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 چکیده

سیلی و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف این سوخت ها موجب گشته تا در دو دهه اخیر موضوو  محوی  محدود بودن ذخایر ف

و ابعاد سیاسی, اقتصادی و اجتماعی آن به تدریج از محدوده ی مرزهای داخلی کشورها فراتر رفته و به عنوان یوک مشوک  زیست 

ر و مصرف انرژی همراه است, بنابراین شناخت عوارض ناشی از منواب  بین المللی مطرح گردد. به طور طبیعی تداوم حیات بشر با کا

 مختلف تولید انرژی می تواند راه ح  مناسبی برای برخورد با این مسأله را در بر داشته باشد.

ختمان هوا استفاده از فناوری های نوین مانند سلول های فتوولتائیک از موارد محبوب و پرکاربرد در کاهش مصرف انرژی در سوا     

محسوب می شوند. دراین سیستم ها تبدی  انرژی به طور مستقیم در داخ  سلول های خورشیدی اتفاق می افتد که انرژی تابشوی 

خورشید را به انرژی الکتریکی مصرفی در ساختمان تبدی  می کند. در این مقاله به معرفی سلول فتوولتائیک و میزان کاهش مصرف 

 نرم افراز دیزاین بیلدر واق  در شهرستان شوشتر پرداخته شده است.مسکونی مدل شده در  انرژی آن در یک ساختمان
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 مقدمه -1

 با توجه به مصرف فزآیندده اندر ی در ب دا سداختمان بایدد همده ی

ر ساختمانی و انواع ساختمان ها به گونه ای طراحی شوند کده در عناص

زمان های م تلف پاس گوی شرایط آب و هوایی خارج باشند و شرایط 

 آسایا حرارتی قابل قبولی را برای ساکنان فراهم آورند.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافتده و در حدات توسدعهب مبدالب قابدل 

ر زمینده گگدونگی طدر  و احددا  توجهی صرف تحقیق و مطالعات د

ساختمان های کارآمد از لحاظ صرفه جویی در مصرف انر ی و راه حل 

های طبیعی برای حل مسأله سرمایا و گرمدایا مدی شدود و جهدت 

گیری سیاست های طراحی ساختمان به سدوی بهدره منددی هدر گده 

 [. 1 ی های ناشی از عوامل اقلیمی است]بیشتر از انر
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ر فسیلی و همچنین آلودگی هدای ناشدی از مصدرف محدود بودن ذخای

و این سوخت ها موجب گشته تا در دو دهه اخیر موضوع محیط زیست 

ابعاد سیاسیب اقتصادی و اجتماعی آن به تدریج از محدوده ی مرزهای 

داخلی کشورها فراتر رفته و به عنوان یک مشدکل بدین المللدی مطدر  

م شدن زمدین و جدوب ت ریدب گردد. مواردی از قبیل بحران انر یب گر

الیه ازن و شیوع آلودگی های ناشی از اسدتفاده ی بدی رویده از منداب  

قدوانین  1970انر ی موجب گشته تا در کشور های صدنعتی از اوایدل 

جامعی جهت بهینه سازی مصرف انر ی در خصوص منطقدی سداختن 

 الگوی مصرف اعمات گردد.

وه بر ادامه حیات فیزیکیب امروزه مهمترین هدف جوام  م تلف عال     

تامین یا استمرار ب شیدن به یک توسعه پایدار اسدت کده بده مددد آن 

و اجرای طر  هدا یدا  قدرت مادی و توانایی های سیاسی و امکان بسط

آرزوهای ملی مقدور گردد. طبیعتأ تداوم حیات بشدر بدا کدار و مصدرف 

ب  م تلدف انر ی همراه است و بنابراین شناخت عدوار  ناشدی از مندا

تولید انر ی می تواند راه حل مناسب و محتمل بدرای برخدورد بدا ایدن 

[. در شرایط ایدده آت در صدورت ضدرورت 2داشته باشد]مسأله را در بر

توسعهب طر  ها می توانند براساس مصالح طبیعدی موجدود در منطقده 

شکل گرفته و انر ی مورد نیاز خدود را از طریدق منداب  تجدیدشدونده 

 مین و ضایعات و مواد دور ریز شده را تدبیر نماید.طبیعی تا

 انرژی تجدیدپذیر -2

انر ی های تجدیدپذیرب آن دسته از انر ی ها هستند که تا کره زمین و 

خورشید وجود دارندب خواهند بود مانند انر ی حاصل از خورشدیدب آبب 

درون زمدین و بادب امواج دریاب جز و مدب گرمای آب اقیانوس هاب گرمای 

و در پس آنها  2005ب سات80ب 70[. سه بحران نفتی دهه 3ظایر آن]ن

آلددودگی شدددید محددیط زیسددتب در اسددتفاده از ایددن انددر ی هددا تددا یر 

 گشمگیری داشته است.

 انرژی خورشیدی -1-2

در رأس همه منابع انرژی, انرژی خورشید قرار دارد. اغلب صور انرژی 

. گذشتگان به انرژی خورشیدی قابل استفاده هستندبه دلیل وجود 

علت درک این مسأله که تداوم زندگی به دلیل وجود خورشید بود, آن 

میلیون سال از پیدایش  6000را مورد پرستش قرار می دادند. حدود 

در مدار  2kw/m 1.4خورشید می گذرد. خورشید توان تابشی برابر 

کره زمین را دارد. انرژی خورشیدی که به زمین می رسد, در حدود ده 

[. در قرن 4ار برابر مصرف انرژی فعلی در سطح کره زمین توان دارد]هز

مستقیم از خورشید با استفاده از جمع کننده  بیستم اولین استفاده

های خورشیدی در دو نوع, نیروگاهی و غیرنیروگاهی انجام گرفت. در 

استفاده نیروگاهی, انرژی خورشیدی به کمک آینه های سهموی یا به 

به انرژی الکتریکی تبدیل می شود و در های برجی  وسیله گیرنده

استفاده غیرنیروگاهی انرژی حرارتی خورشید صرف تولید انرژی به 

 وسیله سیستم های فتوولتائیک, سلول ها و آب گرمکن ها می شود.

  تجدیدپذیر در ساختمان استفاده از انرژی -2-2

معماری مدت زمان بسیار زیادی است که از انر ی های تجدیدپذیر در 

و شهر استفاده می شود. اگر گه قدمت اسدتفاده انفدرادی از ایدن ندوع 

انر ی ها در بناهای سنتی کشور ما بسدیار طدوالنی اسدتب امدا امدروزه 

استفاده از این نوع اندر ی تدا حددودی رایگدانب بده صدورت انفدرادی و 

اختصاصی در بناها منتفی و فقط به نیروگاه های بزرگ و با تولید زیداد 

به شبکه ملدی وصدل شدوندب اندیشدیده مدی شدود. ایدن مسدأله در  که

محلی شرایطی است که گرایا جهانی به سمت استفاده از شبکه های 

[. 6و حتی خودکفا کردن ساختمان ها به سوی مصدرف اندر ی اسدت]

این موضوع نیز غیرممکن نیست که ساختمان افزون بدر تدامین اندر ی 

 که در آن قرار دارد کمک کند. مصرفی خود بتواند به شهر و سایتی

از زمانی که طراحی ساختمان هایی با مصرف اندر ی صدفر مطدر       

شدندب همگان این باور را داشتند که به صفر رساندن مصرف اندر ی در 

هیچ شرایطی امکان پذیر ن واهد بود. اما ارائه این ایده با ایدن پشدتوانه 

 مورد نیازش را تدامین کندد.بود که هر ساختمانی می تواند خود انر ی 

وجود بادب تابا خورشید و گرمای زمین به این مسأله کمک می کدرد. 

اما این نکته نیز از نظر دور نیست که میزان اسدتفاده و تولیدد در ایدن 

اندر ی . اولدین نگدره مربدوه بده اسدتفاده از [6]شرایط محددود اسدت

از آنها برای  خورشید به کمک سیستم های فتوولتائیک بود که استفاده

تولید انر ی بسیار ساده و منطبق بر معمداری سداختمان صدورت مدی 

 گیرد.

 سیستم فتوولتائیک -3

 ی به طور مستقیم در داخل سلولدر این سیستم ها تبدیل انرژ

خورشیدی اتفاق می افتد. به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون 

ولید کند, پدیده استفاده از مکانیزم های محرک مکانیکی الکتریسیته ت

, فتوولتائیک گفته شده و عاملی که این فرآیند را به وجود می آورد

تدا برای سلول خورشیدی نام دارد. سامانه ی فتوولتائیکی که در اب

کاربردهای فضایی ابداع و تکمیل شده بودند انرژی نوری را بطور 

 , صفحه70[. از دهه 8]مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند

های فتوولتائیک در افزایش بهره الکتریکی و توجیه پذیری هزینه تولید 

و مصرف روند صعودی داشته اند. هزینه تولید و بازده سامانه های 

 100خورشیدی, دغدغه ی اصلی این صنعت هستند. در حالیکه از 
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وات توان الکتریکی  14تا8بر هر سطح تنها وات توان تابیده شده 

ا این حال فناوری برای بهبود این دو مشکل) هزینه دریافت می شود. ب

. ظرفیت فراوان این انرژی گام های رسیدن [9]و بازده( تالش می کند

به منابعی بدون آلودگی و با بازده باال را با تالش دانشمندان و 

 مهندسان نوید می دهد.

 نحوه عملکرد سامانه فتوولتائیک -1-3

مکانیسم های فتوولتائیکی سلول های خورشیدی, کریستال های صافی 

هستند که از الیه های نازک از جنس نیمه رسانا ساخته شده اند که 

ویژیگی های الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان 

های الکترونیکی قوی درون آنها می شود. نحوه عملکرد سلول های 

ت. از آنجایی که سیلیکون توان نگهداری از خورشیدی ساده اس

شده اند, الکترون هایش را ندارد, سلول ها از دو الیه سیلیکون ساخته 

که یکی مازاد الکترون و دیگری کمبود الکترون دارد. هنگامی که نور 

به الیه اول برخورد می کند, الکترون ها آزاد می شوند و در حالی که 

متر جاری می شوند, از یک مدار الکتریکی به سمت الیه با الکترون ک

 می گذرند و تولید الکتریسیته می نمایند.

 شرایط مطلوب جهت نصب سامانه فتوولتائیک -2-3

حداکثر بازدهی جمع کننده های خورشیدی حالتی است که پانل ها 

عمود بر جهت تابش باشند. هنگامی که خورشید در طول روز یا سال 

می دهد فقط یک پانل دوبعدی می تواند حرکت می کند و تغییر مکان 

در سراسر سال به جمع اوری انرژی بپردازد. به طور معمول, بهترین 

جهت گیری در جبهه جنوبی صورت می پذیرد. البته با اختالفی به 

درجه به طرف شرق یا غرب نیز میزان کمی از انرژی از  30میزان 

صرف روزانه انرژی دست خواهد رفت. اما در هر صورت میزان و زمان م

 عامل تعیین کننده در جهت گیری پانل ها است.است که 

عالوه بر جهت, زاویه شیب پانل نیز عامل مهمی در طراحی سامانه      

های خورشیدی است. زاویه شیب, زاویه ای است که پانل خورشید با 

درجه متغییر است. به دلیل  90تا  0سطح افق می سازد و میزان آن از 

اف محور زمین زاویه تابش خورشید در طول سال تغییر می کند, انحر

بنابراین زوایای شیب پانل ها در زمستان و تابستان با هم متفاوت می 

درجه کمتر از  15الی  10باشند. در تابستان زاویه شیب معموال بین 

درجه  15الی  10عرض جغرافیایی, در زمستان زاویه شیب در حدود 

افیایی و در بهار و پاییز برابر با عرض جغرافیایی بیشتر از عرض جغر

 .[8]منطقه مورد نظر است

 بررسی شرایط اقلیمی شهرستان شوشتر -4

و کیلومتر مربع در شمال استان خوزستان  2436شوشتر با مساحت 

درجه واقع شده است. شوشتر در منطقه ای  31در عرض جغرافیایی 

ستان هوایی مناسب برای گرمسیری از ایران واقع شده است که در زم

آسایش و در تابستان هوایی گرم و طاقت فرسا در بسیاری از ساعات 

 [.3روز دارد]

شوشتر در تقسیمات اقلیمی ایران, در ناحیه گرم و مرطوب قرار      

گرفته است. اگر چه هوای این شهر در بعضی مواقع سال تحت تاثیر 

فته و مرطوب می شود, بادهای مرطوبی که از جنوب می وزند قرار گر

اما ساخت و سازهای این شهر نسبت به شهرهای کرانه ای خلیج فارس 

اندکی متفاوت به نظر می رسند و در واقع معماری این شهر چیزی بین 

 گرم و خشک و گرم و مرطوب است.

ف انرژی در ساختمان    میزان کاهش مصر -5

 مسکونی با نصب سامانه فتوولتائیک

است، جایی که پوسته و جداره  سیار پیچیدهساختمان یک محیط ب

های بیرونی آن, سیستم ها و تجهیزات تاسیساتی و سیستم نورپردازی 

و به و روشنایی مهمترین مولفه های مصرف انرژی را شکل می دهند 

صورت سیستمی یکپارچه، رفتار انرژی را مشخص می نمایند. لذا درک 

اصل همه جنبه های فرایند و فهم عملکرد انرژی به مثابه نتیجه و ح

طراحی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خود پیچیدگی 

یل می تواند تا حدی زیادی را در بردارد که ابزارهای مدلسازی و تحل

درگیر با از میان این ابزارها که در اختیار افراد و کارشناسان موثر باشد. 

ا در زمینه ارزیابی رفتار حیطه فرآیند طراحی قرار دارد کاراترین آنه

انرژی، نرم افزارهای شبیه سازی انرژی هستند. این نرم افزارها با ایجاد 

محیط مجازی ساختمان، این امکان را فراهم می نماید تا پیش بینی 

عملکردی ساختمان تا حد ممکن نزدیک به واقعیت باشد و همچنین 

ی جدید صرفه طراح با بهینه سازی و بهبود طرح خود، فن آوری ها

 [.7جویی و انرژی کارایی را معرفی نماید]

برای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان های      

مسکونی از مدل سازی و ارزیابی انرژی یک نمونه بنای مسکونی سه 

 100واحد همسایگی در هر طبقه و مساحت هر واحد 4طبقه با  

این ارزیابی در برنامه ست. مترمربع در شهرستان شوشتر استفاده شده ا

 دیزاین بیلدر مورد بررسی قرار گرفته است.

در ابتدا ارزیابی سطح انرژی مدل مورد نظر بدون بهره گیری از     

سلول های فتوولتائیک مورد محاسبه قرار گرفت که نشان دهنده ی 

 در سال بود. 2kwh/m 141.46مصرف 
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     سیستم فتوولتائیک در بدون نصب  (: ارزیابی نمونه اول1شکل )

 نرم افزار دیزاین بیلدر

 2در  1عددد سدلوت فتوولتائیدک بدا ابعداد  24در ادامه بدا جاگدذاری 

عدد سلوت برای هر واحد مسکونی ( بده عندوان 2مترمرب ) با احتساب 

سایه بان بر باالی پنجره های جنوبی واحدها در نرم افزار دیزاین بیلدر 

 رسید. 2kwh/m 2384.در سات به میزان سطح انر ی مصرفی 

 

 
(: ارزیابی نمونه دوم با نصب سیستم فتوولتائیک در نرم افزار 2شک  )

 دیزاین بیلدر

میزان تفاوت مصرف انر ی مصرفی در سات نشان دهنده کاها 

.23752kwh/m   درصدی  40بوده است که نشان دهنده ی کاها

 مصرف انر ی در یک ساختمان مسکونی است.

 نتیجه -6

با توجه به میدزان اندر ی مصدرفی سداختمان هدای کشدور اسدتفاده از 

سیستم هایی که از انر ی هدای تجدیدپدذیر تیذیده مدی کنندد بسدیار 

مقرون به صرفه می باشد. در گذشته مردمانی که در منداطق خشدک و 

گرمسیری می زیسته اند بدا سیسدتم هدا و روش هدای ایسدتا همانندد 

ادان ها فضای زنددگی و کدار خدود را بادگیرهاب سردابب شبستان و شو

 معتدت تر و قابل تحمل تر می کردند.

استفاده از سیستم فتوولتائیک در ساختمان ها عالوه بر اینکه باعث      

ذخیره ی انر ی مورد استفاده در سیستم هدای مکدانیکی و الکتریکدی 

می شود و کاها مصرف انر ی در ساختمان را در پدی داشدته اسدتب 

شود که گازهای گل انه ای کمتری تولید شده و بهره برداری باعث می 

صحیح و مو رتری از مناب  تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر صورت گیرد و در 

 نهایت از گرم تر شدن کره زمین ممانعت به عمل آید.
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