسرمای تمدیدناپذیر، انرژي

 مقدار كه در حالي باشدمي غيرمتمركز صورت به و كد تمدیدشونده منابع از حاص  انرژي . مقدار3

 باشد.مي متراكد و زیاد تمدیدناپذیر منابع از حاص  انرژي

 منابع توسط انرژي  تأمي عمر ولي نامحدود تمدیدشونده منابع توسط انرژي تأمي  . عمر4

 تمدیدناپذیر محدود است.

 هايمقياس در ولي داشته بهتري اقتصادي كاربرد كوچك هايمقياس در تمدیدپذیر هايانرژي. 5

 دارايهاي بزرگتر مقياس تمدیدناپذیر در انرژي منابع حاليكهباشند، در مي مشكالتي دارايبزرگتر 

 .باشندمي مطلوبتر بوده و كمتر هايهزینه

-به روستاها و شهرها و هاكارخانه در و متمركز غير صنایع در رببيشت را تمدیدشونده انرژي . منابع6

 نمایند.مي استفاده ناپذیرتمدید انرژيالمللي از منابع مقياس عمومي و بي  اما در برندمي كار
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كند. با پتانهي  باالیي كه دارد جلب توجه مي، انرژي خورشيدي تمدید پذیرهاي مياو انرژي در

هاي فهيلي عنواو منبع عظيد انرژي است، بلكه سرآغاز حيات و منشأ سوختتنها بهخورشيد نه 



 6000هاي دیگر است. طبق برآوردهاي علمي در حدود ذخيره شده در اعماق زمي  و تمام انرژي

ميليوو ت  از جرم خورشيد به  2/4هر ثانيه  گذرد و درميليوو سال از تولد ای  گوي آتشي  مي

هزار برابر زمي  است، ای  كره نوراني  333شود. با توجه به وزو خورشيد كه حدود انرژي تبدی  مي

     ميليارد سال آینده به حهاب آورد.  قطر خورشيد 5تواو به عنواو منبع عظيد انرژي تا را مي
عنصر  63درصد( و  3درصد (، هليد ) 8/86ظير هيدروژو )كيلومتر است و از گازهاي ن 39/1×  610

 باشد تشكي  شده است.ها اكهيژو، كرب ، نئوو و نيتروژو ميدیگر كه مهمتری  آو

باشد كه از سطز آو با ميليوو درجه سانتيگراد مي 14تا  10ميزاو دما در مركز خورشيد حدود 

شود. مقدار ومغناطيهي در فاا منتشر ميدرجه و به صورت امواج الكتر 5600حرارتي نزدیك به 

كيلووات بر متر مربع است.  353/1رسد، در حدود انرژي متوسط خورشيدي كه به جو زمي  مي

برداري است، از آو هد رسد، بهيار كمتر و مقداري كه قاب  بهرهكه به سطز زمي  مي انرژيمقدار 

هایي كه نه در تصرف كهي است و نه زیر كمتر است. چنانچه مممو  انرژي خورشيدي را در زمي 

برداري از انرژي بالقوه بهر كشت است حهاب كنيد، در آو صورت به بهتری  وجه ظرفيت

ميزاو متوسط ساليانه انرژي خورشيدي دریافتي یك صفحه افقي در . آیدخورشيدي بدست مي

وسعت كشور، ميزاو ك   شود. با توجه بهژول بر متر مربع در روز تخمي  زده ميمگا 18ایراو 

برابر ك  انرژي  4000مگاژول در سال است كه بيش از   1610دریافت انرژي خورشيدي حدود 

درصد انرژي مصرفي در  55به طور كلي   باشد.همري شمهي( مي 1366مصرفي در كشور )سال 

دهد و درصد را گاز طبيعي تشكي  مي 43ایراو را نفت و بخش عظيد باقيمانده یعني در حدود 

در ایراو بهيار اندک  رتمدید پذیگيرد. مصرف انرژي مي برزغال سنگ تنها بخش ناچيزي را در 

تواو ميزاو سازي مصرف انرژي،  ميو بهينه رتمدید پذیهاي است در حالي كه با استفاده از انرژي

نرژي درصد كاهش در مصرف ا 50هاي فهيلي را به نيد كاهش داده و لذا استفاده از سوخت

گردد و ای  در حالي است كه كشور ایراو درصد كاهش آلودگي مي 50هاي فهيلي منمر به سوخت

به لحاظ دریافت انرژي خورشيدي و امكاو استفاده از ای  انرژي جهت تأمي  نيازهاي انرژي خود 

یافتي بهيار غني است. در اكثر نقاط كشور به خاطر شرایط اقليمي خشك و كد بودو ابرها ميزاو در

باشد. در مناطق كویري به خاطر شرایط اقليمي خشك و كد بودو انرژي خورشيدي نهبتاً باال مي

باشد. فقط در سواح  دریاي خزر به خاطر وجود ابرها ميزاو دریافتي انرژي خورشيدي نهبتاً باال مي

بيش از حد ابرهاي پراكنده، در مناطق كویري به خاطر بادهاي شني و در تهراو به خاطر وجود 

 .باشدميذرات معلق در هوا، شدت تشعشع خورشيد كد 

شناخت انرژي خورشيد و استفاده از آو براي منظورهاي مختلف به زماو ماقب  تااری،، شااید باه    

هاي بازر  طالئاي صايق  گردد. در آو هنگام روحانيوو معابد به كمك جامدوراو سفالگري باز مي

كردند. یكي از فراعناه مصار معبادي ها را روش  ميهاي محرابداوداده شده و اشعه خورشيد، آتش

شاد. ولاي مهمتاری  ساخته بود كه با طلو  خورشيد درب آو باز و با غروب خورشيد درب بهته مي

روایتي كه در باره استفاده از خورشيد بياو شده داستاو ارشميدس دانشمند و مختر  بازر  یونااو 

شاود را با استفاده از انرژي حرارتي خورشيد به آتش كشيد. گفتاه ماي باشد كه ناوگاو رومقدید مي



هاي كوچك مربعي شك  در كنار یكدیگر كه روي یك پایه كه ارشميدس با نصب تعداد زیادي آیينه

رومياو متمركاز سااخته و باه  هايمتحرک قرار داشته است اشعه خورشيد را از راه دور روي كشتي

ش كشيده است. در ایراو نيز معماري سنتي ایرانيااو باساتاو نشااو دهناده ای  ترتيب آنها را به آت

 هاي قدیمي بوده است.توجه خاص آناو در استفاده صحيز و مؤثر از انرژي خورشيد در زماو

در ابعاد وسيع ميتواند  متمركزانرژي خورشيدي از نظر محيط زیهت بي خطر است اگر چه استفاده 

محلي شود. اما ای  انرژي با شرایط فرهنگي متفاوت به خاوبي پيوناد  منمر به اثرات زیهت محيطي

مي بندد. شماري محدودیت هاي اقتصادي و اساسي وجود دارند كاه باراي اساتفاده وسايع از ایا  

 سهد ای  منبع انارژي در طاول دهاه هااي آتاي كافيانرژي مي بایهتي رفع شوند، اما با پشتيباني 

 . ابعاد قاب  توجهي خواهد یافت

در عصر حاضر از انرژي خورشايدي توساط سيهاتمهاي مختلاف و  بهره گيري از انرژي خورشيدي

 باااراي مقاصاااد متفااااوت اساااتفاده و بهاااره گياااري ماااي شاااود كاااه اهاااد آنهاااا عبارتناااد از:

 سيستمهاي فتوبيولوژیك:

ردد، ایماد مي گا زفتو سنتو زیهت گياهاو و جانداراو بوسيله نور خورشيد و  تدر حياتغييراتي كه 

 .فرآیند تمزیه كود حيوانات و استفاده از گاز آو

  سيستمهاي فتوولتائيك:

 الكتریكيو شيميائي، به انرژي  متحرکهاي  مكانيزمسيهتمي كه در آو انرژي بدوو بهره گيري از 

تبدی  شود اثر آنرا فتوولتائيك نامند. عاملي كه درای  فرآیند بكار مي رود سلول خورشيدي نامياده 

در سفينه هاي فاائي از ایا   الكتریكيسال پيش براي اولي  بار و بعنواو مولد  45د. حدود مي شو

سلولها استفاده گردید و مدتي است كه بهره گياري از آنهاا در زماي  نياز متاداول شاده اسات. در 

ارزاو مقادور نباشاد از سيهاتمهاي  الكتریهايتهمناطق دور و در جاهایي كه دسترسي به سوخت و 

 بااارق خورشااايدي نياااز ماااي نامناااد. ائياااك اساااتفاده ماااي گاااردد. ایااا  سيهاااتمها رافتوولت

  :برود تيسيستمهاي حرارتي و 

تهياه آب شايری  ، سيهاتمهاي  ،گرم ، گرمایش و سارمایش سااختمانهاشام  سيهتمهاي تهيه آب

سارد خورشيدي ، سيهتمهاي  ياجاقهاانتقال پمپاژ و توليد فااي سبز) گلخانه ها(، خنك ك  ها و 

   ها و نيروگاه هاي خورشيدي است.ك خشك، زسا

حرارتي از انرژي خورشيدي، سيهاتمهاي آبگارم و گرماایش، چاه باه لحااظ  كاربردهاياز مياو    

حرارتاي از انارژي  كاربردهاايو چه به لحاظ برآوردهااي اقتصاادي در مقایهاه باا ساایر  تكنولوژي

دليا  ایا  ارجحيات در ایا  اسات كاه خورشيدي در جهاو بيشتر مورد توجه قرار گرفتاه اسات. 

سيهتمهاي آبگرم و گرمایش خورشيدي به دماهاي متوسط نياز دارناد. ساهد قابا  مالحظاه اي از 

انرژي مورد نياز براي تامي  آبگرم و گرمایش ساختمانها، با توجه باه شارایط جغرافياائي، در بيشاتر 

ایا  لحااظ هار ميازاو جاایگزیني  ماههاي سال مي تواند توسط انرژي خورشيدي تامي  گردد و به

 انرژي خورشيدي به عوض انرژي هاي فهيلي از اهميت خاصي برخوردار است. كاربرد



خشك كردو مواد غذائي براي نگهداري آنها، از زمانهااي بهايار قادید مرساوم باوده و انهاانهاي    

ها مث  خرما و و نگهداري انوا  ميوه  كردو خشكرا یك هنر دانهته و براي  كردو خشكنخهتي  

گوشات  ،شاده در جریااو هاوا خشكانمير و انوا  گوشت و ماهي اهميت خاصي قائ  بودند. ماهي 

 شده ، سالهاست كه مورد استفاده قرار ميگيرند. خشكميوه ها و سبزیمات  ، آفتابشده در  خشك

طور كنهاي خورشيدي بيشتر شام  روج اول مي باشند، بای  ترتيب كه مواد خشك شدني ب خشك

نياز بطاور طبيعاي و یاا  مهتقيد و یا غير مهتقيد از انرژي حرارتي خورشيدي استفاده كرده و هاوا

اجباري جریاو یافته و باعث خشك شدو محصول مي گردد.در خشاك كنهااي سيهاتد بااز، ماواد 

از ماواد خشاك  مهتقيما تشعشع خورشيد را دریافت كرده و بخار آب حاصاله بوسايله جریااو هاوا

 كردني دور مي شود. 

 اجاق یا فر خورشيدي جهت پخت  غذا ، توليد آب جوج و استرليزه دارو بكار مي رود.   

از مهمتاری  عواما   یكاي سيهتد تهيه آب شيری  خورشيدي و دستگاه هاي تقطير كمباود آب   

بادوو آب  تقيقادر حو عدم توساعه صانایع ماي باشاد و  كشاورزيمحيط زندگي و  كنندهمحدود 

از بزرگتری  منابع ذخيره آب بوده ولي باا داشات   یكي ااقيانوس هنيهت.  ممك زندگي و پيشرفت 

 اشاكالوزني از امالح مختلف درآب، استفاده مهتقيد از ای  آبها در بيشتر موارد دچاار  %5/3حدود 

 .ف متفااوت اساتو دریاها نهبت باه عمقهااي مختلا ااقيانوس هدرصد امالح محلول در . مي گردد

و صنعت و كشاورزي و شرب، هر یك مشخصات خاصاي  مهكونيچوو آب مصرفي در ساختمانهاي 

و  ااقيانوس هلذا حذف قهمت اعظد امالح آب  ؛كندو دریاها مطابقت نمي ااقيانوس هدارند كه با آب 

آشااميدني  ماثال آب .آنها قب  از مصرف، حتمي و ضروري اسات تركيباتانمام پاره اي تغييرات در 

ورزي مصرف مي شاود بي كه در كشاآدر ليتر امالح داشته باشد و یا  ميلي گرم 1000نباید بيش از 

ميلي گرم در ليتر است. در صنعت نيز آبهاي ساخت باا اماالح زیااد،  5000از آو محداكثر امالح م

ایماد كارده  تيهادر تاس مشكالتيخوردگي، با ایماد رسوب در لوله ها و دستگاهها،  امكاوعالوه بر 

و سرمایه هاي هنگفتي را به هدر مي ندهند و بای  ترتيب، انرژي خورشيد تنها اميد براي تهياه آب 

اولاي  باار در  1872منطقه دارد. در ساال  ساكني مناسب و ارزاو قيمت بوده و جنبه حياتي براي 

آب شايری  از آب دریاا  متر مكعاب در روز 20شيلي، با استفاده از انرژي خورشيد به مقياس  كشور

تهيه شد. اصول آب شيری  ك  خورشيدي تقریبا مشابه تهيه آب شيری  در طبيعت ماي باشاد كاه 

 بوجود مي آورند. ، ابرها راااقيانوس هآبهاي تبخير شده از سطز دریاها و 

ناو  جدیاد و مادرو آو باه  گلخانه هاي خورشيدي محلي براي پرورج گلها و گياهاو بوده و در   

فصول بعنواو یاك منباع حرارتاي باراي گرماایش سااختماو ماورد  ورت فاایي بهته در تماميص

استفاده قرار مي گيرند. اندازه و ابعاد گلخانه هاي خورشيدي برحهب نيااز و محا  اساتفاده متغيار 

بوده و در طرحهاي گوناگوو و بوسيله اشخاص و یا گروههاي مختلفي طراحي و ساخته شاده اناد و 

بوسيله خورشيد گارم ماي  %100ز ای  طرحها خيلي موفق بوده و حتي در زمهتاو تقریبا بهياري ا

 شوند.



در گلخانه هاي خورشيدي و بخصوص با روشهاي سنتي و سااده، محفظاه اي باا پوشاش ساقفي    

( اساتفاده ميشاود. پوشاش 1شفاف نظير شيشه و یا مواد آلي تدالر و گاها مات نظير نایلوو )شك  

توليد اثر گلخانه اي را به عهده دارد، به ای  شك  كه نور خورشيد با طول ماوج كوتااه  شفاف وظيفة

اجازة عبور از پوشش شفاف را داشته و پس از عبور جذب مواد كادر داخا  گلخاناه ميشاود. چاوو 

امواج توسط ای  مواد در دماي پایي  رخ ميدهد بنابر ای  امواج گرمایي منعكس شده توساط انتشار 

اخ  گلخانه با طول موج بلند خواهد بود. چني  موجهایي از داخ  گلخانه باه پوشاش شافاف مواد د

برخورد ميكنند ولي اجازة عبور نمي یابند . در نتيماه انارژي حابس شاده و دمااي محايط داخا  

 25تا  18گلخانه افزایش ميابد. چني  عملي در فصول سرد براي پرورج گياهاو)بي  دماي مطلوب 

خواهد بود. در تابهتاو براي جلوگيري از افزایش دماي داخ  گلخانه باید پنماره هااي درجه( مفيد 

 تهویه را باز نمود و یا از سيهتمهاي تهویة دیگر استفاده نمود.

 

 
 

 .با پوشش شفاف نایلوني نمونة گلخانة سنتي   -1شك  

 

كرد مختلاف باراي گلخانه هاي خورشيدي در طرح ها ي مختلاف ارایاه شاده اناد. دو روج كاار   

گلخانه وجود دارند كه استفاده از هر روج ميتواند طرح آنارا نياز نهابت باه روج دیگار متماایز و 

در ایا  روج كاه  یعناي هماو روشي است كه در مطالب باال اشااره شاد. اولدگرگوو سازد. روج 

ذشاته و در نهبت به روج دیگر بهيار ساده و ارزاو است؛ انرژي تابشي خورشيد از پوشش شفاف گ

داخ  گلخانه حبس ميشود. در روج بعدي از سيهاتمهاي دیگار خورشايدي باراي تهویاة مطباو  

گلخانه استفاده ميشود. مثال از آبگرم ك  خورشيدي براي توليد آبگرم استفاده ميشود . در كنار ایا  

تولياد  سيهتد از ماژولهاي خورشيدي )سلولهاي خورشيدي( براي توليد برق استفاده ميشاود. بارق

و هد ميتواناد  بكار اندازد آبگرم توليدي در فااي گلخانه جمنظور گردشده هد ميتواند پمپي را به 

برق مصرف روشنایي گلخانه را در شب فراهد سازد. روج اخير هر چند خيره كننده و جالب به نظر 

روج اول و ارزاو  تمام شدة آو نهبت به روج دیگر زیاد است. در ای  پروژه ما باه هزینهميرسد اما 

 ميپردازید.

 



 پيشينه تحقيق 1-3
اي است كه با بدام انداخت  امواج كوتاه تابش خورشيدي و انباو آنها  محفظهیك گلخانة خورشيدي 

 را به صورت تابش گرمایي با طول موج كوتاه موجبات فراهد شدو محيطي مناسب باا رشاد نباتاات

 .]1[فراهد ميكند 

یاش آنهاا در  گرماادادو هزیناة  به منظور كااهش و ي با فااي بهتهینه هادر سالياو اخير گلخا   

بنابر ایا  گلخاناه را ميتاواو یاك كلكتاور  .]2[توسعه یافته اند آنها در تابهتاو سرمایشزمهتاو و 

صفحه تخت خورشيدي تصور كرد و روشهاي محاسبات كارآیي آنها را براي گلخانه نيز اعمال نماود. 

شاده اسات؛ باه عناواو  تعبياهوجود در كف گلخانه كه به منظور رشد گياهاو در ای  حالت خاک م

پوشش شفاف گلخانه نيز به عنواو پوشاش شافاف كلكتاور  .صفحة جاذب گلخانه عم  خواهد نمود

 . ]3[منظور ميشود

روشهاي تحليلي و تقریب هاي عددي متعددي به توسط محققي  باراي بدسات آوردو مشخصاه    

. همچني  انتخاب بهينه تری  شارایط ]7-4[لخانه ها ارایه و بكار گرفته شده اندهاي ترموفيزیكي گ

در ادبيات ف  به كارآیي گلخاناه .]10-8[كاركرد براي گلخانه بر اساس موازنة انرژي انمام شده است

كار حاضر به منظاور نگارج چناي  دیادگاهي ها بر پایة قانوو دوم و اكهرژي پرداخته نشده است. 

 ه شده است.تدارک دید

مشابه موازنه انرژي  كهرژيموازنه ا. باشدآل ميمعياري براي رسيدو به حالت ایده كهرژيبازده ا

بياو قانوو بقاي انرژي همراه بوده، حال آنكه  با باشد، با ای  تفاوت اساسي كه موازنه انرژيمي

ل اتالف بازگشت انرژي معاد ارزجكاهش . بياو قانوو كاهش درجه انرژي است كهرژيموازنه ا

بهياري از مهندسي  . باشدهاي واقعي ميهاي دروو سيهتدناپذیر ناشي از بازگشت كهرژيناپذیر ا

ارزیابي بهتري به  كهرژيكنند كه عملكرد ترمودنياميكي یك فرآیند با یك تحلي  اپيشنهاد مي

ه و نهبت به تحلي  اطالعات بيشتري را فراهد كرد كهرژيتحلي  ا زیرا ،جاي تحلي  انرژي بوده

با محاسبه مقدار بازگشت  .انرژي براي نشاو دادو تأثيرات بهبود بازده بهيار مفيدتر خواهد بود

تواو دریافت كه سهد هر ها، ميو مقایهه آو سيهتد اجزاياز  هر یك (اتالف اكهرژي)ناپذیري

انمام اصالحاتي بر روي تواو با پس از آو مي. ك  واحد چقدر است كدام از اجزاء در ناكارآمدي

كليدي آو، مقادیر بازگشت ناپذیري و در نتيمه ناكارآمدي را كاهش  واحد و تغيير پارامترهاي

  .]13-11[داد

 وبا روج حمد محدود FORTRANدر كار حاضر از طریق تهية یك برنامة مدوو در زباو     

 جيمهوو به ح  عددي گلخانة با سقف طاقي شك  اقدام شده است. 

ها را دیفرانهي  جزیي، آو تدر روج حمد محدود ابتدا با اعمال قايه گری  بر روي معاد ال    

-شوند تا بهفرم انتگرالي درآورده و سپس ای  عبارات انتگرالي با عبارات جبري ساده جایگزی  ميبه

ا استفاده از در نهایت معادالت جبري حاصله ب. نویهي باشندراحتي در كامپيوتر قاب  ح  و برنامه

از آنما كه روج حمد محدود بر خالف روج اختالف محدود مهتلزم  .شودیك روج تكرار ح  مي

تواو یك شبكه یكنواخت و متعامد براي انمام محاسبات نيهت، محاسبات حمد محدود را مي



دی  در اینصورت نيازي به تب. در صفحه فيزیكي بر روي یك شبكه غيریكنواخت انمام داد مهتقيماً

شام  تشكي  شبكه در  بنابرای  در روج حمد محدود توليد شبكه صرفاً. مختصات نخواهد بود

 .]15و  14[باشدفااي فيزیكي مي

توانند مشك  جدي در دقت و قلمروهایي كه بهيار نامنظد ههتند حتي با تبدی  مختصات مي

تبدی  و  2و ژاكوبي  1ها همگرایي ح  ایماد كنند. چوو اگر شبكه نهبتاً هموار نباشد، متریك

توانند ناپيوستگي عددي ایماد روند ميكار ميها كه در معادالت حاكد بر جریاو بههاي آوگرادیاو

اي شود. شبكه منطقهاي یا بلوكي استفاده ميهاي منطقهكنند. براي غلبه بر ای  مشك  از شبكه

هاي اختالف كند و سپس معادلهمي تقهيدقلمرو فيزیكي را به چند زیر قلمرو با فص  مشترک 

هاي با فص  مشترک به عنواو سطوح تداخ  زیر كند. ناحيهها ح  ميناحيهمحدود را در ای  زیر 

هاي هاي دیگر از طریق ای  ناحيههاي یك زیر ناحيه با زیر ناحيهروند. جوابكار ميقلمروها به

 روند. كار ميها بهمرزي براي دیگر زیر ناحيهها به عنواو شرط گيرد، و ای  ناحيهمشترک صورت مي

دهد، اي در یك برنامه كلي كه هر شك  اختياري را پوشش ميكار بردو روج شبكه منطقهبه

هاي تفاض  محدود براي گرفت كه در حالت كلي روج نتيمهتواو ای  مي بهيار دشوار است. بنابر

هاي حمد محدود داراي چني  ضعفي وجقلمروهاي پيچيده ذاتاً ضعيف ههتند. از طرفي، ر

شود و از ای  رو، هموار گيري مينيهتند. زیرا متغير مهتق  مهتقيماً در قلمرو فيزیكي انتگرال

ای  در صورتي كه بتوانيد قلمرو را به چند الماو تمزیه كنيد،  بودو شبكه امر مهمي نيهت. بنابر

شود نه سازي مربوط ميندسي به برنامه شبكهتواو ح  كرد. در ای  صورت مشك  همعادالت را مي

اي با هاي تفاض  محدود به شبكههاي حمد محدود، مانند روجبرنامه حمد محدود. همچني  روج

-سازماو نياز ندارند،  چوو در روج حمد محدود معادالت انتگرالي را مهتقيماً در قلمرو فيزیكي به

هاي حمد تواو نتيمه گرفت كه روجای  مي بنابر برید، تبدی  مختصات دیگر الزم نيهت.كار مي

 دارند. برتريهاي تفاض  محدود هاي پيچيده، بر روجمحدود در قلمرو

كار عددي حاضر یك راه ح  عددي صریز است. كه معادالت جباري كههاته شاده باا الگاوي      

معادلة بقاي جرم باه پيشروج زماني ح  ميشوند. در ای  كار از تراكد پذیري مصنوعي براي ارتباط 

 معادالت مومنتوم استفاده شده است.

تحلي    با پيشرفت ابزارهاي محاسباتي، دیناميك سياالت محاسباتي نقش مهمتري در طراحي و

هایي كه داراي آهنگ همگرایي بهتري ههتند كند. در ای  راستا ابدا  روجها پيدا ميسيهتد

پذیر داراي آهنگ همگرایي هاي تراكدد. به طور كلي روجانتر مورد تقاضا قرار گرفتههرچه افزوو

ناپذیر دارا ههتند. ای  امر تا حدي هاي تراكدبهتر بوده و حمد محاسباتي كمتري را نهبت به روج

-پذیر در بهياري از موارد تنها با كاهش عدد ماخ، براي تحلي  جریاوهاي تراكدبوده است كه روج

اند. كاهش عدد ماخ به دلي  كمينه كردو اثرات تراكد پذیري بوده برده شدهكار ناپذیر  بههاي تراكد

ها با افت شدیدي از نظر آهنگ همگرایي و دقت مواجه است. متأسفانه با كاهش عدد ماخ، ای  روج

پذیري مصنوعي معرفي شد. ای  روج با تغيير ماهيت شوند. براي ح  ای  مشك  روج تراكدمي

                                                 
2-Jacobian             1-Metics 

 

 



پذیر را براي سهموي، استفاده از روج تراكد –سهموي به معادالت هذلولوي  –معادالت از بياوي 

 تراكد جریاو سازيشبيه در موفق هايروج از یكيپذیر ساخت. بنابرای  ناپذیر امكاوروج تراكد

 یك روج ای  در .است شده معرفي چوری  توسط كه باشدمي مصنوعي پذیريتراكد روج ناپذیر،

 حاكد معادالت سيهتد تغيير ای  نتيمه در و شودمي اضافه پيوستگي معادله هب ممازي فشار جمله

 معمول هايروج از تواومي آو ح  براي و آمده در هذلولي صورت به ناپذیرتراكد سيال جریاو بر

 دائد هايجریاو ح  براي اساساً ممازي پذیريتراكد روج. نمود استفاده پذیرتراكد هايجریاو ح 

 .]19-16[گردید اصالح غيردائد مهائ  ح  به دستيابي براي بعداً روج ای  ولي است هشد طراحي
 
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 ه اي براي اکسرژيمقدم 2-1
گاردد، متغيار كه توسط آنتروپي مشاخ  مي تغيير( اشكال مختلف انرژي كيفيت )ظرفيت ایماد   

بوده و بهتگي به فرم انرژي )شيميایي، حرارتي و غياره(، پارامترهااي حاصاله انارژي و پارامترهااي 

اند، كيفيت متغيار نتروپي مشخ  نشدههاي منظد انرژي كه با آمحيطي دارد. به عبارت دیگر شك 

هاي دیگري از انرژي تبدی  پذیرند. باراي بيااو كيفيات نداشته و كامالً از طریق تبادل كار به شك 

هاي حرارتي و شيميایي یاك اساتاندارد جهااني متغير انوا  مختلف انرژي نامرتب در تحلي  نيروگاه

، بيشينه مقدار كار قابا  حصاول از ری   استانداردت تری  و مناسب كيفيت انرژي الزم است. طبيعي

تواناائي یاا  اكهارژيباشاد كاه یك جریاو انرژي در ارتباط با محيط )به عناواو حالات مرجاع( مي
شاود و . به عبارت دیگر، اندازه یك سيهتد با محتواي انرژي آو مشخ  ميشودناميده مي كاردهي

آو تشاریز  اكهارژيمحتاواي یاا  پتانهي  كارسيهتد در یك محيط مشخ  با  نمایش شایهتگي

در  كهارژيشود. محتواي انرژي یك سيهتد در یك حالت مشخ ، ثابات اسات، اماا محتاواي امي

شاوند، محتاواي هاي مختلف متفاوت خواهد بود. زماني كه دو سيهتد عایق با هد تركيب ميمحيط

در حاالي كاه محتاواي  د اسات،انرژي سيهتد مركب برابر با مممو  محتواي  انرژي آو دو سيهات

تك سيهتد هاست )مگر ایا  كاه هار دو  كهرژيمركب كمتر از مممو  محتواي اسيهتد  كهرژيا

 كهارژياسيهتد در حالت مشخصي باشند كه در ای  حالت با هد برابر خواهد بود(. به صورت ساده 

از دسات رفتاه  باه عناواو شاانس كهارژياخود را به عنواو شانهي كه در دست داریاد و ناابودي 



هاي مختلاف مقایهاه را از دیدگاه كهرژيا( به صورت واضز دو مفهوم انرژي و 1نمایاند. جدول )مي

  .كندمي

روشي است كه از قانوو بقاي جرم و انرژي با قانوو دوم ترمودیناميك براي بهبود  كهرژياتحلي     

باشاد. موازناه حالات ایاده آل مي معياري باراي  رسايدو باه كهرژيشود. بازده اانرژي استفاده مي

بيااو قاانوو بقااي   باا باشد، با ای  تفاوت اساسي كه موازناه انارژيمشابه موازنه انرژي مي كهرژيا

 ارزجبياو قانوو كااهش درجاه انارژي اسات. كااهش  كهرژيانرژي همراه بوده، حال آنكه موازنه ا

هااي واقعاي هاي دروو سيهاتدناپذیر ناشي از بازگشت كهرژيانرژي معادل اتالف بازگشت ناپذیر ا

كنند كه عملكرد ترمودنياميكي یك فرآیند با یك تحلي  باشد. بهياري از مهندسي  پيشنهاد ميمي

اطالعات بيشتري را فاراهد  كهرژيتحلي  ا زیرا ،ارزیابي بهتري به جاي تحلي  انرژي بوده كهرژيا

 رات بهبود بازده بهيار مفيدتر خواهد بود.كرده و نهبت به تحلي  انرژي براي نشاو دادو تأثي

 
 اكهرژي و انرژيهاي عمده بي  دو مفهوم اساسي در ترمودیناميك، تفاوت -1جدول 

 كهرژيا انرژي

فقط وابهته به پاارامتر جریااو مااده یاا انارژي و 

 باشد. هاي محيط ميمهتق  از پارامتر

وابهته باه پارامترهااي جریااو مااده یاا انارژي و 

 باشد. ترهاي محيط ميپارام

باا  2mcداراي مقادیر مخالف صفر است )برابار باا 

 توجه به رابطه  انيشتي (.

در حالت تعادل با محيط )حالت مرده( برابر با صفر 

 است. 

سار  در تمامي فرآیندها با قانوو اول ترمودیناميك

 د. یو كار دار

در فرآینااادهاي برگشااات پاااذیر باااا قاااانوو اول 

روكار داریااد )در فرآیناادهاي ترمودیناميااك ساا

برگشت ناپذیر باه صاورت كلاي یاا جزئاي ناابوده 

 شود(. مي

براي تمامي فرآیندها باا قاانوو دوم ترمودینامياك 

 شود )شام  فرآیندهاي برگشت پذیر(. محدود مي

براي فرآیندهاي برگشت پذیر ناشاي از قاانوو دوم 

 شود. ترمودیناميك محدود نمي

 باشد. كار یا توانایي براي توليد كار مي باشد. راي حركت و جنبش ميب حركت یا توانایي

هميشااه در یااك فراینااد بقاااء داشااته بنااابرای  

 تواند توليد یا نابود شود. نمي

هاي برگشت پاذیر هميشاه بقااء داشاته در فرآیند

هاي برگشات ناپاذیر بحاث ولي بيشاتر در فرآیناد

 شود. مي

 

 معياري از كميت است. 

 

 اري از كميت و كيفيت به سبب آنتروپي است. معي

 



یك واحد صنعتي )نظيار  یا سيهتد اجزاياز  یك هر ناپذیري)اتالف اكهرژي(با محاسبه  مقدار بازگشت    

كا  واحاد چقادر اسات.  تواو دریافت كه سهد هر كدام از اجزاء در ناكارآمديها، مينيروگاه( و مقایهه آو

كليدي آو، مقادیر بازگشت ناپاذیري  م اصالحاتي بر روي واحد و تغيير پارامترهايتواو با انماپس از آو مي

  .و در نتيمه ناكارآمدي را كاهش داد
 

 توليد آنتروپي 2-2
هرگونه بحثي در مورد اصول انتقال گرماي جابمایي باید شام  قانوو دوم ترمودیناميك نيز شود.  

ح  بهياري از مهائ   مهندسي براي طرح ریزي وف هدكه قانوو دوم ترمودیناميك    دلي به ای

 جابمایي است. 

ناپذیرند. در مورد یك حمد كنترل، ای  بازگشت واقعي فرآیندهايكند كه تمام قانوو دوم بياو مي

 د:آیبياو به صورت زیر در مي

(1                                                                          )
1

n
cv i

i Inlet Outleti

S Q
ms ms

t T


  


   

شار آنتروپي ورودي و  msمقدار آنتروپي موجود در حمد كنترل در هر لحظه،  cvSكه در آو 

است. معيار  iQدماي مطلق مرز قطع شده به وسيله شار گرمایي  iTكنترل و خروجي حمد

به  همچني  ناپذیرياست. بازگشت  اخير ند مقدار اختالف دو طرف رابطةفرآی ناپذیري بازگشت

 شود.عنواو توليد آنتروپي بر اساس رابطه زیر تعریف مي

(2                                                            )
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مهتقيما با آهنگ  ،lostWهاي مهندسي،او داد كه آهنگ نابودي كار مفيد در سامانهتواو نشمي

  :توليد آنتروپي مرتبط است

(3)                                                                                                   
0lost genW T S 

0Tآو  كه در

 
ناپذیري و یا توليد تخمي  بازگشت اهميتبر  ة اخيردماي مطلق اتمهفر است. رابط

 كند.مي تأكيدآنتروپي در فرآیندهاي انتقال گرماي همرفت 

 شود:آهنگ توليد آنتروپي در واحد حمد و زماو به صورت زیر تعریف مي

(4                              )                                                    
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شوند. براي یك مهأله همرفت دوبعدي آهنگ توليد آنتروپي محلي ثابت فرض مي kو  كه در آو

 د:آیبه شك  زیر در مي

(5                    )      
2 2 22 2

2

0 0

2L

k T T u v v u
S

T x y T x y x y

                
                

                   

 



شود فرم اي است كه آنتروپي در آو توليد مينشاو دهنده دماي مطلق نقطه 0T اخير در معادالت

ارائه شده است، نشاو دهنده رقابت لزجت و تماس ناق  گرمایي)اختالف  (5) دوبعدي كه در رابطه

طریق انتقال گرماي همرفت است. عبارت اول مربوط به سهد توليد  دما( براي توليد آنتروپي از

باشد، با آنتروپي توسط انتقال حرارت و عبارت دوم مربوط به سهد اصطكاک در توليد آنتروپي مي

 د:هاي توليد آنتروپي داریعبارت جداسازي

(6                                                                     )                          , ,L L h L fS S S  

                                                                                              
 

 كه در آو :

(7                                                                             )
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(8                                                         )
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 معادالت اخير در شك  بي بعد به صورت زیر ظاهر خواهند شد: 

 

(9)                                                                               

22

, ,L a hS
x y

     
    

       

 

(10                                                   )

2 22

, , 2L a f

U V V U
S

x y x y

        

        
          

 

ناپذیري عباارت انتقاال حارارت     ناپذیري عبارت لزجت به بازگشتنهبت بي  بازگشت كه در آو 

 :شودهاي زیر معرفي ميباشد، كه با عبارتمي

 

(11    )                                                                              
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 و در نهایت براي معادلة آنتروپي بي بعد شده دارید:

(12             )                                                                           , , , , ,L a L a h L a fS S S                                                                                         



وپي محلي در ك  ميداو گيري از آنتریا فرایند توسط انتگرال سيهتدآنتروپي ك  ایماد شده توسط 

گيري در ك  حمد شك  مربوطه براي آنتروپي ك  ای  با انتگرال آید. بنابرمحاسباتي بدست مي

 د:داری

(13                                                                                            )
, ,T a L a

V

S S dV 
 

 

از  ساهميچاه  اینكاهنتروپي ك  در بياو پروفي  توليد آنتروپي مفيد است، اماا بعد توليد آ عدد بي

دهاد. توسط اصطكاک است را نشاو نمي سهميآنتروپي توليد شده توسط انتقال حرارت است و چه 

كنيد كه توسط رابطه زیار براي رفع ای  مشك  از عدد بي بعد دیگري به نام عدد بيم  استفاده مي

 شود:ارائه مي

(14                                                                                            ), ,
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S
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 بعد بيم  نهبت توليد آنتروپي در اثر انتقال حرارت به ك  آنتروپي توليد شده است.در واقع عدد بي

 پروژه مسالة معادالت حاکم بر  2-3

رحي از هندسة گلخانة با سقف طاقي را نشاو ميدهد. در ای  شك  شرایط مرزي حاكد بر ط 2شك  

مهاله نشاو داده شده است. مطابق ای  شاك  جریااو سايال دو بعادي اسات. بناابرای  گلخاناه در 

 با طولي نامحدود فرض ميشود.  zجهت

 

 
 طرحي دو بعدي از گلخانة با سقف طاقي و شرایط مرزي آو.   -2شك 



 

 دارد. arcو سقف طاقي با كماني به ارتفا   h، ارتفا   lگلخانه داراي طول  2مطابق شك  

معادالت حاكد بر جریاو لزج دوبعدي و تراكد ناپذیر همراه با تراكد پذیري مصنوعي براي مهالة      

 حاضر به شك  زیر ظاهر ميشود:

 

 
Abstract 

In recent years, closed greenhouses have been investigated to reduce the 

summer ventilation and winter heating losses. The present study has been 

focused on the numerical finite-volume solution for the minimizing of the 

total entropy generation number to optimal select dimensions of an arc-

roof greenhouse. The greenhouse was assumed like a two-dimensional 

enclosure with the laminar free convection of air flow into it. The 

boundary conditions were considered as: constant temperature, adiabatic 

and constant heat flux at the bottom, lateral and the top surfaces, 

respectively. The solutions were obtained for variations of the heat flux, 

plants growth temperature and the ambient temperature. Also this work 

was evaluated with a cited other work for cavity. The results showed that 

the exergy destruction is minimized when the arc value of the greenhouse 

limits to 0.5.  Also it was seen that with increasing the greenhouse aspect 

ratio (L/H) then the total entropy generation into it decreases.  
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