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 چکیده

 جدیددی های دستاورد از استفاده سبب است آمده پدید اقتصاد و تکنولوژی،صنعت اشائه دلیل به که ای گسترده تحوالت
 خورشید:  های انرژی همچون پذیر تجدید انرژی از گیری بهره ضرورت نگرش این موجب به است گردیده امروزه جهان در

 گردیده اهمیت حائز  محیطی زیست های آلودگی کاهش و پایدار معماری توسعه جهت ژئوترمال و بیوماس ، بیوگاز ، باد ،

 حداکثر خورشید تابش از الزم تدابیر با توان می دارد قرار درجه 04 تا 52 جغرافیایی عرض در ما کشور آنکه دلیل به است
 بده رسیدن راهکارهای نیز و«  پایدار معماری« , »  پایداری»  بررسی و تعریف به داریم سعی مقاله این در لذا برد را بهره

 هدای پاندل توسد  حدال در و گذشته در خورشیدی انرژی همچون پذیر تجدید های انرژی از استفاده با«  پایداری»  این

 اطالعدات آوری جمد  با و تطبیقی - موردی و ،تحلیلی توصیفی روش با مقاله این حال.  بپردازیم( فتوولتاییک)خورشیدی
 جهت را کارهایی راه و پرداختهتهران  منطقه در خورشید تابش جهت و شدت تأثیر و اقلیمی شرای  بررسی به ای کتابخانه

 اهددا  و ضدرورت به رسیدن و خورشیدی انرژی سازی ذخیره به  راستا این در و دهیم ارائه را انرژی نوع این از یابی بهره

 . یابیم دست پایدار معماری
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  مقدمه

از مسائل  یکنیم که در آن همه چیز با شتاب در حال تغییر است و این تغییر شتابان بسیار یم یزندگ یاینک ما در جهان     

 د.کن یبا سرنوشت نا معین هدایت م یرا نیز دستخوش تغییر نموده و در مسیر یپذیرفته شده و به ظاهر قطع

ر چیزها بسیار دشوار شده است . محی  زیست ما در حال تخریب و حرکت در ثابت و متغیی یاین میان تغییر جنبه ها در

 رد.مشابه قرار دا یمرتب  با آن در وضعیت یانسان و پدیده ها یزندگ یهولناک است . همچنین معنا یمسیر

توسعه تضمین  یگوطرح موضوع توسعه پایدار است . این ال یانسان معاصر در مورد اینگونه مسائل دلیل اصل یحقیقت نگران در

نسل  ی, ثابت , پایدار بماند و بقا یچیزهایی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیدها  باق یکننده بقاء وثبات و پایدار

 .آینده را هم تضمین کنند یها

 یچهار چوب الگوکه مطابق با آنها بتوان طرح را در  یکالن یروشن شدن مفهوم طرح پایدار , شناسایی افق ها یآنکه برا حال

 .توسعه پایدار توجیح کرد

یعنی برای انجام هر «, توانایی انجام کار»عبارت است از  انرژی.باشدیم ریدپذیتجد یها یاستفاده از انرژ جیامر ترو نیا ی الزمه

 .ه و انرژی ثانویهتوانیم به دو گروه کلی تقسیم کنیم : انرژی اولیکاری به صر  مقداری انرژی است. به طور کلی انرژی را می

اند . مثالً نفت خام یا گاز طبیعی و انرژیهای ثانویه اولیه نوعی از انرژی هستند که هنوز به نوع دیگری تبدیل نشده انرژیهای

شود یا برق که از سوختهای اند, مثالً بنزین که از نفت خام گرفته میانرژیهایی هستند که از نوعی به نوع دیگر تبدیل شده

  آیدیا نیروی آب به دست میفسیلی 

 ر.کنند : انرژی تجدید پذیر و انرژی تجدید ناپذیبندی دیگر انرژی را به دو گروه تقسیم میدر تقسیم 

باشد و چون زمان اند و مناب  آنها محدود میتجدید ناپذیر انرژیهایی هستند که بعد از میلیونها سال ساخته شده انرژیهای

 ی.ی انرژیهای فسیلباشد. مانند  نفت خام, گاز, زغال سنگ و کلیهپذیر میالزم است مناب  آنها پایان زیادی برای تولید آنها

باشد و با مصر  آنها محی  زیست تجدیدپذیر, انرژیهایی هستند که در طبیعت وجود دارند و مناب  آنها محدود نمی انرژیهای

ی بحث توضیحات بیشتری در گرمایی, و انرژی آبی . ... در ادامهس, زمینگردد, مانند انرژی خورشیدی, بادی, بیوماآلوده نمی

 .شودمیآورده  یدیمورد این انرژی خورش

به گفته کارشناسان، تابش خورشد بزرگترین منب  تجدیدپذیر کره زمین است. به طوری که اگر فق  یک درصد از تابش 

گرفته شود ، میتواند کل تقاضای برق سالیانه جهان را تامین کند. صحراهای جهان توس  نیروگاه های حرارتی خورشیدی بکار
انرژی خورشیدی، وسیعترین منب  انرژی در جهان بشمار می رود. انرژی تابشی گسیل شده از خورشید به زمین در هر ساعت 

یده شده به سطح یک از مقدار کل انرژی مصرفی ساکنان زمین در طول یک سال بیشتر است. برای مثال انرژی خورشیدی تاب

درصد، دو  01مایل مرب  در صورت تبدیل به انرژی الکتریکی با کارایی  0011منطقه آزمایشی در نوادای آمریکا با مساحت 

 برابر مقدار انرژی تولیدی سالیانه نفت ایاالت متحده آمریکا خواهد بود. 

آنها روبرو هستیم, نیازمند اقدامات طوالنی مدت و حلهایی برای مشکالت زیست محیطی که امروزه با یافتن به راه دست
از جمله انرژی خورشیدی که مورد ای در جهت توسعه پایدار است. در این منظر, مناب  انرژیهای تجدید پذیر ریزی شدهبرنامه

ه مستحکمی بین است که رابط دلیلرسند. به همین حلها به نظر میترین و کارآمدترین راهیکی از باکفایتاصلی بحث ماست 

انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار وجود دارد. چرا که طبق یک تعریف توسعه پایدار عبارت است از: اطمینان از کیفیت 

 (qtd inAlshuwaikhat & Nkwenti, 2002) .زندگی بهتر  برای نسل حاضر و نسلهای آینده که دارای ابعاد مختلفی است
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:قیتحق نهیشیپ  

های گوناگونی است که در طبیعت موجود است از جمله سوختهای فسیلی که در اعماق زمین عامل و منشأ انرژی خورشید      
کنند. مواد آلی اند, انرژی آبشارها و باد, رشد گیاهان که بیشتر حیوانات و انسان برای بقای خود از آنها استفاده میذخیره شده

هستند, امواج دریاها, قدرت جزر و مد که براساس جاذبه و حرکت زمین به دور  که قابل تبدیل به انرژی حرارتی و مکانیکی

شود, اینها همه نمادهایی از انرژی خورشید هستند. خورشید یکی از مناب  مهم انرژی است که باید به خورشید و ماه حاصل می

کننده انرژی در به عنوان یک منب  مفید و تأمین تواندهای پیشرفته و پرهزینه نیاز نداشته و میآوریآن روی آورد زیرا به فن
حاج سقطی, اصغر, اصول و کاربرد انرژی خورشیدی,  انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران, )اکثر نقاط جهان به کار گرفته شود

 . (, چاپ اول ,ص الف0031تهران: 

 (.521آبادی, لیال, پیشین ص ابراهیمی  قوام)هنددتکنولوژیهای ملی را می این انرژیها به یک ملت فرصت ایجاد  و توسعه
مسأله انرژی خوریدی و استفاده از این منب  بسیار ارزشمند و الیتناهی در سالهای اخیر در سطح جهانی مطرح بوده است. این 

زیست نیز انرژی آزاد, بدون قیمت و قابل گردآوری و استفاده است و جالب آنکه در هنگام استفاده موجب آلودگی محی  

برابر بیشتر از آن است که جمعیت فعلی زمین بتواند  1111دارد نخواهد شد. مقدار انرژی که زمین از خورشید دریافت می

آنرا مورد استفاده قرار دهد و مهمتر اینکه این انرژی در انحصار شرکت یا کشوری نیست که بتواند در مورد آن محدودیتی 
های تجدیدپذیر در ساختمان, مجموعه مقاالت سومین تفاده از انرژی خورشیدی و سایر انرژیبعنونی, سالم, اس)ایجاد نماید

 (.0301, ص 0032سازی مصر  سوخت در ساختمان, تهران: همایش بهینه

 : قیروش تحق
 یول هارا در جهت استفاده از سل ییراه کار ها یکه قصد ارائه  رایاست ، ز یفوق از نظر هد  ، کاربرد قیروش تحق    

و  تی(است. به لحاظ ماهریدپذی)تجدیلیفس یها یانرژ یبه جا ریدناپذیتجد یبه عنوان انرژ یدیخورش یو انرژ یدیخورش
 وصورت گرفته است  یو هم بستگ یقیتطب-ی،موردیلی،تحلیفتوصی – یخیتار ی وهیابعاد و نحوه انجام کار، پژوهش فوق به ش

 استفاده شده است. یدانیو م یداده ها از روش کتابخانه ا یبه اطالعات و جم  آور یابیدست  یبرا

 یافته های تحقیق:

 انــرژی:-1

یعنی برای انجام هر کاری به صر  مقداری انرژی است. به طور کلی انرژی را «, توانایی انجام کار»انرژی عبارت است از      

انرژیهای اولیه نوعی از انرژی هستند که هنوز به نوع دیگری  .یهتوانیم به دو گروه کلی تقسیم کنیم: انرژی اولیه و انرژی ثانومی
اند, مثالً اند . مثالً نفت خام یا گاز طبیعی و انرژیهای ثانویه انرژیهایی هستند که از نوعی به نوع دیگر تبدیل شدهتبدیل نشده

 -سایت اینترنتی, وزارت نیرو)آیددست می شود یا برق که از سوختهای فسیلی یا نیروی آب بهبنزین که از نفت خام گرفته می

 (.معاونت ا مور انرژی

باشد و با مصر  آنها محی  زیست انرژیهای تجدیدپذیر, انرژیهایی هستند که در طبیعت وجود دارند و مناب  آنها محدود نمی

ی بحث توضیحات بیشتری در ادامه گرمایی, و انرژی آبی . ... درگردد, مانند انرژی خورشیدی, بادی, بیوماس, زمینآلوده نمی

 .شودمورد این انرژیها آورده می

 :تاریخچه انرژی

خورشید منب  عمده تولید انواع گوناگون انرژی در سطح کره زمین است. انسان ابتدا انرژی خورشید را جهت تولید آتش,      

مند گردید و توانست در پی ز نیروی حیوانات بهرهپختن غذا و گرم گردن خود در اختیار گرفت و پس از آن با رشد کشاورزی, ا
 آن از نیروی آب و باد که ارزانتر بود, استفاده کند و از آنها جهت توسعه کشاورزی و حمل و نقل استفاده کند. پس از آن با 
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واج یافت . در جهت بلندی در توسعه انرژی برداشته شد و سوختهای فسیلی به شدت ر« جیمز وات»اختراع موتور بخار توس  
کشف شد و توانست به سرعت مراحل   0313ابتدا, بزرگترین منب  انرژی تولیدی انرژی زغال سنگ بود. نفت خام در سال 

ی انرژی تثبیت هایی نظیر بنزین, گازوئیل, نفت سفید و ... جایگاه خود را در چرخهپیشرفت و تکامل را طی کند و با فرآورده

, گاز طبیعی وارد چرخه انرژی 0313رهای احتراق داخلی و موتور دیزل اختراع شد تا اینکه در سال کند. به دنبال آن, موتو

پذیرند, کشورهای پیشرفته دست به سوختهای فسیلی شد. با توجه به اینکه انرژی سوختهای فسیلی دارای منب  محدود و پایان
بدست آوردند  تا آنرا جایگزین  (E= MC2) انرژی انیشتینی جرم و ای را با استفاده از فرضیهکار شدند و انرژی هسته

سازی, مجموعه مقاالت سومین همایش بهینه سازی ازقندی روشناوند, علی, ساختمان, انرژی, بهینه)سوختهای فسیلی کنند

 (.513, ص 0032مصف سوخت در ساختمان, تهران: 

 انرژی و توسعه پایدار:

مشکالت زیست محیطی که امروزه با آنها روبرو هستیم, نیازمند اقدامات طوالنی مدت و حلهایی برای دست یافتن به راه     
ترین و کارآمدترین ای در جهت توسعه پایدار است. در این منظر, مناب  انرژیهای تجدید پذیر یکی از باکفایتریزی شدهبرنامه

انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار وجود دارد. چرا که  رسند. به همین دلیل است که رابطه مستحکمی بینحلها به نظر میراه

طبق یک تعریف توسعه پایدار عبارت است از: اطمینان از کیفیت زندگی بهتر  برای نسل حاضر و نسلهای آینده که دارای ابعاد 

 مختلفی است . 

 :وضعیت انرژی در جهان

صد از انرژی تجاری در دنیا از سوختهای فسیلی به دست در 31درصد از کل انری الکتریسیته جهان و  66در حدود      
 25در کل دنیا  0336باشد. در سال آید که شامل گرمایش, حمل و نقل الکتریسیته, تولید محصوالت و سایر مصار  میمی

درصد از  2ای , درصد از انرژی هسته 7درصد از گاز طبیعی,  21درصد از نفت,  06درصد از انرژی مصرفی از زغال سنگ , 

درصد از انرژیهای تجدید پذیر به دست آمده است .به طور کلی در بخش الکتریسیته, مصر  متداول  00انرژی آب )سدها( و 

درصد از انرژی مورد  52گردد. در آسیا باشد که به طور عمده از سدها  تأمین میدرصد می 7/01از انرژی تجدید پذیر 
آسیا بزرگترین مصر  کننده انرژی در دنیا خواهد بود . مصر   2101شود. تا سال یاستفاده از سوختهای فسیلی تأمین م

باشد و در طول دو دهه اخیر میزان رشد یک تا سه درصد در هر میلیون تن نفت می 7/3جهانی انرژی در حال حاضر معادل 

 (.525سال بوده است. .) ابراهیمی قوام آبادی, لیال  پیشین, ص 

 ایران:وضعیت انرژی در 

ایران در کمربند خورشیدی واق  شده و دارای زمین های بال استفاده بسیار در این مسیر است که می توان از آنها برای ساخت 
تا  051( متوس  ساالنه انرژی خورشید در کشور ما 6( و سلرز)5نیروگاه های خورشیدی استفاده کرد. طبق برآورد بودیکو)

 رب  است.کیلو کالری در سانتیمتر م 221

 
 1691 سلرز-بودیکو بررسی طبق مربع متر سانتی بر کیلوکالری به زمین سطح ساالنه تابش جغرافیایی پراکندگی –1 شماره نقشه
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 به رسیدن در آن سزای به نقش و خورشیدی های سلول از گیری بهره

(تهران شهر:موردی نمونه)اقلیمی شرایط به توجه با پایدار معماری اهداف  

 چهارمین کنفرانس بین المللی

  نوین در نگهداشت انرژی رویکردهای
 

همانگونه که مالحضه می شود بیشترین میزان تابش دریافتی در سطح کره زمین بر روی خشکیهای مناطق جنب حاره ای 

کیلوکالری  211کیلو کالری می رسد. خ  همتابش  221تا  211صحرای آفریقا به متمرکز است که هسته ی آن بر روی 
ان می دهد که در کشور ما از بابت در بخش وسیعی از عربستان و حوزه ی داخلی ایران نیز کشیده شده است. این موضوع نش

 است.دریافت انرژی خورشیدی از شرای  بسیار مطلوبی جهت استحصال انرژی خورشیدی برخوردار 

 در این تحقیق تصاویر نقشه های هم تابش ساالنه و ماهانه)زمستان و تابستان( کشور ایران نمایش داده شده است.

 

 (1663-1693میانگین پنج ساله جمع ساعات آفتابی در طول سالهای ) – 2نقشه شماره 

 

 برای زمستانر ساعات آفتابی ممکن میانگین درصد ساعات آفتابی، به حداکث – 3نقشه شماره 

 

 میانگین درصد ساعات آفتابی به حداکثر ساعات آفتابی ممکن برای تابستان – 4نقشه شماره 
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 به رسیدن در آن سزای به نقش و خورشیدی های سلول از گیری بهره

(تهران شهر:موردی نمونه)اقلیمی شرایط به توجه با پایدار معماری اهداف  

 چهارمین کنفرانس بین المللی

  نوین در نگهداشت انرژی رویکردهای
 

 
 میانگین شدت تابش خورشید در تراز افقی بر حسب کالری، سانتی متر مربع، روز – 1نقشه شماره 

منطقه ی مختلف بده شدرح زیدر  5رشیدی به می توان ایران را از لحاظ دریافت انرژی خو 6بنابراین با توجه به شکل شماره 

 تقسیم نمود:

 کالری بر سانتی متر مرب  011منطقه ی تابش کم با میانگین انرژی روزانه ی کمتر از  -0

 کالری بر سانتی متر مرب  511تا  011منطقه ی تابش متوس  با میانگین انرژی روزانه ی بین  -2

 کالری بر سانتی متر مرب  511تا  511منطقه ی تابش زیاد با میانگین انرژی روزانه ی بین  -0

 کالری بر سانتی متر مرب  511منطقه ی تابش خیلی زیاد با میانگین انرژی روزانه ی بیش از  -5

 :انتهر در انرژی وضعیت
 انرژی میانگین با متوس  تابش ی متوس )منطقهاز اطالعات بدست آمده و بررسی موقعیت قرارگیری شهر تهران در میان شار 

که این منطقه بلحاظ دریافت انرژی از خورشید در شرای   گفت مرب ( میتوان متر سانتی بر کالری 033 تا 053 بین ی روزانه
یتوان قرار داشته و با اعمال سیاست ها و برنامه ریزی های مختلف از سوی سازمان ها و ادارات و بخش های خصوصی مخوبی 

در آینده ای نچندان دور از این سیل انرژی بی پایان و بی خطر نهایت استفاده را ببریم.در ادامه آماری از ساعات آفتابی شهر 

 تهران که در ایستگاه های مختلفی در این شهر ثبت شده ارایه خواهیم داد.

 

اداره کل آب و هوا شناسی استان تیک هواشناسی استان تهران)نمودار مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه های سینوپ – 2نمودار  شماره 

 (تهران

 

 (اداره کل آب و هوا شناسی استان تهران)اطالعات مربوط به ساعات آفتابی استان تهران – 1جدول شماره 
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 به رسیدن در آن سزای به نقش و خورشیدی های سلول از گیری بهره

(تهران شهر:موردی نمونه)اقلیمی شرایط به توجه با پایدار معماری اهداف  

 چهارمین کنفرانس بین المللی

  نوین در نگهداشت انرژی رویکردهای
 

 

 انرژیهای تجدید پذیر:

نده آن رو به زوال روند, مورد استفاده قرار انرژی تجدیدپذیر عبارت از هر نوع انرژی است که بدون آنکه مخازن تأمین کن     
رود این مناب  انرژی در باشد. انتظار میگرمایی, دریایی و انرژی آبی میگیرند که شامل انرژی خورشیدی, باد, بیوماس, زمین

تأثیر مخرب بلند مدت نقش بسیار مهمی در تأمین انرژی جهان ایفا نماید. مصر  روزافزون مناب  محدود سوختهای فسیلی و 

 آنها بر محی  زیست, توجه جهانیان را به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر معطو  ساخته است.
ی توسعه پایدار است چرا که در تمامی کشورهای در حال توسعه بدون در نظر گرفتن استفاده از انرژیهای تجدید پذیر الزمه

 رتقاء کیفیت زندگی ملت خود, در صورتی که هد  نهایی برآوردههای مختلف, تمام تالشها در این کشورها جهت ادیدگاه

کردن نیازهای انرژی نسل آینده, غلبه بر رشد و شکوفایی اقتصادی باشد, منجر به استفاده مفید و بهینه از مناب  انرژی 

 (520ابراهیمی قوامی, لیال, پیشین, ص )شودمی
سازی وسایل مصر  انرژی و به کارگیری روشهای درست مصر , بهینهبا توجه به محدودیتهای موجود, تنها استفاده از 

ساروخانی, علی, گرمایش ساختمان با سیستم گرمایش کفی و استفاده د)تواند بحران انرژی را مهار کنانرژیهای نو است که می

 (.0100, ص 0032سازی مصر  سوخت در ساختمان, تهران: های نو , مجموعه مقاالت سومین همایش بهینهاز انرژی

 :مزایای منابع انرژیهای تجدید پذیر
نخستین و بارزترین مشخصه این مناب  انرژی آن است که این نوع انرژیها با محی  زیست سازگار هستند. مناب  انرژی      

اقدامات  ای مشکالت محیطی خاص خود را دارند. به دنبال گرم شدن کره زمین وحرارتی از سوختهای فسیلی و انرژی هسته
ای تولیدی خود کردند. انرژیهای انجام شده بعد از پروتکل کیوتو, کشورها سعی در به حداقل رساندن مقدار گازهای گلخانه

تجدید پذیر تا حد بسیار بیشتری با محی  زیست سازگار هستند و دو نوع عمده این انرژیها یعنی انرژیهای بادی و خورشیدی 

 پس مزایای انرژیهای تجدیدپذیر در مقایسه با سوختهای فسیلی عبارتند از: هیچ اثر سوء محیطی ندارند.
  مزایای زیست محیطی -0

  .کندو یا سایر گازهای آالینده و مضر برای اتمسفر را تولید نمی (CO2) اکسید کربنانرژیهای تجدیدپذیر, گاز دی -

 د.کننآفرین تولید نمیانرژیهای تجدید پذیر زباله و بقایای مشکل -

 د.ناپذیری دارنناپذیرند, اما انرژیهای تجدید ناپذیر )فسیلی( مناب  محدود و پایاناین انرژیها پایان -
  مزایای استراتژیک -2

ای و محلی تولید نمود. اما مناب  انرژیهای فسیلی تنها در برخی از مناطق توان به طور منطقهانرژی تجدید پذیر را می -

 د.وجود دار
 د.شونیهای تجدیدپذیر باعث قط  وابستگی میانرژ -

  مزایای اجتماعی و اقتصادی -0

 د.شوشوند چون غالباً تجهیزات آنها در مناطق روستایی نصب میانرژیهای تجدیدپذیر باعث ارتقاء سطح جوام  کوچک می -

 (.521آبادی, لیال, پیشین ص یمی  قوامابراهد)دهنتکنولوژیهای ملی را می این انرژیها به یک ملت فرصت ایجاد  و توسعه -

 :انرژی خورشیدی

های گوناگونی است که در طبیعت موجود است از جمله سوختهای فسیلی که در اعماق زمین خورشید عامل و منشأ انرژی     
کنند. خورشید تفاده میاند, انرژی آبشارها و باد, رشد گیاهان که بیشتر حیوانات و انسان برای بقای خود از آنها اسذخیره شده

تواند به عنوان های پیشرفته و پرهزینه نیاز نداشته و میآورییکی از مناب  مهم انرژی است که باید به آن روی آورد زیرا به فن

حاج سقطی, اصغر, اصول و کاربرد انرژی )کننده انرژی در اکثر نقاط جهان به کار گرفته شودیک منب  مفید و تأمین
 (., چاپ اول ,ص الف0031انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران: خورشیدی,  
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(تهران شهر:موردی نمونه)اقلیمی شرایط به توجه با پایدار معماری اهداف  

 چهارمین کنفرانس بین المللی

  نوین در نگهداشت انرژی رویکردهای
 
 

شود که آنها گیری میدر عصر حاضر از انرژی خورشیدی توس  سیستمهای مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهره
 :عبارتند از

گردد, ه نور خورشید و فتوسنتز ایجاد مید سیستمهای فتوبیولوژیک: تغییراتی که در حیات زیست گیاهان و جانداران بوسیل1

 .فرآیند تجزیه کود حیوانات و استفاده از گاز آن

د سیستمهای فتوشیمیایی: تغییرات شیمیایی در اثر نور خورشید د الکترولیز نوری سلولهای فتوولتائیک الکتروشیمیایی د 2
 .تأسیسات تهیه هیدروژن

 ید به انرژی الکتریکی د سلولهای خورشیدید سیستمهای فتوولتائیک: تبدیل انرژی خورش3

 د سیستمهای حرارتی و برودتی4
شامل سیستمهای تهیه آبگرم د گرمایش و سرمایش ساختمانها د تهیه آب شیرین د سیستمهای انتقال و پمپاژ د سیستمهای 

کن نیرو د خشک کنها و اجاقهای خورشیدی د سیستمهای سردسازی د برجهایها( د خشکتولید فضای سبز )گلخانه

 خورشیدی د نیروگاه خورشیدی

در این مقاله ما سعی داریم تا به معرفی سیستم های فتوولتاییک و نحوه بهره گیری از این سیستم ها را شرح داده و به نتایج 
 استفاده از آن برسیم.

 :های فتوولتائیکسیستم
آب و   یرود.عملکرد پانلها در هر شرا یبه کار م دیخورش یجذب انرژ یاست که برا یدیخورش یپانلها یدارا ستمیس نیا     

 یپانلها.شود یکنترل م یکیبرد الکتر کیندارد و توس   وتریبه کامپ ازیآن ن یتیهدا زمیباشد و مکان یجوابگو م ییهوا

 یشتریب یدیخورش یشده تا انرژ میتنظ یاز آنها دست یشوند که برخ یدار و ثابت نصب م بیساده به صورت ش یدیخورش
ادموند که  گرددمیالدی بازمی 0303های فتوولتائیک به سال .تاریخچه سیستمدینما تهیسیالکتر انیبه جر لیراجذب وتبد

 د.بکرل  فیزیکدان فرانسوی اثر فتوولتائیک را مشاهده نمو

 :های فتوولتائیکنحوه کار سیستم
نمایند. رسانا استفاده میهای فتوولتائیک از مواد نیمهشد. سلولباهای الکتروخورشیدی بسیار ساده مینحوه کار سیستم     

هادی با خصوصیات الکتریکی های فتوولتائیک بر این اصل فیزیکی استوار است که هنگامی که دو نیمهاساس کار سلول

 گردد. مجموعه ایند میشود, جریان الکتریسیته تولیها نور تابیده میگیرند و بر آنمتفاوت, در نزدیکی یکدیگر قرار می
تولید  DCشان جریان مستقیم , به دلیل خصوصیات الکتریکیPVهای شود. ماجولهای فتوولتائیک, ماجول نامیده میسلول

تر جریان مستقیم تولید های سادهبرند. در سیستمبهره می DCنمایند از برق نمایند. تمام وسایلی که توس  باتری کار میمی

توان از یک رود اما در کاربردهایی که به جریان متناوب مورد نیاز است میها به طور مستقیم به کار میولشده توس  ماج
 ;Solaralaska Website] [Building solar Website; 2002نمود ]مبدل بهره برد و جریان مستقیم را به متناوب تبدیل چ

2002.] 
 :های فتوولتائیکسلول
ها از کریستال درصد ماجول 31شوند و تقریباً های فتوولتائیک از جنس سیلیکون ساخته میسلول درصد از 33امروزه      

های باشند. سلولآنها از جنس سیلیکون آمور  می %21شوند و حدودکریستال و منوکریستال( تولید میسیلیکون )پلی

رسد و با توجه به زاویه باشد. این ماده به نظر نرم میمیباشند. آمور  به معنای غیرکریستالی کریستالی عموماً به رنگ آبی می

 د.دهدید تغییر رنگ می
باشد. سیلیکون آمور  کریستال بسیار بیشتر میباشد, اما هزینه آن از سیلیکون پلیدرصد می 05بازده سیلیکون منوکریستال 

بازده و طول عمر این ماده کوتاهتر است. شود. های کوچک نظیر ساعت مچی و ماشین حساب به کار برده میدر کاربری

 .باشدرود. بازده انواع سیلیکون به شرح زیر میهای تولید نیرو به ندرت به کار میبنابراین در کاربری
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(تهران شهر:موردی نمونه)اقلیمی شرایط به توجه با پایدار معماری اهداف  

 چهارمین کنفرانس بین المللی

  نوین در نگهداشت انرژی رویکردهای
 
 

  05سیلیکون منوکریستال% 

 00کریستال سیلیکون پلی% 

   7الی  1سیلیکون آمور% 

 های فتوولتائیک:انواع سیستم

 :گردندئیک معموالً به سه دسته تقسیم میهای فتوولتاسیستم     

 ایستا یا منفصل از شبکههای تکسیستم 

دارای  PV هاینمایند و به غیر از ماجولهای فتوولتائیک استفاده میها فق  از نیروی تولید شده توس  سلولاین سیستم
 .باشندکننده شارژ و باتری میکنترل

 های هیبریدسیستم 

و یک سیستم پشتیبانی تولید الکتریسیته نظیر توربین بادی, ژنراتورهای گازی  PV هایرکیبی از سلولها شامل تاین سیستم
 .گرددتر استفاده میهایی با اندازه کوچکها اغلب از باتریباشند. در این سیستمو یا دیزلی می

 های متصل به شبکهسیستم 

 نمایند.ه شبکه نیرو, الکتریسیته تزریق میهای کوچک تولید نیرو عمل نموده و ببه عنوان ایستگاه

 

اجزاء یک سیستم فتوولتائیک – 3شکل شماره   

[Geocities Website; 2002],[Powerlight Website; 2002] 

 

 :های فتوولتائیکهایی از سیستمنمونه

 

سیستم فتوولتائیک واقع در پارك ملی پرسیدو – 1شکل شماره   

 [Eren Website; 2002]نائیک واقع در پارك ملی رویال آیسل  میشیگاسیستم فتوولت – 9شکل شماره 

 

 کلورادو (NREL) های تجدیدپذیرهای روشنایی معابر در آزمایشگاه ملی انرژیچراغ – 7شکل شماره 

[Nrel Website; 2002] 
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 به رسیدن در آن سزای به نقش و خورشیدی های سلول از گیری بهره

(تهران شهر:موردی نمونه)اقلیمی شرایط به توجه با پایدار معماری اهداف  

 چهارمین کنفرانس بین المللی

  نوین در نگهداشت انرژی رویکردهای
 

 

 نتیجه گیری

ش جمعیت و پیشرفت های اقتصادی سری ، تغییراتی در جهام کنونی کاهش تدریجی مناب  انرژی معمول)سوخت های فسیلی(، افزای    
در سیستم های تولید و تبدیل انرژی کنونی را اجتناب ناپذیر می سازد. تردیدی نیست که تنها معدودی از انرژی های نو در دهه های 

راوان از قبیل فقدان تاثیرات آینده قابل استفاده برای بشر خواهد بود که در این میان انرژی تابشی خورشید به علت داشتن مزایای ف

محیطی و در دسترس بودن آن برای همگان می تواند نقش اساسی را در تامین انرژی به خود اختصاص دهد. در تحقییق -زیبانبار زیست

گشته حاضر، شرای  اقلیمی حاکم بر کشور ما به گونه ایست که لزوم گرمایش و سرمایش ساختمانها در نیم قرن اخیر بحث پر اهمیتی 
 است. لزوم برنامه ریزی برای تأمین انرژی مورد نیاز از مناب  مختلف بویژه از طریق انرژی خورشیدی را نشان می دهد. بنابراین اقلیم نه

تنها نقش تعیین کننده ای در استفاده  از انرژی خورشیدی و فناوری بهره گیری از آن را دارد، بلکه تعیین کننده میزان و مصر  انرژی 

درصد از انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و بخش  09با توجه به محدودیت مناب  انرژی سوخت های فسیلی که در حدود  ز هست.نی

وسیعی از مصار  سایر کشورهای جهان را تشکیل می دهد، راهکارهای متفاوتی برای مقابله با بحران احتمالیو تامین انرژی آینده جهان در 

 ین منظور به انرژی های تجدید شونده، به ویژه انرژی خورشیدی توجه زیادی مبذول گردیده است.نظر گرفته شده است. بد

در بین فناوری های بهره گیری از انرژی خورشیدی، با توجه به خصوصیات اقلیمی کشورمان ایران، استفده از روش تبدیل مستقیم انرژی 

ترین گزینه محسوب شود. شایان ذکر است که فتوولتاییک ها یک فناوری تبدیل خورشید به الکتریسیته)سیستم فتوولتاییک( می تواند به

انرژی بوده و می توانند انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی با راندمان عالی و عدم آلودگی محی  زیست تبدیل کنند. لذا با توجه به 

ن، می توان از این پس با برنامه ریزی های جام  مسیری را مساله حفاظت از محی  زیست و تالش جهت کاهش و توقف اثرات مخرب بر آ

 جهت جایگزین نمودن انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی، مشخص نمود.

با توجه به آلودگی های  و شهر تهران سعی ما در این مقاله معرفی و کاربرد انرژی های تجدید پذیر با توجه به ویژگی های اقلیمی ایران

در جهت کاهش اثرات مخرب استفاده از سوخت های فسیلی بر محی  زیست بود و امیدواریم توانسته  محیطی بسیار در این شهرزیست 

 باشیم به عنوان یک محقق قدمی در این مسیر سبز برداشته برداریم.

 مراجع

 (6551)گامو ، 

 , چاپ اول ,ص الف( .6033لم و صنعت ایران, تهران: )حاج سقطی, اصغر, اصول و کاربرد انرژی خورشیدی,  انتشارات دانشگاه ع 

 (.025آبادی, لیال, پیشین ص )ابراهیمی  قوام

سازی مصر  سوخت های تجدیدپذیر در ساختمان, مجموعه مقاالت سومین همایش بهینه)بعنونی, سالم, استفاده از انرژی خورشیدی و سایر انرژی

 (.6503, ص 6032در ساختمان, تهران: 

 (.05، ص6035مهر ماه  ،یدر خراسان جنوب یدیخورش یاز انرژ یبهره مند لیفر، مقاله پتانس یم صابر.)رست

 (35: 6536 نتو ،ی)اسچواگلر و مک کل

سازی مصر  های نو , مجموعه مقاالت سومین همایش بهینه)ساروخانی, علی, گرمایش ساختمان با سیستم گرمایش کفی و استفاده از انرژی

 (.6360, ص 6032تمان, تهران: سوخت در ساخ

 (0335:2330. ام، ی. آسی. ان، اندرو و پاولوتنگری)توماس ام. اس، هد

 (Belessiotis  &  Lesourd  2001 , Delyannis,  2001.) 

(qtd inAlshuwaikhat & Nkwenti, 2002) 

 [[Advancedbuildings Website; 2002 

[Geocities Website; 2002] 
[Powerlight Website; 2002] 
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