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چکیده

 به منظور کاهش. بررسي جامعي بر راهکارهای پايدار صرفهجويي انرژی با استفاده از فناوریهای انرژی تجديدپذير در گلخانهها ارائه شده است،در اين مطالعه
 فناوریهايي با هزينه مناسب، مسائلي مانند مصرف انرژی کل، پس از ارزيابي و شناخت کلي و دقيق از سامانههای موجود در گلخانهها،مصرف انرژی در گلخانهها
 فناوریهای مورد نظر در چارچوپ اهداف اين تحقيق به. به طور دقيق مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتهاند،و با بازده انرژی باال و همچنين سازگار با محيط زيست
 سامانهها و جمع کنندههای، جمع کنندههای حرارتي خورشيدی،)PV( طور کلي راهکارهای مبتني بر فناوریهای تجديدپذير و پايدار مانند ماژولهای فتوولتائيک
 يافتههای حاصل.) و ذخيرهسازی انرژی حرارتي زيرزميني و پمپهای حرارتي با بازده انرژی باال هستندPCMs(  تکنيکهای مواد تغيير فاز دهنده،PV/T ترکيبي
. درصد صرفهجويي در انرژی را ميتوان با بکارگيری فناوریهای انرژی تجديدپذير حاصل نمود80 از اين تحقيق نشان ميدهند که تا
. ذخيره انرژی، سرمايش، گرمايش، گلخانهها، انرژیهای تجديدپذير:کلیدواژگان
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Abstract
In this study, a comprehensive review on sustainable solutions for energy saving in greenhouse systems using renewable
energies technologies is presented. Afterward the brief and concise assessment and identify of existing greenhouse
systems and in order to notable reductions of energy consumption in greenhouses, topics such as total energy
consumption; cost-effective, energy-efﬁcient as well as environmentally friendly technologies are analyzed in detail. The
technologies considered within the scope of this research are mainly renewable and sustainable based solutions such as
photovoltaic (PV) modules, solar thermal collectors, hybrid PV/T collectors and systems, phase change material (PCM)
and underground based heat storage techniques and energy-efﬁcient heat pumps. The ﬁndings from the research reveal
that up to 80% energy saving can be achieved through utiliztion of renewable energies technologies.
Keywords: Renewable Energies, Greenhouses, Heating, Cooling, Energy storage.
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مقدمه

امروزه به دليل کمبود ذخاير انرژی ،صرفهجويي در انرژی بيش از پيش اهميت
يافته است .با توجه به افزايش قيمت انرژی و مشکالت زيست محيطي مانند
گرمايش کره زمين ،کاهش اليه اوزون و تغييرات اقليمي ،انرژیهای تجديدپذير
بهطور گستردهای برای کاهش مصرف کل انرژی جهان و همچنين کاهش انتشار
گازهای گلخانهای در اتمسفر که هنوز تحت تأثير سوختهای فسيلي قرار دارد،
کاربرد يافتهاند [ .]1با اين حال ،گزارشهای اخير نشان ميدهند که انرژیهای
تجديدپذير ميتواند تنها حدود  14درصد از کل تقاضای انرژی را تامين کنند
[ .]2در اين راستا ،اقدامات موثر بيشتری برای کاهش مصرف انرژی جهاني و
تثبيت انتشار کربن ضرورت دارد .راهکارهای صرفهجويي در انرژی از اهميت
بااليي در تمام بخشها از حمل و نقل گرفته تا ساختمانها برخوردار است [.]1
اين سناريو برای بخش گلخانه نيز بسيار مهم است زيرا گلخانهها در حال حاضر
نقش مهمي در مصرف انرژی کل دارند .نياز روزافزون انرژی در بخش گلخانه،
يک مسئله مهم در برداشت پايدار محصوالت ميباشد .مواد پوششي متداول که
در ساخت گلخانهها مورد استفاده قرار ميگيرند ،در حال حاضر دارای ضريب
عايق حرارتي ضعيفي هستند ،بهطوريکه  20تا  40درصد از تلفات انرژی در
گلخانههای متداول ناشي از پوشش نامناسب است [ .]3رشد باالی مسائل
زيست محيطي چالش ديگری از گلخانههاست زيرا بيشتر آنها بر اساس
سوختهای فسيلي مديريت ميشوند 30 .درصد از توليد گازهای گلخانهای و
 40از مصرف انرژی در جهان مربوط به گلخانههاست [ .]4اين موضوع ،محققان
و دانشمندان را تشويق ميکند تا منابع جايگزين انرژی ،فناوریهای سازگار با
محيط زيست و راهکارهای صرفهجويي در انرژی را جستجو کنند.
عوامل موثری بر تقاضای انرژی در گلخانه مانند شرايط آب و هوای بيرون
گلخانه ،مواد پوششي گلخانه ،روشنايي ،خاک ،ارتفاع ،شرايط باد يا گونههای
گياهي کشت شده وجود دارد [ .]5در مناطقي با اقليم مديترانهای ،اکثر
گلخانهها با يک سيستم تهويه مجهز شدهاند و از هيچ گونه واحد گرمايشي
استفاده نميکنند .با اين حال ،محيط داخلي بدون کنترل ،حتي در مدت زمان
کوتاهي که در معرض چنين شرايطي قرار ميگيرند ،بر رشد گياه در گلخانه
تاثير ميگذارد [ .]34در بسياری از نقاط جهان ،تابش مستقيم خورشيد به
عنوان يکي از مهمترين منابع انرژی برای گرمايش و سرمايش محسوب ميشود.
تابش ساالنه آفتاب ميتواند به  3288کيلو وات ساعت در هر متر مربع در
بعضي نقاط جهان برسد .يک گلخانه متداول به طور متوسط ساالنه  1ليتر
سوخت به ازای هر متر مربع مصرف ميکند [ .]6به منظور کاهش هزينههای
عملياتي گلخانهها ،استفاده از انرژی خورشيدی با هزينه پايين و سازگار با
محيط زيست ضروری به نظر ميرسد .استفاده مناسب از انرژی که ميتواند
توسط منابع انرژی پايدار مانند پمپهای گرمايي ،جمع کنندههای خورشيدی
و سيستمهای ذخيره انرژی دريافت شود ،به نظر ميرسد که در گرمايش و
سرمايش گلخانهها نويد دهنده باشند [.]6
فناوریهای انرژی تجديدپذير در گلخانهها برای تامين گرمايش ،سرمايش،
تهويه و روشنايي به شيوهای سازگار با محيط زيست بسيار مورد توجه هستند
[ .]7در اين راستا برای مدلسازی ،بهينهسازی ،افزايش عملکرد و آناليز
پارامتری آنها ،تالش شده است تا حداکثر بازده را در مناطق مختلف داشته
باشند .آناليز ترموديناميکي سيستمهای تجديدپذير نيز در متن توجه برای
ارزيابي عملکرد چنين فناوریهايي است .گلخانهها عالوه بر گرمايش و
سرمايش ،برای حفظ محيط مطلوب رشد گياه ،بايد توانايي انتقال نور ،تهويه
chalcogenide
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مناسب ،هزينههای ساخت کم و مصرف حرارتي پاييني داشته باشند [ .]8در
اين تحقيق ،راهکارهای تأمين انرژی با استفاده از فناوریهای انرژی تجديدپذير
برای سيستمهای گلخانهای متداول ارزيابي و طيف گستردهای از فناوریهای
مورد استفاده در گلخانه برای کاهش ميزان مصرف انرژی و انتشار گازهای
گلخانهای بررسي و تحليل خواهند شد.
فناوريهاي انرژي تجديدپذير در گلخانهها

در اين بخش ،راهکارهای مهم و کاربردی برای تأمين انرژی تجديدپذير و
سازگار با محيط زيست برای گلخانههای متداول مورد ارزيابي قرار خواهند
گرفت .ابتدا هر فناوری به طور جداگانه برای ارزيابي و درک بهتر مورد ارزيابي
قرار گرفته و سپس يافتههای هر فناوری خالصه شدهاند.
 -1-2ماژولهاي فتوولتائیک

توليد انرژی از ماژولهای فتوولتائيک سادهترين راه برای توليد الکتريسيته به
طور مستقيم از نور خورشيد برای گلخانهها است .با اين حال ،بازده تبديل انرژی
ماژولهای فتوولتائيک پايين است .آخرين تحقيقات نشان داده است که بازده
تبديل انرژی ماژولهای فتوولتائيک به ميزان  10-25درصد برای نوع 18- ،Si
 28درصد برای نوع  17-19 ،GaAsدرصد برای نوع فيلم نازک 10 1،درصد
برای نوع  9-12 ،a-Siدرصد برای نوع فتوشيميايي و  8تا  11درصد برای نوع
ارگانيک است [ .]6الزم به ذکر است که اين بازدهها بسيار حساس به دمای
سلول است .پس از دريافت انرژی حرارتي بيش از حد ،بازده پس از مدتي
کاهش مييابد [ .]6بنابراين ،تالشهای مختلفي به منظور کاهش دمای سلول
به منظور استحصال انرژی با بازده باال از خورشيد در حال انجام است.
 -1-1-2ماژولهاي فتوولتائیک متداول

ماژولهای فتوولتائيک متداول دارای مزايای مانند سهولت دسترسي ،پايداری
در شرايط شديد اقليمي ،بهبود بازده و قيمت مقرون به صرفه هستند [.]10
آنها به طور مستقيم نور خورشيد را به دليل اثر فتوولتائيک به الکتريسيته تبديل
ميکنند و اين انرژی را ميتوان به طور مستقيم برای دستگاههای  DCو يا از
طريق تبديل با اينورترها برای دستگاههای  ACاستفاده کرد و همچنين
گزينهای برای ذخيره در باتریها دارند [ .]11انرژی ذخيره شده در داخل باتری
سپس برای استفاده هر وسيله در گلخانه که نياز به الکتريسيته دارد مانند
المپ ،بخاری ،کولر ،پمپ يا ساير وسايل الکتريکي استفاده ميشود .جدا از انواع
نيمه هادیهای مختلفي که به عنوان مواد نيمه هادی استفاده ميشوند ،حدود
 36و  55درصد از ماژولهای فتوولتائيک موجود در بازار ،به ترتيب مونو (m-
 )Siو پلي سيليکون ( )p-Siهستند [ .]6همانطور که در جدول  1نشان داده
شده است ،ماژولهای فتوولتائيک  m-Siو  p-Siبه طور گستردهای برای توليد
انرژی پاک در گلخانهها استفاده ميشوند [ .]8نتايج بدست آمده نشان ميدهند
که ماژولهای فتوولتائيک در ارائه دمای مطلوب در داخل گلخانهها و نيز
صرفهجويي در انرژی و کاهش انتشار کربن مناسب هستند .جدول  2توسعه
فتوولتائيکها همراه با محدوده بازده برای فناوریهای مختلف سلول را نشان
ميدهد .تقريبا تمام انواع فناوریهای سلولي برای تعيين شرايط مطلوب آزمون
گرديده و در گلخانهها مورد استفاده قرار گرفتهاند .باالترين ميزان بازده
ماژولهای فتوولتائيک موجود در بازار به نوع چندين اتصال2تعلق دارد [ .]8با
اين حال ،اين نوع گران بوده و به طور کلي ،به ندرت در گلخانهها استفاده
multi-junction
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ميشود [ .]12کاربردهای گلخانهای ماژولهای فتوولتائيک متداول اکثرا برای
استفاده الکتريسيته به عنوان بخاری و روشنايي است .با اين حال در بيشتر
موارد ،توليد الکتريسيته وابسته به آرايه فتوولتائيک ،بازده ماژول مورد استفاده
و موقعيت جغرافيايي است .همانطور که قبال ذکر شد ،ماژولهای فتوولتائيک
به طور چشمگيری دمای سلول به ويژه در مناطق با شدت تابش خورشيدی را
افزايش ميدهند [ .]13برای کشورهای چهار فصل ،ميانگين دمای بين دمای
ماژول فتوولتائيک و دمای محيط حدود  18درجه سلسيوس است .برای مثال

نوع فتوولتائيک

جدول  -1انواع فتوولتائيک مورد استفاده در گلخانهها برای گرمايش ،سرمايش و روشنايي [.]8
کشور
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c-Si solar cells

نوع

در شرايط اقليمي ايتاليا ،بيشترين دمای اين ماژول در تابستان به  76درجه
سلسيوس و کمترين دما در زمستان به  25درجه سلسيوس ميرسد .بنابراين،
استفاده از سيستمهای سرمايش غيرفعال يا فعال برای کاهش دمای عملياتي
ماژولهای فتوولتائيک در گلخانهها توصيه ميشود .محققان تأکيد کردهاند که
بيش از  50درصد تابش ورودی خورشيد به گرما تبديل شده که موجب ميشود
دمای ماژول به  50درجه سلسيوس باالتر از دمای محيط برسد [.]14

يافتهها

بيشترين توليد انرژی الکتريکي  1/9کيلو وات ساعت به ازای هر روز است.
خروجي پيک توان  540ميلي وات برای شدت خورشيد  1223وات بر متر مربع.
بازده تبديل  4/5درصد است.
پيک توان  3825وات است.
صرفه جويي انرژی الکتريکي ساليانه  1185کيلو وات ساعت است .ضريب توليد الکتريسيته  2/04است.
صرفه جويي انرژی تقريبا برای سرمايش تابستان  30درصد و برای گرمايش زمستان  11درصد است.
انرژی الکتريکي ساليانه انتظار ميرود که  29کيلو وات ساعت به ازای هر متر مربع باشد .بازده تبديل انرژی سيستم 11
درصد است.
الکتريسه کل بر اساس مصرف انرژی  8/1کيلو وات ساعت در هر روز است 34/55 .درصد از سلولهای فتوولتائيک و مابقي
از شبکه فراهم ميشود .دمای درون گلخانه تا  19/8درجه سلسيوس کاهش مييابد.
توليد الکتريسيته ساليانه  107885کيلو وات ساعت است .بازده تبديل کلي سيستم فتوولتائيک  11/4است .دمای متوسط
ساليانه درون گلخانه  19/8درجه سلسيوس و بين  12تا  30درجه سلسيوس قرار دارد.
توليد الکتريسيته  8/25کيلو وات ساعت در هر متر مربع با پوشش سقف  9/79درصد است.
آرايههای فتوولتائيک رديفي  4/08گيگا ژول در هر سال الکتريسيته توليد ميکنند .توليد انرژی الکتريسيته از سلولهای
فتوولتائيک برای استفاده در توليدات گلخانهای پايدار مناسب است.

جدول  -2بازده ماژولهای فتوولتائيک مورد استفاده در گلخانهها تحت شرايط آزمون استاندارد [.]8 ،5
بازده (درصد)
25/0 ± 0/5
20/8 ± 0/6
21/2 ± 0/4
10/5 ± 0/3
22/1 ± 0/3
9/5 ± 0/7
20/5 ± 0/6
18/7 ± 0/6
21/0 ± 0/4

c-Si
Multi c-Si
Thin-film cell
Thin-film submodule
Organic thin-film
)Organic (submodule
)CIGS (cell
)CIGS (submodule
)CdTe (cell

 -2-1-2ماژولهاي فتوولتائیک متمرکز کننده

نوع

InGaP/GaAs/InGaAs
a-Si/nc-Si/nc-Si
)a-Si/nc-Si (thin-film cell
)a-Si/nc-Si (thin-film submodule
)Si (amorphous
)Si (nano-crystalline
)GaAs (thin-film
)GaAs (multi-crystalline
)InP (crystalline

1

با توجه به مشکالت بازده تبديل انرژی در ماژولهای فتوولتائيک متداول،
آرايههای فتوولتائيک بزرگتری برای پاسخ به تقاضای انرژی گلخانهها مورد نياز
است .کشاورزاني که برای تاسيس سيستمهای فتوولتائيک بزرگ با چالش
مساحت مواجه هستد مجبور به استفاده از سقف گلخانه شدهاند و اين وضعيت
سبب بروز مشکالتي مربوط به نور از قبيل تلفات رنگ و اندازه کوچکتر
محصوالت شده است [ .]15بنابراين ،ماژولهای فتوولتائيک متمرکزکننده مورد
بررسي قرار گرفتهاند تا توليد الکتريسيته بيشتری را از مساحتهای کوچکتر
Concentrating PV modules
Fresnel lenses
parabolic trough concentrators

بازده (درصد)
37/9 ± 1/2
13/4 ± 0/4
12/7 ± 0/4
11/7 ± 0/4
10/2 ± 0/3
11/4 ± 0/3
28/8 ± 0/9
18/4 ± 0/5
22/1 ± 0/7

دريافت کنند .چندين متمرکزکننده در گلخانهها مانند لنزهای فرنسل 2و
متمرکز کنندههای سهموی3استفاده ميشوند (شکل  .)1اين متمرکزکنندهها
دارای مزايا و معايب فراواني هستند .مزيت اصلي ماژولهای فتوولتائيک
متمرکزکننده کاهش اندازه سيستم با توان خروجي برابر و هزينه کمتر است
[ .]16با توجه به افزايش بازده ،ماژولهای فتوولتائيک متمرکزکننده فضای
زيادی را از اشغال نميکنند .نسبت تمرکز4در ماژولهای فتوولتائيک با تمرکز
باال بيش از  100است که به معني  100بار ورودی بيشتر نور خورشيد به درون
ماژول است [ .]8از سوی ديگر ،اگر ماژولهای فتوولتائيک به خوبي کنترل
نشوند ،مسئله بيشگرمايي5برای ماژولهای فتوولتائيک متمرکز کننده وجود
concentration ratio
overheating

1

4

2

5

3

3
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خواهد داشت [ .]17از پژوهشهای قبلي به خوبي روشن است که دمای ماژول
فتوولتائيک ميتواند در دمای محيط  20درجه سلسيوس و شدت خورشيد
 1000وات بر متر مربع به  120درجه سلسيوس برسد .برای شرايط شديد
اقليمي مانند خاورميانه در تابستان ( 50درجه سلسيوس) ،دمای ماژول
فتوولتائيک بيش از  200درجه سلسيوس افزايش مييابد .چنين دمای بااليي
ميتواند باعث کاهش بازده انرژی و توان خروجي شود که در شکل  2و جدول
 3نشان داده شده است .متمرکز کنندههای مورد استفاده در گلخانهها در جدول
 4آورده شدهاند .متوسط دمايي که برای يک ماژول فتوولتائيک مناسب است،
حدود  80درجه سلسيوس است .اگر دمای ماژول افزايش يابد ،آسيب دائمي
ميتواند اتفاق بيفتد يا ممکن است ماژول فتوولتائيک ديگر کار نکند .بنابراين،
يک فناوری سرمايش مناسب برای ماژولهای فتوولتائيک به ويژه برای مناطق
گرمسيری مورد نياز است [ .]35تالشهای زيادی برای بازيابي حرارت پسماند
ماژولهای فتوولتائيک متمرکزکننده و استفاده از آن به عنوان منبع گرما در
گلخانه شده است [ .]18چنين تالشهايي نه تنها باعث افزايش بازده الکتريکي
ماژولهای فتوولتائيک ،بلکه باعث کاهش نياز گرمايشي نيز شدهاند.

شکل  -1دستگاههای متمرکز کننده رايج مورد استفاده در گلخانهها [.]31

(الف)

جدول  -4انواع متمرکزکننده مورد استفاده در سيستمهای فتوولتائيک
متمرکزکننده در گلخانهها [.]33 ،8

متمرکز کننده
لنزهای فرنسل خطي
لنزهای فرنسل
نقطهای
شيشههای مقعر يا
انحنادار

دمای گلخانه
(درجه سلسيوس)

دوره بازگشت
سرمايه (سال)

17/2 - 28/8

10

بازده
حرارتي
(درصد)
69/6

20/8 – 31/2

9

71/7

17/5 – 19/5

نامشخص

65

 -3-1-2ماژولهاي ترکیبي حرارتي-فتوولتائیک)PV/T(1

دوره بازگشت سرمايه2ماژولهای فتوولتائيک متداول در گلخانهها باالست .در
اين راستا ،ماژولهای ترکيبي  PV/Tجايگزين مناسبي هستند زيرا آنها هم
توليد انرژی حرارتي و هم الکتريسيته دارند [ .]19يک نمونه از ماژول
فتوولتائيک خنک شونده با آب3در شکل  3نشان داده شده است [ .]6به طور
کلي ،ساختار يک  PV/Tبه ترتيب شامل يک ماژول فتوولتائيک ،چاهک
گرمايي ،تهويه و عايقبندی است .مطالعات متعددی برای بهبود بازده ماژولهای
فتوولتائيک از طريق کاهش دمای سلول با استفاده از سيستم تهويه مطبوع و
آب انجام شده است .ماژولهای  PV/Tبرای گلخانهها در سالهای اخير مورد
توجه قرار گرفتهاند [ .]6به عنوان مثال ،محققان به صورت نظری و آزمايشگاهي
گلخانهای را با سيستم  PV/Tبررسي کردند (شکل  .)4نتايج آنها نشان داد که
بازيابي ساالنه اتالف گرما از ماژولهای فتوولتائيک  12/8کيلووات ساعت است
[ .]6صرفهجويي ساالنه انرژی الکتريسيته نيز  716کيلو وات ساعت گزارش شد
که بسيار قابل توجه ميباشد .جدول  5مقايسهای پژوهشهايي که برای
سرمايش در شرايط اقليمي مختلف انجام شده است را نشان ميدهد .از جدول
ميتوان نتيجه گرفت که ماژولهای  PV/Tخنک شونده با آب برای کاهش
دمای ماژول در شرايط شديد اقليمي بسيار مناسب هستند [ .]6از سوی ديگر،
سيستمهای خنک شونده با هوا4در اقليمهای معتدل بسيار مقرون به صرفهتر
هستند [ .]8يکي ديگر از مزايای ماژولهای  PV/Tخنک شونده با هوا ،ساده
بودن سيستم است که در شکل  5نشان داده شده است [.]20

(ب)

شکل  -2منحني مشخصه جريان-ولتاژ ( )I-Vبرای (الف) ماژولهای فتوولتائيک

m-

 Siو (ب)  p-Siبرای شدت خورشيدی  200وات بر متر مربع و دمای سلول فتوولتائيک
( 45 ،30 ،15 )TCو  60درجه سلسيوس [.]32
جدول  -3اثر دما بر بازده تبديل ماژولهای فتوولتائيک [.]33
شدت اوليه تابش
خورشيدی
(وات بر متر مربع)
200
400
600
800
1000

بازده تبديل الکتريکي
دمای محيط
دمای محيط
( 20درجه
( 50درجه سلسيوس)
سلسيوس)
14/12
13/01
11/96
10/97
9/95

شکل  -3طرحواره يک ماژول فتوولتائيک  PV/Tخنک شونده با آب [.]8

11/89
10/85
9/86
8/79
7/95

شکل  -4ماژولهای  PV/Tمورد استفاده در يک گلخانه [.]8

Photovoltaic/thermal (PV/T) modules
Payback periods

4

water based PV module
air based PV module

1

3

2

4

راهکارهای پايدار صرفهجويي انرژی در سيستمهای گلخانه با استفاده از فناوریهای انرژیهای تجديدپذير

ماژول

جدول  -5مقايسه فناوریهای  PV/Tمورد استفاده در گلخانهها [.]17 ،12 ،8 ،3 ،1

دارای مساحت سطح  0/605متر مربع،
 75وات

کشور

خنک کننده

هند

آب

 8ماژول فتوولتائيک متصل به صورت
رديفي

هند

هوا

دارای مساحت سطح  10/53متر مربع،
 1200وات

هند

آب

ماژول فتوولتائيک نيمه شفاف با مساحت
سطح پوشش  0/6متر مربع

هند

هوا

ماژول فتوولتائيک نيمه شفاف با مساحت
سطح  0/648متر مربع 280 ،وات

هند

آب

PV/T

يافتهها

صرفه جويي ساليانه انرژی الکتريکي  716کيلو وات ساعت است .بازيابي ساليانه حرارت پسماند
 12/8کيلو وات ساعت است .بازده اکسرژی ماژول  PV/Tبرای گلخانه  4درصد است.
 7تا  8درجه سلسيوس افزايش دمای گلخانه در طول روز و شب فصل گرما ناشي از بازيابي
حرارت پسماند است .بازده ساليانه اکسرژی گلخانه  5/5درصد است .انرژی حرارتي ساليانه حدود
 24729کيلو وات ساعت است .اکسرژی حرارتي ساليانه حدود  1006کيلو وات ساعت است.
صرفه جويي ساليانه انرژی الکتريکي  805/9کيلو وات ساعت است.
انرژی ساليانه حرارتي کلي  29157کيلو وات ساعت است .صرفه جويي ساليانه انرژی الکتريکي
 1185کيلو وات ساعت است .اکسرژی حرارتي ساليانه  1366کيلو وات ساعت است.
انرژی حرارتي ساليانه  480/81کيلو وات ساعت است .انرژی الکتريکي ساليانه  469/87کيلو
وات ساعت است 5 .تا  6درجه سلسيوس افزايش در دمای داخلي گلخانه برای يک روز معمولي
در زمستان در دهلي نو وجود دارد .بازده حرارتي  42درصد و بازده الکتريکي  8/4درصد است.
انرژی حرارتي کلي روزانه  20/5کيلو وات ساعت است .دوره بازگشت سرمايه  3/74و  4/1سال
به تريب برای شرايط دارای بار و بدون بار است.

 -4-1-2ماژولهاي ترکیبي حرارتي-فتوولتائیک متمرکزکننده)CPV/T(1

ماژولهای ترکيبي حرارتي-فتوولتائيک متمرکزکننده ( )CPV/Tاغلب برای
گلخانههايي ترجيح داده ميشوند که در آن دسترسي به الکتريسيته مانند
مناطق روستايي وجود ندارد يا گران است .ادغام يک متمرکزکننده در يک
سيستم  PV/Tبهبود خروجي انرژی حرارتي و الکتريسيته را به همراه دارد
(جدول  .)6اجزای يک  CPV/Tدر شکل  6نشان داده شده است [.]21
سيستم جمعکننده ميتواند ثابت و يا نور خورشيد را برای بازده بيشتر
رديابي کند .استفاده از بازتاب دهنده2در لبه ماژول  ،PVTنور خورشيد را از
تمام جهات ميتواند بر روی سطح ماژول انعکاس دهد .تاثير چنين
متمرکزکنندههايي بر خروجي حرارتي و الکتريکي در مقايسه با ماژولهای
 PV/Tمتداول قابل مقايسه است که در شکل  7نشان داده شده است [.]6
سيستمهای  CPV/Tرا ميتوان با لنزهای فرنسل به جای انعکاس دهندههای
متداول به منظور خروجي انرژی حرارتي و الکتريکي بيشتر طراحي کرد (شکل
 .)8اين سيستمها بسيار فشردهتر هستند ،بنابراين به راحتي ميتوانند بر روی
سقف گلخانهها نصب گردند .سيستمهای  CPV/Tدر اکثر موارد قادر به تامين
انرژی الکتريکي و حرارتي مناسب برای گلخانهها حتي در شرايط شديد اقليمي
ميباشند [.]6

شکل  -6يک نوع سيستم  CPV/Tمورد استفاده در گلخانه [.]17

شکل  -5نمايي از يک ماژول  PV/Tخنک شونده با هوا و ثابت شده بر روی سقف (الف)
و جزئيات بازيابي حرارت پسماند از ماژولهای فتوولتائيک (ب) [.]8

جدول  -6مقايسه

فناوریهای CPV/T

ماژول PV/T

کشور

خنک کننده

ماژول فتوولتائيک با لنزهای فرنسل خطي

هلند

آب

ماژول فتوولتائيک با لنزهای فرنسل نقطهای
ماژول فتوولتائيک با لنزهای فرنسل خطي

کره جنوبي
کره جنوبي

آب
آب

ماژول فتوولتائيک با منعکس کننده سهموی

هلند

آب

مورد استفاده در گلخانهها [.]22

يافتهها

انرژی الکتريکي ساليانه  29کيلو وات ساعت در هر متر مربع است .انرژی حرارتي ساليانه
 518مگاژول در هر متر مربع است .سيستم ردياب نياز به تنها کمتر از  2درصد توليد
انرژی الکتريکي کل ساليانه دارد.
بازده نوری  71/7درصد است .دوره بازگشت سرمايه سيستم  9سال است.
بازده نوری  69/6درصد است .دوره بازگشت سرمايه سيستم  10سال است.
انرژی الکتريکي ساليانه  20کيلو وات ساعت در هر متر مربع است .انرژی حرارتي ساليانه
 161مگاژول در هر متر مربع است.

Concentrating PV/T modules

1

Reflector

2

5
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شکل  -7انرژی حرارتي (راست) و انرژی الکتريکي (چپ) در طي يک روز برای يک ماژول  PV/Tبدون انعکاس دهنده ( )1و با انعکاس دهنده (.]8[ )2

شکل  -8تجهيز سقف گلخانه با (الف) لنزهای فرنسل نرمال (نقطهای) و ماژولهای  PV/Tو (ب) لنزهای فرنسل خطي و

 -5-1-2خالصه يافتهها از کاربرد ماژولهاي فتوولتائیک در گلخانهها

از بررسي مقاالت مربوطه ميتوان دريافت که ماژولهای فتوولتائيک برای تامين
تقاضای انرژی گلخانهها (گرمايش ،سرمايش ،تهويه و روشنايي) مناسب هستند.
با اين حال ،بيشگرمايش ماژولهای فتوولتائيک يک چالش بزرگ است که بايد
حل شود .دمای سلول در فصل تابستان برای مناطق با اقليم معتدل  50درجه
سلسيوس باالتر از دمای محيط است .بازده تبديل انرژی و توان خروجي
ماژولهای فتوولتائيک در صورت عدم استفاده از سيستمهای سرمايش مناسب،
بطور قابل توجهي با افزايش دمای سلول کاهش مييابد .اين تأثيرات در شرايط
شديد اقليمي بسيار جدیتر است .با اين حال ،ماژولهای فتوولتائيک با يک
واحد سرمايش به خوبي مديريت ميشوند و قادر به تامين انرژی الکتريکي و
حرارتي در گلخانهها ميباشند .ماژولهای فتوولتائيک اغلب روی سقف
گلخانهها نصب ميشوند تا فضای اشغال شده توسط آرايهها را به حداقل برساند.
هنگام استفاده از ماژولهای فتوولتائيک متداول ،نور مرئي که به گلخانه منتقل
ميشود ،بسته به ضريب عبوردهي ،به طور قابل توجهي کاهش مييابد .نور
ناکافي و سايهاندازی بر روی گياهان بر کيفيت و طعم گياه تأثير ميگذارد.
ماژولهای فتوولتائيک متمرکزکننده ،صرفه جويي مکان را به طور قابل توجهي
فراهم کرده و ميتوانند مسائل مربوط به روشنايي را در گلخانه حل کنند .با
اين حال بايد توسط يک سيستم سرمايشي مناسب کنترل شوند .از اين منظر،
ماژولهای فتوولتائيک نيمهشفاف1ميتوانند يک راهکار مناسب باشند .برای
محافظت ماژولهای فتوولتائيک از گرد و خاک و بيشگرمايش ،آنها با يک قاب
شيشهای شفاف پوشيده ميشوند .تحقيقات اخير نشان ميدهند که ماژولهای
فتوولتائيک نيمهشفاف دارای بازده الکتريکي بهتری نسبت به ماژولهای
فتوولتائيک غيرشفاف هستند .اين پديده به اين دليل است که يک ماژول
فتوولتائيک نيمهشفاف ،نور ورودی خورشيد را بسته به ضريب عبوردهي2نور
انتقال ميدهند .از اين رو ،ماژولهای فتوولتائيک گرمای بيش از حد را تجربه
نميکنند ،به طوريکه حتي در شرايط اقليم ديناميکي ،بازده نسبتا پايدارتری
خواهند داشت .ماژولهای فتوولتائيک نيمهشفاف  a-Siميتوانند انرژی را تا 30
semi-transparent PV modules

1

6

ماژولهایPV/T

[.]1

درصد ذخيره کنند که بسيار قابل توجه است .همچنين بر اين نکته تاکيد شده
است که صرفهجويي انرژی در گرمايش 31 ،درصد ميتواند از طريق ماژولهای
فتوولتائيک نيمهشفاف به دست آيد .مواد پوششي که در گلخانهها مورد استفاده
قرار ميگيرند مقادير مناسب  U-valueرا ندارند (جدول .)7
جدول  -7عملکرد مواد مورد استفاده در ماژولهای فتوولتائيک برای استفاده در
ماده

پنل پلي کربنات
سيستم متداول شيشه دو
جداره
سيستم متداول شيشه دو
جداره با مقدار پوششي
کم ()low-e coating
سيستم شيشه دو جداره
پر شده با آرگون با مقدار
پوششي کم ( low-e
)coating

گلخانهها [.]6

انتقال نور

انتقال سوالر

0/81

0/72

2/7

0/74

0/52

1/7

0/74

0/43

1/1

0/72

0/69

مقدار

U-value

1/84

شکل  -9طرحواره يک فتوولتائيک نيمه شفاف با شيشه دوجداره [.]6

transmissivity factor

2
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کاهش مقدار  U-valueدر مواد پوششي مورد استفاده در گلخانهها برای
کاهش تقاضای انرژی گلخانهها اهميت داشته و شيشه فتوولتائيک با تهويه
طبيعي در اين راستا پيشنهاد ميشود .ثابت شده است که شيشه فتوولتائيک
دو جداره با تهويه طبيعي در مقايسه با سيستم شيشهای جاذب تک جداره
متداول ميتواند مصرف انرژی تهويه مطبوع را تا  28درصد کاهش دهد .شيشه
فتوولتائيک دارای مزايايي است که در آنها طيف نور عبوری تقريبا با نور
برخوردی يکسان است و يک عايق خوب گرما برای گلخانههاست زيرا انتقال
حرارت توسط تابش کاهش مييابد .شکل  9يک شيشه فتوولتائيک برای
استفاده در گلخانهها را نشان ميدهد .اين طراحي ميتواند به طور قابل توجهي
بيشگرمايش را کاهش داده و باعث کاهش نياز سرمايش شود .پوشش کم باعث
افزايش مقدار  U-valueدر شيشه ميشود ،زيرا بخش اعظمي از تابش امواج
بلند ،بازتاب مييابد .با استفاده از اين روش ،بازده تبديل انرژی ماژولهای
فتوولتائيک به طور چشمگيری افزايش مييابد .با انتخاب بازه مناسب برای
مقدار  U-valueشيشههای فتوولتائيک دو جداره ،نياز گرمايش نيز ميتواند
کاهش يابد .به طور کلي ،ماژولهای فتوولتائيک نيمه شفاف گزينه مناسبي
برای گلخانهها هستند .آنها طول عمر بيش از  20سال دارند و هزينههای
نگهداری ناچيزی دارند.
 -2-2جمع کنندههاي حرارتي خورشیدي

حرارتي زميني برای گرمايش و سرمايش گلخانهها را ارزيابي کردند [ .]25يک
جمع کننده خورشيدی صفحه مسطح به مساحت  2/18متر مربع 200 ،ليتر
مخزن ذخيره آب گرم و  200ليتر مخزن ذخيره آب سرد برای کنترل دمای
گلخانه در  20درجه سلسيوس در  10متر مکعب استفاده شد .نتايج نشان دادند
که سيستم هنوز نياز به برق از شبکه دارد ،اما اين اميدواری وجود دارد که به
اندازه کافي شرايط مناسب را برای گياهي مانند فلفل فراهم کند.

شکل  -10گلخانهای مجهز به جمع کنندههای حرارتي خورشيدی صفحه مسطح و
خطوط لوله گردش هوا [.]8

1

يک جمع کننده حرارتي خورشيدی به عنوان واحدی تعريف ميشود که گرما
را با جذب تابش خورشيد جمع ميکند .انرژی تابش خورشيد به شکل تابش
الکترومغناطيسي از طول موج مادون قرمز (طوالني) تا نور فرابنفش (کوتاه)
است .امروزه جمع کنندههای حرارتي خورشيدی به عنوان ماژولهای آب گرم
خورشيدی شناخته ميشوند .با اين وجود ،به نامهای مختلفي مانند جمع کننده
سهموی خط ي ،2برجهای خورشيد ی 3يا بخاریهای هوای خورشيد ی 4نيز
ناميده ميشوند .جمع کنندههای حرارتي خورشيدی را ميتوان با يا بدون
متمرکزکننده طراحي کرد [ .]22جمع کنندههای حرارتي خورشيدی
متمرکزکننده معموال از سيستمهای پيچيدهای برای توليد الکتريسيته از طريق
گرمايش يک سيال کاری برای راهاندازی يک توربين متصل به ژنراتور الکتريکي
استفاده ميکنند .از سوی ديگر ،جمع کنندههای حرارتي خورشيدی در
ساختمانهای مسکوني و تجاری برای گرمايش فضا و نيز به طور گستردهای در
گلخانه ها مورد استفاده قرار ميگيرند [.]23
 -1-2-2جمع کنندههاي حرارتي خورشیدي صفحه مسطح

5

استفاده از جمع کنندههای حرارتي خورشيدی صفحه مسطح در گلخانهها
عمدتا به منظور کاهش بارهای گرمايشي است تا اينکه يک راهکار باشد .اين
عمل را ميتوان با بازده حرارتي نامطلوب محصوالتشان در بازار توضيح داد .با
اين حال ،به دليل هزينه کم در چندين کاربرد استفاده ميشوند .به عنوان مثال،
محققان عملکرد حرارتي يک گلخانه را با  10جمع کنندههای خورشيدی آبي
صفحه مسطح که در آن از مواد تغيير فاز دهنده )PCM(6به عنوان ذخيره
کننده انرژی حرارتي استفاده شد ،مورد بررسي قرار دادند (شکل  .)10نتايج
نشان دادند که سيستم پيشنهادی ميتواند از  18تا  23درصد کل نياز روزانه
انرژی حرارتي گلخانه را به مدت  3-4ساعت در مقايسه با سيستم گرمايش
متداول تامين کند [ .]24در پژوهش ديگری محققان امکان استفاده از انرژی

Solar Thermal Collectors
Solar Parabolic Troughs
Solar Towers
4Solar Air Heaters

 -2-2-2جمع کنندههاي حرارتي خورشیدي متمرکزکننده

لنز فرنسل يکي از رايجترين متمرکزکنندههای مورد استفاده در جمع
کنندههای حرارتي خورشيدی است .هزينه پايين و سهم آن در بازده حرارتي،
لنز فرنسل را برای کاربردهای گلخانهای جذاب ميکند [ .]6همچنين توسط
محققان تأييد شده است که جمع کنندههای حرارتي خورشيدی لنز فرنسل در
مقايسه با جمع کنندههای غير متمرکز ،از لحاظ بازده ،خروجي حرارتي و دوره
گردش کار بهتر عمل ميکنند [ .]6به عنوان مثال ،محققان دو گلخانه مجهز
به لنزهای فرنسل خطي و نقطهای7را بررسي کردند (شکل  .)11هر دو جمع
کننده خورشيدی دارای رديابهای خورشيدی دو محوره8بودند تا اطمينان
حاصل شود که نور خورشيد به طور دقيق توسط جمع کننده خورشيدی به
صورت عمودی رديابي ميشود .نتايج آزمايشها نشان داد که جمع کننده
حرارتي خورشيدی مجهز به لنز فرنسل نقطهای دارای عملکرد  7تا  12درصدی
نسبت به جمع کننده حرارتي خورشيدی مجهز به لنز فرنسل خطي است [.]8
عالوه بر اين ،از نظر دسترسي انرژی در واحد سطح و همچنين بازده حرارتي،
جمع کننده حرارتي خورشيدی مجهز به لنز فرنسل نقطهای نسبت به جمع
کننده حرارتي خورشيدی مجهز به لنز فرنسل خطي عملکرد بهتری داشت
(شکل  .)12بازده حرارتي جمعکننده حرارتي خورشيدی متمرکزکننده
ميتواند با استفاده از سيستمهای ردياب خورشيدی افزايش يابد [ .]6محققان
از لنزهای فرنسل خطي در يک گلخانه که دارای سامانه انرژی فتوولتائيک بود،
استفاده کردند [ .]8اين ردياب در داخل شيشه دو جداره قرار داده شد تا لنز
را از گرد و غبار و شرايط آب و هوايي محافظت کند .لنزهای فرنسل خطي کل
سقف گلخانه را پوشش ميدهند .اين سيستم قادر است ساالنه انرژی الکتريکي
 29کيلو وات بر مترمربع و انرژی حرارتي تا  518مگا ژول بر متر مربع توليد
کند .عالوه بر اين ،در تحقيقات ذکر شده است که سيستم الکتريکي برای
سيستم رديابي ،نياز به انرژی کمتر از  2درصد انرژی ساالنه را دارد.
Flat plate solar thermal collectors
Phase change material
Linear and spot Fresnel lenses
8dual-axis solar trackers
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جمع کننده سهموی نزديک به  5کيلو وات بر متر در حاليکه برای گيرندههای
فرنسل بين  10تا  15کيلو وات بر متر است .مقدار بيشتر انرژی در دسترس در
واحد روزنه جمع کنندههای لنز فرنسل به دليل سيستم ردياب دو محوره آنها
نسبت به ردياب تک محوره جمع کننده سهموی است.
 -3-2ذخیره انرژي حرارتي

عوامل زيادی در گلخانه وجود دارند که بايد برای رشد مطلوب گياه مورد توجه
قرار گيرند .شرايط آب و هوايي در گلخانه بايد به طور مداوم برای کنترل
نيازهای محيطي گياه حفظ شوند .بنابراين ،پايداری دمايي و رطوبت در داخل
گلخانهها ضرورت دارد .در اين راستا ،فناوریهای ذخيره سازی انرژی حرارتي
نه تنها برای کاهش تقاضای انرژی حرارتي گلخانهها بلکه همچنين برای
پايدارسازی شرايط مطلوب برای محيط گلخانه مورد توجه قرار ميگيرند .بازده
ذخيره انرژی حرارتي به شدت تحت تاثير مواد ذخيرهکننده و مخزن مورد
استفاده قرار دارد .محققان از مواد ذخيرهکننده مختلفي مانند هوا ،آب و PCM
استفاده کردهاند [ .]26سيستمهای ذخيره انرژی حرارتي معموال با استفاده از
مخزنهای ذخيرهسازی عايقبندی شده برای حفظ مقدار انرژی حرارتي در روز
و شب استفاده ميشوند [.]28

شکل  -11طرحواره لنزهای فرنسل نقطهای و خطي در ترکيب با جمع کنندههای
حرارتي خورشيدی [.]6

 -1-3-2مواد تغییر فاز دهنده ( )PCMبراي ذخیره انرژي حرارتي

شکل  -12تغييرات دمای روزانه داخل يک گلخانه مجهز به لنزهای فرنسل نقطهای و
خطي در ترکيب با جمع کنندههای حرارتي خورشيدی [.]17

 -3-2-2خالصه کاربرد جمع کنندههاي حرارتي خورشیدي در گلخانهها

جمع کنندههای حرارتي خورشيدی متمرکزکننده را ميتوان به عنوان
مناسبترين گزينه برای دريافت انرژی در دمای باال دانست که اين مورد با
استفاده از جمع کنندههای صفحه مسطح قابل دستيابي نيست .به دليل
خروجي باالتر دمايي ،ميتوان آنها را برای گرمايش گلخانه مناسبتر دانست .از
ميان دستگاههای متمرکزکننده ،لنز فرنسل به دليل دقت باال ،بازده ليزری عالي
و هزينه کمتر ،مناسبترين انتخاب ميباشد .کشف لنزهای فرنسل پلي متيل
متاکرالت (PMMA)1باعث تغيير و تحول صنعت لنز و صنعت انرژی خورشيدی
به دليل بهبود شاخص شکست و پايداری حرارتي آن شده است .به طور عمده،
لنزهای فرنسل را ميتوان از نظر نسبت تمرکز مانند نقطه تمرکز و خط تمرکز
به ترتيب با نسبتهای تمرکز باالتر و پايينتر طبقهبندی کرد .در مقاالت
لنزهای فرنسل با تمرکز نقطهای برای کاربردهای انرژی حرارتي ترجيح داده
ميشوند ،زيرا اندازه گيرنده کوچک آنها باعث کاهش تلفات حرارت ميشود.
برای گلخانهها ،يک لنز فرنسل با گيرنده ردياب تک يا دو محوره ميتواند به
راحتي انرژی حرارتي مورد نياز برای گرمايش فضا را تامين کند .لنزهای فرنسل
همچنين ميتوانند با ماژولهای  PV/Tبه منظور کاربردهای چند منظوره
ترکيب شوند .محققان ،از يک لنز فرنسل خطي روی سقف يک گلخانه استفاده
کردند تا تابش مستقيم خورشيد را بر روی يک ماژول  PV/Tبه منظور توليد
توان الکتريکي و حرارت تمرکز دهند .در مقايسه با جمع کنندههای غير
متمرکزکننده ،متوسط بازده حرارتي لنزهای فرنسل و ديگر جمع کنندههای
متمرکزکننده ،به دليل نسبت تمرکز باالتر و تلفات حرارتي کمتر ،بيشتر است.
هنگام مقايسه عملکرد و هزينه يک جمع کننده لنز فرنسل با يک جمع کننده
سهموی ،سيستم لنز فرنسل بهترين گزينه از نظر هزينه و انرژی در دسترس
است .تراکم توان خطي ،بر حسب کيلو وات بر هر متر طولي از گيرنده برای
polymethyl methacrylate

1

8

ذخيره انرژی حرارتي با استفاده از PCMها برای گرمايش گلخانهها به سال
 1980باز ميگردد .اغلب PCMهای مورد استفاده شامل ،CaCl2.6H2O
 Na2SO2.10H2Oو  Paraffinهستند [PCM .]6ها در کاربردهای گلخانه بسيار با
اهميت هستند زيرا بازه ضريب عملکرد )COP(2مناسبي برای سيستمهای
ذخيرهسازی دارند .محققان از کلسيم کلريد هگزا هيدرات به عنوان يک PCM
در يک گلخانه با سطح  30متر مربع استفاده کردند (شکل  .)13آزمايشات
انجام شده نشان دادند که  COPسيستم کلي در بازه  2تا  3/5قرار دارد که
مناسب است [PCM .]8ها نيز در ترکيب با جمع کنندههای حرارتي خورشيدی
در گلخانهها مورد استفاده قرار ميگيرند تا بتوانند بازده سيستم را بهبود
ببخشند .به عنوان مثال ،بخاریهای هوای خورشيدی در ترکيب با  PCMقادر
به تامين  18تا  23درصد کل نياز روزانه انرژی حرارتي يک گلخانه برای 3-4
ساعت است [ .]6محققان مشاهده کردند که استفاده از  PCMدر گلخانه
ميتواند دمای داخلي را در سطح  15درجه سلسيوس در شب حفظ کند در
حاليکه دما در خارج به  8درجه سلسيوس کاهش مييابد [ .]6همانطور که در
شکل  14نشان داده شده است ،بخاریهای هوای خورشيدی در ترکيب با
 PCMنيز در گلخانهها مورد استفاده قرار ميگيرند [ .]6نتايج نشان داده است
که دمای داخلي گلخانه را ميتوان با هزينههای کمتری با استفاده از يک PCM
مناسب کنترل کرد (جدول .)8

شکل  -13يک گلخانه مجهز به مواد تغيير فاز دهنده و اجزای آن [.]14

coefficient of performance

2
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کننده حرارتي خورشيدی فصلي با خاک را برای گلخانه از طريق نرم افزار
شبيهسازی سيستمهای گذرا-ترنسيس )TRNSYS(2شبيهسازی کردند [.]8
طرح کلي سيستم در شکل  17آورده شده است .اين سيستم از U-pipe
جاسازیشده در زمين و متصل به يک جمعکننده خورشيدی استفاده ميکند.
زيرمجموعه گرمايش گلخانه ،رادياتورهای مويرگي3است .نتايج نشان داد که
 92/8درصد از انرژی حرارتي در مخزن آب زيرزميني تلف شده که باعث تلفات
انرژی ساالنه  12/7درصد ميشود .شکل  18مقايسهای از مقادير دمای خاک
با و بدون ذخيره انرژی حرارتي را نشان ميدهد.

شکل  -14بخاریهای خورشيدی خنک شونده با هوا در ترکيب با مواد تغيير فاز
دهنده برای يک گلخانه [.]8

جدول  -8خواص ترموفيزيکي مواد تغيير فاز دهنده مورد استفاده در گلخانهها [.]17
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شکل  -15يک سيستم لوله زميني افقي در (الف) -گلخانه و (ب) -حين اجرا [.]6

 -2-3-2استفاده از خاک به عنوان ذخیره کننده انرژي حرارتي

عالوه بر کاربرد  PCMدر گلخانهها ،خاک نيز در ذخيرهسازی انرژی حرارتي
استفاده ميشود ،زيرا ويژگيهای خاص زيادی دارد .خاک دارای توانايي ذخيره
انرژی حرارتي در طول سال به يک روش منظم است .از خاک به عنوان مبدل
حرارتي برای کاهش دمای داخلي گلخانهها استفاده ميکنند .خاک همچنين
به عنوان يک چاهک گرما برای کاربردهای پمپ گرمايي استفاده ميشود .عالوه
بر اين ،خاک دارای پتانسل خوبي برای ذخيره انرژی حرارتي توليدشده توسط
جمع کنندههای خورشيدی است [ .]20در اقليمهای گرمسيری که در آن نياز
سرمايشي باالست ،مبدلهای حرارتي زميني به طور گستردهای به عنوان يک
روش سرمايش غيرفعال استفاده ميشوند که بسيار کم هزينه و سازگار با محيط
زيست هستند .محققان عملکرد سرمايشي يک سيستم لوله زميني افق ي1
( )HETSرا برای يک گلخانه بررسي کردند (شکل  HETS .)15با طول 38/5
متر به عمق  1متر حفر شد .حداکثر  COPدر تابستان بيشتر از فصل زمستان
و روزهای آفتابي به ترتيب  2/04 ،3/56و  0/77گزارش شد .بازده سرمايش
 HETSدر تابستان  74/84درصد بود [ .]20در پژوهش ديگری عملکرد حرارتي
يک سيستم گرمايش خورشيدی با ذخيره انرژی زيرزميني فصلي برای استفاده
در گلخانه تحليل شد [ .]6جزئيات سيستم ذخيره انرژی در شکل  16نشان
داده شده است .اين سيستم ذخيره انرژی 4970 ،متر مکعب خاک زيرزميني
برای ذخيره حرارت توليدشده از جمع کنندههای خورشيدی در فصلهای غير
گرمايش از طريق مبدلهای حرارتي  ،U-tubeاستفاده ميکند .نتايج نشان
دادند که اين سيستم قادر به ذخيره انرژی  331/9گيگا ژول در فصل بدون
گرماست و  208/9گيگا ژول از اين انرژی در گرمايش فضای گلخانه استفاده
ميشود COP .الکتريکي کل سيستم  8/7محاسبه شد که حتي بهتر از سيستم
گرمايش پمپ حرارتي متداول است .محققان عملکرد حرارتي سيستم ذخيره
horizontal earth tube system
Transient Systems Simulation

1
2

شکل  -16يک سيستم گرمايش خورشيدی با ذخيره سازی انرژی حرارتي فصلي [.]8

شکل  -17طرح واره سيستم حرارتي خورشيدی فصلي با ذخيره کننده خاک [.]30

شکل  -18مقايسه دمای خاک با و بدون ذخيره سازی انرژی حرارتي [.]30
Capillary Radiators

3

9

احسان سرلکي ،غالمرضا چگيني ،ايمان مرزبان ،حميدرضا بخشي
 -3-3-2بخاريهاي خورشیدي خنک شونده با هوا براي ذخیره انرژي حرارتي

بخاریهای هوای خورشيدی1به طور گستردهای در گلخانهها همراه با
برای اهداف ذخيره سازی انرژی استفاده ميشوند .برای شرايط شديد اقليمي
بخاریهای هوای خورشيدی همراه با  PCMميتوانند دمای هوای داخلي
گلخانه را  15درجه سلسيوس حفظ کنند که برای کشت گوجه فرنگي ايده آل
است [ .]28نتايج آنها نشان داد که اين سيستم ميتواند  31درصد از نياز
گرمايش را در شبانه روز تامين کند .در پژوهش ديگری محققان نشان دادند
که جمع کنندههای هوای خورشيدی به کمک  PCMميتوانند بازده کلي
سيستم را برای حفظ دمای گلخانه در دمای  15درجه سلسيوس افزايش دهد،
در حاليکه دمای بيرون  8درجه سلسيوس است [.]6
PCM

 -4-3-2بخاريهاي خورشیدي خنک شونده با آ ب 2براي ذخیره انرژي

خورشیدي

آب به عنوان يک ماده ذخيره ساز انرژی حرارتي در گلخانه به علت ويژگيهای
خاص سيالي آن استفاده ميشود .آب در هنگام گرم شدن تغييرات شيميايي
ندارد .آب معموال به عنوان ماده هادی از جمع کننده خورشيدی به سمت مبدل
حرارتي  U-tubeدر گلخانه از طريق مخزن ذخيره سازی حرارتي استفاده
ميشود .يک مثال برای اين کاربرد در شکل  19نشان داده شده است [.]8
بيش از  62درصد از حرارت ذخيره شده برای گرمايش فضا از طريق چنين
سيستمي در دسترس است.

[ .]30يافتهها نشان ميدهند که حفاری گودال تا عمق مشخصي ،دمای
پايدارتری در گلخانه ايجاد کرده که حتي تحت تاثير دمای محيط قرار نميگيرد.
سيستم ذخيره سازی انرژی حرارتي فصلي ،ظرفيت کافي برای ذخيره و تامين
انرژی مورد نياز برای گرمايش فضا در گلخانه را دارد .در يک عمق مشخص،
خاک در طول سال دارای دمای پايداری است .در آزمايشي مشخص شد که
دمای خاک در عمق  10متر در دمای  17/5درجه سلسيوس پايدار است [.]30
مشاهده شده است که ظرفيت گرمايي خاک لخت تقريبا برابر با  14/4وات بر
متر مربع است .با اين حال ،انرژی ذخيره شده به علت هدايت تلف ميشود.
مقدار تلفات ساليانه گرما در خاک حدود  12/7درصد است [ .]6از اينرو،
عايقبندی به منظور کاهش تلفات گرمايي در چنين مواردی ضروری است.
لولهکشي هنوز هم يک فرايند پر هزينه در سيستمهای ذخيره انرژی حرارتي
با خاک است .برخالف روشهای حفر گودالهای متداول ،انتقال لوله به خاک
ميتواند به عنوان روش جايگزين برای کاهش هزينههای مذکور انجام شود.
روش انتقال لوله تنها با استفاده از يک لوله فلزی تک جداره به عنوان يک روش
جايگزين برای حلقه  Uلوله ،پيشنهاد ميشود.
 -4-2پمپ حرارتي

پمپهای حرارتي به علت مزايای خاصي که توسط فناوریهای ديگر ارائه
نميشوند ،در گلخانهها به طور گستردهای مورد استفاده قرار ميگيرند.
پمپهای حرارتي هنگاميکه هوا سرد و يا در شب مورد نياز است به عنوان يک
دستگاه گرمايش يا برای تامين سرمايش در گلخانهها هنگاميکه هوا خيلي گرم
است مورد استفاده قرار ميگيرند [ .]8عالوه بر اين ،پمپهای حرارتي نيز
ميتوانند برای کنترل رطوبت نسبي هوا در گلخانه استفاده شوند .از بررسي
مقاالت مشخص است که پمپهای حرارتي برای حفظ پايداری دما در گلخانهها
مناسب هستند.
 -1-4-2پمپهاي حرارتي با منبع زمیني

شکل  -19جمع کننده آبي خورشيدی و سيستم ذخيره انرژی حرارتي [.]6
 -5-3-2خالصه يافتهها از کاربرد ذخیره انرژي حرارتي در گلخانهها

سيستمهای ذخيره انرژی حرارتي با خاک قادر به حفظ دمای گلخانه در دمای
 20درجه سلسيوس ميباشند که برای اکثر گياهان ايدهآل است .مبدل حرارتي
در درون خاک حفاری شده3و در اطراف ديوارههای گلخانه (مبدل حرارتي دفن
مويرگي) 4قرار داده ميشوند .مبدلهای حرارتي زميني )EAHE(5برای استفاده
در گلخانهها بسيار مناسب هستند .محققان نشان دادهاند که کاهش دمای
داخلي در  2/8درجه سلسيوس در ساعات اوج تابستان وجود دارد [ .]29انتظار
ميرود که گلخانههای دارای  EAHEدارای توانايي کاهش تقاضای سرمايش
 30درصدی در اوج پيک در فصل تابستان باشند به طوريکه محققان گزارش
دادهاند که دمای گلخانه را ميتوان در دمای  13-15درجه سلسيوس حتي در
زمستان از طريق سيستم ذخيره انرژی فصلي زيرزميني با خاک حفظ کرد
Solar air heaters
Solar water heaters
backfilled
4capillary buried heat exchanger
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پمپهای حرارتي با منبع زمين ي 6برای کشاورزان در گلخانهها پيشنهاد
ميشوند .شکل  20نصب لولههای مبدل حرارتي با منبع زميني را به صورت
افقي نشان ميدهد .نصب لولههای مبدل حرارتي با منبع زميني نيز ميتواند به
صورت عمودی انجام شود [ .]30مقايسه عملکرد حرارتي سيستمهای گرمايشي
در گلخانههايي که از پمپ حرارتي عمودی با منبع زميني )VGSHP(7و پمپ
حرارتي افقي با منبع زميني )HGSHP(8استفاده ميکنند ،در شکل  21آورده
شده است .هر دو سيستم عمودی و افقي بر روی دو گلخانه شيشهای با اندازه
يکسان نصب شدهاند و هر کدام دارای مساحت  30متر مربع هستندHGSHP .
تا عمق  2متر ،در حاليکه  VGSHPتا عمق  60متر حفاری شدند .دومين
سيستم پمپ حرارتي از مبرد  R-22استفاده ميکند و برای جلوگيری از انجماد
پمپ گردش کرده و  25تا  30درصد مخلوط اتيلن گليکول-آب در آن استفاده
ميشود .از نتايج تجربي ،مقادير  COPبرای  HGSHPو  VGSHPبه ترتيب 3/3
و  3/5گزارش شدند .ميتوان نتيجهگيری کرد که  VGSHPبيشتر از HGSHP
مناسب است .با اين حال ،به اين نکته بايستي اشاره داشت که هزينه نصب
 VGSHPبيشتر از  HGSHPاست.

Earth–air heat exchangers
Ground source heat pumps
Vertical ground source heat pump
8Horizontal ground source heat pump

1

5
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راهکارهای پايدار صرفهجويي انرژی در سيستمهای گلخانه با استفاده از فناوریهای انرژیهای تجديدپذير

شده توسط ذخيره سازی فصلي خورشيدی را تامين ميکند .بازده انرژی و
اکسرژی سيستمهای پمپ حرارتي با منبع زميني به عنوان تابعي از عمق برای
فصل گرما بررسي شد [ .]6نتايج نشان داد که با افزايش عمق منبع گرما (زمين)
برای فصل گرما ،بازده انرژی و اکسرژی افزايش مييابد.
 -2-4-2خالصه يافتهها از کاربرد پمپهاي حرارتي در گلخانهها

سيستمهای پمپ حرارتي با سيستمهای متداول گرمايش ،تهويه و تهويه
مطبوع )HVAC(3از نظر هزينه ،بازه  COPو دوره بازگشت سرمايه قابل رقابت
هستند .به همين دليل ،پمپهای حرارتي در کاربردهای مورد نياز برای
گرمايش و سرمايش بسيار مورد توجه ميباشند .پمپهای حرارتي زمين
گرمايي به علت هزينههای عملياتي کمتر و بازه  COPبيشتر بطور گستردهای
در گلخانهها نسبت به پمپهای حرارتي متداول استفاده ميشوند .بيشترين
مصرف انرژی سيستمهای پمپ حرارتي مربوط به کمپرسور است که حدود 84
درصد کل مصرف توان را مصرف ميکند .از اينرو ،بازده کمپرسور بايد برای
کاهش مصرف انرژی در اولويت باشد .بعضي از عوامل تاثيرگذار بر بازده پمپ
حرارتي شامل چرخه يخزايي  4،اتالف ناشي از شروع و توقف (عمليات غير
پيوسته) ،اتالف در بار جزئي ،پيچيدگي ناشي از مبدل حرارتي بين کندانسور و
تبخيرکننده ،تغييرات با دمای خارجي ،مخلوط سيال مبرد ،اثر حداکثر دما ،اثر
بخار در ورودی به تبخير کننده و بازده موتور پمپ حرارتي هستند.

شکل  -20گلخانه و مبدلهای حرارتي زميني حفر شده به عمق  2متر [.]8

شکل  -21گلخانه با مبدل حرارتي افقي و عمودی [.]8

پمپهای حرارتي با منبع خورشيدی و زميني1را ميتوان برای گرمايش و
هم سرمايش در مناطق با اقليمهای مختلف استفاده کرد [ .]8محققان
سيستمهای پمپ حرارتي به کمک خورشيد2را با ذخيره انرژی حرارتي فصلي
در مخازن سطحي بررسي کردند [ .]6آنها گزارش دادند که دمای انتقال مخزن
ذخيرهسازی و  COPساليانه برای چنين سيستمهايي که امکان ذخيره فصلي
انرژی در مخزن سطحي با عمق دفن کم دارند ،بسيار چشمگير است .محققان
يک دستگاه ذخيره انرژی حرارتي را که با يک سيستم پمپ حرارتي خورشيدی
ترکيب شده بود برای گرمايش استفاده کردند و آناليز انرژی و اکسرژی را در
اين سيستم انجام دادند [ .]8آنها نشان دادند که  COPپمپ حرارتي و بازده
اکسرژی با افزايش طول واحد ذخيره کننده انرژی حرارتي کاهش مييابند.
هنگاميکه ذخيره انرژی حرارتي شارژ ميشود ،صرفهجويي انرژی الکتريکي بيش
از  50درصد ميشود .محققان نشان دادند که سيستم ترکيبي يک پمپ حرارتي
زمين گرمايي با جمع کننده حرارتي خورشيدی برای گرمايش مناسب است
[ .]8محققان يک مدل ترکيبي پمپ حرارتي زمين گرمايي با جمع کننده
حرارتي خورشيدی را آناليز کردند که اين سيستم به يک سيستم ذخيرهسازی
حرارتي برای تامين بار گرمايي و آب داغ خانگي نياز داشت .نتايج نشان دادند
که متوسط بهرهوری ساالنه برای گرمايش محيط تا ميزان  26درصد افزايش
مييابد [ .]8سيستم ترکيبي مزايای خاصي دارد .از نظر اقتصادی و فني مناسب
بوده و ميتواند به جای سيستمهای متداول استفاده شود [ .]6محققان يک
سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي در ترکيب با جمع کننده خورشيدی را با
ذخيره فصلي ارائه دادند [ .]6ذخيره سازی در فصلهای غير گرما انجام و در
تابستان زمين به عنوان يک منبع برای استخراج گرما از ساختمان استفاده شد.
در زمستان ،جمع کنندههای حرارتي خورشيدی اولويت بيشتری نسبت به
پمپهای حرارتي دارند و ساختمان توسط سيستم ترکيبي گرم ميشود .گرمای
استخراج شده از خاک توسط پمپ حرارتي حدود  75درصد از حرارت ذخيره
Solar and ground coupled heat pumps
Solar aided heat pump

نتیجهگیري

در اين تحقيق ،فناوریهای انرژی تجديدپذير برای گلخانهها بررسي شدند.
برخي از يافتههای حاصل از پژوهش را ميتوان به صورت زير بيان کرد:
 ماژولهای فتوولتائيک نيمه شفاف ميتوانند بهعنوان يک ماده پوشش
دهنده سقف در گلخانهها برای مقاصد چند منظوره استفاده شوند .چنين
موادی نور طبيعي کافي را انتقال داده و همچنين توليد الکتريسيته را به
طرز موثری تامين ميکنند ،زيرا دمای سلول از محدوده خاصي تجاوز
نميکند .الکتريسيته توليد شده ميتواند برای روشنايي ،آبياری و
سيستمهای پمپ حرارتي مورد استفاده قرار گيرد.
 استفاده مناسب از ذخيره انرژی حرارتي فصلي از طريق مبدلهای
حرارتي عمودی زميني به راحتي ميتواند نياز گرمايشي گلخانهها را در
مناطق با اقليمهای مختلف پاسخ دهد .برای چنين کاربردی ،پلي اتيلن
ميتواند انتخاب مناسبي از مادهای عايق با هدايت حرارتي و هزينه کم
باشد.
 سيستمهای پمپ حرارتي خورشيدی ميتوانند نياز گرمايش و سرمايش
گلخانهها را با هزينهای مناسب فراهم کنند .اين سيستمها معموال مقادير
 COPبيش از  3دارند که خيلي قابل توجه است.
 مواد تغيير فاز دهنده ميتوانند در گلخانهها به منظور کاهش هزينههای
گرمايش فضا در ترکيب با جمع کنندههای حرارتي خورشيدی برای
بهبود انرژی حرارتي سيستم ،مورد استفاده قرار گيرند که در مناطق با
اقليم شديد بسيار زياد است.
 دوره بازگشت سرمايه سيستمهای گلخانهای از نظر صرفهجويي در انرژی
از  4تا  8سال بسته به نوع انرژی مورد استفاده و دادههای آب و هوايي
متفاوت است.
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.پوششي مورد استفاده در سيستمهای گلخانهای متداول توضيح داد
 استفاده از فناوریهای، راهکارهای پايدار برای رفع اين مشکالت،بنابراين
انرژی تجديدپذير برای کاهش مصرف انرژی در بخش گلخانهای و توقف
.انتشار گازهای گلخانهای مرتبط با آنهاست
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