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  چكیده
ناپذیر، کاربرد با توجه به بحران های بوجود امده انرژی در سطح جهان و معضالت ناشی از کاربرد انرژی های تجدید 

امروزه صرفه جویی در مصرف انرژی در تمام صنعت های  .انرژی های نو در مصارف مختلف، روز به روز افزایش یافته است

دنیا مورد توجه قرار گرفته است و صنعت ساختمان از این امر مستثنی نیست. سیاستهای اتخاذ شده در بسیاری از کشور 

وجه روز افزون به انرژی خورشیدی است به طوری که شورای جهانی انرژی در برنامه ها در دهه هفتاد میالدی موجب ت

استفاده  های اینده خود سهم عمده تامین انرژی را به انرژی های نو و در راس انها انرژی خورشیدی اختصاص داده است.

کاهش مصرف سوخت های فسیلی  از سامانه های پویا برای بهره گیری از انرژی خورشیدی می تواند راهکاری موثر در

باشد. سامانه های پویا از طریق جذب غیر مستقیم و ذخیره و توزیع انرژی خورشید، استفاده از این منبع تجدید پذیر را 

نظر به موقعیت بسیار مناسب ایران در زمینه برخورداری از منابع انرژی خورشیدی، ضرورت استفاده به  انجام می دهند.

در بین منابع مختلف انرژی، انرژی خورشید به دلیل نامحدود بودن تجدیدپذیر بر کسی پوشیده نیست  عنوان یک انرژی

,عدم تخریب محیط زیست منبع بسیار مناسبی می باشد و امروزه بکار گیری انرژی خورشیدی رو به گسترش است 

اییک، فضای خورشیدی، آبگرمکن .استفاده از انرژی خورشیدی به روشهای متفاوتی صورت می گیرد، سیستم فتوولت

 ...خورشیدی و..

این مقاله بر آن است تا با اشاره به روش های مختلف استفاده از سامانه های پویا, که می توان از انرژی خورشیدی  نهایت 

 .به تاثیرات این سامانه در کاهش مصرف سوخت فسیلی در ساختمان پرداخت ,بهره را برد

 

 . بهره وری مصرف انرژی، انرژی خورشیدی، انرژی فسیلی فعال خورشیدی، سامانه پویا،  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
در دنیای معاصر، معماری پایدار و بکار بردن اصول آن در طراحی ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، 

های تجدیدپذیر مانند باد و تابش خورشید صورت  تالش هایی جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی

به اتمام می  21منابع رایج تولید انرژی که اکثرا تجدید ناپذیر می باشند، بنابر تحقیقات دانشمندان تا اواخر قرن  گرفته است.

الیل فوق دانشمندان منابع تجدیدپذیر انرژی مورد توجه خاصی قرار گرفت.با توجه به د 22رسند. لذا از دهه های پایانی قرن 

زیرا توجه به چگونگی تامین انرژی در بناها، هم بر  در پی کشف راه های جدید، به منابع نوین و تجدیدپذیر انرژی روی آوردند.

امروزه موضوع  روی حفظ سالمت محیط زیست وهم بر روی استفاده بهینه از منابع موجود در کره زمین، تاثیر گذار می باشد.
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ز موضوعات مهم و بحث برانگیز محافل اقتصادی است. افزایش جمعیت، اتمام منابع انرژی و اتالف آن و آلودگی انرژی یکی ا

 های ناشی از سوخت های فسیلی، عواملی هستند که هر روز محدودیت های آینده بشر و مخاطرات آن را گوشزد می کنند.

از یک جهت به دلیل محدود  ،ای تجدید نا پذیر مرتبط می گرددصرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی که بیشتر به انرژی ه

بودن منابع چنین انرزی حایز اهمیت است و از طرف دیگر موجب کاهش الودگی محیط زیست انسان را بر ان داشته تا با 

در کاهش میزان استفاده از این نوع انرزی خود می تواند  ،رویکرد به مصرف انرژی های تجدید پذیر این اثر را کاهش دهد

روز در سال در  022د خاک حدود صدر 02در کشور ما ایران بیش از  مصرف انرزی های تجدید نا پذیر بسیار موثر است.

انرژی خورشیدی بزرگترین منبع انرژی پاک کره زمین است و مزیت بزرگ ان در دسترس بودنش ، معرض تابش نور قرار دارد

کیلو  0،3به استاندارد های بین المللی اگر میانگین انرژی تابشی خورشید در روز باالتر از با توجه  در اکثر نقاط جهان است.

کیلو وات ساعت بر متر مربع ( باشد استفاده از مدل های انرژی خورشیدی نظیر کلکتور  1211وات ساعت بر متر مربع )سالیانه 

به صرفه است.در بسیاری از قسمتهای ایران انرژی تابشی های خورشیدی یا سیستم های فتوولتاییک بسیار اقتصادی و مقرون 

کیلو وات ساعت بر متر مربع  8تا  1خورشید بسیار باالتر از این میانگین بین المللی می باشدو در برخی از نقاط حتی باالتر از 

وات ساعت بر متر مربع  کیلو 5،3اندازه گیری شده است ولی بطور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ایران حدود 

میزان انرژی پرتو های خورشید که به سطح زمین می رسند بیش از ده هزار برابر کل نیاز مصرف انرژی جهان امروز  است.

ا ها به دو روش کلی کاربرد انرژی های تجدیید پذیر مانند باد و خورشید در بن ماست. این منبع رایگان و تقریبا الیتناهی است.

: یک روش به نوعی است که از همان ابتدا در طراحی بناها تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان از انرژی های ردصورت می گی

تجدید پذیر حداکثر استفاده را نمود و برای سرمایش گرمایش یا تهویه انرژی های طبیعی را در بنا بکار گرفت .روش دیگر 

 .ی های تجدید پذیر استاضافه کردن عناصری به بنا در جهت استفاده از انرژ

 

  توسعه پایدار -2
به کار برده شده  1012اصطالح توسعه پایدار در هنگام اعالمیه کوکویوک در خصوص محیط زیست و توسعه در اوایل دهه 

 [1] و نیز ریشه این اصطالح به رویکرد توسعه اکولوژیک بر می گردد که در راهبرد حفاظت جهان آورده شده است.

مطرح گردید حاصل شناخت عمیق نسبت به محیط پیرامون بوده است. توسعه پایدار  12ار که در دهه توسعه پاید

اجتماعی، فرهنگی و محیطی که برای رفاه طوالنی مدت در کل جامعه طراحی می شود و  -عبارتست از تغییر پایداری اقتصادی

ستیابی به رفاه و پیشرفت زندگی بشر با توجه به حفظ و استراتژی توسعه پایدار از مهم ترین و کار آمدترین مباحث برای د

 [2] ماندگاری منابع برای نسلهای آینده است.

 

:پایداری در معماری و ساختمان -3  

هدف از معماری پایدار را خلق و ایجاد یک  1005( در سال CBIسازمان تحقیقات بین المللی تحقیقات ساختمانی)

اکولوژیکی و بهره وری منابع تعریف نمود. یک بنای پایدار، ساختمانی است که کم ترین محیط مصنوع سالم بر مبنای طراحی 

ناسازگاری را بر روی محیط مصنوع و طبیعی داشته باشد، شامل خود بنا، محیط بالفصل پیرامونی آن، محیط منطقه ای و 

 [3] جهانی.

شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی است و از از مهم ترین اهداف توسعه پایدار در محیط ساخته شده سازگاری با 

ویژگیهای مهم آن می توان به برنامه ریزی کارآمد، سهولت انطباق و تغییر پذیری، طراحی برای تغییر، کاهش هزینه ها و 

 [4] حفاظت و بهبود ارزش های طبیعی و محیطی اشاره کرد.

وری است:طراحی پایدار از اصولی خاص تبعیت می کند که رعایت آنها ضر  

مدیریت منابع انرژی) صرفه جویی در مصرف منابع( -  

طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی) طراحی بر اساس چرخه حیات( -  



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 0 

 [5]. طراحی برای انسان -

 

 انرژی خورشیدی : -4
ارزان و بی پایان خورشید سر منشا انرژی است . انرژی خورشیدی عظیم ترین منبع انرژی در جهان می باشد. این انرژی 

بوده ودر تمام مناطق قابل مصرف می باشد .از مزایای انرژی خورشیدی در دسترس بودن ان برای همگان ,عدم الودگی و 

 [6] سازگاری با محیط زیست می باشد.

حال پیشرفت بهره برداری از انرژی خورشیدی در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص مناطق با آفتاب زیاد، معمول و در        

است. با توجه به وسعت دسترسی به این انرژی به نظر می رسد در آینده، انرژی خورشیدی به یکی از مهمترین و اصلی ترین 

منابع تامین انرژی برای بشر تبدیل شود. برخی از مهمترین دالیل استفاده از انرزی خورشیدی عبارتنداز: انرژی خورشیدی با 

نرژی خورشیدی محیط زیست را آلوده نکرده ویا باعث تولید گازهای گلخانه ای نمی شود. این محیط زیست سازگار است. ا

انرژی باعث حفظ منابع محدود انرژی زمین برای فرزندانمان می شود. انرژی خورشیدی، پاک ترین و مطمئن ترین انرژی ای 

 [7] بت است.است که می توان به آن دست یافت.هزینه ی استفاده از انرژی خورشیدی ثا

 

 :وضعیت انرژی خورشیدی در ایران -5
درجه عرض شمالی و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی  52تا  23کشور ایران در بین مدارهای 

کیلو وات ساعت  2222تا 1822خورشیدی در بین ناط جهان در باالترین رده ها قرار دارد.میزان تابش خورشیدی در ایران بین 

متر مربع در سال تخمین زده شده است که باالتر از میزان متوسط جهانی است.در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از  بر

 [8] روز افتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است. 282

شورها محسوب ایران در مجموع کشوری است بسیار افتابی و از نظر مقدار و دریافت انرژی خورشیدی در شمار بهترین ک

می شود. با وجود اینکه ایران یکی از کشورهای نفت خیر جهان به شمار می رود ودارای منابع عظیم گاز طبیعی نیز می باشد , 

به علت محدودیت این منابع و شدت تابش خورشید در اکثر مناطق کشور , اجرای طرحهای خورشیدی و استفاده از انرژی آن 

 [9] ی پراکنده در سطح مملکت، جهت صرفه جویی در مصرف نفت و گاز الزامی می باشد.در شهرها وشصت هزار روستا

 

 
 1001، خرداد ماه میزان تابش سالیانه خورشید در ایران، سایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

 

روش دریافت انرژی خورشیدی در ساختمان: -6  

فعال و سامانه های غیر فعال دسته بندی می شوند. تکنولوژی سامانه دریافت انرژی خورشیدی در دو گروه سامانه های 

هوای قابل استفاده یا ذخیره گرما برای ، تهویه، گرما ، نور،های خورشیدی فعال برای تبدیل انرژ ی خورشید به انرژی الکتریکی
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ها و فن ها استفاده می کنند  تکنولوژی فعال خورشیدی از تجهیزات الکتریکی  و مکانیکی مانند پمپ استفاده آینده می باشد.

 [10] تا گرمای قابل استفاده را در یک سیستم افزایش دهند .

 

سامانه خورشیدی پویا :  -7  

در سامانه خورشیدی پویا انرژی حرارتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی از قبیل پمپ یافن برای حرکت گرما از کلکتور ها 

استفاده می شود. این نوع از سامانه ها, نیاز شدیدی به نیروی خارجی دارند. بنیان اصلی  به انباره یا از انباره به محل مصرف

نیروی محرکه انها را نیروی بیرونی تشکیل می دهند و بر اساس اصول دینامیک طراحی می شوند. بیشتر انرژی تولیدی در این 

دودکش  ،آبگرمکن خورشیدی کانیکی استفاده می شود.سامانه ها به صورت طبیعی است ولی برای انتقال ان از سامانه های م

 .خورشیدی و سامانه های فتوولتاییک ازجمله سامانه های خورشیدی پویا هستند
 

آبگرمكن خورشیدی :  -7-1  

سامانه ابگرمکن خورشیدی انرژی خورشیدی را برای گرم کردن اب یا یک سیال انتقال حرارت در کلکتورهایی که معموال 

قرار می گیرند, استفاده می نماید. سپس اب گرم شده را در یک تانک ذخیره می شود. در بعضی از سامانه  هابرای  بر روی بام

ابگرمکن خورشیدی در هر اقلیمی می تواند مورد  به چرخش در اوردن سیال در کلکتور ها از پمپ الکتریکی استفاده می شود.

 [6] استفاده قرار بگیرد.

 

 
www.energyhouseeco.com 

 

دودکش های خورشیدی:  -7-2  

زمین دایره شکل بزرگی را که پوشش شیشه  ولی با کارایی پایین است.، سیستم دود کش های خورشیدی ,سیستمی ساده

ند. در مرکز این زمین, دودکشی نصب شده است. به در نظر بگیریم. تابش خورشید هوای زیر شیشه را گرم می ک ، ای دارد

سبب اختالف درجه حرارت پایین و باالی دودکش, هوای گرم به طرف باالی آن رانده می شود. در نتیجه توربین بادی و 

 [11] ژنراتور ,متصل به آن که داخل دودکش نصب است به گردش در امده و تولید برق می کند.

 

http://www.energyhouseeco.com/
http://www.energyhouseeco.com/
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www.energyhouseeco.com 

 

سامانه فتوولتاییک : -7-3  

به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزم های محرک مکانیکی الکتریسیته تولید کند, پدیده فتوولتاییک  

 [12] دارد.گفته شده و عاملی که این فرایند را به وجود می اورد, سلول خورشیدی نام 

نیمه رسانای جامد  سلول های فتوولتاییک ) پی وی ( که عموم ان را با نام سلول های خورشیدی می شناسند, از مواد

. سیلیکون, عمومی ترین ماده نیمه رسانا است که به واسطه فراوانی ان در سلول های فتوولتاییک مورد استفاده تشکیل شده اند

عنصر فراوانی است و درصد زیادی از پوسته زمین را تشکیل می دهد, ولی سلول های سیلیکونی قرار می گیرد. اگرچه سلیکون 

 [13] قیمت باالیی دارند. به خاطر فرایند ساخت و خالص سازی سیلیکون ,

  

 
www.energyhouseeco.com 

 

سه دسته هستند:به طور کلی سامانه های فتوولتاییک   

سامانه های متصل به شبکه  -  

سامانه های منفصل از شبکه -  

  سامانه های پشتیبانی -

http://www.energyhouseeco.com/
http://www.energyhouseeco.com/
http://www.energyhouseeco.com/
http://www.energyhouseeco.com/
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سامانه های متصل به شبکه: طراحی سامانه های فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که هم زمان و بطور متصل 

میان سلول های فتوولتاییک وشبکه انتقال نیرو وجود دارد به شبکه برق سراسری عمل می نمایند. بطور کلی ارتباط دو جانبه 

تولیدی توسط سامانه های فتوولتاییک بیش از نیاز سایت باشد، مازاد آن به شبکه برق سراسری  DCبه نحوی که اگر برق 

تغذیه می گردد و در هنگام شب و مواقعی که به دالیل اقلیمی، امکان استفاده از نور خورشید وجود ندارد، بار الکتریکی مورد 

 نیاز توسط شبکه برق سراسری تامین می گردد.

صل از شبکه: طراحی سامانه های منفصل از شبکه، به گونه ای است که منفصل از شبکه برق سراسری سامانه های منف

طراحی می شوند. به منظور تولید برق توسط سامانه های منفصل از  ACویا  DCعمل نموده و غالبا جهت تولید بار الکتریکی 

ق سراسری به عنوان نیروی کمکی استفاده نمود که اینگونه شبکه، می توان از توربین های بادی، ژنراتور ها ویا از شبکه بر

سامانه ها، هیبرید فتوولتاییک نامیده می شوند. در سامانه های منفصل از شبکه به منظور ذخیره انرژی و بکارگیری آن به 

 هنگام شب و یا مواردی که نور خورشید را باندازه کافی وجود ندارد از باتری استفاده می گردد.

نه های پشتیبانی: مهمترین کاربرد سامانه های پشتیبانی فتوولتاییکی، در طی دوره قطع برق شبکه سراسری است. ساما

یک سامانه پشتیبانی فتوولتاییک کوچک تامین کننده برق مورد نیاز تجهیزاتی همچون روشنایی، کامپیوتر، تلفن، رادیو، فاکس 

 [14] رق مورد نیاز تجهیزاتی همچون یخچال را در زمان قطع برق تامین نمایند.و.....است و سامانه های بزرگ تر می توانند ب

 

: نقش معمار در کاهش مصرف انرژی -8  

ساختمان یکی از بزرگترین بخش های مصرف کننده انرژی در اکثر جوامع محسوب می شود. توجه به فن آوری های 

ه میزان بسیار موثری می تواند در این راستا نقش سازنده داشته ساختمان به منظور صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی ب

 باشد. عوامل موثر در راندمان وبهینه سازی مصرف انرژی به سه دسته تقسیم می گردند: 

طراحی معماری ساختمان  -الف  

طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی  -ب  

 [15] .رفتار ساکنین -ج

د. هنمی دهد که عوامل یاد شده مصرف معمول انرژی را تا ده برابر افزایش می دمطالعات به عمل آمده توسط باکر نشان 
[16] 

برابر، مصرف را افزایش دهد و اگر چنانچه تاسیسات برقی و  3/2طراحی معماری ساختمان می تواند در میزان مصرف تا 

کند. سهم ساکنین در این خصوص نیز مابقی  مکانیکی را نیز به آن اضافه کنیم میزان مصرف به دوبرابر معمول افزایش پیدا می

 [15]. میباشد 2ده برابر یعنی 

ی الزم است تا میزان تبادل حرارت را ژبا توجه به نقش معمار به عنوان طراح ساختمان در مصرف بهینه انرژی و کاهش انر

های مختلف ساختمان مانند در قسمت های مختلف ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. میزان اتالف حرارت از طریق قسمت 

دیوار ه ها,بام , کف و بازشو ها به عواملی چون عایق کاری حرارتی,سطح پوشش و اختالف دمای داخل و خارج ساختمان را 

,کف  %26, بام %20دارد . مطالعات نشان می دهد که در یک خانه معمولی چهار طرف باز ,میزان اتالف انرزی در دیوار ها 

 [17]. می باشد % 11و منافذ  % 15,بازشو ها  %22زاد مرتبط با هوای ا

دو دلیل موجه و قابل قبول بر اهمیت فوق العاده تصمیمات استراتژیکی معمار در پیشبرد طراحی ساختمان وجود دارد. 

زی ویا تعمیرات اول اینکه عوامل مرتبط با ساختمان از عواملی هستند که احتمال تغییرات انها بسیار نادر است . تنها در باسا

این اتفاق ممکن است رخ دهد. مدیریت بهتر قادر است  هنگامی که تاسیسات ساختمان به کلی عوض می گردد, اساسی,

ساکنین را در جهت مصرف بهینه انرژی تشویق نمایید. دوم اینکه عوامل فوق جدای از یکدیگر عمل نمایند و یقینا استراتژی 

 [15]. تمان هم به سیستم تاسیسات به کار رفته و همه به رفتار ساکنین وابسته استمصرف بهینه انرژی در طراحی ساخ
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: نتیجه گیری -9  
از گاز های گلخانه ای  %62افزایش می یابد , و بیش از  %2باتوجه به اینکه تولید گازهای گلخانه ای در هر سال به میزان 

های برای کاهش , دستیابی به راهکارروشنایی در بناها به وجود می اید بر اثر استفاده از امکانات تاسیسات حرارتی و برودتی و

.منابع انرژی تجدیدپذیر محدودیت نداشته و به اتمام نمی رسند و اگر عاقالنه به طور صحیح به کار آن امری ضروری است

اورانیوم محدود بوده و با استخراج منابع انرژی پایدار و بی ضرری خواهند بود.در عوض منابع سوختهای فسیلی و ، گرفته شوند

و مصرف به پایان می رسند. این منایع )انرژی های تجدید پذیر ( باعث تمرکززدایی از سیستم تولید انرژی شده و منابع 

مختلف در زمینه تولید انرژی مورد نیاز خود استقالل بیشتری خواهد داشت و انرژی مورد نیاز برای جوامع کوچک به طور 

برای دستیابی به معماری پایدار باید تا حد امکان از انرژی های تجدید پذیر انرژی باد و  . و به صرفه تامین خواهد شد. اقتصادی

آنچه مهم است استفاده از تکنولوژی های نو جهت بهره  .خورشید در بناها استفاده و مصرف سوخت های فسیلی را محدود نمود

امروزه یکی از گزینه ها برای استفاده بهینه از انرژی  یر از جمله انرژی خورشیدی می باشد.برداری از انواع انرژی های تجدید پذ

.نتایج بدست آمده در های تجدیدپذیر فناوری جذب پرتوهای خورشیدی و تبدیل این انرژی تابشی به انرژی الکتریکی می باشد

ز جمله انرژی خورشیدی در معماری می تواند عالوه بر این پژوهش به این شرح است: استفاده از انرژی های تجدیدشونده و ا

کاهش هزینه ها، کیفیت زندگی کاربران فضا را نیز ارتقا دهد همچنین می تواند گامی موثر در جهت کاهش استفاده از 

وع بوده، سوختهای فسیلی و تولید دی اکسید کربن باشد و با توجه به اینکه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان بسیار متن

روشهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است استفاده از سامانه های فعال خورشیدی و بهره گیری از جوانب مثبت 

 می باشد. وری مصرف انرژی ساختمانه بهر راستایدرآنها 
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