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 چکیده

با  وپز پخت بيشتر. از آنجا که یابد می اختصاص پزوپختبخش  به یمصرف انرژ از یتوجه قابل سهم دنده ینشان م ها بررسی

قابتل   يرتتث   وپتز  پختت  پذیرد، یم صورت طبيعی گاز از استفاده با شدهتوليدالکتریکی  یاستفاده از انرژ یا يعیسوزاندن گاز طب

 ای از نتو  جعبته   يممستتق  يدیدو اجتا  خورشت   طراحتی  بته رو  يشپ مقالۀ ،رویناز ا .دارد ای گلخانه یتوجه بر انتشار گازها

 در .کنتد مرستوم رقابتت    گتازی  هتای  اجتا   با استفاده مطلوبيت و کارایی قيمت، نظر از تواند یم شدهطراحی اجا  .پردازد یم

مهتم ستبب    یتن ا .است شده فراهم یاستقرار دابسون امکان مخروطی، بازتابندۀبه  شدهمجهز ای جعبه يدیاجا  خورش طراحی

در  .یتد فتراهم آ  يشتتر و امکان تحقق شتدت تتابش ب   تنظيم قابلاجا   یداخل فضای درون هب ديشدت تابش خورش تا شود یم

 یشافزا ،آن نتيجۀو در  بهينه زاویۀانتخاب  یبازتابنده برا صفحات زاویۀ ييرمطالعه، از امکان تغ یندر ا یگرد ۀشدطراحی نمونۀ

 ستاخته  طراحی، از پس خورشيدی اجا  دو هر استفاده شده است. يدیاجا  خورش یدرون یبه فضا يدیشدت تابش خورش

 80℃ به 20℃از  آب دمای رساندن امکان خورشيدی اجا دو  هرمهرماه،  یلدر اوا دهد می نشان عملی نتایج بررسی. اندشده

تحقتق   امکاناستقرار دابسونی،  و مخروطی ۀبازتابندبه  مجهز یدياما اجا  خورش ،نددار را s 3000به  کیزمان نزد مدت یط

 ليت دل هبت  تتوان  یمهتم را مت   نیا .آورد یم فراهمرا   ابت و متحرک صفحات به مجهز یديبه اجا  خورش نسبت شتريب یدماها

 شتتر يب تتابش  بته  یدسترست  جهتت  بهتر تيموقع در ریيقرارگ امکانبازتابنده به حجم اجا  و  صفحات شتريبنسبت مساحت 

 دانست. اجا  سطح به دیيخورش

 انتشتار  کتاهش  ،بهبتود عملکترد   مخروطتی،  بازتابنتدۀ  ای، صتفحه  بازتابندۀ يدی،خورش انرژی ،ای جعبه خورشيدی اجا  :کلیدی کلمات
  .فسيلی های سوخت مصرف کاهش ،ای گلخانه گازهای

                                  
  مسئول ۀنویسند  Email: afathi@shirazu.ac.ir 
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 مقدمه

ساختمان را به هفت  بشت     یکدر  یمصرف انرژ توان می

 روشتتنایی، ،وپتت  پشتت بهداشتتتی،  ی ،گرمتتا ی ،ستترما

 سته  . کترد  بندی طبقه ی ر/فریشچال و الکتریکی تجهی ات

 از تتابيی  بشت   هتر  در انترژی  مصترف  می ان و بش  هر

 و آینتتد  بتته امیتتد فرهنتت ، درآمتتد، جغرافیتتایی، موقيیتت 

 درصتد  6 ،نمونته  طتور  بته  است ،  دیگر متيدد پارامترهای

 جنتوبی،  کترۀ در بشت  ختانگی در کرتور     یمصرف انترژ 

مقدار مصترف   که حالی در[. 1] شود یم وپ  پش مربوط به 

 درصتتد 23 ،وپتت  پشتت بتته منرتتور  یدر بشتت  ادار یانتترژ

متورد   یینهتا  یانترژ  حامت   بیرتر [.2] گ ارش شد  اس 

 در. است   طبیيتی  گتاز  و الکتریسته ،وپ  پش  برایمصرف 

. اس  طبیيی گاز پایۀ بر الکتریستهتولید  ،موارد از بسیاری

. است   ایگلشانه یهمرا  با انترار گازها وپ  پش  ،رواین از

از انترتار   یبشرت  توانتد  یمت  خورشتیدی  اجتا   از استفاد 

را کتتاه  دهتتد.  وپتت  پشتت  دلیتت  هبتت ایگلشانتته یگازهتتا

 را خورشتیدی  های استفاد  از اجا  یپیررو مانع ینبیرتر

 آپارتمتانی،  هتای  زنتدگی  بترای به مناست  نبتودن    توان یم

 ،زیتاد  ه ینتۀ مرستو،،   تجتاری  هتای  اجتا   تر آسان کاربری

 و لحرتتات تمتتا، در خورشتتیدی انتترژی نبتتودن دستتتر 

( مرستو،  تجتاری  های اجا  با مقایسه)در  ک  پذیری کنترل

 است   یفنتاور نتویی   یدیخورش اجا  همه،این با. برشمرد

گتر، کتردن اتذا     یتا پشت    یبترا  یدیخورشت  یکه از انرژ

 در ماننتد  یتایی م ا یدیخورشت  وپت   پشت  . کند می استفاد 

 در جویی صرفه ،انرژی ه ینۀو بدون  جاهمهبودن  دستر 

 یکاه  مرکالت ناشت  ،فسیلی های سوخ  و هی ، مصرف

 اکستید  دی ،نیتتروژن  اکستیدهای همچتون   هایی آالیند از 

 و ای منطقته  محلتی،  محتی   بتر  کته دارد  را یتر  کربن و ا

 یدیخورش های اجا  کلی دستۀ دو .گذارند یم یرتأث جهانی

 [.3] دارد وجود یرمستقی و ا ی مستق

 یددر ميرض تاب  خورش ،یممستق خورشیدی اجاق

 اتتذا پشتت  بتترای خورشتتیدی انتترژی از مستتتقی استت  و 

 نتو   دو بته  مستقی  خورشیدی های اجا  .کند می استفاد 

 انوا  خصوصیات. شوند می تقسی  کنند مرک متو  ای جيبه

 گت ارش [ 5و  4] مراجتع  در ی مستق یدیخورش های اجا 

 شد  اس . 

 کلکتتور  شتام   مستقیم غیر یدیخورش های اجاق

 کلکتتور  هتا،  اجتا   از متدل  این در. اس  یدیخورش جاذب

کته واحتد    یدر حال ،دارد قرار آفتاب ميرض در خورشیدی

 یدیخورشت  هتای  اجا  [.6] اس  ساختمان داخ  وپ  پش 

 جتتاذب هتتایکلکتوریمومتتاب بتتر استتا  نتتو   یرمستتتقی ا

بته   توان یم ،به طور نمونه .شوند می بندی طبقه خورشیدی

 شتد  تشلیته  لولۀ هایکلکتور [،7] تش  صفحه هایکلکتور

 .کرد اشار [ 9] یبیترک سهموی های کلکتور و[ 8]

 .دهد می نران را خورشیدی های اجا  بندی دسته، 1 شک 

 
 [10] یخورشید های اجاق بندی دسته. 1 شکل
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ستال   دراست .   یمیقد یاربس یدیخورش وپ  پش  تاریخ

 انتترژی از 1سوستتور دو نتتیکال  بتتاراولتتین بتترای، 1767

در  [.11] است    کترد  استتفاد   میو  پش  برای خورشیدی

 ضتليی هر از اجا   ایخورشیدی اجا  2آدام  1876سال 

4ابتوت  ،3آی .ا  .آ دبیتر  .کترد  یطراحت  آینته  هر با 
 اولتین  

 گیرنتدۀ بود که در آن  یخورشید های اجا  ۀشدثب مشتر  

 خانته  دروناما اجا  گاز  ،از خانه بود یرونب خورشید گرمای

 مایيتات  توست   خورشیدی گیرندۀگرما از  ی. انرژداش  قرار

، 1940 دهتۀ در  [.12] دشتو  میمنتق   گاز اجا  به حرارتی

از اجتا    یانتوا  مشتلفت   5تلکت   ،آمریکتا  متحتدۀ  یاالتدر ا

 گرما ذخیرۀکه شام  نو   کرد یقرا تحق یدیخورش یگازها

 خورشتیدی  هجيبگاز  اجا  ،1945 سال در [.13] دش می نی 

 [.14] بود آن نو  اولین کهشد  یتجار 6گاش توس 

 بررستی  شد منترر یاز مطاليات یلم یبشر ،ادامه در

و همکتتاران  7نشتتونجرا ،متتروری مطاليتتۀ در. استت  شتتد 

 حتترارت کننتتدۀ یتتر استتتفاد  از متتواد ذخ تتتأثیر( 2017)

مشتلت    یدیخورشت  های اجا  یملکرد بر نهان و محسو 

 ی قابل با یفاز آل ییرمواد تغ از انآن. [15] کردند یابیرا ارز

 .بردنتد  بهر  یدیخورش های اجا  در مکرر طور بهاستفاد  

 ای استتوانه  و مستطیلی ظروف از ميموالب قبلی مطاليات در

 گرمتا  ذخیترۀ بتا متواد    یدیخورشت  هتای  اجتا   ساختار در

  .ندا کرد  می استفاد 
 و یتتددی صتتورت بتته( 2017)همکتتاران  و 8گیتتدارا

 خورشیدی اجا  یملکرد بر بیرونی بازتابندۀ یرتأث آزمایری

 ایتن  بترای . [16] دادنتد  قترار  بررسی موردرا  ای جيبه نو 

در نرر گرفتنتد  بتا اهتار     یدیآنها دو اجا  خورش ،منرور

 یتن بته ا  آنهتا . ختارجی  بازتابنتدۀ و بتدون   بیرونی بازتابندۀ

اجتا    جتاذب  صتفحۀ  یکته حتداک ر دمتا    یدندرست  یجهنت

 درصتد  2/64 حتدود  بیرونتی  بازتابنتدۀ با اهار  یدیخورش

  .اس  بازتابند  بدون اجا  از بیرتر

 (2018) 9آگتاروال  و ساکستنا  تجربتی،  مطاليۀ یک در

 را هتوا  مجترای  بتا  جدیتد  جيبتۀ نو   یدیاجا  خورش یک

                                  
1. Nicholas de-Saussure 
2. Adams 
3. A.S.I. 
4. Secretary of the A.S.I., Abbot 
5. Telkes 
6. Ghosh 
7. Nkhonjera et al 
8. Guidara et al 
9. Saxena A, Agarwal NJSE 

اجا   یکشام   مطاليه، مورد یست . س[17] کردند بررسی

کواک  های گوی با همرا  ميمولی ای نو  جيبه یدیخورش

فن  یکالمپ هالوژن و  یک هوا، یمجرا یک ی،مس یتوخال

 نرتان  نتتای  گتر، داخت  اجتا  است .      یگردش هوا یبرا

 یدیاجتا  خورشت   یحرارتت  ییقدرت پش  و کتارا  دهد می

  .اس درصد  11/45و  وات 20/60 ترتی  به

 یگرمتتا در اجتت ا تلفتتات( 2018) همکتتاران و 10کومتتار

 یدیاجتتا  خورشتت  یتتکدر  وپتت  پشتت  قابلمتتۀمشتلتت  

 [.18] ندکرد وتحلی  تج یه( را یسهمو)ظرف  متمرک کنند 

را  ی مح یسری  باد و دما اثردر مطاليۀ یادشد   ،همچنین

قستم    آمد  دس به ی نتا براسا . شد کمیبر تلفات گرما 

همرفت  و   یتق انتقتال گرمتا از طر   ی تلفات گرما به دل یاصل

 اس .  وپ  پش  قابلمۀ یتاب  در سطح جانب

 و همکتتاران 11کومارستتان ،دییتتد تحقیتتق یتتک در

 بتا  را یرمستتقی  ا یدیاجا  گتاز خورشت   یملکرد( 2018)

12مانیتول
 نتد کرد وتحلیت   تج یته فتاز   تغییر مادۀینوان  به 

 یعبته ینتوان متا    55 ینتول از ترم در پژوه  یادشد  .[7]

در  یستهمو  یدیخورشت  کلکتتور  یک یقانتقال گرما از طر

 آمتد   دست  به نتای . شد استفاد  شد  داد  توسيه یست س

راندمان  و اس  درصد 9 یست س یکل ییکارا دهد می نران

 اس . درصد 41 ،وپ  پش واحد 

 یدیاجتا  خورشت   کی( 2019) 14ییو آلنفا 13ابوحمد 

 2 شتک   در کته  دادنتد  توسيه یحرارت ساز ر یذخ به مجه 

نتو    دیاستتام  اجتا ،  نیت ا در .[19] اس  شد  داد  نران

 ینیتو، آلوم هتای  کپستول  در 82℃ ذوب ۀنقطبا  15یتجار

 بتترای یشتتمال جنتوب  یمرکتت  کتانون ستهمو   در ،شتد   پتر 

 بتا  ییهتا  کپسول ،ینهمچن .گیرد میقرار  یانرژ آوری جمع

 ظترف  یتک  در یمتودی  تصور به شد  ذوبفاز  ییرتغ مواد

 نییپتا  از هتوا  .ردیت گ یم قرار ،پش  ظرف یباال ،گرد  یایق

 تغییر موادگرما را از کپسول  تا دشو یم تق من باال به ظرف

. شتود منتق   وپ  پش به ظرف  رف و با هم شد  خارج فاز

پشت    امکتان  دهتد  متی  نران سیست  این از استفاد  نتای 

 .دارد وجود شد  ر یذخ یاز گرما دستگا  اینبرن  در 

                                  
10. Kumar et al 
11. Kumaresan et al 
12. D-Mannitol, 𝐶6𝐻14𝑂6 
13. Abu-Hamdeh NH  
14. Alnefaie KAJSE 
15. Acetamide of commercial grade 
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(a) [20] یبرج و مبدل حرارتو  یرند ، گیحرارت یساز یر ذخمشازن  به مجه  ییاز ابوحمد  و النفا یدیبرج خورش 

  
(c) شد  با  پر یها بلند کردن لوله یشد  برا ساخته یسهمو ۀکنند بازتاب

PCM [19] 

(b) یملکرد اجا  گاز با استفاد  از کپسول  یکنمودار شماتPCM 

[19] 

 [17] آلنفایی و ابوحمدهتوسط  افتهی توسعه یحرارت یساز رهیذخ به مجهز یدیخورش اجاق. 2 شکل

 یپارامترهتتا تتتأثیر( 2020)همکتتاران  و 1زاد  حستتین

 لولتۀ  یدیبر یملکرد اجتا  خورشت   هوا ،همچنین و یطراح

از روش  مطاليته،  یندر ا .[21] کردند بررسیرا  شد  تشلیه

آوردن یملکترد مطلتوب اجتا      دست  ه بت  یبترا  2یتاگوا

 اجتا   ایتن  از استفاد  نتای  .اس  شد  استفاد  یدیخورش

 ییکارا روی یکم یرتأث خورشید تاب  تغییر دهد می نران

آن بتر   یرتأث که حالی در دارد، تشلیه لولۀ یدیاجا  خورش

 .است   توجته  قابت   خورشتیدی  اجتا   مفید یقدرت حرارت

اجتا    اییکار در پارامتر مؤثرترین خأل ۀمحفرفرار مطلق 

 6−10 مطلتوب  ی در شترا  و است   تشلیته  لولۀ یدیخورش

 .اس  پاسکال

یملکترد   بهبتود  بررستی  بته ( 2020)همکاران  و 3ادی 

به ینتوان   فاز ییرمواد تغبا استفاد  از  خورشیدی های اجا 

 انتد  پرداختته  ،متمرک  ییگرما یانرژ ساز یر ذخ یفناور یک

کته قتادر    فاز ییرمواد تغ ساز ذخیر  سیست کمک  با .[22]

 ،است   تتر  یمدت زمان طوالن یبرا ییگرما یبه انتقال انرژ

                                  
1. Hosseinzadeh et al 
2. Taguchi method  
3. Adil et al 

 قابلیت   خورشیدی اجا  این. شد یطراح یدیاجا  خورش

 .دارد نی را ش   در وپ  پش 

 ساز ذخیر  با یدیخورش اجا   (2020)همکاران  و4بهیو

ستری    ی افت ا  یبترا  هتا  فیناستفاد  از  کمک با حرارتی

 فتاز  ییتر مواد تغبه ینوان  یدیانتقال حرارت و نمک خورش

 ی نتتا  .[23] کردنتد  بررستی  را مای زیادبا د وپ  پش  یبرا

 شتد   طراحتی  یدیاجا  خورشت  دهد ینران م پژوه  آنها

 درجتۀ  180 - 170 ،سرخ کردن مطلتوب  یدما اس  قادر

 بتا در داخت  خانته    وپ  پش روان هنگا،  یبرا ،گراد سانتی

 .آورد فراه  را حرارتی انرژی ۀذخیر دقیقه 110 قابلی 

 ستاخ   خورشیدی، انرژی بودن دستر  وسیع گسترۀ

 گازهای انترار و انرژی مصرف کاه  یافتن اهمی  آسان،

 خصتو   در فتراوان  مطاليتات  است   شد  سب  ای گلشانه

اما همچنتان   ،پذیرد صورت طراحی اصالح و یملکرد بهبود

 هتا  فنتاوری  ستایر  در مرستو،  جدید های یطراح از توان یم

 ایتن  در. برد بهر  خورشیدی های اجا  یملکرد بهبود برای

. شتود  می ارائه ای جيبه نو  از خورشیدی اجا  دو پژوه 

                                  
4. Bhave et al 
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 ستایر  بته  نستب   اجا  دو هر متمرک کنند  بش  طراحی

از دو  یکی ،ینهمچن .اس  شد  اصالح حدودی تا ها اجا 

 . آورد یاجا  امکان استقرار دابسونی را فراه  م

 خورشیدی اجاق دو طراحی

شتد    طراحی ای جيبه خورشیدی اجا  دو پژوه  ینا در

مجه  بته استتقرار    مشروطی بازتابندۀاس . مدل نشس  از 

 ثابت   و متحرک بازتابندۀ از صفحات ،دیگرمدل  ودابسونی 

  .اس  مند بهر  قیم  ارزان یانرژ ساز ذخیر  به همرا 

 و مخروطدی  بازتابنددۀ مجهز به  ای جعبه یدیاجاق خورش

 استقرار دابسونی

 بازتابنتدۀ بته   مجهت   ای جيبته  خورشتیدی  اجتا   از نمایی

اجتا    ینا ۀبدنداد  شد  اس .  نران 3 شک در  مشروطی

  اس  شد  ترکی  زیر های از بش  یدیخورش

 از  یدر ایتن اجتا  خورشتید    :مخروطی بازتابندۀ

 /مشروطتی یصتورت هرم ه بت  بازتابند  ۀصفحاهار 

درجه به اهار وجته   20 ۀزاویبا  و شود میاستفاد  

 .شود میاجا  نص   ۀمحفر ۀدهانسطح 

 یاجا  خورشید نیا ۀمحفر نگهدارنده: ۀمحفظ 

 شد  اس    یترک ریاز اهار بش  ز

 در بنتدی  یتایق  هتای  الیته  :بنددی  عایق بخش 

  .نران داد  شد  اس  5و  4 های شک 

 :کلکتتور  ۀصتفح بش  از  نیا در بخش جاذب 

. شود یماستفاد   یتش  با پوش  جذب انتشاب

در آن از  که ای جيبه یدیخورش اجا  خالفه ب

 شتد   استتفاد   متوازی  طوره ب جاذب صفحۀدو 

 .اس 

  کته  یا محفرته   یحرارتد  سداز  رهیذخبخش 

 قترار  آن در یا جيبته  یدیخورشت  اجتا   جاذب

 کیت  شتام   مناست   یبنتد  قییالو  بر یا ،اردد

در بتین دو الیته    االز ازکه  اس  یبش  خازن

ه  . بت شد  اساستفاد   جاذب یک شبکه ۀصفح

یمت    ین حرارتت زکه هماننتد یتک ختا    یا گونه

را  یاجتا  خورشتید   یو ظرفی  گرمتای  ندکمی

اس  که در صورت کت    یبدیه .دهد می اف ای 

با یبور یک تکته   ،م ال ی)برا تاب شدن شدت 

( تتا  قته یدق نیانتد  یبرا خورشید یابر از جلو

 یظرف مواد اتذای  یکاه  دما می ان یحدود

ینتد  افرتتداو، بیرتتر    سب و  کند یم آهسته را

خازن ستب    ،این بش  شود. یالو  بر یپش  م

گتر، درون   یهتوا  یجتای هایجاد یک جریان جاب

از محبو  شدن  ،ترتی  ینه اب .دشو یمحفره م

 هتدررف  محفره و  یداغ در قسم  باالی یهوا

  کاهد. یاز آن م یناش یحرارت

 در  یکمکت  یبه ینتوان انترژ    یبخش هیبرید

اجتا    نیت در ا یدیکمبود تاب  خورشت   یشرا

  یت ن شتد   کنترل یالمن  برق کیاز  یدیخورش

 .اس  شد  استفاد  یحرارت خازن قسم  در

 یالو  بتر استتفاد  از    :1یاستقرار دابسون بخش

اجتتا   نیتتتتتدوا، پشتت  در ا یبتترا یاثتتر ختتازن

استفاد  شتد     ین یاز استقرار دابسون ،یدیخورش

 یدستت  صورته ب دیخورش کردن دنبال که اس 

از  ییهتا  بالرتتک  وجتود  .کنتد  یم آسان اریرا بس

متص  به محفره  یبین دیسک اوب جن  پلیکا

ارتفتا  و دو الیته    ۀزاویتنری   یپایه برا ۀدیوارو 

 یبترا  هیت رواتن در زیتر پا   یلق آارته به کمت ط

را به این اجتا    یحرک  نر، و روان ،تنری  سم 

 ای ایتد   دابستونی  استتقرار  .بشرد یم یخورشید

 نتا، اس  کته بته    یاناز تلسکوپ دابسون برگرفته

 هتا  تلستکوپ  ینا اس . دابسون، جان آن، مشتر 

 یقلمترو  در ای ستتار   هتای  مهمانی در توانند می

 ایتتن .کننتتد خودنمتتایی تتتر و بتت ر  یتتن ا 24

 یبتترا یعستتر ینستتب  کتتانون یدارا هتتا تلستتکوپ

 هتای  آینته  پرتتیبانی  ستاختارهای  اندازۀ کاه 

 یاندابستون  های تلسکوپ از. هستند ثانویه و اولیه

 یبتترا اول درجتتۀآنهتتا در  یاصتتل بتت ر  آینتتۀو 

 2دیجیتال سازی ذخیر  یها اسیلوسکوپ یدنکر

 استفاد  نور ک  دار دنباله های ستار  و ها سیارکو 

 [.23] شود می

 ای استتتوانه بدنتتۀدرب  :خورشددیدی اجدداق درب 

 بتاز  شتیوۀ  و است   اجتا  از کت    یدیاجا  خورش

 .اس  شد  طراحی تلسکوپی صورته ب آنشدن 

                                  
1. Dobsonian mounting 
2. DSOs 
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 دابسونی استقرار و مخروطی آینۀبا  ای استوانهمدل  کوچک هجعب یدیاز اجاق خورش نمایی. 3 شکل

 
 مخروطی مجهز به استقرار دابسونی هینآ مخروطی یدیاجاق خورش یجانب ۀالی بندی عایق. 4 شکل

 
 مخروطی مجهز به استقرار دابسونی هینآ مخروطی یدیاجاق خورش یتحتان ۀالی بندی عایق. 5 شکل

 پیرتنهاد  ممکن بازد  بیرتریناز  مندی بهر  منرور به

 تتاب   شتود استتقرار اجتا ، دقت      ی تنرت  هنگا،شود  می

 .باشدظرف متمرک   یریدر مح  قرارگ یدخورش

 ای صدفحه  ۀبازتابندد مجهز بده   یا جعبه یدیاجاق خورش

 متحرک و ثابت

 ۀبازتابند ۀصفحبا  همرا  تواند یم یا جيبه یاجا  خورشید

 دلیت  ه بت  دستتگا   ایتن . باشداندالیه  یبند و یایق یپرت

فاقتد   ،خانته  محتی   از ختارج  در گرفتن قرار استفاد  ردمو

 را یظرفی  و ابياد این اجا  خورشتید بش  انتقال اس . 

 ،پش  زمان کاه  برای. کرد طراحی نیاز براسا  توان می

 ای شیرته  یتا  تیتر   فلت ی  ظتروف  جن  شود می یرنهادپ

 در بت ر   جيبته  یدیاجتا  خورشت   ینا نمای .شود انتشاب

 نران داد  شد  اس . 6شک  

 ی ترتک  یتر بشت  ز  پتن  از  یدیاجا  خورش ینا ۀبدن

 شد  اس  

 یتک   دارای شتد   طراحی اجا  :گردآورنده بخش
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یبور نور بته داخت     یبرا یدرب پنجر  با قاب آهن

نگهداشتتن   یبترا  شتود  می پیرنهاد. اس سیست  

 ۀتستم مناست  از یتک    ۀزاویت در  بازتابنتد   ۀصفح

 د. ودار استفاد  ش سوراخ یفل 

 جاذب از یتک کلکتتور    ۀصفح یبرا :جاذب بخش

 استفاد  کرد.  توان یم یجذب انتشاب ۀالیتش  با 

 بته منرتور    یبند یایق یها الیه :بندی عایق بخش

 یقیا از خورشیدی های اجا  این گرما در ینگهدار

و  4 های شک  در داد  نران نقرۀمطابق با  یحرارت

 استتفاد   تحتتانی  و جتانبی  دیوارۀ یبرا ترتی  به 5

  .اس  شد 

 یبرا شود می پیرنهاد  خورشیدی اجاق استقرار 

صتورت  ه رو بته آفتتاب بت    یا ارخاندن اجا  جيبه

  .وداز ارخ استفاد  ش ،یتنری  دست

 ی  در این اجا  خورشیدکمکی الکتریکی انرژی 

 فراینتد  تستریع  بترای  برقتی   نالم یک از توان یم

در مواقع با شتدت تتاب  انتدک     ،همچنین و طبخ

  استفاد  کرد.

 زیتادی دارد،  اهمیت   یدیدر اجا  گاز خورش بازتابند 

 .ستازد  یرا ممکتن مت   کت   تتاب   شتدت در  وپت   پشت   یراز

با اجاز   دهد. ی را اف ا وپ  پش سری   تواند یم ،ینهمچن

 تتاب   شدت ،دیافراگ  ناحیۀدر  بیرتر تاب  شدت بهدادن 

 بهبتود را  سیست  یملکرد ینبنابرا ،آورد یم فراه  را بیرتر

 را پشت   زمتان  کنند  تقوی  های آینه از استفاد . بشرد می

سطح اجتا  گتاز    یرا رو یتاب  اضاف یراز ،دهد می کاه 

بتا سته    خورشتیدی  اجتا   یتک  6. شتک   کند یمنيک  م

 [.24] دهد یرا نران م بازتابند 

 بته  نی  یافته توسيه ب ر  جيبه یدیاجا  خورش ینا در

  از سه بازتابند  استتفاد  شتد   اجا ، یملکرد بهبود منرور

 .دهد میرا نران  یدیاجا  خورش این ،7اس . شک  

 
 [24] با سه بازتابنده یدیخورش یدیخورش ۀجعب. 6 شکل

 
 بازتابنده سه با یدیخورش اجاق. 7 شکل
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 جيبتۀ اجتا ، محت  ختروج آب در     یشتو  و شس  برای

آب( در شک   یرمح  خروج )ش ینشد  اس . ا تيبیه اجا 

 قاب  مراهد  اس . 7

 نتایج

به همترا    شد  طراحییملکرد دو اجا   ی بش  نتا ینا در

 .شود می ارائه استفاد ، مورد قطيات ه ینۀ

مخروطی مجهز به  ینهآ مخروطی یدیاجاق خورش بررسی

 استقرار دابسونی

 یا گونته ه باجا   نیا ۀبازتابند بش  شد ، ساخته ۀنمون در

 بازتابنتتد  بشتت  ۀدهانتتشتتد  استت  کتته ستتطح  یطراحتت

بتته جيبتته  یورود ۀدهانتتو ستتطح  متتتر ستتانتی 102*98

. ضتتری  تمرکتت  ایتتن اجتتا   باشتتد متتتر ستتانتی 47*40

بش  در شتک    ین. ادشو می برآورد 2/4حدود   یخورشید

 یدیآنجتتا کتته اجتتا  خورشتت از نرتتان داد  شتتد  استت . 8

 یمنتی ا یبرا ،اس حرارتی  های المن  به مجه  شد  ساخته

 تفاد است  ℃600 حدود دمایی تحم  با های یایق از بیرتر

 ورود درب از تتوان  یاجا ، مت  یشو و شس  برای .اس  شد 

 اتاقتک،  متحترک  بته  توجه با و کرد استفا  اجا  به ظروف

 و شتود  نمتی  انباشت   ظروف قرارگیری مح  در ک ی  آب

 .شود می خارج ظروف قرارگیری اتاقک از آسانی به

 
 مخروطی ۀبازتابندمجهز به  یدیخورش اجاق. 8 شکل

 بتترایدمتتا  سنستتورهفتت  یتتدد  از  یآزمتتا نیتتدر ا

آب،  یسطح بتاال  دمایآب،  یینپا سطح یدما گیری انداز 

 یترون ب یهوا یداخ  اجا ، دما یهوا دمای، کلکتور دمای

طلتق استتفاد  شتد.     یرو یطلتق و دمتا   یرز یاجا  و دما

بود. شتک    یکیاز نو  مکان اجا  درون یهوا یسنسور دما

 .دهتد  یمت  نران را سنسور هف  این از شد  قرائ  یدما ،9

از طلتق دوجتدار     ی آزمتا  یتن است  در ا  درخور یادآوری

 .اس   هوا بود میانی، یۀال و  استفاد  شد

 
 ظهر 15:56تا  13:55از ساعت  کوچک جعبه یدیاجاق خورش ییدما یحسگرها ۀشد گزارش جینتا. 9 شکل
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 مخروطی مجهز به استقرار دابسونی نهیآ مخروطی یدیاجاق خورش ساخت یها نهیهز ستیل. 1جدول 

 کل )دالر( یمتق واحد )دالر( یمتق مقدار جنس

 kg 8/0 20 25 6/0 ی  گالوان فوالدور  

cm2 1 5/8ضشام   یفو، حرارت رول  5/8  

 30 30 1 متر میلی 9اوب نئوپان ضشام  

79/4 1 اس  اوب  79/4  

79/8 1 طلق  79/8  

79/3 1 ینیو،ور  آلوم  79/3  

87/2 1 متری یلیم 9اوب   87/2  

6/0 2 ینیو،آلوم ینبر  6/0  

56/0 مربع متر 1 هر نمد  56/0  

1/0 1 واشر  1/0  

8/1 1 سیلیکونیاس    8/1  

99/9 1 انگک پوشال کولر  99/9  

90/12 4 االز  60/50  

 4 4 1 رن 

 5 5 1 ی ر خرد اب ار و 

99/152   جمع ک   

 کاالها مرشص نرد  اس . ینا یدمرجع خر ،دهند می ارائه متفاوتی های قیم  کنندگان یرضهدارد و  یمتيدد تولیدکنندگان شد  مرشص یکاالها ینکها ی دل به*

اجتتا   نیتتستتاخ  ا یهتتا نتتهیه  لیستت  ،ادامتته در

  یتتفی. تفتتاوت کاستت  1جتتدول بتته شتترح  یدیخورشتت

 شتد ،  وضتع  اتیت مقتدار مال  د،یت مقدار خر د،یتول یها نهاد 

 سب  یوام  ریسا و باربری یها  نهیه  مقصد، و أمبدکرور 

 مت  یستاخ  بتا ق   یبترا  شتد   انیت ب یهتا  مت  یق د،شو یم

 . باشد اوتفمت 1در جدول  شد  انیب

متحدرک و   ۀبازتابندد مجهز بده   یا جعبه یدیاجاق خورش

 ثابت

نفر   تک یظرف اذا ش مناس   شد  طراحیاجا   فضای

 از یا جيبته  یاین اجا  خورشتید  ۀبدن ی. برااس متوس  

مستيم  استفاد  شتد و اقتدا، بته     کن شیرین آب یک ۀبدن

 از مجتتتدد ۀاستتتتفاد ارزش .دشتتتآن  یاصتتتالح و نوستتتاز

 روش ایتن انتشتاب   یبترا  افتراد  یتافتن   یو تما تمحصوال

به محصتول   یابیدست برایبه تالش  ازییالو  بر ک  شدن ن

 زبالته  ینوان به مجدد استفادۀبه ید، دفع محصوالت قاب  

 هتتای یتت اشتتار  بتته م   یبتترا [.25] کنتتد متتی کمتتک

 تتوان  متی  محصوالت از مجدد استفادۀ یگرد محیطی زیس 

 استتفادۀ متورد   در( 2017) و همکاران 1فورتونا پژوه به 

 یبه حداق  رساندن انترار گازها برای محصوالت از مجدد

                                  
1. Fortuna 

 پسماند جامد اشار  کرد یری مد یست س یکدر  یا گلشانه

[26] . 

کربنتات   یپلت  ۀجتدار  دو ۀصفحبازتابند  از  بش جن  

آن فویت    یمقاو، در برابر آفتتاب و رطوبت  است  کته رو    

شد  کرید  شد  اس .  رقیق، توس  اس  اوب وآلومینی

. بشت   است  متر  سانتی 109*83کنند   متمرک ابياد این 

 یکه رو اس متر  سانتی 80*50اجا ، در ابياد  ینجاذب ا

 مرتکالت  از متات زد  شتد.   یمرتک  یآن یک الیته استپر  

 هتای   ید، کارکرد مناس  در ستای  ،خورشیدی های اجا 

ابتتری و شتت ( و  ی)روزهتتا یناکتتاف یدیبتتا تتتاب  خورشتت

 یدشدت تاب  خورش اف ای  برایکنترل سش   ،ینهمچن

بتته ( استت . شتتد  طراحتتیورودی )بتتاالتر از مقتتدار نتتامی 

بته صتورت    یخورشتید  هتای  اجتا   تتوان  یمت  ،منرتور  این

پتتژوه ، اجتتا   ایتتن ادامتتۀ. در کتتردطراحتتی  یبریتتدیه

حرارتی مجهت    های المن مجه  به  ب ر  جيبه یدیخورش

ه وات بت  500 یاز المن  برقت  شد  طراحیاجا   .اس  شد 

در شترای  کمبتود آفتتاب استتفاد       یکمکت  یینوان انترژ 

متر بتاالتر از نمتد یتایق     سانتی 3 ۀفاصل. المن  به کند می

پایته   ۀوستیل ه نسوز با روک  آلومینیو، به ینوان رفلکتور ب

 مشصو  نگه داشته شد  اس .
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 85℃به  20℃گر، کردن آب از  ی اجا  آزما ینا در

 حستگر  گیتری که مکتان قرار  انجا، گرف  دما حسگر توس 

 در. است   رؤیت  قابت    10 شک  در خورشیدی اجا  در دما

 قترار رنت    یمرتک آب در ظترف   یس یس 500 ی آزما ینا

سای   1حدود  ℃85 یآب تا دما و زمان گر، شدنگرف  

نرتان داد  شتد     11 شتک   کمک با ی آزما ینا نتای .  بود

 .اس 

 شد ؛ استفاد  اذا انوا  طبخ برای شد  استفاد اجا   از

اجتا    یتن پشت  ذرت از ا  ی، برا12به طور نمونه در شک  

 استفاد  شد  اس .

ستتاخ  اجتتا   یهتتا نتتهیه  یر، 2 جتتدول در ادامتته در

 .اس  شد  انیب شد ، مطرح یدیخورش

 های با اجا  یدیدو اجا  خورش شدۀ تما، ه ینۀ مقایسۀ

 هتای  محتدودی   همچنین امکانات، کمترین با مرسو، گازی

 نهایت ،  در و خورشتیدی  هتای  اجتا   ازاستفاد   در شد  بیان

 انتتدک پتتذیری رقابتت  از نرتتان طبیيتتی گتتاز نتتاای  تيرفتتۀ

 منتاطق  یگازی مرسو، برا های اجا  با خورشیدی های اجا 

 پتذیری  رقابت   منرتور  بته . است   شهری گاز به دسترسی با

 از نرتر  مرستو،  گتازی  هتای  اجتا   بتا  خورشتیدی  های اجا 

به ازای هتر   ریال ه ار 11 به گاز تيرفۀحداق   باید اقتصادی،

مبلغ در حال  نرخ برابری  ین. ایابد ی نرمال متر مکي  اف ا

به ازای هر دالر، مصرف متوست  ستاالنه    یاله ار ر 250ارز 

نرمال مکي  گاز در بش  پشت  و پشت  توست  هتر      325

 اجتا   یتال بتین  ر یلیونم 70 یم واحد مسکونی و تفاوت ق

 حالت ،  این در. اس  شد  محاسبه گازی اجا  و خورشیدی

مستکونی   واحتد  هتر  اکسید کتربن  دی گازهای انترار می ان

 یتن، یالو  بتر ا  یابد. می کاه  سال در کیلوگر، 700 حدود

بترای   مناستبی  گ ینتۀ  تواند می یافته توسيه یدیاجا  خورش

 یتن ارا که در ا ،باشد یيیبه گاز طب یمناطق با ید، دسترس

 .بود نشواهد اجا  برای سوخ  أمینحال  خانوار نگران ت

 
 بزرگ جعبه یدیاستقرار دماسنج درون اجاق خورش محل. 10 شکل

 
 بزرگ جعبه یدیاجاق خورش در C°85 تا C°20 یگرم کردن آب از دما شیآزما جینتا نمودار. 11 شکل
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 بزرگ جعبه یدیذرت در اجاق خورش پخت. 12شکل 

 متحرک و ثابت ۀبازتابندمجهز به  یا جعبه یدیاجاق خورش ساخت یها نهیهز ستیل. 2جدول 

 )دالر( کل یمتق )دالر( واحد یمتق مقدار جنس

5/62 6/0 ی  گالوان فوالدور    kg 8/0 50 

متری میلی 20*20 مبلی قوطی  88/14  kg 91/0 54/13  

 200 20 10 نازک ینبر

44/0 1 اورتان یپل فو،  44/0  

50/2 2 دار نمد ینیو،آلوم  5 

 1 1 1 یرهش

8/1 1 سیلیکونی اس   8/1  

 16 4 4 ارخ

10kg 5/1 یآهن یا ور  س  15 

80/6 1 ینیو،موآل ی فو  80/6  

79/8 1 طلق  79/8  

97/5 3 نوار دور درب  91/17  

 5 5 1 ی ر خرد اب ار و 

28/341   جمع  

 کاالها مرشص نرد  اس . ینا یدمرجع خر ،دهند یارائه م یمتفاوت یها یم کنندگان ق یرضهدارد و  یمتيدد یدکنندگانشد  تول مرشص یکاالها ینکها ی *به دل

 گیری نتیجه

 بترای  یمصترف انترژ   میت ان  دهتد  متی  نرتان  آمار بررسی

 متفتاوت،  درآمد سطح دلی ه در مناطق مشتل  ب وپ  پش 

و یوام   یند به آ یدام یمی،اقل های ویژگی فرهن ، و آداب

 یتن در ا شتد   صترف  یانرژ ،همه اینمرابه متفاوت اس . با 

 بترای  شد  صرفبش  قاب  توجه اس  و از آنجا که انرژی 

 پایتتۀبتتر  تولیتتدی الکتریستتتۀ یتتا یيتتیامتتر، گتتاز طب ایتتن

 یهمرا  با انترار گازهتا  وپ  پش  اس ، فسیلی های سوخ 

 تتا  توانتد  متی  خورشتیدی  اجا  از استفاد . اس  ای گلشانه

 داشتته  همترا   به را ای گلشانه گازهای انترار کاه  حدی

 یت  قابل یدیاجتا  خورشت   بایتد منرور  ینا یاما برا ،باشد

 ،رو ایتن  از. باشد داشته را تجاری مرسو، های رقاب  با اجا 
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 مناست ،  قیمت   از خورشتیدی  اجا  حداق  رود یانترار م

آنچه ستب    .باشد برخوردار کار راحتی و زیاد پذیری کنترل

 از گذشتته  هتای  دهته  در خورشتیدی  هتای  اجا  اس  شد 

 گستترۀ در  تتوان  متی  د،نباش برخوردار توجه قاب  پیررف 

 قیمتت  افتت ای  ،خورشتتید تتتاب  بتته دسترستتی وستتیع

 انترتار  کتاه   بترای  تتالش  افت ای   فسیلی، های سوخ 

کمتتر   گذاری  سرمایه ه ینۀو  یچیدگیپ ای، گلشانه گازهای

 هتای  فنتاوری  بته  نستب   تر پایینسطح  یم و ق یدخ  تول

در طراحتی،   یدیخورشت  هتای  اجتا   ،امروز . دانس  ی رق

قابت  مالحرته    یرترف  و... از پ نصت   شیوۀیملکرد، وزن، 

از  یدیپتژوه  دو اجتا  خورشت    یندر ا .اند شد برخوردار 

 بازتابنتدۀ شد  اس . متدل نشست  از    یطراح ای نو  جيبه

 از دو، متدل  و دابستونی  استتقرار  امکتان  با شک  مشروطی

 دو ایتن  نتوآوری . است   برخوردار متحرک و ثاب  بازتابند 

استتقرار دابستونی    ،همچنین و ها بازتابند  طراحی در اجا 

 یدینشس ( اس . دو اجا  خورشت  یدیاجا  خورش ی)برا

دو  یتن استفاد  از ا ی ساخته شد  اس . نتا ی،پ  از طراح

 از دمتای  رستاندن  امکان دهد ینران م یی پا ی اجا  در اوا

بدون  s 3000به  کیزمان ن د مدت طی 80℃به  20℃

 یدمتا  ،نیهمچن .دارد وجود حرارتی یها استفاد  از المن 

 مشروطتی  ۀبازتابندمجه  به  یدیدرونی اجا  خورش یفضا

مجه   یدیو امکان استقرار دابسونی، نسب  به اجا  خورش

ه ب توان یم را مسئله نیا. اس  رتریب ای صفحه ۀدنبابازتبه 

 کت   مستاح   بته  بازتابنتد   مستاح   نسب   یاف ا  یدل

امکان استتقرار در   ،نیهمچن و( اجا  درونی حج  ای) اجا 

 با تاب  باالتر دانس .  یموقي
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