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چكيده
برد در ساختمانهاي صفر انرژي در منظور كارهاي بادي و خورشيدي بهسنجي استفاده از انرژيهدف از اين مقاله، پتانسيل

محاسبات الزم بر روي اطالعات آماري منظور برآورد اوليه انرژي بادي و خورشيدي در اين ايستگاهبه. استزنجانشهر 
شود كه از نتايج مشاهده مي. انجام شده استساله 50در يك بازه زماني هاي نو ايران گيري شده توسط سازمان انرژياندازه
خوبينسبتا ي اين امر است كه از استعداد و قابليت كه نشاندهندهدر نيمي از طول سال داراي آسمان صاف بودهن زنجا

ميانگين داراي زنجانشود كههمچنين از نتايج ديده مي. براي استفاده از انرژي تجديدپذير خورشيدي، برخوردار است
استعداد و قابليت بااليي براي استفاده از انرژي تجديدپذير بادي، متر بر ثانيه است، در نتيجه از9/1سرعت ساليانه 
.برخوردار نيست

.، سرعت باد، ميزان ابرناكيزنجانساختمان صفر انرژي، :كليديهايواژه

مقدمه
ظ در حقيقـت بـه لحـا   . شودهاي خانگي صرف سرمايش و گرمايش ميصد انرژيدر50د كه تقريباً دهآمار و ارقام نشان مي

بندي مناسب و نيز عدم استفاده از مصالح مرغوب و يـا عـدم تطـابق سـاختمان بـا شـرايط اقليمـي و        بندي و درزعدم عايق
اي نه چندان دور با مشكالت و ها بخصوص در ايران بسيار باالست تا جايي كه در آيندهفرهنگي، مصرف انرژي در ساختمان

هاي طبيعت اسـت كـه   ، استفاده از انرژييكي از راهكارها. وبرو خواهيم شدرمعظالت كمبود انرژي و اعتبارات مربوط به آن
.]1[صورت رايگان در اختيار ما قرار داده است و در دوره كوتاه مدت همانند سوخت هاي فسيلي تمامي نداردخداوند به
هـاي فسـيلي در   هايي كه مصرف سوخت و انـرژي هاي صفر انرژي اصطالحي است كه براي نسل جديد ساختمانساختمان

لي هـاي فسـي  ها از سـوخت به سبب آنكه در اين ساختمان. آنها وجود ندارد و يا بسيار محدود است در نظر گرفته شده است
شود، لذا عاري از گاز كربنيك بوده و داراي سيستمهاي جامعي براي افزايش راندمان انرژي، كاهش مصرف آب استفاده نمي

هـا در  با توجه به تغييرات الگوهاي شهرنشيني مدرن، ايـن دسـته خـاص از فنـاوري    . ]2[و به حداقل رساندن ضايعات است
بر اساس اين دانش كه رويكرد جديدي در مساله . اندتر شدهها كاربرديتر نظير برجهاي مرتفعزمينه طراحي و ساخت سازه

هاي مهندسي براي مهار آنها به چـالش و زمينـه   و كاربرد روشهاي موجود در طبيعت ساخت و ساز است، استفاده از انرژي
هاي تجديدپذير بـادي  سنجي استفاده از انرژيدر اين مقاله، پتانسيل. ]2[جديد تحقيقات تئوري و صنعتي تبديل شده است

. انجام شده استزنجانمنظور استفاده در ساختمانهاي صفر انرژي در شهر و خورشيدي به
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مورد مطالعهايستگاه ومنطقه 
جه در35مابينوغربي كشوردر قسمت مركزي و شمالشود،برده مياستان زنجان كه از آن به عنوان فالت زنجان نيز نام

النهار دقيقه طول شرقي از نصف52درجه و 49دقيقه تا 1درجه و 47دقيقه عرض شمالي و 15ودرجه37دقيقه تا 25و 
اين شهر در منطقه اذربايجان واقع شده اسـت و جمعيـت   . شهرستان زنجان استاستاناين مركز . گرينويچ واقع شده است

و خلخـال و طـارم زنجان از شمال بـه شهرسـتان   .]3[استنفر بوده1036873، برابر با 1390طبق سرشماري سال آن بر
محـدود  چاراويمـاق و نشـان ماههاي و از غرب به شهرستانزرين آبادو يدارقاز جنوب به و طارم و ابهرو از مشرق به ميانه

آمـده  2و 1هـاي آن در شـكل ماتيزنجان در كشور و تقساستان تيموقع.]4[متر ارتفاع دارد1663است و از سطح دريا 
.]4[است

تقسيمات استان زنجان: 2شكل موقعيت استان زنجان در كشور: 1شكل 

در زنجـان بـراي ايسـتگاه همديـدي    ... هاي ميزان ابرناكي، سرعت و جهت باد و هاي مورد نياز در اين مقاله شامل دادهداده
در بخـش آمـار و اطالعـات    . تهيـه گرديـد  ]5[كه از بخش آمار و اطالعات سازمان هواشناسي كشـور باشد ميزنجاناستان 

هاي همگنـي، اسـتقالل و كفايـت انجـام     رل كيفي صورت گرفته و كليه آزمونها كنتسازمان هواشناسي كشور بر روي داده
ها، پس از پـردازش و بررسـي اوليـه ايسـتگاه،     هاي آماري مذكور بر روي دادهبنابراين با اطمينان از انجام آزمون. شده است

و دوره زمــاني زنجــانمختصــات جغرافيــايي ايســتگاه1در جــدول . هــاي تابشــي و بــادي نمــوديماقــدام بــه تحليــل داده
.]5[شودگيري اطالعات تابشي و بادي مشاهده ميميانگين

مختصات ايستگاه مورد مطالعه: 1جدول 
دوره زماني مورد مطالعه)متر(ارتفاع از سطح دريا )درجه(عرض جغرافيايي )درجه(طول جغرافيايي تگاهنام ايسرديف
1955-29/4841/3616632005زنجان1

هاي تابشي بررسي آماري داده
نده اسـت،  كشور ايران بواسطه قرارگيري روي كمربند خورشيدي زمين و با توجه به اينكه يك چهارم مسـاحت آن را پوشـا  

بينـي شـده بـراي اسـتفاده از انـرژي      پـيش نوع كـاربرد  . موقعيت بسيار خوبي از لحاظ استفاده از انرژي خورشيد را داراست
هاي خورشيدي و توليد برق براي اسـتفاده در  كنشيرينهاي صفر انرژي، استفاده از آبگرمكن و آبخورشيدي در ساختمان

.]7[شودمالحظه ميمناطق مختلف بر اساس مولفه هاي تابش3در شكل .]6[هاي ديگر ساختمان استبخش
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مناطق مختلف بر اساس مولفه هاي تابش:3شكل

بان بر مبنـاي كسـري از   منظور تعيين مناطق با كمترين ميزان ابرناكي با توجه به اينكه ميزان ابرناكي آسمان توسط ديدهبه
يت به اين مطلب كه حتي در روزهاي كامال صاف و آفتابي نيز هميشه ابرهاي پراكنـده در  شود و نيز با عناهشت گزارش مي
عنـوان روزهـاي   شوند، تعداد روزهايي كه ميزان ابرناكي آنها برابر صفر تا دو هشـتم گـزارش شـده بـود بـه     آسمان رويت مي

سـپس ميـانگين ماهانـه و سـاالنه     . شـد پرتابش براي ايستگاه همديدي مورد مطالعه در طول دوره آماري تعيين و شمارش
الزم به ذكر است كـه  . گيري و بحث مورد استفاده قرار گرفتتعداد روزهاي داراي آسمان صاف محاسبه شده و جهت نتيجه

با توجه به حجم عظيم اطالعات مستخرج از محاسبات و محدوديت صـفحات مقالـه، در مقيـاس ماهانـه و سـاالنه بـه ارائـه        
.روزهاي با كمترين ميزان ابرناكي اين دوره آماري اكتفا گرديدميانگين تعداد 

هاي باديبررسي آماري داده
هـاي  هاي تجديدپذير بدليل دائمي بودن و ارزاني نسبي آن در مقايسه بـا سـاير انـرژي   استفاده از انرژي باد در زمينه انرژي

ي از نيروي باد نسـبت بـه سـاير منـابع در دسـترس انـرژي       قيمت تمام شده توليد انرژي الكتريك. پاك در اولويت قرار دارد
توان با بكـارگيري تجهيـزات توليـد    هاي تجديدپذيرميبا گسترش فرهنگ استفاده از انرژي. تر استتجديدپذير بسيار پايين

بـا  . ]2[باشـد ي نيروي باد به توليد پراكنده برق براي مشتريان پرداخت كه اين امر از اهداف وزارت نيرو نيز مـي برق بوسيله
سـازي نيـروي بـرق در    ها اسـت لـذا بـا ذخيـره    ين سرعت وزش باد در ساعات شب بيشتر از ساير زمانتوجه به اينكه ميانگ

پتانسـيل بـاد، بـراي    . شودساعات شب، از انرژي ذخيره شده در طول روز براي تامين انرژي الكتريكي ساختمان استفاده مي
هـاي بـادي ايسـتگاه    مقاله يك تحليل آمـاري روي داده در اين . توليد انرژي پاك، در بسياري از نقاط ايران قابل توجه است

محاسبات الزم بر روي اطالعات به منظور برآورد اوليه انرژي باد در اين ايستگاه. نيز انجام شده استزنجاندر استان زنجان
ها سعي شـده محاسـبات   با توجه به نوع داده. ]5[هاي نو ايران انجام شده استانرژيگيري شده توسط سازمانآماري اندازه
همچنـين جهـت وزش بـاد غالـب،     . ابتدا سرعت باد در ماههاي مختلف مطالعه شده اسـت . ساله انجام گيرد50در يك بازه 

. صد باد غالب و سرعت باد غالب نيز بررسي گرديده استدر
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نتايج
نتايج انرژي خورشيد

هاي قبل گفته شد، براي رعايت اختصار فقط ميانگين ماهانه و ساالنه تعداد روزهاي داراي كمترين ميـزان  چنانچه در بخش
نتايج . آمده است4ج اين محاسبات در شكل نتاي. ابرناكي در طي دوره آماري براي ايستگاه مورد مطالعه محاسبه شده است

درصـد از  54در حـدود  زنجانشود كه ايستگاه از نتايج مشاهده مي. استسپتامبرنشان داد كه بيشترين روز آفتابي در ماه 
بـراي  نسـبتا خـوبي  ي اين امـر اسـت كـه از اسـتعداد و قابليـت      كه نشاندهندهطول سال داراي آسمان صاف و آفتابي بوده

همچنين نتايج مربوط به تعداد روزهاي با آسمان ابـري كـه تعـداد    . تفاده از انرژي تجديدپذير خورشيدي، برخوردار استاس
ايـن  . آمـده اسـت  5روزهايي هستند كه ميزان ابرناكي آنها برابر هفت هشتم تا هشت هشتم گزارش شده اسـت، در شـكل   

نتايج . شوندعنوان روزهاي نامطلوب شناخته ميانرژي خورشيدي بهسنجي استفاده ازروزها در محاسبات مربوط به پتانسيل
شـود كـه در مـاه    از شكل ميزان اشعه خورشيدي روزانه افقي ديده مـي . استمارسدر ماه نشان داد كه بيشترين روز ابري 

ابي ماهيانـه ديـده   همچنين از شكل مجمـوع سـاعات آفتـ   . ايمتابش را داشتهژوئن بيشترين تابش و در ماه دسامبر كمترين
.ايمكمترين ساعات آفتابي را داشتهدسامبربيشترين ساعات آفتابي و در ماه جواليشود كه در ماه مي

ميانگين ماهانه تعداد روزهاي با آسمان ابري: 5شكلميانگين ماهانه تعداد روزهاي با آسمان آفتابي: 4شكل 

مجموع ساعات آفتابي ماهيانه: 7شكله افقيميانگين اشعه خورشيدي روزان: 6شكل

نتايج انرژي باد
با توجه به اينكه پتانسـيل انـرژي بـاد نصـب     . نشان داده شده استزنجانميانگين سرعت باد ماهيانه براي شهر 8در شكل 

متر بر ثانيـه خـوب   4/5-7/6متر بر ثانيه مرزي، 5/4-4/5متر بر ثانيه ضعيف، 5/4توربين بادي در سرعت متوسط كمتر از 
در ارزيـابي  رازنجـان توان منطقه ، لذا مي]8[شودمتر بر ثانيه عالي ارزيابي مي7/6تا خيلي خوب و براي سرعتهاي باالتر از 

.طبقه بندي كرد2بادخيزي به صورت جدول 
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توزيع سرعت متوسط ماهانه: 8شكل

ارزيابي بادخيزي:2جدول 

تعداد ماهنوع ارزيابي

12ضعيف

0مرزي
0خوب

0عالي

يدپـذير بـادي، برخـوردار    شود كه ايستگاه زنجان از استعداد و قابليت بااليي براي استفاده از انرژي تجدمياز نتايج مشاهده 
در طول سـال جهـت بـاد ثابـت     . جهت غالب باد در طول سال براي ايستگاه زنجان نشان داده شده است9در شكل . نيست
. باشـد اي بـراي نيروگـاه مـي   ها مهم است و ثابت بودن جهت باد مزيـت عمـده  در امر چيدماني توربيناين موضوع. باشدمي

. نشان داده شده است10ت باد غالب نيز در شكل همچنين درصد باد غالب و سرع

توزيع جهت غالب باد در طول سال: 9شكل
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سرعت و درصد باد غالب در طول سال: 10شكل

نتايج كلي
سـال در شـهر   % 54ها مشخص است كه از داده. هاي ماهيانه و ساليانه بادي و خورشيدي آورده شده استداده4در جدول 

ابري است و مناسب استفاده از انرژي زنجانسال در شهر % 17ابي و مناسب استفاده از انرژي خورشيدي است و آفتزنجان
. بـراي اسـتفاده از انـرژي خورشـيدي برخـوردار اسـت      نسـبتا خـوبي  از پتانسيل زنجاندر مجموع شهر . خورشيدي نيست

انگين باد ماهيانه شهر زنجان كمتر از حد مطلوب شهر زنجان مشخص است كه سرعت ميهاي بادي همچنين با بررسي داده
.براي استفاده از انرژي باد است

گيرينتيجه
منظور كاربرد در ساختمانهاي صـفر انـرژي در   هاي بادي و خورشيدي بهسنجي استفاده از انرژيهدف از اين مقاله، پتانسيل

محاسـبات الزم بـر روي اطالعـات آمـاري     در اين ايستگاهمنظور برآورد اوليه انرژي بادي و خورشيدي به. استزنجانشهر 
در بيشتر از نيمي از زنجانشود كه از نتايج مشاهده مي. هاي نو ايران انجام شده استگيري شده توسط سازمان انرژياندازه

براي اسـتفاده  خوبينسبتا از استعداد و قابليت زنجاني اين امر است كه كه نشاندهندهطول سال داراي آسمان صاف بوده
متر بر ثانيه اسـت،  9/1داراي ميانگين سرعت ساليانه زنجانكه جايياز آن. از انرژي تجديدپذير خورشيدي، برخوردار است

.در نتيجه از استعداد و قابليت بااليي براي استفاده از انرژي تجديدپذير بادي، برخوردار نيست
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]5[هاي ماهيانه و ساليانه بادي و خورشيديداده:4جدول 

ماه
مجموع ساعات 
آفتابي ماهيانه

جهت باد غالب درصد باد غالب 4*سرعت باد غالب ميانگين تعداد روزهاي آفتابي

ژانويه 6/149 ٩٠ 22 34/12 9/10
فوريه 7/153 ٩٠ 2/20 13/12 5/9
مارس 4/185 ٩٠ 6/16 75/12 7/8

آوريل 4/215 ٩٠ 4/13 92/18 1/7
مي 7/271 ٩٠ 4/13 52/11 13

ژوئن 4/339 ٩٠ 6/14 96/12 9/23
ژوئيه 7/345 ٩٠ 1/17 6/14 4/26

آگوست 1/334 ٩٠ 19 4/14 3/26
سپتامبر 5/304 ٩٠ 2/17 72/11 27
اكتبر 5/240 ٩٠ 5/17 49/10 1/19

نوامبر 1/167 ٩٠ 6/18 31/11 13
دسامبر 1/136 ٩٠ 3/21 93/11 9/10

ليانهسا 2/2843 ٩٠ 5/17 34/12 8/195

ماه
ميانگين تعداد
روزهاي ابري

)سانتيگراد(درجه حرارت هوا  خورشيدي روزانه افقي اشعه 
kWh/m²/d

m/sسرعت باد  

ژانويه 5/9 5/2 - 57/2 8/1
فوريه 5/8 7/0 - 45/3 2

مارس 2/10 5/4 4/4 31/2
آوريل 4/9 5/10 15/5 31/2

مي 6/4 1/15 19/6 95/1
ژوئن 4/0 9/19 31/7 2

ژوئيه 2/0 3/23 03/7 10/2

آگوست 1/0 1/23 5/6 2
سپتامبر 2/0 9/18 48/5 69/1

اكتبر 3 13 83/3 54/1
نوامبر 7 4/6 78/2 54/1

دسامبر 2/9 8/0 21/2 59/1
ساليانه 3/62 11 75/4 9/1


