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  چکیده

در پی افزایش نگرانی ازدیاد آلودگی های محیطی، تکنولوژی های جدید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رشد 

أله پیش روی قرار داده است استفاده از وزافزونی یافته است. از جمله راهکارهایی که دنیای امروز برای مقابله با این مسر

در نظر داشتن حجم مصرف باالی انرژی در بخش ساختمان، اهمیت استفاده از تکنولوژی سلول فتوولتائیک می باشد. با 

در  نقش ایفای دیگر همچون های ویژگی از برخی بودن دارا این بر عالوهآن در مطالعات معماری افزایش یافته است. 

این  شدن باعث متمایز دیگر توجه قابل های قابلیت و نبودن الحاقی همزمان، طور به تأسیساتی – معماری عناصر قالب

در کشور ایران به دلیل هزینه نسبتاً پایین استفاده از سوخت های  .است گردیده ساختمانی مصالح سایر به نسبت مصالح

به بررسی و مطالعه این تکنولوژی روی آورده و آن را به فسیلی، فرصت زیادی در اختیار معماران قرار نگرفته است تا 

به  تکنولوژی این معرفی با تا برآنیم مقاله این درعنوان یک عنصر معماری و ترکیب بهینه آن با ساختمان در نظر گیرند. 

برای  یساختمان جدید های تکنیک و مصالح با بیشتر آشنایی جهت در گامی ساختمان سازی عرصه فعاالن و معماران

 .برداریم ساختمان در انرژی مصرف کاهش

 

 تاسیسات ، فتوولتائیک تایل ، خورشیدی های سلول ، خورشیدی انرژی: کلیدی های واژه

 

 مقدمه  -1
 سیاست و اقتصاد در مهمی نقش انرژی عامل جهانی جامعه افزون روز تحوالت و پیچیدگی دلیل به اخیر سالهای در

 هر سیاسی قدرت و ثبات حفظ اصلی های مؤلفه از مناسب راهکار اتخاذ و انرژی دورنمای دقیق یریپیگ و نموده ایفا کشورها

 دیگر، سوی از انرژی مصرف آور سرسام رشد و سو یک از انرژی منابع محدودیت مشکل این بر عالوه. شود می محسوب دولتی

 لذا. است کرده مواجه اکولوژیکی ناپذیر برگشت و آمیز یدتهد تغییرات با را زمین فسیلی،کره منابع سریع اتمام خطر بر عالوه

 قابل نقش خورشیدی، انرژی همچون ذیرپتجدید انرژی منابع پایدار، توسعه زمینه در المللی بین های سیاست راستای در

 مهم این پذیرد، می صورت ساختمان حوزه در انرژی اتالف های زمینه مهمترین از یکی که آنجا از .1]]نماید می ایفا را توجهی

 سیستم این در .نماید معطوف پیش از بیش موضوع این به نسبت را خود توجه تا داشته آن بر را حوزه این اندرکاران دست

 بر عالوه رو این از. دهند می شکل نیز را ساختمان معماری عناصر از بخشی بودن تاسیساتی ماهیت بر عالوه ساختار اجزاء

 تکنولوژی این جهتو قابل نتایج از یکی معماری کالبد اجزای و تاسیساتی عناصر میان همسازی انرژی، مصرف در جویی صرفه

 .است

ارشد شکوه السادات فاطمی با موضوع طراحی مجموعه مسکونی در اصفهان با رویکرد انرژی های  نامه کارشناسیمقاله استخراج شده از پایان  این*

 .طبیعی و فناوری های نوین می باشد
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 با مسکن کاران اندر دست نبودن آشنا ها، ساختمان در انرژی اتالف کاهش به مربوط قوانین وضع رغم علی ما کشور در

 در تکنولوژی این حضور عدم باعث ساز، و ساخت زمینه در مدیریتی اشتباه های سیاست گاهاً و جدید مصالح و ها تکنولوژی

 دارای آن مناطق اکثر که حالی در است، فسیلی منابع آن در انرژی تولید اصلی منبع که ما کشور در .است شده معماری عرصه

 .2]]است کامل و حاضر ای واسطه هیچ بدون فتوولتائیک سیستم از استفاده توجیه است، خورشیدی انرژی توجه قابل تابش

 

 مفاهیم تعریف 2-

 فتوولتائیک 1-2-

آلودگی های محیطی، تکنولوژی های جدید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رشد روزافزونی در پی افزایش نگرانی ازدیاد 

یافته است. از جمله راهکارهایی که دنیای امروز برای مقابله با این مساله پیش روی قرار داده استفاده از تکنولوژی سلول 

ستفاده از سوخت های فسیلی، فرصت زیادی در اختیار فتوولتائیک می باشد. در کشور ایران به دلیل هزینه نسبتاً پایین ا

معماران قرار نگرفته است تا به بررسی و مطالعه این تکنولوژی روی آورده و آن را به عنوان یک عنصر معماری و ترکیب بهینه 

 آن با ساختمان در نظر گیرند.

ریسیته تولید کند پدیدۀ فتوولتائیک و به هر سامانۀ به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از ساز و کار محرک، الکت

 با نور معنی به photo یونانی کلمه از ترکیبی فتوولتائیک عبارتکه از این پدیده ها استفاده کند سامانه فتوولتائیک گویند. 

volt شود می داده نسبت باکرل ادموند فرانسوی فیزیکدان به فتوولتائیک پدیده کشف .است نور از الکتریسیته تولید معنای به 

عاملی که این فرایند را به وجود می آورد سلول . نمود ارائه تر باتری با را خود تجربیات ای مقاله چاپ با 1839 سال در که

پر  های فتوولتائیک یکی از خورشیدی نامیده می شود، که انرژی نوری را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. سامانه

 .رین کاربرد انرژی های تجدیدپذیر می باشندمصرف ت

 

 خورشیدی سلول 2-2-

 آوری فن .کند می تبدیل الکتریسیته به فتوولتائیک اثر تحت را خورشیدی انرژی که است ابزاری خورشیدی سلول

 .پردازد می خورشیدی های سلول کاربرد به که است آوری فن از ای شاخه فتوولتائیک

 

 همسازی 3-2-

 و معماری عناصر اجزاء، از منظور مقاله این در. واحد کلیتی تعریف منظور به هم با ارتباط در اجزاء گیری شکل یعنی

 بسیاری که باشد می دنیایی در حاد بحران یک به تبدیل حال در امروزه انرژی منابع محدودیت مشکل .است تاسیساتی عناصر

 صنعتی کشورهای کلیه گریبانگیر منابع محدودیت بحث. است زده مرق نیز را جهان اقتصادی و سیاسی مناسبات و روابط از

        میزان با جهان چهلم رده در اولیه انرژی مصرف سرانه لحاظ از ما کشور میان این در .باشد می توسعه حال در و یافته توسعه

 مصرف از ناشی هزینه انرژی کارشناسان و دارد قرار پرتغال و مالزی ونزوئال، چون کشورهایی از بعد (نفر/خام نفت تن)  2,50

 مسکونی بخش به آن سوم یک از بیش که کنند می برآورد دالر میلیارد 5 از بیش ساالنه را کشور در انرژی نادرست و رویه بی

 می تخصیص، شود می صرف سرد و گرم فصول در ها ساختمان تهویه و روشنایی گرمایش، سرمایش، تامین برای دتاعم که

 های انرژی منابع بودن محدود و شهرها هوای آلودگی کاهش زیست، محیط حفظ مساله با همراه توجه قابل واقعیت ینا. یابد

 در فتوولتائیک های سیستم تکنولوژی حضور واسطه به ساختمان صنعت در خورشیدی انرژی از استفاده ضرورت فسیلی،

 .2]]باشد داشته فسیلی های یانرژ مصرف کاهش در توجهی قابل نقش تواند می معماری عرصه

 

 آن تاریخچه و انرژی 3-
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 تولید جهت را خورشید انرژی ابتدا از انسان، است زمین کره سطح در انرژی گوناگون انواع تولید عمده منبع خورشید

 توانست و دگردی مند بهره حیوانات نیروی از کشاورزی، رشد با آن از پس و گرفت اختیار در خود کردن گرم و غذا پختن، آتش

 .برد بکار نقل و حمل و کشاورزی تجارت، توسعه جهت را آنها و کرده استفاده ،بود تر ارزان که باد و آب نیروی از آن پی در

 رواج شدت به فسیلی سوختهای و شد برداشته انرژی توسعه در بلندی جهش وات جیمز توسط بخار موتور اختراع با آن از پس

 به توانست و شد کشف 1859 سال در خام نفت سپس، بود سنگ زغال انرژی تولید منبع ترینبزرگ ، 1838سال تا یافت،

 چرخه در را خود جایگاه  ...و سفید نفت گازوئیل، بنزین، نظیر هایی فراورده با و کند طی را تکامل و پیشرفت مراحل سرعت

 .3]] .کند تثبیت انرژی

 سوخت انرژی چرخه وارد طبیعی گاز ، 1958سال در اینکه تا شد اختراع دیزل موتور و داخلی احتراق های موتور آن دنبال به

 کشورهای پذیرند، پایان و محدود منابع دارای فسیلی های سوخت انرژی اینکه به توجه با نهایت در .گردید فسیلی های

 را آن و آورند بدست انیشتن یانرژ و جرم فرضیه از استفاده با را ای هسته انرژی توانستند و شدند کار به دست پیشرفته

 .هستند بهتری و تر صرفه با منابع دنبال به نیز حاضر حال در و کنند فسیلی های سوخت جایگزین

 

 خورشیدی انرژی 4-

 وجود عدم دلیل به .رساند نمی زیست محیط به آسیبی هیچ و است تمیزی انرژی. است نشدنی تمام خورشیدی انرژی

 منبع خورشید. کرد طراحی توان می نیاز با متناسب را آن ظرفیت .است آسان آن اتوماسیون و نگهداری متحرک، های قسمت

   13حدود زمین به کننده برخورد خورشیدی انرژی سالیانه میزان .است زمین کره سطح در انرژی گوناگون انواع تولید عمده

 .است فسیلی های سوخت انرژی ذخایر برابر هزار

 جهت در نیز و خدماتی و تجاری ساختمانهای و مسکونی محل در گرم آب و گرمایش تامین یبرا خورشیدی انرژی از

 می تولیدی های فرایند برخی در الزم دمای تامین برای همچنین و غذایی مواد پخت و کشاورزی در ها میوه کردن خشک

 خورشید انرژی کاربری تجهیزات نصب برای ایران کویرهای وسعت از درصد یک فقط اگر ام کشور در .کرد استفاده توان

 توان می انرژی نوع این محاسن و معایب زا. بود خواهد مگاوات هزار صد از بیش لحظه هر در حصول قابل انرژی یابد، اختصاص

 استفاده هزینه -3 است محیطی زیست آلودگی بدون -2 آن از استفاده قابلیت ضریب بودن پایین -1 : نمود اشاره زیر موارد به

 .است میسر ها انرژی سایر به آن تبدیل -4 است پایین آن از

تعداد زیادی ساختمان مسکونی و غیرمسکونی بی  بویژه آمریکا، درچند سال گذشته در بسیاری از کشورهای صنعتی،

ان های نیاز از انرژی های فسیلی ساخته شده است. یک جستجو از طریق شبکه ساختمانهای با اطالع رسانی اینترنت و با عنو

 مصرف خالص انرژی صفر با و ساختمانهای Zero Energy Buildings (ZEB)ساختمانهای با مصرف انرژی صفر 

ZeroNet Energy Buildings (ZNEB)  نوع اول  در ساختماهای طراحی این ساختمانها پی برد. می توان به خصوصیات

نیست ساخته شده است و  که به شبکه برق رسانی نزدیک که تعدادشان بسیار زیاد نیست ساختمان در یک منطقه دور دست

)ازجمله برق( خود را با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین می نماید. در این ساختمانها  انرژی مورد نیاز ساختمان تمام

نین حجم مساحت گیرنده های خورشیدی برای تولید برق و تولید انرژی های حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان و همچ

بزرگ می باشند چون که سیستم های خورشیدی باید بتوانند مثالً در یک روز  دستگاههای ذخیره سازی انواع انرژی ها بسیار

آفتابی آن قدر انرژی جمع آوری و ذخیره نمایند تا بتوانند نیاز انرژی های مختلف ساختمان را در روزهای ابری بعدی تأمین 

ذخیره  ه طور کلیب طول سال مقدار زیادی انرژی تولید می کنند که برای آن مصرفی ندارند.این ساختمانها در  .نمایند

سازی انرژی خورشیدی از یک روز آفتابی برای استفاده در چند روز متوالی ابری در ایران مقرون به صرفه نیست و بهترین 

  .4]]روش ذخیره سازی، کوتاه مدت، از روز برای استفاده در شب می باشد

و ساختمان ها با این شبکه در طول سال  در ساختمانهای نوع دوم، ساختمانها به شبکه برق رسانی شهری نزدیک هستند

داد و ستد برقی دارند. یعنی سیستم های خورشیدی طوری انتخاب شده اند که نیاز ساختمان را در روزهای آفتابی )و تا اندازه 
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ابری متوالی را با استفاده از شبکه برق شهری)خرید برق از شبکه( تأمین  نیاز روزهایکمی در روزهای ابری( برآورده نمایند و 

کنند. در روزهای آفتابی)بویژه در تابستان( سیستم خورشیدی برق اضافی تولید می کند ولی می تواند این مازاد را به شبکه 

بنابراین این ساختمان بطور خالص برقی از شبکه  این داد و ستدهای برقی در طول یک سال برابر بوده و برق شهری بفروشد.

برق شهری دریافت نمی کند. در این نوع ساختمانها چون اندازه گردآورنده های خورشیدی و ذخیره سازی برق یا انرژی 

متر از حرارتی کوچکتر از ساختمانهای مشابه نوع اول می باشند بنابراین هزینه اولیه تأسیسات خورشیدی در این ساختمانها ک

ساختمانهایی است که با شبکه برق شهری داد و ستد انرژی الکتریکی نداشته و مجبور هستند که تمام انرژی مورد نیاز خود را 

با استفاده از انرژی خورشیدی خود تأمین کنند. همانطور که در باال اشاره شد این ساختمانها در طول سال )بویژه در ماههای 

 اشته که برای آن مصرفی نیز ندارند.تابستان( مازاد انرژی د

 

 خورشیدی های سیستم کار اساس 5- 

 هستند هایی سیستم: اول روهگ :هستند صورت دو به شوند می تغذیه خورشید انرژی از استفاده با که هایی دستگاه اصوال

 از که هستند هایی سیستم :دوم وهگر (.فتوولتائیک) کنند می تبدیل الکتریسیته انرژی به مستقیما و گرفته را خورشید نور که

 . (خورشیدی گرما) شوند می تغذیه خورشید اشعه حرارت

 انرژی که دارند وجود( خورشیدی سلول اسم به) صفحاتی سری یک کنند می کار فتوولتائیک روش با که هایی سیستم در

 در .کنند می الکتریسیته جریان نتیجه در و الکترونی رکتح به تبدیل را نور سیلیکونی ترکیبات توسط و گرفته را خورشیدی

 سیستم این در الکتریسیته جریان تولید از پس .هستند خورشیدی سلولهای یا صفحات همان ها سیستم این انرژی مبدل واقع

  .شود استفاده غیره و ،الکتروموتور پمپ حرکت روشنایی، مثل مختلف مصارف در تواند می شده تولید DGها برق 

 گرما های سیستم که دوم نوع های سیستم. دارد توان وات 45 ، سانتیمتر 46 در 97 ابعاد به خورشیدی دهسا سلول یک

 می هدایت و آوری جمع خورشیدی کلکتور اسم به هایی دستگاه توسط خورشید تابشی گرمای شوند، می نامیده خورشیدی

 مختلف انواع در کلکتورها.هستند آب یا و هوا مانند املیع سیال و خورشید نور بین حرارتی مبدل حقیقت در ها کلکتور .شوند

 .هستند مشترک شفاف صحه و جاذب صفحه عایق، صفحه قسمت سه در همگی شوند می ساخته گوناگون های صورت به و

 با که است صورت این به کلکتور این کار اساس .باشد نیز ... و شلجمی کروی، مسطح، تواند می آنها ظاهری شکل همچنین

 .گردد می جذب (جاذب صفحه) میانی صفحه توسط خورشیدی انرژی آن از نور عبور و شفاف صفحه روی بر خورشید تابش

. گرد می آن شدن گرم موجب که شود می منتقل صفحه این روی یا زیر از گذرنده سیال به جاذب صفحه از شده جذب انرژی

 استفاده آبگرمکن برای بچرخاند، را نیروگاه یک ژنراتور توربین تواند یم مثال .کند می ایفا سیستم در را اصلی نقش گرم سیال

 سیستمی توان می چگونه که است این شده مشخص آنچه .5]]موارد دیگر یا و دهد انجام را کردن خشک عملیات شود،

 کند؟ کار نیز شب ، روز بر عالوه که کرد طراحی را خورشیدی

 سیستم در بتوان که برد کار به را هایی روش باید یعنی هستند، مطرح ورشدیخ انرژی ذخیره های روش کار این برای

 انرژی از شده تولید حرارت خورشیدی، گرما های سیستم در و کرد ذخیره را خورشید انرژی از حاصل الکتریسیته فتوولتائیک،

 .نمود ذخیره را خورشیدی

 

 الکتریکی ژیران به خورشیدی انرژی تبدیل روشهای 6-

 را ها تکنولوژی این.کنند می تبدیل الکتریکی انژی به را خورشید نور از حاصل انرژی ، خاص های تکنولوژی از ستفادها با

 : کرد تقسیم توان می دسته دو به

 خورشیدی فتوولتائیک سیستم :(PV)به مجهز انواع مورد در جز) هستند حرکت بی و جامد تجهیزاتی عموما که 

 (ردیابی سیستم
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 را ،توربین یک آن بخار که مایعی کردن گرم برای خورشید شده متمرکز نور از که: خورشیدی گرمایی های سیستم 

 .کند می استفاده آورد، می در حرکت به

 .است تر رایج بسیار انرژی منبع عنوان به خورشید نور از استفاده برای فتوولتائیک های سیستم از استفاده میان این در

 از یکی که خورشیدی انرژی از استفاده. است گسترش به رو سرعت به پیشرفته کشورهای در توولتائیکف های پنل از استفاده

 مرسوم انرژی «سبز» ها  ویژگی در باید را استقبال این علت .شود می پشتیبانی زیست محیط طرفداران سوی از است اشکال

 .6]] جست خورشیدی انرژی  به

 

 فتوولتائیک سیستم معرفی 7-

 تکنولوژی این مزایای مقایسه برای .افتد می اتفاق سلول خود داخل ودر است جامد کامال فرآیند یک فتوولتائیک دفرآین

 :کرد اشاره ذیل موارد به توان می متعارف های وژیتکنول سایر با الکتریسیته تولید

 کند می توان تولید صدایی هیچ بدون و ندارد متحرکی قطعه هیچگونه کار زمان در . 

 است محیطی و صوتی کننده آلوده هرگونه از عاری. 

 کند کار طوالنی مدت یک برای باال اطمینان قابلیت با مراقبتی هیچ بدون و باشد خودکفا سیستم تواند می.

 ندارد نیاز اندازی راه جهت سوختی و توان هیچ به .

 تولید سیستم اطمینان قابلیت افزایش ورمنظ به الکتریسیته تولید متعارف های سیستم با سیستم این تلفیق امکان 

 .دارد وجود توان

 به با روش این در .پردازد می خورشیدی انرژی از برق تولید های سامانه انواع از یکی به  pv اختصار به یا فتوولتائیک

 از خورشیدی های سلول .شود می پذیر امکان خورشید تابش از الکتریسیته مستقیم تولید خورشیدی، های سلول کارگیری

 یک به خورشید نور وقتی .شوند می ساخته زمین پوسته فراوان عنصر دومین یعنی سیلیسیوم از که باشند می رسانا نیمه نوع

 بین جریان شدن جاری موجب امر این و کرده بروز پتانسیل اختالف مثبت و منفی الکترود دو بین تابد، می فتوولتائیک سلول

 مدول یا واحد کی .داد قرار (شو نو) پذیر تجدید های انرژی های فناوری دسته در را توولتائیکف توان می. گردد می آنها

 به قادر حتی فتوولتائیک .کند تولید الکتریسیته روز از مشخصی های دوره در تواند می که است پوششی اساسا فتوولتائیک

 هزینه مزایای ارائه با (BIPV) یا ساختمان یکپارچه های فتولتائیک کارگیری به .است سراسری برق نیروی تامین در شرکت

 ،ندارند اختیار در نیروگاه تجهیزات برای کافی و خالی زمین که شهری مناطق در آلمان و هلند های کشور توسط ،ویژه ای

 .7]]باشد می توجه جالب بسیار

 .شوند می آورده در مدول صورت به و شده متصل یکدیگر به فتوولتائی سلولهای محیط، برابر در سلولها حفاظت ایرب

 های شبکه عظیم های مجموعه .شوند می نامیده  PV شبکه یا PV پانل است، شده نصب صفحه یک روی در که هایی مدول

PV نمایند تولید را متفاوتی ولتاژهای قادرند که هستند تشکیل قابل مدولی تک های پانل توسط. 

 جهت در یکی .گردید آغاز متفاوت خیلی جهت دو در نفت بحران اولین مانز در زمینی های کاربرد برای PV توسط

 و گیرد می صورت عدسی سطح وسیله به PV سطح جایگزینی وسیله به ها هزینه کاهش آن در که تمرکزی های تکنولوژی

 .7]]است زیاد حجم با صنعتی ساخت از استفاده با  PVهای  مدول های هزینه کاهش جهت در دیگری
 

 معماری عرصه در فتوولتائیک 8-

 نیاز مورد انرژی در چشمگیر تحولی شاهد فتوولتائیک های سلول تکنووژی حضور واسطه به معماری حوزه که است چندی

 دوران در ما معماران از بسیاری و است تاریخی ای پیشینه با ای مسئله ساختمان در انرژی مقوله چند هر.است مصرفی

 با فتوولتائیک های سلول تکنولوژی حال این با اند، اندیشیده راستا این در را توجهی قابل مهیداتت ،سنتی معماری شکوفایی

 با .است داده قرار حوزه این مهندسان و ها معمار روی پیش را ای تازه های افق اخیرا معماری، عناصر در خود مستقیم ورود
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 از هایی جداره ها، سلول گیری قرار محل لذا ،باشد می شیدخور نور فتوولتائیک های سلول تغذیه منبع که این به توجه

 غالبا فتوولتائیک، های تایل استفاده محل این از باشند دارا خورشید نور مستقیم تابش برای مناسبی زمینه که است ساختمان

 .باشد می ساختمان بام خارجی سطوح و بیرونی نماهای

 آن توانند می معمار مهندسان که طوری به شوند، می ساخته مختلف ایه رنگ به هایی شیشه در فتوولتائیک های سلول

    تا 80 % بین که دارند را قابلیت این ها سلول ینا .گیرند کار به نیز ها ساختمان سازی زیبا برای اصلی، کارکرد بر عالوه را ها

 به بتوانند خورشیدی های سلول به مجهز های پنجره که شود می باعث کیفیت این. دهند عبور خود از را خورشید نور  %90

 را نیاز مورد الکتریسیته انرژی ساختمان، نمای نمودن زیبا بر عالوه و کنند کمک تابستان در خانه داخل هوای ماندن خنک

 :پردازیم می معماری کالبدی عناصر در تکنولوژی این کاربرد موارد تر دقیق بررسی به ادامه در .کنند تهیه

 

 مناسب جهت نصب و راه اندازی سامانه های فتوولتاییک شرایط -8-1

حضور سلول فتوولتائیک در ایران بیشتر به صورت نیروگاه های خورشیدی دیده می شود و برنامه هایی برای استفاده از آن 

ارانه در در بخش های کشاورزی و روستایی در دست اقدام است اما ترکیب این سلول ها با ساختمان به صورت ترکیبی معم

ایران هیچ پیشینه ای ندارد و بنابراین الزم است با توجه به نمونه های موجود اجرا شده در جهان و تجربیات این کشورها و 

مقایسه مکانی و جغرافیایی این بناهای ترکیبی با سلول فتوولتائیک، با جغرافیا و اقلیم ایران، حداقل بتوان از اطالعات پایه ای 

 شروع تحقیقات در جهت اجرای بناهای ترکیبی با فتوولتائیک، استفاده کرد. این بناها برای

ساعت  5/6آنچه مسلم است آن است که با در نظر گرفتن مقایسه رقم میزان متوسط دریافت نور آفتاب در ایران با مقدار 

جایگاه بسیار خوبی در برخورداری  ساعت در روز می توان گفت ایران 2/4در روز و به طور متوسط در کشورهای دیگر به میزان 

 از سلول های فتوولتاییک می تواند داشته باشد.

برای فتوولتاییک ها است. بعد از سقف و نما، سایبان بهترین گزینه  در اکثر پروژه ها سقف و نمای ساختمان مکان مناسبی

ز عناصر مختلف معماری جهت نصب در آن برای نصب انتخاب شده است. در این میان ژاپن، کشوری است که تنوع استفاده ا

ابل توجه آن است که این عناصر در تمام ساختمان ها به صورت های گوناگون موجود بوده و از دیگر نکات ق دیده می شود.

نیازی به عنصر الحاقی دیگر ندارند. این موضوع باعث شده تا مساحت آرایه سلول فتوولتائیک به دلخواه معمار در جایگزینی 

 .8]]ول فتوولتائیک به نحو خوبی قابل حل باشدبهینه در طرح معماری و در همکاری با کارفرما از لحاظ هزینه های سل

 

 فتوولتاییک های تلفیقی )طراحی شده برای بنا(  -8-2

در سامانه های تلفیقی، فتوولتاییک ها عالوه بر تولید انرژی وظیفۀ محافظت و زیبایی نما را نیز به عهده دارد، چند 

احتیاج به سازۀ کمکی دارند در هزینه ها صرفه جویی می کند. عملکردی است و در مقایسه با سامانه هایی که مستقل بوده و 

 .9]] به عالوه بیشتر انرژی تولید شده مستقیما استفاده شده و نیاز نیست که به جای دیگر منتقل شود

: دیوارها، 1مانند شکل  چهار بخش مهم در ساختمان وجود دارد که پانل های فتوولتاییک را می توان در آنها نصب نمود

سقف ها، سطوح شیشه ای و سازۀ آزاد مثل سایبان ها و آفتاب شکن ها. البته در زمینۀ این جزئیات ذکر یک نکته ضروری 

ن این که در پانل های تلفیقی، تعبیه تهویه در پشت پانل ها برای خنک کردن آنها ضروری است. همچنین می توان با است و آ

 هدایت هوای گرم از پشت پانل ها در زمستان برای گرمایش داخلی از آن استفاده نمود.
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  پانل های فتوولتاییک در نمای ساختمان: 1شکل

 

 ساختمان نمای بر متکی های تمیسس 3-8-

 به را ساختمان از بصری احساس نخستین نما یک حقیقت در .کنند می اشغال را ساختمان یک پوسته سطح اکثریت نماها

 از ویژه زبانی با کارفرما های خواسته ترجمه و ها ایده بیان به نما از استفاده با نیز بنا معماران و دهد می انتقال خود بینندگان

 به موفق نمای تامین برای ساختمان موجود دیوار به توانند می فتوولتائیک استاندارد های مدول. پردازند می رنگ و شکل

 شبکه سازی زیر توسط عمل این که شوند می متصل سازه به عایق به نیاز بدون واحدها این. گردند متصل زیباشناختی لحاظ

 عناصر از مهمی بخش عنوان به توانند می فتوولتائیک های سیستم بنابراین. گیرد می صورت فتوولتائیک های مدول در ای

 های الیه .است رنگی شیشه یک شبیه، پوششی مصالح عنوان به فتوولتائیک الیه یک اصلی چهره .شوند مطرح ساختمان نمای

 تهیه و برش ،رنگ و حطرر شکل، اندازه، هر در توانند می و تامین را جوی شرایط برابر در مدت طوالنی حفاظت فتوولتائیک

 ساده صفحات عنوان به توانند می ساختمانی عناصر این. برسانند ساختمان داخل به نیز را روز نور از قسمتی حتی و شوند می

 .نمایند عمل شو باز یا انداز سایه سیستم عنوان به گرم، و سرد نماهای برای عملکردی چند عناصر، نما

 

 یکپوشش نماها با فتوولتای -8-3-1

در گذشته پوشاندن سقف یا دیوار جنوبی با پانل ها خیلی اقتصادی به نظر نمی رسید، اما با ارزانتر شدن پانل ها پوشاندن 

را تولید  بدرصد انرژی تولید شده در جنو 66نماهای شرقی و غربی نیز مفید خواهد بود چرا که این نماها می توانند بیش از 

باید تا حد ممکن کم عمق باشند تا از افتادن سایه روی  2مانند شکل  وی نما استفاده می شوندنمایند. اگر المانهای عمودی ر

سلول های فتوولتاییک جلوگیری شود. فقط هنگامی این سلول ها روی بام به کار برده می شوند که در نما مشکل سایه وجود 

برای خنک شدن وجود داشته باشد که در داشته باشد. باید در نظر داشت که مانند بام، پشت این سلول ها نیز فضای تنفس 

 .9]]زمستان این هوای گرم می تواند جمع آوری شده و در زمینۀ ایجاد گرمای داخلی ساختمان بکار رود

 

   
 .10]]وشش نماها با فتوولتاییک: پ2شکل
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 کار با شیشه و فتوولتاییک -8-3-2

وجود دارد. روش اول عبارت است از نیمه شفاف ها که شبیه  در اینجا دو روش برای فتوولتاییک ها در ارتباط با شیشه

شیشه های نیمه شفاف یا شیشه های انعکاسی است. روش دیگر عبارتست از صفحات مات با فواصلی بین این نقاط مات که نور 

 باشند.می تواند از آنها عبور کند و درست مانند شیشه هایی است که روی برخی نقاط آن با ویترای نقاشی کرده 

اما با هر یک از این دو روش کار با فتوولتاییک و شیشه میزان نور عبوری که از میان پانل ها وارد فضا می شود قابل تنظیم 

است. مسلم است که ورود بیشتر نور به فضا موجب کاهش تولید انرژی خواهد شد. نصب فتوولتاییک ها به جای شیشه عموماً 

. (3مانند شکل) جی به ورود نور نبوده و یا از نظر دید و منظر مشکلی برای ایجاد نمی نمایددر نقاطی مناسب است که احتیا

امروزه سلول های فتوولتاییک شفافی در دست تهیه هستند که تنها از انرژی اشعۀ مادون قرمز خورشید برای تولید الکتریسته 

از پوشاندن بدن ها با این پانل ها به دست بهره خواهند گرفت. بنابراین، هم هوای خنک داخلی و هم الکتریسته را می توان 

 آورد، درست همان چیزی که در اکثر ساختمان ها در مناطق گرمسیر به آن احتیاج دارند.

 

           
  .11]] تلفیق شیشه و فتوولتاییک : 3شکل

 

 ها گیر نور بر متکی های سیستم -8-3-3

 می توام فتوولتائیک های مدول نصب برای باز سطحی تامین با را ختمانسا در نور انتشار مزایای معموال ها نورگیر ساختار

 و فتوولتائیک قطعات که طوری به. کنند تامین همزمان را الکتریسیته و نور بایست می فتوولتائیک عناصر صورت این در .سازد

  بیرون نمای از تواند می که ساختار نای. هستند شفاف نیمه نماهای مشابه کارکرد، نوع این برای استفاده مورد پشتیبان سازه

 .12]]سازد می فراهم سایه و نور از مهیجی معماری امکان و آورده پدید را جذاب و زیبا های راهرو و طبقات گردد، نمایان نیز

 

 شفاف نیمه نماهای -8-3-4

 سلول .دهند انجام طریق دو از را خود نمایی پشت و شفافیت کارکرد توانند می ها پنجره همانند فتوولتائیک های ورق

 را ای شده فیلتر دید امکان درصد 50 تا 20 امکان طریق این از و بوده لیزری ویا ظریف بسیار تواند می تنهایی به فتوولتائیک

 نیز بلوری های سلول ،دیگر سوی از. شوند می تهیه کارکرد، این ویژه شفاف، نیمه بلوری غیر سیلیکون های مدول .کند فراهم

 به شیشه از هایی الیه نمودن اضافه با حتی .سازد روشن را داخلی فضای، دید فیلتر ایجاد عین در تواند می مشابه روشی در

 .شود می تامین ساختمان ویژه های نیاز برای نیز صوتی و حرارتی ،عایق شفاف نیمه فتوولتائیک از اصلی واحد
 

 

 سایبان بر متکی های سیستم -8-4

 از وسیع استفاده به منجر که دارد وجود ساختمان بازار در انداز سایه های سیستم برای شدیدی نیاز امروز معماری در

 عنوان به توانند می مختلفی اشکال با ها فتوولتائیک میان این در .گردد می دیگر های سایبان یا و ها پرده و بزرگ بازشوهای

 تحمیل به منجر ها سایبان این از استفاده که شرطی به البته شوند، تفادهاس بام سازه از بخشی یا و ها پنجره باالی در سایبان
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 در که یابند آرایش جهتی در و یا گونه به توانند می فتوولتائیک انداز سایه های سیستم. نگردد ساختمان سازه به اضافی بار

 .روند کار به سایه از متغیری درجات تامین تامین برای هم و انرژی بیشترین تولید برای هم واحد، آن

 

 پوشش سقف با فتوولتاییک ها -8-5

 زمین سطح از کمتر بسیار بام پشت در ساز سایه عوامل معموال که چرا .باشند می آل ایده بسیار ها فتوولتائیک برای ها بام

 .گذارد می اختیار در منظور بدین را وسیعی استفاده بدون بام،سطح معموال و است

 عرض معادل ای زاویه که (شمالی نیمکره در) جنوب سمت به است بامی ها فتوولتائیک برای آل ایده شیبدار بام یک

اما در سقف های مسطح نیز سازۀ ساده می تواند همین شیب را ایجاد . باشد داشته انرژی تولید بهترین برای± 15جغرافیایی

 می فتوولتائیک صفحات .قبولند لقاب نیز غربی جنوب و شرقی جنوب به رو های بام خصوص این در .(4مانند شکل) نماید

سقف های دندانه ای از سقف های مسطح بهتر هستند چراکه  .گردند نصب راحتی به نیز موجود بناهای بام پشت بر توانند

قسمت هایی از سقف که رو به شمال قرار گرفته اند می توانند جهت ورود نور به فضا مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که 

 بام در ها فتوولتائیک از استفاده برای زیبا روش یک .ی دندانه ها می تواند محلی برای نصب فتوولتاییک ها باشدسطح جنوب

 یا ها تایل نظیر بام پیمانکار یک توسط را آنها راحت نصب امکان که است PV توفالهای یا ها تایل از استفاده ،ساختمان

 روش .دارند آسان نصب و مناسب دسترسی همچون مزایایی نیز مسطح یها بام. سازد می میسر بام پشت دیگر پوشالهای

 بر آنها نصب سپس و آن ای شبکه های ساخت زیر روی بر فتوولتائیک های واحد آرایش و چیدمان ،خصوص این در کالسیک

 می صورت نیز ارشیبد بام در که آنها نصب و مدولها آرایش خصوص در ویژه توجه بر عالوه روش این در .باشد می بام روی

 و سبکی سبب زمینه این در اخیر های پیشرفت و ها تجربه .شود اندیشیده الزم تدابیر نیز باد نیروی مورد در بایست می گیرد،

 .است گشته ها سیستم این استعمال سرعت و سهولت

 

       
  پوشش سقف با فتوولتاییک ها :4شکل

 

 تائیکفتوول سیستم از استفاده بر مؤثر عوامل 9-

 اهمیت دارای سایت موقعیت لذا .شود می زیادتر فتولتائیک سیستم تولید مقدار خورشید، نور افزایش با که است واضح

 می کمتر دسترسی، قابل خورشید انرژی مقدار گردد، حرکت شمال طرف به چقدر هر شمالی نیمکره در مثال. است فراوانی

 توجه مورد بنا تهویه سیستم از قسمتی همانند نیز منطقه محلی بادهای انواع و شده بررسی سایت توپوگرافی است الزم .شود

 اهمیت سرعت کم بادهای ووزش ساختمان در منافذ وجود از ناشی گرمای اتالف به باید زمستان در مثال عنوان به. قرارگیرد

 های پانل دمای تا گردد می موجب نموده، آسایش شرایط بهبود به کمک تابستان روزهای در باد وزش .شد قائل فراوانی

 بین مناسبی تعادل به که است آن طراح وظیفه حال هر به. یابد افزایش آن راندمان وسیله بدین یافته کاهش فتوولتائیک

 .یابد دست طرح و محیطی شرایط

 توسط ها پانل روی رب سایه ایجاد از ممکن تاحد است الزم فتوولتائیک های سلول تولید کاهش در سایه تأثیر به توجه با

 خود از هایی قسمت وحتی اطراف های ساختمان درختان، ها، دودکش تلفن، ها تیرک ها، تپه مانند طبیعی و مصنوعی عوامل

 زیادی  پذیری انعطلف رابطه این در البته .باشد می صحیح یابی جهت ،دیگر مهم مسئله .شود جلوگیری ... و فتوولتائیک آرایه
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 یا مثبت درجه 20 حدود ای زاویه جنوب سمت به ها آن که ایست گونه به ها ساختمان برای مناسب ابیی جهت .دارد وجود

 برای را گوناگون های زاویه در دستیابی قابل انرژی از بیشتر یا درصد 95 حدود توان می حالتی درچنین .باشند داشته منفی

 تفاوت اما .یابد می کاهش شده کسب انرژی مقدار جنوب، هب نسبت منفی یا مثبت درجه 30 زاویه در .نمود کسب ساختمان

 زمان مدت در غربی، جنوب به نسبت 15 زاویه با دیگری سطح و شرقی جنوب به نسبت درجه 15 زاویه با سطحی بین اساسی

 . است آن به نورخورشید تابش

 استفاده در مهمی نقش نیز بنا کاربری به توجه دنمان پنهان نظر از بنا قرارگیری موقعیت زمینه در باید که مالحظاتی بر عالوه

 سیستم این های پتانسیل و کاربری نوع براساس تقاضا میزان میان منطقی ای رابطه باید لذا و داشته تکنولوژی این از بهینه

 مؤثر فتوولتائیک ستمسی توسط انرژی تولید میزان در که دارد وجود نیز دیگر عوامل برخی فوق موارد بر عالوه البته.باشد برقرار

 : 13]]است

 بنا خود توسط سایه ایجاد از پرهیز -

 گرما تولید و تهویه -

 اتصال های وکابل ها سیم برای دسترسی قابل مسیرهای گرفتن نظر در -

 ونگهداری حفاظت -

 توجه زیر موارد به باید رابطه این در و باشد می مهمی مسئله فتوولتائیک های سیستم برای تهویه و گرما به توجه -

 :کرد

 بالقوه باالی دمای تأثیرات -

 راندمان افزایش برای ها مدول پشت فضای تهویه امکان برقراری -

 ها مدول پشت گرمای از استفاده -

 

 فتوولتائیک سیستم اجزای و معماری عناصر همسازی -11

 مقوله .آید می دوجو به وحدت به گرایش اینجا از سازد مطرح کلیت یک عنوان به را خود است مایل ساختمان هر

 چنین را سازه و فضا همسازی کیفیت دونالد مک شد، می مطرح سازه و فضا میان هماهنگی در بیشتر این از پیش همسازی

 میزان یک به تقریبا مهم موارد آن در که شود می تولید ساختمانی، سازه و معماری بین ارتباط نوع این تحت: کند می تشریح

 بنابراین .رسد می آمیز موفقیت نتیجه یک به ای برنامه و ای سازه ، تکنیکی نکات و پیوندند می طراحی های جنبه تمام به

 شود می نگریسته " کلی" در نیز وسازه است همراه آن با هم سازه ناخواه یا خواه که شود می گرفته نظر در " کلی" در فضا

 میان را همسازی مفهوم توانسته خود های قابلیت به توجه اب فتوولتائیک سیستم خیراا .است موجود آن در هم فضا ناگزیر که

 دیگر به نسبت خود های ارزش سایر کنار در توجه قابل ویژگی یک عنوان به را آن و نماید مطرح نیز تأسیسات و معماری

 .باشد می خود خاص های محدودیت دارای همسازی این وسعت و دامنه که چند هر .نماید مطرح انرژی تأمین های سیستم

 مهم جزئی به تواند می بوده مؤثر ساختمان قرارگیری وجهت قرارگیری محل شکل، طرح، بر تواند می فتوولتائیک سیستم

 باید معماری کالبد عناصر با فتوولتائیک سیستم اجزای بین که است الزم پس .شود تبدیل ساختمان محیطی زیست سیستم از

 ساختمان عملکردی نیازهای سایر همانند آن نیازهای به آورده شمار به ساختمان حطر اولیه عوامل از یکی عنوان به را آن

 هم با وحدت در " معماری کل" دهنده شکل عناصر سایر کنار در باید معماری عناصر و تأسیساتی عناصر عبارتی به .داد پاسخ

 .14]] آید بدست " کل" نهایی شکل و کرده رشد
 

 معمارانه راهکارهای و ائیکفتوولت سیستم های محدودیت -11

 محدودیت و معایب دارای حال عین در دهد می قرار خود کنندگان مصرف اختیار در که امکاناتی تمامی با فتوولتائیک سیستم

 : است شده آورده آن های راهکارو  سیستم این 1 شماره جدول در که باشد می نیز هایی
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 .2]]معمارانه هکارهایرا و فتوولتائیک سیستم های محدودیت :  1جدول

 سیستم محدودیت

 فتوولتائیک

 معمارانه راهکارهای

 

 رنگ
 .گردد می بصری تعادل به منجر که وهماهنگ متفاوت رنگی تنالیته با مصالحی کاربرد با تعادل ایجاد

 

 جنس

 وتمتفا یا مشابه هایی بافت از است ممکن معمار های ایده و ساختمان وبصری وعملکردی نیاز به بسته

 .گردد استفاده

 

 صورت در راندمان کاهش

 بر اضافی اشیائ و مواد وجود

 تایل روی

 

 آب گرمایش وهمچنین تهویه برای دوجداره پوسته طراحی با تایل شیب گرمای از دوباره استفاده

 ساختمان مصرفی

 

 نورخورشید شدت

 یبدارش و صاف نسبتا سطح و جلوآمدگی و رفتگی عقب حداقل با فرم راحیط اندازی، سایه میزان اهشک

 امتداد در بنا گسترش ساختمان انرژی نیازهای و منطقه نور شدت میزان براساس تایل تعداد طراحی

 غربی جنوب تا شرقی وجنوب جنوب های جبهه در تایل از استفاده، غربی – شرقی جهت

 

 نور جهت

  با دیوار یا صاف شیبدار وارهایدی دوصورت به آرایه روی سیستم تابش برای pv  سطوح کردن شیبدار

 افقی شیبدار های پره

 

 شفافیت

صورت  به یا و شفاف یا شفاف نیمه انواع از توانند می ،معماران الزم نور ومیزان فضا نوع به بسته

 شاند.بپ pv  آرایه با را نورگیرها یا ها پنجره از قسمتی گزینشی

 

 

 کم باربری قابلیت

 بیشتر زنده بار شدن وارد و ضربه امکان که هایی محل در که این و وشانندهپ مصالح عنوان به استفاده

 .نگردد استفاده است،

 

 بصری مصونیت نداشتن

 درشیب

 

 داخل به دید کاهش جهت دار LED  انواع از از استفاده همچنین و خارجی سطوح کردن جداره دو با

 فضاها

 

 ساختمان وجنوبی غربی – رقیش محور امتداد در مناسب شیب با سطوح گسترش سطح

 استفاده قابل سطح کاهش

 بام

 ساختمان های جداره به ها آرایه انتقال

 

 

 ساختمان تاسیسات در انرژی جویی صرفه روشهای -12
 خورشیدی سیستم با کفی گرمایش -12-1

 خورشید از ضاهاف گرمایش از بخشی سیستم این در .خورشیدی است کلکتورهای با کفی گرمایش ترکیب طرح این در

 گرم آب سپس و نموده تولید گرم آب خورشید تابش با تخت خورشیدی کلکتورهای که معنا این به .شود می تامین

 یکی کفی گرمایش شود. سیستم می تقسیم کفی گرمایش سیستم و مصرفی گرم برای آب مرکزی سیستم توسط خورشیدی
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همچنین  سیستم این نماید. عمل تواند می نیز کمتر و سانتیگراد رجهد 46 آب با که است مصرفترین روشهای گرمایش کم از

 .نماید می ایجاد فضا در را حرارت از پخشایش متناسبی

 

   
  .15]]خورشیدی سیستم با کفی گرمایش: 5شکل

 

 ترموستاتیک کنترلهای -12-2

 بی کنترل ترموستاتی سیستم .دش خواهد هدایت هوشمند و ترموستاتیک کنترلرهای بوسیله ساختمان گرمایش سیستم

 کارکرد و کنترل و خروجی ورودی دماهای گرمایش سیستم در است انرژی مصرف در جویی صرفه روش موثرترین شک

 نیاز مورد دمای پاسخگوی خورشیدی که سیستم زمانی تا کنترلی سیستم با همچنین .شود می تنظیم آن برمبنای سیستم

 شود. نمی مدار وارد کمکی گازسوز سیستم است ساختمان
 

 پانل های خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز ساختمان-12-3

می شود.  استفاده فتوولتائیک کار می کنند برای تولید برق پدیده مبنای بر پانل های خورشیدی که درساختمان از

تابش خورشید و کاهش هزینه  هتر ازساختمان و مستقیماً رو به جنوب نصب می شوند و برای استفاده بتراس این پانل ها در 

خورشیدی در پانزدهم هر ماه اشعه آفتاب بر  ظهر ها در هر ماه تغییر داده می شود به طوری که در تولید برق، شیب پانل

 بتابد. پانل عمود
 

 گیری نتیجه -13

 که ترند موفق هایی ملت و کشورها ، انرژی بیشتر چه هر تولید و بهینه و درست مصرف راستای در جهانی رقابت عرصه در

 به موفق مطالعات و تحقیقات با برد، نام فعالیت ادامه و بقا تنازع برای مبارزه به آن از دیگر، نگاه از شاید که رقابت این در

 .شوند انرژی اتالف از جلوگیری راههای بردن کار به آن از پس و جدید های تکنولوژی و ها روش یافتن

 به نیاز حداقل با فتوولتائیک های سیستم کمک با که دارند وجود بسیاری مدرن های خانه دنیا، نقاط از بسیاری در امروزه

 کشور اینکه به توجه با .کنند می تولید مستقل طور به را خود موردنیاز انرژی ، عمومی برق به نیاز بدون حتی یا و عمومی برق

 2/4ساعت در روز و به طور متوسط در کشورهای دیگر به میزان  5/6دار میزان متوسط دریافت نور آفتاب در ایران با مق با ما

 ساعت در روز می توان گفت جایگاه بسیار خوبی در برخورداری از فن آوری سلول های فتوولتاییک می تواند داشته باشد و

 .باشد معماری عرصه در تکنولوژی این گسترش برای مناسبی بستر

دی مسأله تامین انرژی را پیگیری می کنند و با توجه به اینکه دهه آغازین بسیاری از کشورهای جهان به طور بسیار ج

ساله، کاربرد معمارانه آن نیز پیشرفت های  26میالدی باز می گردد، در این دوره حدوداً  96، به دهه PVپروژه های با ترکیب 

از جمله سقف، نما و انواع سایبان مکان بسیار مناسبی  زیادی نموده است. این بدان معنی است که بسیاری از عناصر معمارانه

برای این کاربرد می باشند. از دیگر نکات قابل توجه آن است که این که این عناصر در تمام ساختمان ها به صورت های 

واه معمار در به دلخ PVگوناگون موجود بوده و نیازی به عنصر الحاقی دیگر ندارند. این موضوع باعث شده تا مساحت آرایه 
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به نحو خوبی قابل حل باشد. چرا که این  PVجایگزینی بهینه در طرح معماری و در همکاری با کارفرما از لحاظ هزینه های 

 تواند می راستا این در حقیقت پژوهش عنصر قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به دیگر عناصر معمارانه از خود نشان می دهند.

 عناصر میان بیشتر همسازی ایجاد های روش زمینه در مطالعه .دهد می قرار حوزه این فعاالن روی پیش را روشنا های افق

 این برای را تری روشن آینده بتواند تا گیرد قرار تحقیق اصلی محورهای از یکی تواند می تأسیساتی اجزای و معماری

 .نماید ترسیم تکنولوژی
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