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   چكيده

زندگي در كالن شهر ها  هايبه هاي اقتصادي و فرهنگي و معيارجاذ كشور و شد جمعيتسياستگذاري هاي ر با توجه به

شود ، شاهد رشد بي رويه جمعيت و حاشيه نشيني در كالن شهر  كه باعث رشد مهاجرت از ساير مناطق به سوي آن مي

باعث رشد فيزيكي و كالبدي  ،فرهنگ بومي آن منظقه ميگذارد ساختار كه براثراتي  وه برعالاين رشد ،  خواهيم بودها 

بيشتر مي  ، تقاضاي مصرف انرژيها نيز خواهد شد و بر همين اساس تجاوز به حريم محيط زيست و  كالن شهربي رويه 

بردن ظرفيت توليد نيروگاههاي درحال درخواست نيازمند به ساخت نيروگاههاي بيشتر و باالتر اين براي تامين كه  شود

در حال حاضر نيز يكي از ، خواهد شدمصرف سوخت هاي فسيلي و توليد آلودگي باالتر رفتن و به طبع آن  بهره برداري

و حجم باالي بزرگترين مشكالت كالن شهر ها آلودگي هاي محيط زيست و هوا و همچنين كمبود سرانه فضاي سبز 

. راه در افق چشم انداز توسعه آينده اي تاريك را به تصوير مي كشد ادامه اين  كه ر ها استتمركز جمعيت در اين شه

بررسي و مطالعه بر روي سوخت هاي پاك و همچنين بهره برداري بيشتر از سوخت هاي پاك تجديد پذير با توجه به 

آينده به ما  ازتواند چشم انداز روشني مي ،انرژي خورشيد پتانسيل هاي ويژه جغرافيايي ايران مانند توان باالي جذب 

لوژي در ساختمان هاي مسكوني ين تكنوا و بهره برداري از بررسي جذب انرژي خورشيدهدف از اين تحقيق  .نشان دهد 

استفاده از آمار ايستگاه  سينوپتيكي مهرآباد در شهر تهران و همچنين بررسي توان . باشد با رويكرد معماري پايدار مي 

. روشي است كه دراين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است براي مصارف خانگي انرژي از صفحات فتوولتاييك توليد 

  .ارائه راهكار هاي جذب انرژي خورشيدي در ساختمان هاي مسكوني مي باشد معرفي مزايا و اين تحقيق  نتيجه

  

  

  مديريت مصرف انرژي انرژي خورشيدي ، معماري پايدار ، شهر تهران ،  :كليدي هاي واژه

  

  

   مقدمه -1

وابستگي بيش از حد به سوخت هاي فسيلي براي تامين انرژي عالوه بر توليد آلودگي هاي زيست محيطي ، منابعي       

محدود است و نميتواند پاسخگوي همه نياز هاي انرژي آينده باشد ، از اين رو كارشناسان هميشه در به فكر توليد انرژي هاي 

از سوي ديگر با توجه به هزينه ها باالي توليد انرژي از سوخت هاي فسيلي اين روش را راهي . جديد پذير بوده اند پاك و ت

از تحول هاي جهاني عقب مانده )  1393 – 1385( صنعت برق طي هشت سال گذشته  .نامطمن براي توليد انرژي مي باشد 

و هستيم كه اگر آن را درك نكنيم، هزينه بااليي به مردم تحميل مي است و در صنعت برق جهان با يك راهبرد جديد روبه ر



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2

اگر برابر ارزش گازوييل مصرف شده طي سالهاي . استفاده نكردن از فناوري هاي نو موجب تحميل هزينه به مردم ميشود . شود

سال برق رايگان  17توان به مدت در نيروگاههاي كشور ، نيروگاههاي تجديد پذير احداث و بهره برداري ميرسيد ، مي 90تا  83

توسط وزارت نيرو  1354كار روي انرژي هاي تجديد پذير در ايران براي اولين بار در سال  [1]. در اختيار مردم قرار داد توليد و 

 1372به همين منظور اداره انرژي هاي تجديد پذير توسط وزارت نيرو در سال . با اقدام روي پروژه زمين گرمايي آغاز شد 

زير نظر ) سانا (سه سال بعد يك شركت دولتي با نام سازمان انرژي هاي تجديد پذير . براي توسعه اين انرژي ها راه اندازي شد 

لذا مبناي چهارمين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي سهم انرژي هاي تجديد پذير در  [2]. وزارت نيرو به بهره برداري رسيد 

هزار مگاوات  50اگر كل ظرفيت برق نصب شده به حدود . برسد  1388تا سال % 1د به سطح كل ظرفيت نصب شده برق باي

  [3]مگاوات برسد  50برسد ، سهم انرژي هاي تجديد پذير نيز بايد 

  

  :معماري پايدار  -  1 – 1

  [4]. در فرهنگ لغت دهخدا پايدار را به معناي ماندي و بادوام آورده است       

 توسعه كميسيون اين . است كرده توسعه ارائه و زيست محيط جهاني كميسيون كه است تعريفي پايداري تعريف ترين متداول

 نيازهاي تامين در آتي نسلهاي توانايي به زدن لطمه بدون را حاضر نسل (WCED) احتياجات كه اي توسعه صورت به را پايدار

 بايد عدالت برسد پايداري به بتواند اي جامعه هر اينكه از قبل عريفت اين مبناي بر . است كرده نمايد ، تعريف مي آورده بر فرد

 هزينه آينده نسلهاي بر كه هر زمان در كه پذيرد تحقق اي گونه به بايد اقتصادي و اجتماعي توسعه . كند تامين را نسلها بين

 به را هايي هزينه فعلي ضروري و ياتيح فعاليتهاي كه زماني . رساند حداقل به را اقتصادي فعاليتهاي اثرات شود تحميل اي

  .  ]5[ گردد جبران بايد كامل بطور وارده تجديدخسارت قابل غير حفاري كانيهاي مثالً نمايد تحميل آيندگان

  

  :شهر تهران و اقليم  - 2

  : تهران  – 1 -2

ان را در خود جاي داده كه اين جمعيت اير جمهوري اسالمي ايران در حدود يك چهارم شهر تهران به عنوان پايتخت كالن     

محيطي، تخريب  هاي زيست آلودگي زيست و در نتيجه به بروز انواع خود منجر به گسترش و شدت فشارهاي وارده بر محيط امر

زيستي سالم و در نتيجه افزايش انتظارات  شهروندان تهراني به محيط منابع و كاهش فضاهاي طبيعي و در پي آن افزايش نياز

  [6] .شهر تهران شده است ريزان شهري در كالن برنامه مديران و آنان از

  

  

  

  

  

  نقشه شهر تهران : 1شكل 
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   : اقليم  – 2-2

. تهران از نظر آب و هوايي، غير از نواحي كوهستاني شمالي كه اندكي مرطوب و معتدل است، كالً گرم و خشك است    

 1/0و حداقل  29گراد و ميانگين ماهانه حداكثر  درجه سانتي - 4/7آن درجه و حداقل  4/39حداكثر دماي ثبت شده در تهران 

وه رشته ك. سه عامل در اقليم تهران نقش موثري دارد. در حد فاصل منطقه كوهستاني و دشت قرار دارد تهران .باشد درجه مي

در شمال تهران، . است  در واقع رشته كوه البرز آب و هواي تهران را معتدل كرده.البرز، بادهاي مرطوب غربي و وسعت استان 

فصل سرد از ماه . بارش معموالً در زمستانها زياد است . آب و هوا معتدل و كوهستاني و در نقاط كم ارتفاع نيمه خشك است 

در اسفند ماه . كشد  فصول سرد سه يا چهار ماه طول مي. گردد  كوهستاني كمي زودتر آغاز مي شود، اما در نقاط آذر شروع مي

شود و در اوايل خرداد هوا نسبتاً گرم  شود و در اواخر فروردين هوا با سرعت بيشتري گرم مي رفته كاسته مي از سرماي هوا رفته

، در نواحي پايكوهي سرد و نيمه مرطوب و در نواحي مرتفع اقليم استان تهران در نواحي كويري و جنوب گرم و خشك.است 

درجه و سردترين  30تا  28هاي سال در مرداد و شهريور بادماي متوسط  ترين ماه گرم. هاي طوالني است سرد همراه با زمستان

  .تابستان گرم است دماي شهر تهران در زمستان معتدل و در. است ماه سال دي ماه بادماي يك درجه سانتي گراد گزارش شده

  :  جهت استقرار ساختمان –2-3

جهت مناسب استقرار ساختمان نقش بسيار مهمي در تأمين بخشي از نيازهاي حرارتي فضاهاي داخلي به طور طبيعي ايفا     

ي در اين اقليم بهتر است ساختمان در جهت دريافت حداكثر انرژي خورشيدي در ماههاي سرد و همچنين در جهت .مي كند

از نظر دريافت انرژي خورشيدي در طول  .كه نماي آن در حوزه بي اثر يا نيمه موثر بادهاي سرد زمستاني باشد مستقر گردد

  .درجه غربي مناسب ترين جهت محسوب مي شوند 60تا  15درجه شرقي مناسب ترين و جهت  30سال جهت هاي جنوب تا 

  

  سال آب و هواي شهر تهران در ماههاي مختلف : 1جدول 

 آب و هواي تهران

 سـال دسامبر نوامبر اكتبـر سپتامبر آگوست ژوئيـه ژوئـن مـــــه آوريل مارس فوريه ژانويه 

 C° 17 21 25 30 36 40 42 40 37 31 25 21 42  ترين گرم

 C° 5 8 13 21 26 33 36 35 31 23 15 8 21 ها ترين گرم ميانگين

 C° -1 1 5 12 16 22 25 24 21 14 7 2 12  ها ترين سرد ميانگين

 C° -12 -8 -7 1 3 10 15 12 11 3 -3 -7 -12  سردترين

 mm 43 38 38 33 15 3 2 2 3 10 25 30 242  بارش

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  انرژيميزان مصرف  - 3

  

  

طقه مگاوات بوده است كه با احتساب جمعيت تحت پوشش شركت برق من 9613قدرت اسمي برق تهران  1386در سال         

واحد گازي  67واحد بخاري،  15مجموع قدرت اسمي برق تهران . وات بر نفر مي باشد 650 برابر 86اي، قدرت سرانه در سال 

 1386توليد ناخالص انرژي برق در سال . واحد برق آبي توليد مي شود 4واحد بخاري و سيكل تركيبي و  8و سيكل تركيبي و 

ده كه بخشي از آن به مصارف داخلي نيروگاه ها مي رسد و مابقي براي مصرف تحويل ميليون كيلووات ساعت بو 40332برابر 

كيلومتر مدار خط 1819كيلو ولت،  400كيلومتر مدار خط  2457انرژي مصرفي و تبادلي برق تهران از طريق . شبكه مي شود

كيلوولت به شبكه توزيع برق و  63كيلومتر خط و كابل  4311كيلوولت،  132كيلومتر مدار خط  54كيلوولت،  230و كابل 
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ميليون  30966مشترك مي باشد كه در مجموع  55123230تعداد مشتركين برق تهران   .صنايع بزرگ منتقل شده است

 2613معادل با  1386متوسط مصرف هر مشترك در بخش خانگي طي سال . كيلووات ساعت انرژي برق مصرف مي كنند

  [7] .كيلووات ساعت بوده است 233364و  5237صنعتي متوسط مصرف به ترتيب برابر كيلووات ساعت و در بخش تجاري و 

  

  

  

  

  

  

  

  شهر تهران  1386ميزان مصرف انرژي برق در سال : 2جدول 

  

  رديف

  

 نوع مصرف

  

سرانه   مصرف  مشترك

  درصد  مگاوات ساعت  درصد  تعداد  مصرف

  2/  6  37/  1  11477575  7/79  4392176  خانگي  1

  18/  9  19/  3  5963519  5/  7  314751  عمومي  2

  233/  4  24/  9  7716646  0/  6  33067  صنعتي  3

  233/  8  3/  0  936289  0/  1  4004  كشاورزي  4

  --   2/  9  901930  ---   ---   روشنايي معابر  5

  5/  2  12/  8  3970301  13/  9  768232  ساير مصارف  6

  5/  6  100  30966261  100  5512230  جمع كل  7

  

درصد از  80واحد هاي خانگي ميباشد كه حدود مشخص است بيشترين مصرف انرژي برق در  2مانطور كه در جدول شماره ه

اگر اين ميزان مصرف انرژي با مقدار توليد آن مقايسه شود ، اين نتيجه بدست مي آيد كه بيشترين . كل مصرف ساالنه است 

كه در واحد هاي مسكوني مي باشد  ، استسوخت هاي فسيلي امل توليد انرژي توسط نيروگاههاي سوخت تركيبي كه ش

  . مصرف مي شود 

  

  شهر تهران  1386ميزان توليد انرژي برق در سال : 3جدول 

  درصد  )مگاوات ساعت ( توليد ناخالص   درصد  )مگاوات ساعت ( قدرت نصب شده   نيروگاه  رديف

  7/68  27869770  2/77  7421  گازي و سيكل تركيبي  1

  2/1  12148308  20  1924  اريبخ  2

  2/1  485731  8/2  269  برق آبي  3

  100  40331809  100  9613  جمع كل   

  

آن ، اگر بتوانيم با بررسي و مطالعه توليد انرژي برق نتيجه بدست آمده از توليد انرژي و ميزان و نوع بيشترن مصرف با توجه به 

ك امكان پذير نماييم ، ميتوانيم در اولين گام در مصرف سوخت هاي فسيلي را از راه هاي جذب انرژي از منابع تجديد پذير و پا

كه منابعي محدود و رو به پايان است ، صرفه جويي كرد و باعث كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و صرفه جويي در هزينه 

با . محيط زيست مي شود هاي خسارت هاي پيش بيني نشده ناشي از اين آلودگي ها اعم از سالمت افراد جامعه و نابودي 

 12جمعيتي برالغ بر با   90كه طبق آمار سال  تهران به عنوان پايتخت اقتصادي و سياسي ايران استانتوجه به شرايط اقليمي 

تامين انرژي منازل مسكوني به عنوان يك كالن شهر امري .درصد آن جمعيت شهر نشين مي باشند  8/92ميليون نفر كه 

و مي تواند نقش بسيار بزرگي در رشد و توسعه فضاي سبز و حفظ محيط زيست و سالمت و بهداشت  بسيار با اهميت است

  . جامعه و باالتر رفتن سطح شاخص هاي زندگي در اين كالن شهر داشته باشد 
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 : انرژي خورشيدي  -4

هاي موجود در زمين  در جهان است و منبع اصلي تمامي انرژيانرژي تجديدپذيرفردترين منبع  انرژي خورشيدي منحصربه

انرژي خورشيد  .بديل گرددتواند به اشكال ديگر انرژي ت انرژي خورشيدي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي. باشد مي

ايران با داشتن حدود  [8] .كند هاي تجديدپذير ديگر انرژي تأمين مي تر از ساير انرژي بار بيش 5000خورشيد . تجديدپذير است

با توجه به موقعيت . باشد روز آفتابي در سال جزو بهترين كشورهاي دنيا در زمينه پتانسيل انرژي خورشيدي در جهان مي 300

و پراكندگي روستاي در كشور، استفاده از انرژي خورشيدي يكي از مهمترين عواملي است كه بايد مورد توجه  جغرافياي ايران

هاي انتقال  هاي برق رساني و توليد انرژي در مقايسه با ديگر مدل استفاده از انرژي خورشيدي يكي از بهترين راه. قرار گيرد

با توجه به  .باشد نقل، نگهداري و عوامل مشابه مي ز نظر هزينه، حملانرژي به روستاها و نقاط دور افتاده در كشور ا

 3500(در مترمربع  كيلووات ساعت 5/3اگر ميانگين انرژي تابشي خورشيد در روز باالتر از  المللي استانداردهاي بين

هاي فتوولتائيك بسيار اقتصادي و  باشد استفاده از مدلهاي انرژي خورشيدي نظير كلكتورهاي خورشيدي يا سيستم) ساعت/وات

باشد و در  المللي مي در بسياري از قسمتهاي ايران انرژي تابشي خورشيد بسيار باالتر از اين ميانگين بين .مقرون به صرفه است

شده است ولي بطور متوسط انرژي تابشي خورشيد  گيري اندازهبر مترمربع  كيلو وات ساعت 8تا  7برخي از نقاط حتي باالتر از 

  ]9[.ساعت بر مترمربع است كيلو وات 5/4بر سطح سرزمين ايران حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فتوولتاييك خورشيدي صفحات : 2شكل 

  :صفحات خورشيدي  - 4-1

اند مارا سريعتر به مقصدبرساند،بعنوان مثال در همه كشورهاي استفاده از تجربيات ديگر كشورهاي پبشرو مي تو                        

جهان،شركتهاي برق منطقه اي براي خريد برق خورشيدي توليد شده توسط مردم، كنتور جداگانه اي اختصاص ميدهند كه 

ا تشويق مي كند تا اين امر سرمايه گذار ر. تعرفه خريد اين انرژي ،ميزان جذابيت سرمايه گذاري دراين بخش را تعيين مي كند

به اين تعرفه تضميني خريد بلند . هر چه بيشتر در زمينه انرژي خورشيدي سرمايه گذاري نمايدتا بيشتر به شبكه برق بفروشد

مي گويندو يا كشور تركيه عال رغم پايين تر بودن شدت تابش نور خورشيد نسبت FITيا به اختصار Feed in Tariffمدت

 .كار ساختمان هاي جديد االحداث را منوط به نصب آبگرمكن خورشيدي در ساختمان نموده استبه كشورمان،صدور پايان 

ميليون ليتر گاز طبيعي  500منجر به صرفه جويي  2009همچنين نصب سيستم هاي گرمايش آب در آلمان ،فقط در سال 

مي باشند كه از كنار هم )  Solar cell(مهم ترين قسمت يك سيستم فتوولتائيك، سلول هاي خورشيدي   .شده است

صفحات فتوولتائيك از نظر تكنولوژي به سه دسته . قراردادن تعدادي سلول خورشيدي يك ماژول خورشيدي ساخته مي شود

  .تقسيم مي شوند

  )  Monocrystalline panels(صفحات فتوولتائيك منو كريستال  -1- 4-1

  ) Polycrystalline panels(صفحات فتوولتائيك پلي كريستال  -2- 4-1
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   ) Thin Film(صفحات فتوولتائيك نواري  -3- 4-1

. خورشيد و هر منبع نوري ديگر به همراه خود انرژي دارند .  صفحات منوكريستال براي آب و هواي ايران توصيه مي شودالبته 

نرژي نور بعد از تابش به يك اما در برخي مواردا. معموال هنگامي كه نور به يك شي برخورد مي كند به گرما تبديل مي شود 

با  . سري مواد بخصوص ، به انرژي الكتريكي تبديل مي شود كه ما بعدا آن را به جريان الكتريكي قابل استفاده تبديل مي كنيم

اران داخلي و ذتوجه به توان توليد برق با استفاده از صفحات خورشيدي و توليد اين صفحات در ايران با حمايت هاي سرمايه گ

ارجي و تشويق و الزام استفاده از اين صفحات در منازل مسكوني با كاربرد هايي اعم از آبگرم كن هاي خورشيدي و توليد برق خ

منازل كه استفاده از برق شهري و برق توليد شده از صفحات داخل طراحي سيستم برق رساني  تغيير در با كنتري مستقل و

، ميتوان عالوه بر حفظ و  كل كشوران نظام مهندسي مزير نظر ساز ي ساختمانطراح در قوانينشامل شود ،  را خورشيدي

در منابع زير زميني و كاهش آلودگي هاي  انرژي صرفه جويي در هزينه هاي زندگي بر خانوار ها باعث حفظ و صرفه جويي

  .محيط زيست و كاهش هزينه هاي دولت جهت تامين انرژي منازل مسكوني شود 

  

  

  

  

  

  

  مراحل استفاده از انرژي خورشيدي براي مصرف كننده)  3( شكل 

  

  :تحليل توان سيستم هاي خورشيدي در منازل مسكوني  - 5

  ميزان تابش خورشيد در شهر تهران  -5-1

الي  1951آمار ايستگاه سينوپتيك واقع در مهرآباد شهر تهران ميانگين ساعت تابش در مركزي كالن شهر تهران از سال 

  [10] .سال  ساعت در 3018برابر است با ميالدي  2010

  

  

  

  

  

  

  ميالدي 2010الي  1951آمار ميانگين تابش خورشيد بر شهر تهران از سال )  4( شكل 
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كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توليد مي كند، هزينه سوخت هر كيلووات ساعت برق  3.7يك ليتر گازوييل با توجه به اينكه 

ن نيز در بخش تبديل انرژي، انتقال و توزيع به آن افزوده ميشود و درمجموع هركيلووات ساعت توما 85تومان است كه  700

متر مربع را به نصب  30متر مربعي  100اگر ما از پشت بام يك ساختمان  [1].  هزينه دربر دارددر ايران تومان  785برق 

ص انرژي خورشيدي تواند توليد انرژي برقي را براي صفحات خورشيدي اختصاص دهيم مي توانيم با استفاده از فرومول مخصو

كه در آن   S=hf.sqmحال با استفاده از فرمول محاسبه تابش انرژي خورشيدي . آن واحد مسكوني محاسبه و ارزيابي نمود

S  ميزان تابش خورشيدي جذب شده توسط واحد حرارتي خورشيدي در سال است ومبين پتانسيل فني انرژي حرارتي

ميزان تابش  fو %) 35(متوسط راندمان انرژي براي دستگاه انرژي خورشيدي حرارتي مورد استفاده  h، ضريب است  خورشيد

بيانگر مساحت قابل استفاده براي  Sqmاست و همچنين ) كيلو وات بر متر مربع در روز  5/4( خورشيدي در هر متر مربع 

 . نصب سيستم هاي خورشيدي حرارتي است 

 

  

                                                                                                                         (1)              sqmfhS ..=  

                                                                               (2)            hKwmS /25/4730).5/4).(35/0( ==  

                                                                                                (3)              day
h

h
day 75/125

24

3018
==  

                                                              (3)              kwhkwyearS 43/53475/125./25/47/ ==∑  

                           (4)              yearRialsRialskwyearprice /37/334.195.47850.43/534/ ==∑  

 

  

هزار تومان براي هر واحد مسكوني محاسبه شده است ، ميزان هزينه صرفه جويي شده در  420نتيجه حاصل شده كه حدوداً 

در كالن شهر تهران طبق توليد برق يك سال براي يك واحد مسكوني ميباشد كه با در نظر گرفتن كل واحد هاي مسكوني 

پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران صادر شده است كه تعداد واحد  3978تعداد  1391در زمستان سال گزارش اداره آمار 

با در نظر گرفتن تعداد  [11]. واحد بوده است  37176هاي مسكوني در پروانه هاي صادر شده از سوي شهرداري تهران بالغ بر 

هزار واحد مسكوني ميشود و  37كه بالغ بر  1391ني كه پروانه ساخت گرفته اند فقط در فصل زمستان واحد هاي مسكو

كيلو وات ساعت است مي توان به نتيجه اي مهم در ميزان صرفه جويي در توليد  5/2ميانگين مصرف روزانه هر واحد مسكوني 

 . برق و مصرف آن توسط واحد هاي مسكوني رسيد 

  

  

                                         (5)              hkwekwyearS /68/969.867.19hom37176.43/534/ ==∑  

  

         (6)           yearRialsrialskwyearprice /988.561.963.155)7850)(68/19867969(/ ==∑  

 

  

 15  شهر تهران 1391در زمستان  شده بدست آمده فقط براي واحد هاي مسكوني پروانه گرفته نتيجهمشاهده مي شود كه 

تومان هزينه انرژي توسط صفحات خورشيدي همان واحد هاي مسكوني صرفه جويي  198 هزارو 356ميليون و  596ميليارد و 

ود شهر تهران بسط بدهيم مي توان پيش بيني كرد كه چه رقم بزرگي اگر اين محاسبه را به تعداد واحد هاي موج. مي شود 

  .اي محيط زيست مي شود بدست خواهد آمد و باعث صرفه جويي در هزينه توليد و همچنين جلوگيري از آلودگي ه
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  گيري نتيجه -6

خورشيدي در منازل مسكوني در خيلي از كشور هايي كه حتي شرايط اقليمي متفاوتي نسبت به ايران دارند استفاده از انرژي 

 به را جهان فتوولتائيك شده نصب ظرفيت كل درصد 50تا  30 آلمانكشور به عنوان مثال  ، روز به روز در حال افزايش است

 دولت و است گيگاوات 25 حدود در كشور اين خورشيدي انرژي از برق توليد ظرفيت  2007 سال از.است داده اختصاص خود

اروپايي  كشورهاي درديگر كه چيزي آن نظير ، .دهد افزايش گيگاوات 66 به 2030 سال تا ظرفيت را اين دارد قصد آلمان

 مدت بهو است داده كاهشدرصد  40 تا را انرژي  تعرفه آلمان دادند، رخ  2011 و 2010 در ايتاليا و 2009 و 2008 در اسپانيا

 رسيدند، تصويب به 1991 درسال آلمانانرژي   تعرفه قوانين اولين بوده، تجديدپذير انرژيهاي زمينه در پيشرو كشوري دهه دو

  : به شرح ذيل است اين سيستم توليد انرژي دارد مزايايي كه بعضي از   ]12[

  

 كاهش آلودگي محيط زيست  -1

 مقرون به صرفه بودن  -2

 بهره برداري از آن  نصب و آساني طراحي سيستم و -3

 التر رفتن سطح آسايش و كيفيت زندگي كاهش هزينه هاي زندگي هر خانواده و با -4

 صرفه جويي در هزينه هاي كالن دولت  -5

 تجديد پذير بودن  - 6

 پاك بودن  -7

 اشتغال ايجاد  -8

 حفظ ذخاير زير زميني  -9

 تحقيق و توسعه  -10

  

وزانه با مصرف ر( جدا از شهر تهران حتي اگر از ديدگاه سرمايه گذاري اوليه به موضوع نگاه كنيم ، براي تامين برق روستاها 

از بين دو گزينه سيستم فتو ولتاييك و گسترش شبكه برق ، در برخي از موارد ) كيلووات ساعت برق توسط هر خانوار  5/2

سيستم فتوولتاييك هزينه سرمايه گزاري اوليه كمتري براي دولت دربرخواهد داشت كه به طور مسلم صرفه جوييهاي حاصل 

از به اضافه توليد نيروگاهها به منظور تامين بار مناطق روستايي ، عدم اتالف انرژي در عدم ني( در طول عمر استفاده از سيستم 

نيز مزيد بر علت ) شبكه توزيع نصب شده براي برق رساني به روستاها دور افتاده ، عدم آلودگي هاي زيست محيطي و غيره 

ما را به  ،نرژي خورشيدي توسط سيستم هاي فتوولتائيكبا توجه به تعريف پايداري در معماري استفاده از ا  [13]. خواهد بود 

همچنين پيشنهاد .مي رساند  ميدانند ازطبيعت جزيي را آن بلكه كنند نمي نفي را پايداري اكولوژي كه پيروان آن تكنولوژي

 كرده و سازي استفاده از انرژي هاي نو را فرهنگمي شود كه طراحان و كارشناسان ترويج پروژه با معرفي انرژي خورشيدي 

 گام ملي اي عنوان سرمايه به زيست ومحيط طبيعي منابع درحفظ ها انرژي اين راي مصرفب الزم هاي زمين آوردن بافراهم

  [8] . بردارند مؤثري
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  مراجع - 7

  ، وزارت نيرو  1393حميد ،  چيت چيان  [1]

  45 -  36:  15، شماره » و اقتصادي انرژي خورشيدي حرارتي در ايران  براورد پتانسيل فني« ،   1387شعربافيان ، نيلوفر ،  - [2]

 ، انجمن اقتصاد انرژي ايران  97، انرژي تجديد پذير راه حل بشر براي آينده ، اقتصاد انرژي شماره  1386آرمودلي يوسف ،  [3]

   74:دهخدا ، فرهنگ لغت ] 4[

 , 1376انرژي ايران مطالعات مركز , ناشر , بوم زيست بر ژيانر تكنولوژي توسعه اثرات , تقي محمد , عبدلي] 5[

   1394شهرداري تهران ،  [6]

  ، قيمت برق بر حسب بخش هاي مختلف 1393،توانيرشركت   ]7[

 تاثير استفاده از انرژي خورشيدي در اقليم گرم و خشك نمونه موردي پايانه مسافربري شهر سمنان ،  1393معروفي ندا ،  ]8[

  1387سانا ، ازمان انرژي هاي نو ايران ،س ]9[

  سازمان هواشناسي كل كشور ، ايستگاه سينوپتيك مهرآباد شهر تهران    ]10[

 1391مركز آمار ايران ،   ]11[

[12]  www.renewableenergyworld.com/articles/2012/02/germanys-new-solar-containment-policy.html 

  189) : علمي پژوهشي (  24پژوهشهاي اقتصادي ، شماره ) 1384(خوش اخالق و همكاران ، ]13[
  

  

 

  


