
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 های انرژی خورشیدییکپارچه سازی ساختمان با سیستم

 (ختمانهای صفر انرژیدر سا)

 
 مریم طالیی

 شهر نیواحد شاه یدانشگاه آزاد اسالم -گلبافت یروبرو -بلوار آزادگان -شهر نیشاه -اصفهانهیأت علمی معماری؛ 
Maryam.Talaee@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
شود که عمدتاً از منابع سوختهای فسیلی چون نفت ها میی تولیدی کشور صرف ساختماندرصد از انرژ 40بیش از        

باشند و بسیاری از کشورها در سالهای پیش رو با مشکل آیند. اما از آنجا که این منابع رو به اتمام میو گاز به دست می

باد و خورشید جایگزین سوختهای بحران انرژی مواجه خواهند شد، ضروری است که انرژی های تجدید پذیر چون 

و فتوولتائیک  (STS)فسیلی شده و سیستم های ساختمانی جدید با سیستم هایی چون سیستم حرارتی خورشیدی 

(PV) توانند انرژی خورشید را به انرژی های الزم برای مصارف برق خانگی، گرمایش، ترکیب شوند. این سیستم ها می

از تبدیل کنند که البته این امر مستلزم عایق بندی صحیح سیستم و استفاده از شیشه سرمایش و تأمین آب گرم مورد نی

شوند و مسائل مربوط به چگونگی ترکیب . این سیستم ها معموالً بر روی بام خانه نصب میباشدنیز می های مناسب

شود. این مقاله گرفته نمی صحیح آنها با ساختمان، در دسترس بودن فضا، مشکالت نصب و زیبایی شناسی طرح در نظر

به بررسی مزایای استفاده  بر روی بام و نمای خانه STS و PVسعی دارد با بررسی روش های مختلف نصب سیستم های 

پردازد.از این سیستم های خورشیدی و راه حل های پیشنهادی برای مشکالت یکپارچه سازی طرح ساختمان با آنها می

 

 ی تجدید پذیر، کالکتورهای خورشیدی، یکپارچه سازی ساختمان، سلولهای فتوولتائیکانرژی ها كلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
گردد. بیشتر این مقدار جهت مصارف درصد از انرژی تولیدی کشور برای مصارف خانگی استفاده می چهلبیشتر از 

وابستگی منابع تولید انرژی به سوختهای  رود. یک روش کاهشالکتریکی، گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم به کار می

است که عموماً با محیط زیست (Renwable Energy Services-RES) فسیلی استفاده از سیستم های انرژی تجدید پذیر 

گردد. در برخی کشورها و به خصوص برای آبگرمکن های خورشیدی به طور گسترده ای استفاده می RESهم سازگاری دارند. 

شان هایی به خوبی شناخته شده است اما یکی از نگرانیهای مورد توجه در آنها چگونگی ترکیب و تداخلن سیستممزایای چنی

با کل ساختمان است. بیشتر قطعات سیستم های خورشیدی باید بر روی سقف خانه نصب شوند و اغلب مانند یک عنصر 

برخی از معماران به آن اعتراض  RESمام مزایای سیستمهای رسند. بنابراین گذشته از تزایدی بر روی ساختمان به نظر می

دارند. بنابراین الزم است راه های بهتری جهت ترکیب سیستمهای خورشیدی با نمای ساختمان در نظر گرفته شود که باید با 

 جنبه های زیبایی شناسی و فرمی معماری ساختمان در مقرون به صرفه ترین شکل ممکن انجام شود.

ها به طور فعال در جهت تعدیل  RESوابط مربوط به صرفه جویی انرژی و مبحث نوزدهم مستلزم آن است که اجرای ض

و سیستمهای (photovoltaic –PV) استفاده از سوختهای رایج فسیلی ارتقا یابند. درک بهتر از عملکرد سلولهای فتوولتائیک 

از این هدف حمایت میکند و سبب افزایش کاربرد انرژی های مستقیماً  (solar thermal system –STS)حرارتی خورشیدی 

رود در سالهای آینده حتی بیش از این افزایش یابد. راهنمای کارایی انرژی در شود که انتظار میتجدید پذیر در ساختمان می

 2020ه تا سال در نظر دارد ک -Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)-ساختمان در اتحادیه اروپا 

میالدی مصرف انرژی در ساختمانها را به صفر نزدیک کند. به طور مشابه، با استفاده گسترده از انرژی های تجدید پذیر و 

توان بارهای حرارتی و الکتریکی قابل توجهی را با هزینه پیروی از استانداردهای ذخیره انرژی در بخش مسکونی کشور، می

نقش اصلی در تولید انرژی حرارتی و الکتریکی الزم را داشته  STSو  PVرود که هردو سیستم ر میاندکی تولید کرد. انتظا

 RESباشند و در تولید برق، گرمایش، سرمایش و آب گرم خانگی موثر باشند. مباحث زیادی درباره مزایا و معایب سیستمهای 

 دارند. مزایای آن عبارتند از:صفر یا نزدیک به صفر وجود -برای دستیابی به ساختمانهای انرژی

 به حداقل رسیدن افت انرژی الکتریکی و حرارتی با کاهش مسیر انتقال انرژی -1

 سازگاری انرژی با محیط زیست -2

 با تکنولوژی باال با کمک گرفتن از یارانه های دولتی توسط مالک خانه RESامکان نصب و اجرای سیستم  -3

 به حداقل رسیدن هزینه های مصرف انرژی -4

 زایش فوق العاده قیمت کلی بنااف -5

 ی باالیی از عملکرد مصرف انرژی برخورداری ساختمان از گواهی با رتبه -6

 افزایش اجاره بهای خانه و در نتیجه درآمد زایی برای مالک خانه -7

 امکان درآمدزایی با فروش برق تولیدی در صورت اتصال ساختمان به شبکه برق -8

 مهم بوده و عبارتند از: معایب این سیستم نیز به همان نسبت

 افزایش هزینه اولیه ساخت بنا -1

 توسط مالک قبل از دریافت یارانه های دولتی  RESپرداخت قیمت باالی سیستم  -2

 ی بنابر روی سازه RESمشکالت نصب و اتصال سیستم  -3

 RESمشکالت مربوط به حل فضای مورد نیاز برای نصب سیستم  -4

 یر و نگهداری و ایجاد نگرانیها و هزینه هایی برای مالکهای تعمبه دوره RESنیاز سیستم های  -5

 احتمال نقص در خدمات رسانی موجود برای ساختمانهای ساخته شده با این سیستم -6

 نیاز به آموزشهای تخصصی برای نصب کنندگان سیستم -7
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 خورشیدی RESیکپارچه سازی ساختمان در سیستم های  -2
پذیر، انرژی خورشیدی به دلیل حضورش در همه جا، فراوانی و پایداری ضروری در میان منابع بسیار انرژی های تجدید 

و (PV) روند سلولهای فتوولتائیک ترین و پیش نیاز انرژی پایدار است. سیستم هایی که معموالً در ساختمان ها به کار می

تولید کنند، شبکه برق شهری را توانند جریان برق ساختمان را ها می PVهستند.  (STS)کالکتورهای حرارتی خورشیدی 

تغذیه یا به آن برق تولیدی بفروشند. سیستم دوم معموالً به باتری های ذخیره انرژی نیاز ندارد و مزیتی باالتر از تولید برق و 

انرژی الزم برای گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم مصرفی ساختمان را تولید  STSفروش به شبکه شهری دارد. سیستم 

 د. در بخش های بعدی این دو سیستم به طور جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته اند.کنمی

این است که با جایگزین کردن این سیستم با سیستمهای قدیمی تأسیساتی،  RESاز مزایای یکپارچه سازی ساختمان با 

د که ارزش اقتصادی سیستم را باال گیرفضای بیشتری در ساختمان برای نصب تجهیزات الزم این سیستم در اختیار قرار می

برد. در صورتیکه این ایده به کار گرفته شده و با مسایل زیبایی شناسی و چالش های معماری ساختمان به درستی ترکیب می

ه شود بسیاری از مسائل واقعی بنا مانند آب بندی آب باران و پرهیز از سرمایش بیش از حد در تابستان نیز باید حل شوند. البت

به عرض جغرافیایی منطقه مورد  RESتواند در زمستان استفاده شود. با توجه به وابستگی سیستم انرژی حرارتی اضافی می

نظر، طراحی نما و چگونگی تأثیر تابش بر روی آن از ضرورتهایی است که باید در نظر گرفته شود. به این ترتیب گرچه 

االتری دارند )خورشید در آسمان باالتر است( و انرژی خورشیدی بیشتری کشورهای نزدیک خط استوا زاویه شروع تابش ب

نسبت به کشورهای با عرض جغرافیایی بیشتر در دسترس است اما نوع طراحی نما و زوایای اتصال سیستم میتواند تا حد 

 زیادی بر میزان جذب تابش در مناطق مختلف اثر بگذارد.

گذارد و باید به درستی با آنها ترکیب شود. بر اجزاء ساختمان اثر می STSیا  PVپیاده سازی هریک از سیستم های 

سیستم ها باید عمدتاً به صورت مدول های متصل به سازه و یا سایر قسمتها اجرا شوند. یکپارچه سازی ساختمان با سیستم 

 خورشیدی باید با رعایت موارد زیر همراه باشد:

 بخش سازه ای استحکام تأسیسات مکانیکی و یکپارچگی -1

 محافظت از تأثیرات جوی مانند باران، برف، باد و تگرگ -2

 هاها و عایق بندیصرفه جویی در تولید و مصرف انرژی با توجه کردن به سایه اندازی -3

 محافظت در برابر آتش سوزی -4

 محافظت در برابر سر و صدا -5

 ه باید مدنظر قرار گیرد از جمله:تواند مشکالتی در بر داشته باشد کمی RESاز طرفی راه اندازی سیستم 

 تعداد کالکتورهای جمع کننده انرژی چقدر باشد و در چه محدوده درجه حرارتی باید کار کند -1

 مقاومت در برابر باد و نفوذ باران بر روی سیستم باید چگونه ایجاد شود -2

 خورشیدی باید چگونه باشد  های اصلی سطح سیستم شفاف باشند محاسبه و ترکیب ویژگیهای نور و انرژیاگر الیه -3

 محاسبه ویژگیهای مقاومت حرارتی و انتقال حرارتی سازه ساختمان باید انجام شود )ضریب انتقال حرارت کلی( -4

 چگونگی محافظت از آتش در برابر تماس قطعات داغ با مواد قابل اشتعال -5

 چگونگی میرا کردن سر و صدا -6
 

 PVسیستم های  -2-1

لهای فتوولتائیک نصب آنها با کمک پایه های شیبدار بر روی بام مسطح و یا بر باالی سقف راه معمول برای نصب سلو

توان صفحات شیبدار است. برای ترکیب یکپارچه ساختمان با این سیستم و رعایت جنبه زیبایی شناسایی معماری، می

(. این صفحات سایبان که 2و1به کار برد )شکل  ی بام یا باالی پنجره نیزخورشیدی را همزمان به عنوان سایه بان هایی در لبه

در خانه های واقع در نیمکره شمالی بر روی ضلع جنوبی و در خانه های نیمکره جنوبی بر روی ضلع شمالی ساختمان نصب 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4 

ه و توانند جایگزین سایبانهای سنتی خانه شده و بر روی عناصر شفاف خانه )مانند پنجره ها( سایه اندازی کردشوند میمی

  ی نصب حداکثر جذب تابش را خواهند داشت.تولید برق نمایند که با تعیین بهترین جهت و زاویه

 

 

 

 

 

 

          2شکل                                               1شکل                                                         

 وی ساختمانربر  PVانواع كاربرد سایه بانهای                                        

کاربردهای دیگری نیز مانند گرمایش فعال خورشیدی  PVهای ی ساختمان با پنلبهبود یکپارچه سازی مقرون به صرفه

 در زمستان و تأمین نور روز دارد. موارد زیر برخی از روشهای مرسوم ترکیب سودمند بنا با این سیستم است:

(A های پنل ترکیبPV با پوشش یکپارچه ساختمان (BIPV) این استراتژی شامل جایگزین کردن توفالهای سقف یا .

پنل به ساختمان دارد چراکه نه تنها یک  "اضافه کردن"ی شود. این روش مزیتی مهمتر از شیوهپوششهای دیوار با پنل ها می

شود بلکه عناصر و اتصاالت اضافی برای وصل کردن پنل ها به عنصر اضافی مانند توفالهای بام و وزن و نصب آنها حذف می

شود. ترکیب معمارانه و زیبایی شناسانه یک نیاز مهم در این سیستم است. این استراتژی نه تنها ساختمان موجود نیز حذف می

نوع سیستم برق را برای کند. این رساند بلکه دوام بیشتری هم فراهم میساختمان را به سطح باالتری از عملکرد کلی می

 کند.ساختمان یا شبکه برق نیز تأمین می

(B های پنل ترکیب کارکرد جمع آوری گرما باPV (BIPV/T). درصد از انرژی  18تا  6های خورشیدی معموالً پنل

کنند و انرژی تابشی باقیمانده به عنوان ذخیره گرمای مصرفی در دسترس است. این ذخیره نیز خورشیدی را به برق تبدیل می

رود. دراین استراتژی یک سیال خنک کننده مانند آب یا هوا، در پشت پنل در جریان معموالً از طریق محیط بیرون از دست می

کند و این بسیار به کاهش دمای پنل ها نیز کمک می گیرد تا گرمای مفید را جذب کند. این خنک کننده همچنینقرار می

 یابد.مفید است چراکه بهره وری پنل ها با افزایش دمای آنها کاهش می

(. الزم به ذکر است که در این روش 4و3شوند )شکلبه دو روش به نما یا سقف ساختمان متصل می PVهای این پنل

این نکته از نظر کارایی اقتصادی سیستم مفید  .شودمیجایگزین  PVا صفحات اجزاء ساختمانی )سقف، دیوار یا نازک کاری( ب

است اما مشکالتی هم دارد که باید حل شود. این مشکالت عبارتند از چگونگی محافظت از نفوذ باران و افزایش دمای اجزاء 

و ساختار  PVوا بین قسمت پشتی ساختمان و بار حرارتی ناشی از ساختمان در طول فصل تابستان. بدین منظور یک شکاف ه

تواند به داخل خانه هدایت شود در طول زمستان این هوا می شود.شود که هوای تازه به آن دمیده میاصلی ساختمان ایجاد می

شود و یا در فصل تابستان از طریق هوای محیط به که در این صورت هوای خانه مجدد به چرخش در آمده و جایگزین می

  آید.یجریان در م

 

 

 

 

 

                       4شکل                                                3شکل                                                            

 به نما و بام ساختمان PVاتصال صفحات                                                               
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(C یب عملکرد انتقال نور با پنل هایترک PV (BIPV/L) در این سیستم با کمک پنل های ویژه ای )پنجره .PV  نیمه

-ی قبلی تنها بخشی از انرژی خورشیدی به جریان برق تبدیل میشود. همانطور که در نمونهشفاف( نور خورشید منتقل می

ردد که در این مورد تأمین روشنایی مفید و در نتیجه ذخیره انرژی گشود، باقیمانده انرژی دریافتی صرف کاربردهای دیگری می

کنند. چالش بزرگ محدودیت در افزایش دمای پنجره ها و کنترل اثرات یی است که در غیر اینصورت چراغهای برق ایجاد می

معمولی، این پنجره ها افزایش حرارت در زمان هایی است که ساختمان نیاز به خنک سازی دارد. در مقایسه با پنجره های 

توانند به عنوان سایه بان عمل کنند. پس این نوع سیستم هم برای تأمین برق خانه یا انتقال نور کمتری دارند و بنابراین می

 تواند بخشی از احتیاجات روشنایی کل ساختمان را فراهم کند( کاربرد دارد.شهر و هم تأمین روشنایی )که می

 

 

 

 

 

 

                                           

 : نور روز                      6: نور روز و تهویه                                  شکل 5شکل                                           

شود در صورت ه میدهد. همانطور که در تصویر دیدبرای تأمین نور به همراه تهویه را نشان می PVپنل های  6و 5تصاویر 

 شود.ترکیب صفحات با مکانیزم بازشوی پنجره، تهویه طبیعی نیز از فضای زیر سیستم ایجاد می

 

 STSسیستم های  -2-2

روند. این سیستم از مخزنهای آب گرم و انواع جمع کننده های خورشیدی برای گرم کردن آب مصرفی خانه به کار می

بدون توجه به  STSنمونه هایی از نصب سیستم  9تا  7یل شده است. تصاویر سرد و صفحه جذب انرژی خورشیدی تشک

 دهد. را نشان می (B)و شیبدار (A)زیبایی شناسی بنا بر روی بامهای مسطح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

توان با استفاده از یک سیستم آب تحت فشار، مخزن آب سرد را در بخش پایین تری از برای حل این مشکل می       

(. راه حل بهتر استفاده از یک سیستم 10شود )شکل ان قرار داد که در معرض دید نباشد اما این روش گران تمام میساختم

تواند در داخل خانه قرار گیرد گردش پرفشار و حذف مخزن آب گرم )عالوه بر مخزن آب سرد( از روی بام است. این مخزن می

ی شناسی معماری بهتر حل شده است. بنابراین کالکتورهای خورشیدی صفحه با اینکه این روش گرانتر هم هست مسائل زیبای

(. نمونه مشابه دیگر کالکتورهای لوله ای است )شکل 11شوند )شکل تخت تنها قسمت سیستم هستند که بر روی بام نصب می

 .(13و12

8شکل  7شکل  9شکل    
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ا یکی از نگرانیها نحوه اتصال آنها به ساختمان است. منافع سیستم گرمایش خورشیدی به خوبی شناخته شده است ام

بیشتر این سیستمها بدون توجه به ترکیب صحیح با ساختمان بر روی بام سوار شده اند. در بسیاری از موارد مانند یک عنصر 

ها اعتراض دارند  RES شوند. بسیاری از معماران فارغ از تمام مزایای این سیستم تنها به همین دلیل بهزائد روی بام دیده می

شود. بنابرین باید و زمانیکه گرمایش و سرمایش خانه بستگی به تعداد کالکتورهای بیشتری دارد مشکل جدی تر هم می

روشهای بهتری برای اتصال کالکتورهای خورشیدی به نما یا سازه ساختمان در نظر گرفته شود که با نمودهای زیبایی شناختی 

 تمان با روشهای مقرون به صرفه هماهنگ باشد.و فرمهای معماری ساخ

نمونه دیگری از سیستمهای یکپارچه سازی شده با ساختمان کالکتورهای هوا خورشیدی نام دارد که ساختار ساده یی 

شوند. این سیستم از یک صفحه فلزی سیاه مشبک تشکیل شده که در فاصله نزدیکی بر داشته و برای گرمایش بنا استفاده می

کند که در نتیجه گرم و گیرد. یک فن هوای محیط را به داخل سوراخ ها هدایت میار رو به نور مناسب ساختمان قرار میدیو

 (.14شود. بنابراین این سیستم برای برآورده کردن مستقیم نیازهای حرارتی مفید است )شکل در ساختمان منتشر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم فشار قوی چرخشی آب گرم و سرد -11شکل سیستم آب سرد تحت فشار -11شکل   

كالکتور لوله ای بام تخت -13شکل كالکتور لوله ای بام شیبدار -12شکل   

كالکتور هواخورشیدی شفاف  -14شکل  

 حفره ها

 صفحه فلزی جاذب

 هوای محیط مجوف

ی محیطهوا  

 فضای خالی

 دیوار ساختمان

 فَن

 هوای گرم
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ع سیستمهای ذخیره انرژی خوروشیدی وجود دارند که مزایا و معایب و نحوه اتصال هریک به همانطور که بیان شد انوا

به صورت عمودی روی نما نصب شوند آیا به  STSساختمان باید جداگانه بررسی شوند. به عنوان مثال اینکه اگر سیستم های 

یک سیستم فعال با یک پمپ برای انتقال انرژی همان اندازه مؤثر خواهند بود هنوز بررسی نشده است. شاید روش ساده تر 

تواند سبب نفوذ شدید باران شود مگر اینکه ساختاری دیگر سیستم را از حرارتی جمع آوری شده است. کلکتورهای لوله ای می

های آب باران محافظت کند. دو روش برای باال بردن اتصال کالکتورهای صفحه تخت با نمای ساختمان وجود دارد. کالکتور

بدون پوشش در سیستم های ایستایی که کل ساخت و ساز در مقابل دیوار آجری معمولی قرار دارد و کالکتورهایی که با قرار 

دادن شکاف هوایی بین دیوار آجری و عایق با توجه به شرایط منطقه و ضرورت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان 

ایق بندی درست برای جلوگیری از ورود حرارت ناخواسته به داخل بنا به خصوص در ماه شوند. در هردو مورد نیاز به عنصب می

های گرما ضروری است. همین سیستم میتواند بر روی سقف شیبداری که در آن آجر جایگزین دالهای بتنی شده است به کار 

 (.15رود )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین سیستم عبارتند از سیستم هدر و رایزر متحرک، مخزن ذخیره سازی، بنابراین می توان گفت تنها عناصر الزم برای ا

سیستم لوله کشی )نشان داده نشده( و شیشه به منظور تبدیل سیستم به یک جمع کننده انرژی حرارتی. البته ایده استفاده از 

ه لوله هایی متصل به دیوار بتنی توان مانند یک دیوار ترومب کشود نشده و میاین سیستم محدود به آنچه در تصویر دیده می

 رنگ شده به رنگ سیاه دارد این سیستم را به دیوارهای بتنی هم متصل کرد. 

را می توان بر روی انواع ساخت و سازها (CFC) کالکتورهای یکپارچه شده با ساختمان و کالکتورهای سهمی شکل مرکب 

و سایر روشهای پیشنهاد شده را می توان با این فرمها  STSو  PV و بام های مسطح و شیبدار به کار برد. انواع سیستم های

(. در این میان سیستم به شکل سهموی بخصوص در مناطقی که در خورشید در چندین ماه سال در 16ترکیب کرد )شکل 

 ارتفاع کمی قرار دارد مؤثر است. 

 

 

 

 

 

  انواع سیستمهای سهموی – 16شکل

 
 
 

مان اتصال كالکتور با نمای ساخت -15شکل  

 خارج
 داخل

 داخل خارج
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 گیرینتیجه -3

سبب افزایش استفاده از   STSو  PVگیری سیستم های جمع کننده انرژی خورشیدی و درک بهتر سیستم های به کار 

استفاده از این سیستم  2020شود. با بحران انرژی در کشورهای اروپایی هدف این است که تا سال انرژی های تجدید پذیر می

چنین اقداماتی در سازمانهای مرتبط با ساخت و ساز در ایران ها در ساختمان سازی تبدیل به یک الزام شود و ضروری است 

نیز تبدیل به ضوابطی جدی و الزم االجرا شود. یک ساختمان در صورتی بهترین شرایط حرارتی را خواهد داشت که اوال از 

ای برای بازشو  انرژی های تجدید پذیر استفاده کند و در درجه بعد عایق بندی صحیح و سیستم های پیشرفته صفحات شیشه

ها و نورگیرها به کار برد. انتظار می رود که هر دو سیستم نیازهای حرارتی و الکتریکی ساختمان را برآورده کرده و برق داخلی 

 خانه، گرمایش، سرمایش و آب گرم خانگی را تأمین کنند. 

و تعدادی در مرحله ایده باقی مانده اند. همانطور که دیده شد تعدادی از راه حل های ارائه شده در این تحقیق اجرا شده 

انتظار می رود که سازمانهای مرتبط با مباحث انرژی و ساختمان کشور از این ایده ها و عملی شدن آنها حمایت کرده و با ارائه 

 روشهای مقرون به صرفه ساز، استفاده از آنها را در ساختمان های امروزی تبدیل به یک ضرورت کنند. 
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