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اجاقخورشیدی
 مقدمه

از میان تمام منابع انرژی تجدیدپذیر، بیشترین توجه بشر به انرژی خورشیدی معطوف شده است. استفاده از این 
انرژی، از دهه ۱۹۷۰، به عنوان یک راه حل برای کاهش اســتفاده از منابع فســیلی و ســوخت های هسته ای برای یک 
کیزه تر مورد توجه واقع شــد. انرژی خورشــیدی پتانســیل بســیار باالیــی برای تولید انــواع دیگر انرژی  محیط زیســت پا
را دارد: الکتریکــی، حرارتــی، شــیمیایی و هــر ســوخت قابل حمل ونقل. در عصر حاضر از انرژی خورشــیدی توســط 

سیستم های مختلف استفاده می شود که عبارت اند از:
 تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک

 استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی

کــه از انرژی حرارتی خورشــیدی اســتفاده می کنــد و می تواند  اجــاق خورشــیدی در واقع جز سیســتم هایی اســت 
مصارف خانگی و صنعتی داشته باشد.

یافت انرژی خورشــیدی و متوســط ســاعت آفتابی ســاالنه بیش از ۲٬۹۰۰ ســاعت،  کشــور ایران به لحاظ میزان در
یکی از کشورهای مناسب جهان است و انرژی خورشیدی در آینده سهم قابل توجهی از انرژی مصرفی کشور را به 
خود اختصاص خواهد داد. کشور ایران به گفته متخصصان این فن با وجود ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دوسوم آن 
و متوســط تابش 5٫5 – 5٫4 کیلووات ســاعت بر مترمربع در روز، یکی از کشــورهای با پتانسیل باال در زمینه انرژی 
خورشــیدی معرفی شــده اســت. برخی از کارشناسان انرژی خورشــیدی گام را فراتر نهاده و در حالتی آرمانی ادعا 
یافت انرژی تابشــی می تواند انرژی  کــه ایــران در صورت تجهیز مســاحت بیابانی خود به ســامانه های در می کننــد 

گسترده ای از منطقه را نیز تأمین و در زمینه صدور انرژی فعال شود ]۱[. موردنیاز بخش های 

 تاریخچه اجاق خورشیدی
تاریخچــه اســتفاده از اجاق های خورشــیدی بــه قرن هجدهم میــادی برمی گــردد و اولین آزمایــش روی اجاق های 

خورشیدی به وسیله یک فیزیک دان آلمانی به نام هاسن انجام شده است )۱۶5۱-۱۷۰۸( ]۲[.
در ســال ۱۷۶۷، یــک فیزیک دان فرانسوی-سوئیســی به نام هــوراک، تاش کرد که از انرژی خورشــیدی برای پختن 
کس های  غذا استفاده کند. همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، او یک محفظه درست کرد که دارای با

چندالیه شیشه ای بود. این محفظه داخل یک صفحه مشکی رنگ برای جذب حرارت قرار گرفته بود ]۳[.

ک ]4[  شکل 1- اولین اجاق خورشیدی ساخته شده توسط هورا
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کــه دارای ۸ آینــه جانبی بود و توانســت طی  در ســال ۱۸۷۶، آدامــز یــک اجــاق خورشــیدی چندوجهــی ســاخت 
کــه اولیــن آب گرمکن  ۲ ســاعت بــرای ۷ ســرباز غــذا بپــزد ]5[. کارنــس کمــپ، یــک تولیدکننــده آمریکایــی بــود 
خورشــیدی تجاری برای اســتحمام و شست وشــو ظروف را اختراع کرد. اولین اجاق خورشــیدی تجاری به وسیله 

کوش در سال ۱۹45 تولید شد ]۶[. یک شخص هندی به نام سری 

 شکل 2- نمونه اولین اجاق خورشیدی تجاری تولید شده ]۷[

کــه به کمک آن  کرد  در ســال ۲۰۰۰، فانــک یــک اســتاندارد بین المللی برای تســت اجاق های خورشــیدی تدوین 
یابی نمود ]۸[. می توان نتایج و منحنی های عملکرد اجاق های خورشیدی را ارز

 اصول عملکرد اجاق خورشیدی
اصــول کار اجــاق خورشــیدی جمع آوری پرتوهای مســتقیم خورشــید در یک نقطــه کانونی و افزایــش دما در آن 
نقطه است. به طور کلی اجاق های خورشیدی نور خورشید را در ناحیه ای متمرکز می کنند و انرژی نور خورشید 
گرمایــی می تواند برای پخت وپز مصرف شــود. منبــع انرژی در  کــه این انرژی  گرمایی تبدیل می شــود  بــه انــرژی 
این دســتگاه ها فقط نور خورشــید اســت. اجاق خورشــیدی نیاز به ناحیه ای دارد که چندین ساعت در روز در 

معرض آفتاب باشد. 
 امــروزه طرح هــای متنوعــی از این سیســتم ها وجود دارد که این طرح هــا در مکان های مختلفــی از جمله آفریقای 
جنوبی و هند آزمایش شــده و به نتایج خوبی نیز رســیده اند ]۹[. اســتفاده از این اجاق ها به ویژه در مناطق شرقی 

کمبود سوخت مواجه هستند، بسیار مفید خواهد بود. که با مشکل  ایران 

  طبقه بندی اجاق های خورشیدی
اجاق های خورشیدی می توانند به سه طبقه اصلی تقسیم بندی شوند:

 اجاق های خورشیدی متمرکز کننده )سهموی(
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اجاق های خورشیدی متمرکز کننده )سهموی(
ی جسم موردنظر  اجاق خورشــیدی متمرکز کننده اساســًا شــامل بازتابنده ای اســت که پرتوی تابش خورشــید را رو
کــه قابلیت حرکــت دادن بازتابنده را دارد؛  )بــرای مثــال ظــرف غذا( متمرکز می کنــد؛ همچنین نگه دارنده ای دارد 
که بازتابنده را به سمت خورشید بچرخاند. در شکل 4 نمونه ای از این اجاق نشان داده شده است. اندازه  طوری 

گرمای حاصل از آن به  دست می آید. و قیمت بازتابنده بر اساس ظرفیت 

 شکل 3- طبقه بندی اجاق های خورشیدی ]10[

 اجاق های 
خورشیدی

 اجاق های 
جعبه ای

CPCبخار مواد 
شیمیایی

سیال آلی

 اجاق های 
غیر مستقیم

بی آیینهباآیینه 

 اجاق های 
متمرکز کننده

 اجاق های 
متمرکز کننده 
عبور دهنده

 اجاق های 
متمرکز کننده 

بازتابنده

دوتایی

تکی

چندتایی

کروی

استوانه ای

فرسنل

قابل 
جمع شدن

ثابت

کم عمق

محوری

عمیق

پارابولیک

 اجاق های خورشیدی جعبه ای
 اجاق های خورشیدی غیرمستقیم )ترکیبی(

 این طبقه بندی اصلی را می توان به موارد دیگری مطابق شکل ۳ تقسیم بندی نمود:
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اجاق های خورشیدی جعبه ای
ایــن نــوع اجاق هــای خورشــیدی از پدیــده گلخانــه ای بــرای پخت غذا اســتفاده می کنند. یک شیشــه شــفاف یا 
کنند  کوتاه می توانند از آن عبور  ی جعبه عایق شــده را می پوشــاند و به این ترتیب، امواج با طول موج  پاســتیک رو
و در ادامه پوشــش ســیاه داخل آن، این تابش را جذب می کند. با افزایش دمای سینی داخلی، انرژی با طول موج 
کــه از آن عبور کند.  بلندتــر بازتابیــده می شــود. پوشــش شیشــه ای به ایــن تابش با طول مــوج بلند اجــازه نمی دهد 
که به دمای تعادلی برسد، افزایش می یابد. دمای تعادلی هنگامی حاصل می شود  دمای داخل محفظه تا زمانی 
که انرژی ورودی خورشــید، با اتاف انرژی برابر شــود. برای افزایش عملکرد این نوع اجاق ها، بازتابنده مســطحی 
به جعبه اضافه می شــود. این نوع اجاق می تواند تعدادی بشــقاب غذا را در برگیرد. غذا داخل آن نمی ســوزد، زیرا 
دمای آن پایین است. به علت سبک وزن بودن، حمل ونقل اجاق خورشیدی جعبه ای آسان است. شکل 5 یک 

نمونه اجاق خورشیدی جعبه ای و شکل ۶ اجزای یک اجاق خورشیدی جعبه ای را نشان می دهد.

 شکل 5- اجاق خورشیدی جعبه ای ]12[

 شکل 4- اجاق خورشیدی متمرکز کننده )سهموی( ]11[
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 شکل 6- اجزای اجاق خورشیدی جعبه ای ]13[

اجاق های خورشیدی غیرمستقیم )هیبریدی(
کاربــرد در فضــای آشــپزخانه و یــا هنگامی کــه تابــش  اجاق هــای خورشــیدی جعبــه ای و متمرکز کننــده، قابلیــت 
خورشید مسدود شده است را ندارند. در اجاق های خورشیدی غیرمستقیم با روش های متعدد این امکان فراهم 

کرد. شده است. از جمله می توان به استفاده از سیال آلی، بخار و یا مواد شیمیایی اشاره 
کلکتور صفحه تخت  که از ســیال آلی اســتفاده می کنند، این ســیال از طریق بازتابنده ســهموی یا  در اجاق هایی 
کار اجاق هایی  گرم و طبق اصل ترموســیفون در آشــپزخانه برای پخت وپز استفاده می شود. طرز  خارج آشــپزخانه 
که سیال  که از سیال آلی استفاده می کنند، با این تفاوت  کار می کنند نیز مانند اجاق هایی است  که با بخار آب 
عامــل در ایــن نــوع اجاق هــا، فشــار بخار پایینــی دارد. در ایــن روش، غذا در محفظه دو پوششــی پخته می شــود. 
کار می کنند  کنش های برگشت پذیر جذب و دفع  اجاق های خورشــیدی غیرمســتقیم مواد شــیمیایی بر مبنای وا
گرمازای جذب بخار/ گرمای الزم برای پخت وپز از فرایند  گیر است.  گرما گرمازا و دیگری  که یکی از این فرایندها 
گاز از طریق ماده شــیمیایی تأمین می شــود، ســپس گرمای خورشید باعث می شــود که بخار/گاز که جذب ماده 
گیر جدا و در محفظه ای جمع آوری و ذخیره شود، در واقع ماده  گرما شیمیایی شده از ماده شیمیایی طی فرایند 

شیمیایی جاذب احیا می شود.

 شکل ۷- شماتیک یک اجاق خورشیدی غیرمستقیم یا هیبریدی ]14[
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گرمایش خورشیدی  ناپایدار بودن 
یکــی از مهم تریــن چالش هــای اســتفاده از انرژی خورشــیدی برای تأمیــن گرمایش در اجاق های خورشــیدی این 
گرمایش خورشیدی در کل طول شبانه روز در دسترس  گرمایش خورشــیدی ناپایدار است. انرژی  که انرژی  اســت 
نیســت و همچنین میزان انرژی گرمایش خورشــیدی در طول روز متفاوت اســت و این مسئله را ایجاد می کند که 

کرد. به طور مثال نتوان از اجاق خورشیدی برای پخت وپز در زمان غروب استفاده 

گرمایش خورشیدی:  محدودیت سطح مقطع برای جذب 
گرما تبدیل  که انرژی خورشیدی توسط صفحات جاذب به  کارکرد اصلی اجاق خورشیدی بدین  صورت است 

چالشهایموجوددراستفادهازاجاقخورشیدیوکاربردفناورینانو
گرفت.  در ســال ۲۰۱4 ســرمایه گذاری در برق تجدیدپذیر از ســرمایه گذاری خالص در نیروگاه های فسیلی پیشی 
ســریع ترین رشــد و نیز بیشــترین افزایش در ظرفیت تجدیدپذیرها، به بخش برق با پیشــتازی ســه فناوری بادی، 
خورشــیدی فتوولتاییــک و برق آبــی تعلــق داشــت. کاهــش چشــمگیر هزینه هــا، به ویــژه در مورد برق خورشــیدی 
گرمایش مؤثر بوده اســت و نشــان می دهد  گســترش برقی شــدن وســایل حمل ونقل و  فتوولتاییک و برق بادی، در 
کنــون تجدیدپذیرها در  کــه امکان همپوشــانی بیشــتری بین بخش های مختلف در آینده وجود خواهد داشــت. ا
بســیاری از کشــورها، به ویژه در بخش برق در ســطح گســترده ای در برابر سوخت های فســیلی رقابت پذیر هستند 

.]۱5[
یســت محیطی، نیــاز به جایگزینی منابــع تجدیدناپذیر  بــا توجــه بــه افزایش روزافزون نیــاز به انرژی و نگرانی های ز
آالینــده مثــل ســوخت های فســیلی بــا منابــع تجدیدپذیــر بیشــتر احســاس می شــود. یکــی از منابــع در دســترس 
گرمایــش خورشــیدی در  گســترده آن اســتفاده از  کاربردهــای  تجدیدپذیــر، انــرژی خورشــیدی اســت و یکــی از 
گزینه مناسب برای جایگزینی روش های سنتی پخت وپز با  اجاق های خورشیدی است. اجاق خورشیدی یک 

که عبارت اند از: سوخت های فسیلی است ولی درعین حال دارای یک سری چالش های مهم است 
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کارکرد بهتر، الزم نیست سطح مقطع بیشتری مهیا شود ولی از طرفی هم محدودیت  می شود و برای افزایش دما و 
یم و هم افزایش سطح مقطع باعث به کارگیری ماده بیشتر و نهایتًا وزن و هزینه بیشتر می شود. فضا دار

 عایق بندی اجاق خورشیدی
گرمای  یکــی از مســائل تأثیرگــذار در عملکرد اجاق های خورشــید، عایق بندی سیســتم برای جلوگیــری از اتاف 
که عاوه بر عایق بندی جعبه و دیواره های اجاق  کرد این است  که باید به آن توجه  حاصل شده است و نکته ای 
گرمای خورشیدی  خورشــیدی، عایق بندی قســمت های شفاف اجاق خورشیدی نظیر شیشــه های عبور دهنده 

نیز اهمیت دارد ]۱۶[.

فناورینانودراجاقخورشیدی
کرد: کاربردهای فناوری نانو در اجاق خورشیدی را می توان در موارد زیر خاصه 

کمک فناوری نانو گرمایی در اجاق های خورشیدی به   افزایش توان ذخیره سازی انرژی 
کــه در باال هم اشــاره شــد، عــدم قابلیت اســتفاده در کل روز اســت، لذا  یکــی از چالش هــای اجــاق خورشــیدی 

گرمایش خورشیدی را ذخیره نمود. کمک فناوری نانو  می توان به 
کــه بتوان با اســتفاده از آن ها، درز  یــک راه اســتفاده از نانوعایق هــای حرارتی با ضریب رســانایی بســیار کم اســت 
کــم، جلــوی هــدر رفــت انــرژی گرمایی  دیــواره و جعبــه اجــاق خورشــیدی را پوشــاند و در عیــن ضخامــت و وزن 
کــه اجاق خورشــیدی بتواند در مدت زمان بیشــتری در طول  ذخیره شــده گرفتــه شــود و ایــن امــکان را فراهم آورند 
روز مورداســتفاده قرار گیرد و خاصیت ناپایدار بودن و عدم دســترس پذیری کامل انرژی خورشیدی را جبران کند 

.]۱۷[
گزینه هــا بــرای ذخیــره انــرژی خورشــیدی اســتفاده از مــواد تغییرفازدهنده )۱PCM( اســت  یکــی دیگــر از بهتریــن 
گرمایــی قابل ذخیــره باالیــی دارند. اســتفاده از این مواد با یک ســری مشــکات هم همراه اســت که  کــه ظرفیــت 
کم و نقطه ذوب باال. برای غلبه بر این مشــکات، راه حل  کم، حرارت مخصوص  گرمایی  عبارت اند از: رســانش 
که نقش اساســی در بهبود عملکرد حرارتی این  پیشــنهادی اضافه نمودن نانوذرات به مواد تغییرفازدهنده اســت 
یت( ویژگی های مــواد تغییرفازدهنده  مــواد دارنــد. با ترکیب نانــوذرات و مواد تغییرفازدهنــده )ســاخت نانوکامپوز
در راســتای رســیدن بــه خواص موردنظر بــرای کاربری اجاق خورشــیدی، تغییر می کند و ذخیره انــرژی حرارتی در 
اجاق هــای خورشــیدی بــرای مواقع کم آفتاب و بدون آفتاب انجام می شــود. با کمک افــزودن نانوذرات با درصد 
که عبارت اند از: مناسب به مواد تغییرفازدهنده ویژگی های مدنظر برای ماده ذخیره ساز انرژی به دست می آیند 

 افزایش رسانش حرارتی باال
 افزایش مقاومت و استحکام مواد

کاهش هزینه  

طرح واره عملکردی اجاق گاز خورشیدی با استفاده از فناوری نانو در شکل ۸ نمایش داده شده است ]۱۷[.
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که در شــکل ۸ نمایش داده شــده اســت، سیســتم از چند جزء تشکیل شده اســت: اجاق خورشیدی  همان طور 
کاربری در زمــان غروب و یــا حتی شــب را دارد. یک  ســهموی، مبــدل حرارتــی و پمپ هــا. ایــن سیســتم قابلیــت 
یــت نانومواد  ی نانوکامپوز ی محفظه روغــن مبدل حرارتی که حــاو گرمــای خورشــید را رو متمرکزکننــده ســهموی، 
یت می شــود. این عمــل باعث افزایش  تغییرفازدهنــده اســت، متمرکــز می کند که باعــث افزایش دمای نانوکامپوز
دمــای آب و در نهایــت تولیــد بخــارآب می شــود. این بخار در طــول لوله عبــور می کند و هم زمــان می تواند گرمای 
موردنیاز اجاق خورشیدی بیرون و داخل را تأمین کند. با افزایش نانوذرات به مواد تغییرفازدهنده، ظرفیت ذخیره 

انرژی تا ۳۰درصد افزایش پیدا می کند ]۱۷[.

کمک فناوری نانو گرمایی در اجاق های خورشیدی به   افزایش توان جذب انرژی 
افزایش جذب حرارت در اجاق های خورشیدی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در بهینه سازی عملکرد اجاق های 
که از طرفی باعث  خورشــیدی اســت. یکی از راه های افزایش جذب حرارت، افزایش ســطح مقطع جاذب است 
بزرگ تر شــدن ابعــاد اجــاق خورشــیدی و به کارگیری مــواد بیشــتر و درنهایت افزایــش هزینه می شــود. راه بهتری که 
کمــک فناوری نانو اســت. بــا توجه بــه تحقیقات  پیشــنهاد می شــود، بهبــود عملکــرد حرارتــی جــاذب حرارتی به 
ی ارتقــای عملکرد دمایی اجاق خورشــیدی، مثبت  انجام شــده، نقــش به کارگیــری نانوجاذب های متخلخل رو

یابی شده است ]۱۸[.  ارز
کار آزمایشــگاهی برای اعتبارســنجی  یاضی انجام شــده و هم زمان  در بررســی تأثیــر ایــن روش، مدل ســازی های ر
ی بهبود عملکرد دمایی اجاق خورشــیدی  نتایــج عــددی صورت گرفته اســت و تأثیرگــذاری مواد نانوســاختار رو

ثابت شده است. 

ح واره عملکردی اجاق خورشیدی با فناوری نانو مواد تغییرفازدهنده ]1۷[  شکل 8- طر
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 شکل 9-جزئیات جاذب های نوین برای بهبود عملکرد دمایی اجاق خورشیدی ]19[

 شکل 10- شماتیک و جزئیات اجزای اجاق خورشیدی موردمطالعه ]19[

ی آن انجام شــده، در شــکل ۱۰ نمایش داده  کار تحقیقاتی رو که مدل ســازی و  نمونه آزمایشــی اجاق خورشــیدی 
شده است.

ـــا جـــاذب  ـــو در ســـه حالـــت )نیمه دایـــره ای، مثلثـــی و ذوزنقـــه ای( ب در شـــکل ۱۱، مقایســـه پیکربنـــدی متخلخـــل نان
کـــه در تمامـــی ۳ حالـــت، دمـــای جـــاذب افزایـــش یافتـــه اســـت. معمولـــی مقایســـه شـــده اســـت و مشـــاهده می شـــود 

در تحقیقات انجام شــده، تأثیر نانوجاذب های متخلخل بررســی شــده و سه پیکربندی متخلخل در مقیاس نانو 
)نیمه دایره ای۲، مثلثی۳ و ذوزنقه ای4( مطابق شکل ۹ انجام شده است ]۱۹[.
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 شــکل 11 - تأثیــر پیکربنــدی متخلخــل نانو در ســه حالــت )نیمه دایره ای، 
مثلثی و ذوزنقه ای( روی دمای جاذب ]19[

 شــکل 12 - تأثیــر پیکربنــدی متخلخــل نانــو در ســه حالــت )نیمه دایره ای، 
مثلثی و ذوزنقه ای( روی دمای هوای محبوس در اجاق خورشیدی ]19[

که بیشــینه دمای جاذب معمولی ۱۱۰ درجه ســانتی  گراد اســت درحالی که  با توجه به شــکل ۱۱ مشــاهده می شــود 
بــرای جاذب هــای مثلثــی، نیمه دایــره ای و ذوزنقــه ای به ترتیــب ۱۳4٫۱ و ۱4۶٫۶ و ۱5۱٫۱ درجه ســانتی گراد اســت 
که برای حالت های ذوزنقه ای افزایش ۳۷٫4درصدی دمای جاذب نتیجه شــده اســت. با  و مشــخص می شــود 
ی بهینه کردن عملکرد اجاق  که مستقیم رو افزایش دمای جاذب، دمای هوای محبوس داخل اجاق خورشیدی 
خورشیدی و سریع تر شدن زمان پخت تأثیر دارد نیز افزایش پیدا می کند )شکل ۱۲( و باعث افزایش ۳۰٫۲درصدی 

دمای هوای داخل اجاق خورشیدی شده است.
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محصوالتصنعتی
در کشــور ایران، تحقیقاتی در زمینه اجاق های خورشــیدی انجام شــده است ولی آن چنان که باید به این فناوری 
هرچنــد ســاده ولــی پرکاربــرد پرداخته نشــده اســت و پژوهش های انجام شــده در حال حاضــر، هنوز به فــاز تولید 

گسترده نرسیده است. صنعتی 
گرفته اند، در  که در ســاخت آن ها از فناوری نانو بهره   در جهان محصوالتی مرتبط با اجاق خورشــیدی وجود دارد 

جدول زیر به معرفی برخی از این محصوالت پرداخته شده است.

شرکتنام محصولتصویر محصول

Nanosol 35-Gallon 
Capacity Portable 
Solar Water Heating 
Unit

Premium Solar 
LLC

]۲۰[ 

Anti-reflective 
coating low iron 
solar glass

CSG Holding 
Co. Ltd

]۲۱[ 

Solar Water Heater

Kaizen 
NanoLabs Pvt. 
Ltd.

]۲۲[

 جدول 1- نمونه ای از محصوالت صنعتی در جهان
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ازمجموعهگزارشهایصنعتیفناورینانودرصنعتانرژیمنتشرشدهاست

آبــگــرمــکــن هــای  در  ــانـــو  ــنـــاوری نـ فـ کـــاربـــردهـــای   
خورشیدی

آب شــیــریــن کــن هــای  در  ــو  ــانـ ــاوری نـ ــنـ فـ ــرد  ــ ــارب ــ ک  
خورشیدی

کاربردهای فناوری نانو در انرژی  
کاربردهای فناوری نانو در توربین های بادی  

کاربرد  نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی   
صنعت  در  نانوساختار  حرارتی  کاربرد  عایق های   

برق و انرژی
کاربرد نانوسنسورها در صنعت برق و انرژی  
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