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سخني با خوانندگان
پسازانقالبصنعتياروپا،زندگيانسانبااستفادهبیشازحدازانواعانرژيهايتجديدناپذيروفسیليهمراهشد.اينروندروبه
رشدازنیمهدومقرنبیستمبهمروردومشکلبزرگبرايجوامعبشريايجادکرد:افزايشآلودگيهايزيستمحیطيووابستگي
شديدبهمنابعانرژيتجديدناپذيرکهروبهزوالهستند.پیامدهايناشيازايندومشکلمنجربهحرکتيجهانيبرايکاهش
مصرفانرژيهايفسیليشد.ازاينرواستفادهازانواعمنابعتجديدپذيرانرژيکهبنابرماهیتخودتعامليدوسويهوسازگاربا
طبیعتدارند،دربخشگستردهايازجهانفراگیرشد.درمیانانواعانرژيهايتجديدپذير،خورشیدمطمئنترينوپايدارترين
منبعاست؛آنقدرمطمئنکه4تا5میلیاردسالديگر!منبعاصليتامینتقريباتمامانرژيهايموردنیازانسانخواهدبود.به
همیندلیلدربسیاريازکشورهايجهانبرنامهريزيوطراحياقلیميباتاکیدبراستفادهازانرژيآفتابدردستورکارمعماران

وشهرسازانقرارگرفتهاست]6[.
ميشود. انجام فتوولتايیک1 سلولهاي با آفتاب انرژي از برق تولید است. برق تولید آفتاب انرژي کاربردهاي بهترين از يکي 
صفحههايفتوولتايیککهاکنونتنهاوسیلهتبديلانرژيآفتاببهبرقهستند،اززماناختراعتاکنون،تحولفراوانييافتهاند
ودرطراحيهاوساختمانهايجديدکاربرديدوگانهپیداکردهاند.اينصفحههاازيکسوميتوانندباساختمانتلفیقشوندو
بهعنوانبخشيجداييناپذيرازآنعملکنندوازسويديگربخشيازانرژيبرقساختمانراتامینکنندوتاثیرچشمگیريدر

کاهشمصرفانرژيهايفسیليدرساختمانهاداشتهباشند.
گروهبینالملليرهشهردرسال1374باآگاهيازوضعیتنامطمئنمصرفانرژيوجهتگیريهايجهانيبرايتغییرهمهجانبه
باهدفمعرفي نور« تاسیسشرکت»پرسوشهر به اقدام ناپايدار، انرژي ازمنابع استفاده برکاهش تاکید و الگويمصرف در
فناوريهاوروشهايبهکارگیريآنهادرانواعساختوسازهايشهريوروستاييکردوطيمدتسهسالفعالیت،باارائهمقالهها
آفتابي آبگرمکنهاي تولید  و وصنعتي خانگي برايمصرف آفتاب انرژي مبدل و انواعدستگاههايجمعکننده نمونهسازي و
سرمايهگذاريوتالشفراوانيکردتافرهنگوراهکاربهکارگیريمنابعانرژيتجديدپذيروپايدارگسترشيابد.امابهدلیلعدم
آگاهيبرنامهريزانشهريوناآشناييوبيتوجهيبسیاريازمشاورانمعماربهاهمیتولزومبهرهبرداريازمنابعانرژيپايدار

ناچارازتوقففعالیتشرکتيادشدهشد.
اولیه هزينههاي که اين وجود با شد. خواهد تبديل الزام به انتخاب از زودي به تجديدپذير، انرژیهای از استفاده بیترديد 
سرمايهگذاريبرايگسترشبهرهبرداريازانرژيهايتجديدپذيرباالاست،امامزايايبيشمارآنباعثشدهاست،کشورهادر
سطحگستردهايبهاستفادهازاينمنابعرويآورند.شايانذکراست،کشورهاييکهازسالهاقبلتحقیقوبررسيبراياستفاده
ازانرژيهايتجديدپذيرراشروعکردهاند،امروزهامکاناتمساعدترينسبتبهديگرکشورهادارندوقطعاًزودترازبقیهکشورهابه

ظرفیتکاملتامینانرژيازايننعمتالهیخواهندرسید.
کشورايرانباوجودپتانسیلتابشيمنحصربهفرديکهنسبتبهبسیاريازکشورهايپیشرودرصنعتفتوولتايیکدارد،هنوز
جايگاهشايستهخودرادرجهاننیافتهاستواينفناوريدرآنکامالشناختهنشدهاست.برايگسترشاينفناوريوبهرهمندي
ازمزايايبيشمارآن،پیشازهراقداميانجاممطالعاتدقیق،آشناسازيمردموسیاستگذارانبااينصنعتوتنظیمسیاستهاي

حمايتيدولتاهمیتدارد.
گروه بين المللي ره شهر         

1-سیستمیکهدرآنانرژیآفتاببدونبهرهگیریازمکانیزهایمتحرکوشیمیايی،بهانرژیالکتريکیتبديلمیشود.
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فتوولتاييك تلفيقي: انرژي در كالبد معماري

         جهان به سوی انرژی های تجديدپذير!
فسیلي، سوختهاي از  بيرويه استفاده از ناشي پیامدهاي
افزايش است. کرده جهان آينده نگران را جوامع از بسیاري
برخي ملي منابع نابودي اقلیمي، تغییرات و زمین کره دماي
که انرژي تامین بحران و زيستمحیطي آسیبهاي کشورها،
برايبسیاري اقتصادي،اجتماعيوسیاسي هزينههايفراوان
ازکشورهابهدنبالداشتهاستازمهمترينآثارسوءاستفاده
اينمشکالت بهشمارميآيند. ازسوختهايفسیلي بيرويه
در روز به روز را تجديدپذير انرژيهاي از استفاده گرايش

سرتاسرجهانافزايشدادهاست.
براساسگزارشناسا)سازمانهوا-فضايآمريکا(عاملاصلي
افزايشدمایکرهزمینوتغییراتاقلیميدرصدسالاخیر،
افزايشتدريجیدیاکسیدکربنحاصلازمصرفسوختهاي
انجامشده،پیشبینيميشود فسیلیاست.طبقبررسيهاي
در30سالآينده،میزانانتشاردياکسیدکربندراثرتولید
بخش يابد]14[. افزايش درصد 70 فسیلی، انرژي مصرف و
زياديازاينروندافزايشمصرفسوختهايفسیليبهدلیل
رشدجهانيجمعیتاست.براساسآمارهایسازمانيونسکو،
هرسال30میلیوننفربهجمعیتجهانافزودهمیشود]6[.
مصرفانرژيدرجهاندرحالحاضر،معادل10میلیاردتن
رشد با همگام ميشود، پیشبیني و است سال در خام نفت
جمعیت،اينرقمدرسال2010و2020بهترتیببه12و14 
میلیاردتننفتخامدرسالافزايشيابد.نتیجهاينآمارنشان
آيندهاي در فسیلی منابع محدوديت به توجه با که ميدهد
نزديک،ادامهحیاتانسانجزباتکیهبرانرژیهایتجديدپذير

میسرنیست.
از سیاسي و زيستمحیطي اجتماعي، اقتصادي، زيانهاي
فسیلي سوختهاي بلندمدت و بيرويه مصرف نتايج ديگر
براي فسیلی سوختهای از استفاده اقتصادی، نظر از است.

نمودارروشهایکاهشتولیددیاکسیدکربندرجهانتاسال2020

سرمايهگذاریجديددرانرژيهايتجديدپذيردرسالهای2002-2008  
)میلیارددالر(]24[

تامینانرژي،مقرونبهصرفهنیست،چراکهاينسوختهاازنوع
شیمیايیاستومسلماًدرصنايعکاربردهایبهترواقتصاديتراز
فرايند و اينسوختها واردات اينهزينه بر افزون دارند. احتراق
هزينههای ندارد. اقتصادي توجیه و باالست بسیار آنها، تبديل
اجتماعیوزيستمحیطيمانندهزينههایدرمانیافراددرنتیجه
تخريب هزينه و فسیلی سوختهای از ناشی آاليندههای انتشار
اکوسیستمهانیزازديگرهزينههايياستکهبهطورغیرمستقیمبه

کشورهاتحمیلميشود.
آگاهيروزافزونکشورهاازپیامدهاييادشدهباعثگرايشآنها
برآورد است.طبق تجديدپذيرشده انرژي منابع از بهرهبرداري به
شرکتچندملیتیشل2،تاسال2040پنجاهدرصدانرژیجهاناز

2-گروهیجهانیمتشکلازشرکتهایانرژیوپتروشیمیدربیشاز90کشور

3140

11901500
100950

600

1700

استفادهازسوختهای
تجديدپذيردرکنارسوختهای
فسیلیبرایتأمینبرقوگرما

باقیماندهخالصانتشار

بازسازیسیستمحملونقل

کاهشمصرفنفتوزغالسنگدرصنعت

جلوگیريازجنگلزدايي

کاشتدرخت

کنترلوحفظخاک

2002

22

2003

27

2004

35

2005

60

2007

148

2008

155

2006

93

25% 29% 73% 54% 59% 5%
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بازارتقاضایفتوولتايیکدرسال2008)مقدارکل:5.95گیگاوات(]27[

انرژیهایتجديدپذيرتامینخواهدشد]20[.باتوجهبهمیزان
رشدانرژيهايتجديدپذير،کهدرسالهاياخیرباسرعتبسیار
افزايشاست،پیشبینیميشوداينبرآورداز زياديدرحال

پنجاهدرصدنیزتجاوزکند.
انرژيهاي از استفاده براي که راهکارهايي اولین از يکي
فتوولتايیک سلولهاي است، شده گرفته کار به تجديدپذير
هستندکهميتوانندانرژيدريافتيازفوتونهاينورراتبديل
بهانرژيبرقکند.استفادهازسلولهايفتوولتايیکرابیشاز
هرچیزدرماهوارههاوسفینههايفضاييمشاهدهکردهايم.اما
اکنون،باپیشرفتفناوري،سلولهايفتوولتايیکتغییرفراواني
بخش عنوان به شايد نزديک آينده در که بهطوري کردهاند
الينفکساختمانهايمدرنبهشمارآيند.درايننشريهسیر
تحولسلولهايفتولتايیک،نقشونحوهبهکارگیريآنهادر

معماريمدرنتوضیحدادهشدهاست.

     فتوولتاييك: مولد برق از آفتاب 
مهمترينکارآييانرژیآفتاب،تبديلمستقیمآنبهبرقاست.
انرژي به تابشي انرژي مستقیم تبديل سیستمهاي از يکي
الکتريکي،سیستمفتوولتايیکاست.فتوولتايیکترکیبکلمه
انرژی واحد  "volt" کلمه و نور معنی به  "photo" يونانی
انرژی که است صفحهاي فتوولتايیک سلول است. الکتريکی،
انرژی به شیمیايی، و متحرک مکانیزمهای بدون را آفتاب

الکتريکیتبديلميکند]12[.
سیستمهای سازنده اصلی جزء فتوولتايیک سلولهای3 
فتوولتايیکهستندکهازسیلیکونساختهمیشوندوانعطاف
پذيرترينوباارزشترينشکلانرژیيعنی،الکتريسیتهتولید
میکنند.ضريباطمیناناينسلولهابسیارباالست،استهالک
جذب میزان و نمیکنند تولید آلودگی وجه هیچ به ندارند،

انرژيآفتابآنهابسیارزياداست.

       3-PV Cell         4-Module         5-Array   

فتوولتاييك: از سلول تا آرايه
جزءاصلیسازندهسیستمهایفتوولتايیک،سلولهایفتوولتايیک
هستند.سلولهایفتوولتايیکبهنامسلولهایآفتابي)خورشیدی(
نیزمعروفهستند.اينسلولهاازموادنیمههادي،اغلبازجنس
سیلیکون،ساختهمیشوندکهنوررامستقیماًبهالکتريسیتهتبديل
میکنند.ازآنجاکهسلولهایفتوولتايیککوچکوشکنندههستند
ونميتوانندبرقزياديتولیدکنند،تعدادزياديازآنهارادرکنارهم
قرارميدهندوواحدهاييميسازندکهبههرکداميکمدول4گفته
باقراردادن اندازههایمتنوععرضهمیشوند. ميشود.مدولهادر
تعداديازآنهاکناريکديگر،صفحههايفتوولتايیکساختهميشود.
صفحههايفتوولتايیکرانیزکناريکديگرقرارميدهندوآرايه5هارا
ميسازند.باايجاداتصالهايسریوياموازیبینمدولهامیتوان

ولتاژهاوجريانهايالکتريکيمتفاوتيتولیدکرد.

بهدلیلامتیازهاييکهتوضیحدادهشدوباتوجهبهنیازروزافزون
انسانبهبرقونقشبارزوحیاتیآندرتوسعهفناوری،سیستم
زير نمودار است. کرده پیدا ويژهاي جايگاه و اهمیت فتوولتايیک
میزانتقاضایفتوولتايیکدربازارجهانیرادرسال2008نشان

میدهد.

فتوولتاييك و ساختار آن

0/28GWکرهجنوبی
0/24GWايتالیا

0/23GWژاپن

0/36GWآمريکا

0/31GWمابقیاروپا

0/21GWمابقیجهان

1/86GWآلمان

2/46GWاسپانیا
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فتوولتاييك تلفيقي: انرژي در كالبد معماري

مزاياي سيستم هاي فتوولتاييك
سیستمهايفتوولتايیکعالوهبرتامینانرژي،فوايدديگرینیز

دارند.برخيازاينمزاياعبارتنداز:
ð بينیازآنهاازسوختهايفسیلي
ð و بهترين در انرژي تولید میزان تفاوت بودن نامحسوس

بدترينمکانازنظرتابشخورشید
ð کاهشآلودگيهايزيستمحیطي
ð به تبديل براي آفتاب انرژي بودن دردسترس و نامحدود

انرژيبرق
ð عمرمفیدباال
ð سهولتنصبوراهاندازيوهمچنینبينیازيبهتجهیزات

پیچیدهونیرويانساني
ð پايینبودناحتمالبروزحوادثخطرناکمانندآتشسوزي

وانفجار
ð تولید نقطه از انرژی توزيع و )انتقال انرژي اتالف کاهش

تامصرفباعثاتالفبخشعظیمیازآنمیشود.بااستفاده
ازصفحههايفتوولتايیکانرژیتولیدشدهدرنقطهتولیدبه

مصرفمیرسدوبهاينترتیباتالفانرژيکاهشمييابد.(

مزاياياستفادهازصفحههايفتوولتايیکباعثرشدروزافزون
آندرمقیاسهایمختلف،ازنیروگاهتاساختمانشدهاست.
عنوان به فتوولتايیک صفحههاي کارگیري به اين، بر افزون
صنعت در نوآوريهايي معماری، در ساختاري عناصري

است. داده معماری به معنایجديدی و آورده بهوجود ساختمان
بهکارگیريفتوولتايیکدرساختمانها،روشيهوشمندانهاست
کهمعماریمعاصررابامفهومیجديدبهسویمعماريسبزپیش

ميبرد.

فتوولتاييك در ساختمان
بخشعظیمیازانرژیمصرفیهرکشور،بهساختمانهااختصاص
دارد.نمودارزيرمصرفانرژیدربخشهایمختلفدرايرانرابین
سالهای1346تا1385نشانمیدهد.ايننمودارنشانميدهد
کهساختمانها،بیشترينسهممصرفانرژیرادارندومیزانرشد
بیشتراست.در بهسايربخشها اينبخشنسبت نیزدر مصرف
نمودارزيرشیبزردرنگنشاندهندهسرعتافزايشمصرفانرژی
دربخشساختمان،نسبتبهبخشهایديگرطياينسالهااست.

مصرفانرژیدربخشهایمختلفايرانازسال1346تا1385 ]28[

درايرانمنبعانرژيساختمانهاسوختفسیلياستوبههمیندلیل
آلودگيهايناشيازآننیزبسیارزياداست.مصرفسوختفسیلی
درساختمانهابرایسرمايش،گرمايش،روشنايیوبرق،مهمترين
عاملآلودگیمحیطزيستاست.براینمونهدرتهران،بخشخانگی،
41/89درصدمونوکسیدکربن،44/43درصددیاکسیدازت،29/12 
درصددیاکسیدگوگردو38درصدذراتمعلقتولیدميکند]14[.
نمودارزيرسهمساختمانهادرمیزانتولیددیاکسیدکربنهنگام
سهم که ميدهد نشان نمودار اين میدهد. نشان را بهرهبرداري

سلول   مدول

آرایهصفحه

خانگی،عمومیوتجاریصنعتحملونقلکشاورزینیروگاههامصارفغیرانرژی
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آاليندههایمحیطزيستدرنتیجهمصرفانرژیهایفسیلیدرساختمان]14[

ساختمانهادرتولیددياکسیدکربنبرابربامجموعسهمبخش
خورشيد منبع بي انتهاي تامين انرژي براي بشرصنعتوحملونقلاست.

انرژيحاصلازيکساعتتابشخورشیدبرکرهزمین،برابر

استباانرژيايکهمردمجهاندريکسالبرايفعالیتهاي

گوناگونخودنیازدارد.

مقدارانرژیساالنهکهازخورشیدبهزمینمیرسد1018×4 

ژولاست.

ژول/روز 1016× 1  =   365  ÷   1018 ×4

ژول/ساعت      1014× 4  =   24  ÷   1016× 1

مصرف زمین کره جمعیت توسط ساالنه که انرژی مقدار

میشودحدود1014×3ژولاست]20[.

انرژي   از  برق  توليد  ساعت  كيلووات  هر  ازاي  به 
كيلوگرم  یك  فسيلي،  سوخت هاي  جاي  به  آفتاب 

كمتر دی اكسيدكربن توليد مي شود.

سهمساختمانهادرتولیددیاکسیدکربن]29[

)میلیونمترتنکربن(مسکونی313
)میلیونمترتنکربن(تجاری265
)میلیونمترتنکربن(صنعتی80

ساختمانها

نمودارزيرمنابعآاليندهناشيازمصرفمستقیموغیرمستقیم
انرژیرادرساختماننشانمیدهد.چنانچهمالحظهمیشود
فسیلی سوختهای مصرف زيستمحیطی مشکل مهمترين

مربوطبهافزايشگازدیاکسیدکربناست.

21

17

5

سهم بخش صنعت 
25درصد

سهم ساختمان 
43درصد

سهم بخش حمل و نقل 
32درصد

منابع آالینده زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت در ساختمان

مصرف غیرمستقیم انرژی در ساختمان مصرف غیرمستقیم انرژی در ساختمان

دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، دی اکسید ازت، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق، دوده و...

تولید مصالح بازدهی پایین دستگاه های اتالف حرارتی
زباله سوز

نیروگاه هاسوخت ناقص ضعف فنی شبکه ها
 و سامانه ها

فتوولتاييك: كاهش آالينده های زيست محيطی
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روش هاي استفاده از فتوولتاييك  در ساختمان، مزايا 
و محدوديت ها

مختلفی روشهای به ساختمان در فتوولتايیک از استفاده
انجامميشود.چیدمانصفحههايفتوولتايیکرویبام،نصب
پوسته در آنها بهکارگیري و ساختمان روی صفحهها اين
درساختمان اينصفحهها از استفاده ازروشهاي ساختمان،

است.
سادهترين و اولین بام، روی فتوولتايیک صفحههاي نصب .1
اين در است. ساختمان در صفحهها اين بهکارگیری روش
قرار بام روی مناسب فاصله با فتوولتايیک صفحههاي روش
لذا نمیشوند؛ ترکیب ساختمان معماری با عماًل و میگیرند

نقشیدرخلقزيبايیساختمانندارند.

2.نصباينصفحههارویساختمان.دراينروش،سیستمهايي
متشکلازصفحههايفتوولتايیکبازيرسازيوچفتوبست
مانند مشکالتي روش اين ميشوند. نصب ساختمان روي
تخريب و باد بار افزايش ساختمان، وزن توجه قابل افزايش
پوستهساختمانرابههمراهدارد.درساختمانهايتجاريو
در سقف به تحمیلشده وزن افزايش بايد سبک سازههاي يا
بارصفحههايفتوولتايیکنیزمحاسبهشود،مخصوصاًاگر اثر
باشد.عالوه ياسازهايسبکداشته و باشد ساختمانقديمي

وارد باد بار سطح، يک به نصبشده اجزاء افزايش با اين، بر
برآنافزايشمييابد.بنابرايندرسیستمهايیکهصفحههاي
صفحهها اتصاالت میشود، نصب ساختمان روی فتوولتايیک
باشند. مقاوم بادهايشديد مقابل در که باشد بهگونهاي بايد
به الصاقفتوولتايیک ازديگرمعايب تخريبپوستهساختمان
براي ايجادسوراخدرسقفساختمان با زيرا ساختماناست،
افزايشمييابد. نفوذآب امکان نصبصفحههايفتوولتايیک،
البتهامروزهامکانآببنديدائمياينسوراخهاوجوددارد،اما

بهدلیلافزايشهزينهها،توجیهاقتصاديندارد.

3.تلفیقصفحههايفتوولتايیکباپوستهبنا،جديدترينروش
فتوولتايیک تلفیق بهکارگیريفتوولتايیکدرساختماناست.
در که دارد نام  تلفیقي6 فتوولتايیک اختصار به ساختمان با

مطالعهحاضربهتفصیلبهآنمیپردازيم.

6-Building Integrated Photovoltaic (BIPV) l

فتوولتاييك و نوآوری های معماری
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ساختمان  در  شده  تلفيق  فتوولتاييك     
چيست؟

فتوولتايیکتلفیقشدهدرساختمان،يعنيبهکارگیريفتوولتايیک
فتوولتايیک، مدولهاي روش اين در ساختمان. پوسته با
عملکرديمضاعفدرساختماندارند؛بهاينمعناکهمدولهاي
و ميشوند ساختماني متداول مصالح جايگزين هم فتوولتايیک
هزينه فتوولتايیک، کردن جايگزين با ميکنند. تولید برق هم
مصالحازکلهزينهساختمانکسرشدهوهزينهافزودهحاصل
ازبهکارگیريفتوولتايیکتاحدیجبرانمیشود.بهاينترتیب
سیستمهايفتوولتايیکتلفیقشدهنسبتبهسیستمهايالصاقي
با فتوولتايیک تلفیق دارند.چنانچه بهساختمانهزينهکمتري
پوستهساختماندرمراحلمقدماتيطراحيدرنظرگرفتهشود،

جنبههايزيباسازيومزاياياقتصاديآنبیشترخواهدبود.

فتوولتاييك تلفيقي از ديروز تا امروز
سر پشت را نسل دو تاکنون تلفیقي  فتوولتايیک سیستمهای
گذاشتهاند.الزمبهذکراستکهدرحالحاضرهردونوعآندر

نقاطمختلفجهانتولیدواستفادهميشوند.
نسل اول سيستم هاي فتوولتایيك تلفيقي با ساختمان

مدولهاي تلفیقي، فتوولتايیک سیستمهاي اول نسل در
نقش و شده ساختمان پوسته از بخشي جايگزين فتوولتايیک،
پوستهراايفاميکنند.عملکردچندمنظورهمدولهايفتوولتايیک
هزينهآنهاراکاهشميدهد،امابايدتوجهداشتکهوظیفهاصلي
مختل جوي، شرايط برابر در داخل فضاي حفظ يعنی پوسته،

نشود.مشکالتايننسلازفتوولتايیکهاعبارتاستاز:
ð عدماستفادهازمحصوالتاستانداردموجود

هستند. سفارشي نسل، اين در فتوولتايیک مدولهاي اغلب 
عدم چون پیامدهايي هزينه، افزايش بر عالوه دلیل همین به
ارزيابی براي جهاني ساختماني آيیننامههاي شکلگیري

ساختمانرادرپيدارند.
ð 7نیازبهمهندسيمیانرشتهاي

طراحي به اقدام الزم، اطالعات بدون مدولها سازندگان برخي
برخيبخشها اصلي نتیجهعملکردهاي در و مدولهاميکنند
مانندنفوذناپذيريدربرابرآب،کاهشآلودگيصوتيوجداسازي

شرايطهواييداخلوخارجرامختلميکنند.
ð افزايشدما

ميکند، کم را آنها کارآيي مدولها دماي افزايش که آنجا از

7-دراينجامنظوردانشکافيدرزمینهرشتههايمرتبطمانندرايانه،برقوتاسیساتالکتريکيومکانیکياست.

فتوولتاييك و نوآوريهای معماری
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بايدبرايتهويهفضايپشتمدولها،درزمانطراحيتدابیري
انديشید]3[.

نسل دوم سيستم هاي فتوولتاييك تلفيقي
درايننسلورقههايانعطافپذيرفتوولتايیکبامصالحاستاندارد
اين در صنعتي ساختماني مصالح ميشوند. تلفیق ساختماني
مواردمشابه وساير آلومینیوم تیتانیوم، فوالد، سیستمميتواند

باشد.
مزاياينسلدومسیستمهايفتوولتايیکتلفیقيعبارتنداز:

ð پیشساخته سیستمهاي متعدد مزايای از استفاده امکان
)صفحههايفتوولتايیکمانندعناصرپیشساختهدرمحلنصب
ميشوندولذاازتماممزايايسیستمهايپیشساختهبرخوردارند(

ð عدمافزايشبارباد
ð افزايشنامحسوسباروزن
ð نامههاي آيین و ساختماني رايج مصالح از استفاده امکان

استانداردجهاني
ð سیستم بازدهي بر گرما اثر کاهش و آسانتر تهويه امکان

حساسیت گرما مقابل در فتوولتايیک انعطافپذير )ورقههاي
کمتريدارندوگرمايکمترينیزتولیدميکنند(

ð امکانراهرفتنرويسقفبرايتعمیرات

ð عدمنیازبهجهتگیريبراساسزاويهبهینه8  خورشیدبرای
دريافتبیشترينمیزانتابش

ð ]3[مقاومتباالدربرابرنفوذپذيريآب

مزايای فتوولتاييك تلفيقي: 
بهکارگیري روشهاي ساير به نسبت تلفیقي فتوولتايیک
در خورشید انرژی از استفاده واسطه بهعنوان فتوولتايیک،
ساختمان،مزايايمنحصربهفرديداردکهدرزيربهبرخياز

آنهااشارهميکنیم:
ð تولیدبرقازيکمنبعپاک
ð محافظتازساختماندربرابرشرايطجوي
ð جلوگیريازآلودگيصوتي
ð سطوح با شفاف نیمه فتوولتايیک ترکیب )در نور تصفیه

نورگذرساختمان(
ð جلوگیريازپرتحرارتيساختمان
ð حذفهزينهانتقالبرقبهساختمان
ð حذفاتالفانرژيدرانتقالبرق
ð عدماشغالفضايبازبراينصبآرايهفتوولتايیک
ð استفادهازمدولهايفتوولتايیکدرجدارهساختمانوحذف

قسمتيازهزينههايمربوطبهجداره

8-زاويهبهینه،مناسبترينزاويهنسبتبهسطحافقوشمالجغرافیايیدرجهتگیریصفحههايآفتابيبرایدريافتحداکثرتابشخورشیداست.اينزاويهبراساسموقعیت
مکانیوزمانیمتفاوتاست.

فتوولتاييك و سير تحول آن
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 ماهيت انواع سلول ها و مدول های قابل استفاده در فتوولتایيك تلفيقي
1(فتوولتايیککريستالباضخامتباال:شاملسلولهاييازجنسکريستالسیلیکوندرنوعمونوکريستالياپليکريستال

)باتولید12-10واتدر0/1مترمربعآرايه(
2(فتوولتايیکفیلمنازک9 :شاملاليههايبسیارنازکفتوولتايیکرويشیشهيافلز)باتولید4تا5واتدر0/1مترمربع

آرايه(
مزاياوويژگیهایايندومحصولدرجدولزيربررسیومقايسهشدهاست.

مقایسه انواع سلول ها و مدول های قابل استفاده در فتوولتایيك تلفيقي 

درسیستمفتوولتايیکتلفیقيميتوانازانواعمتفاوتمدولها،باتوجهبهنوعکارکردآنها،استفادهکرد؛مدولهايکالسیک
مدولهاي خورشیدي، سلولهاي با تلفیق در بام سفال فلز، اليه روي نازک فیلم يا انعطافپذير کريستالین )قابدار(،

مونوکريستالشفاف،مدولهاييباسلولهايرنگي،مدولهايبيشکل)آمورف(10،مشبکنیمهشفافو...
تماماجزاءمدولهابهسفارشکارفرماساختهميشوند.اينسفارششاملشکلمدول،نوعورنگسلول،شفافیتسلول،

ساختاليهها،اندازهمدولها،مشخصههايايزولهصداوحرارت،ولتاژمدولوتواننهاييآناست]3[.

9-Thin film                  10-Amorphl

فتوولتایيك فيلم نازك فتوولتایيك كریستال با ضخامت باال

بهدلیلداشتنضخامتکم،امکانطراحيمعماريرااز
نظرزيباسازيافزايشميدهد.

بهدلیلداشتنضخامتزياد،امکانطراحيمعماريرااز
نظرزيباسازيمحدودميکند.

بهدلیلضخامتکم،مقدارمادهاولیهبهکاررفتهدر
سلولهاکمتراستودرنتیجههزينهآننیزپايینتراست.

بهدلیلضخامتزياد،مقدارمادهاولیهبهکاررفتهدر
سلولهابیشتراستودرنتیجههزينهآننیزباالتراست.

بهدلیلقیمتپايینتر،نسبتبهنسلاول،رقابتدر
بازاربیشتراست.

بهدلیلهزينهباالامکانرقابتدربازارراندارند.

بهدلیلقدمتکمتربهطورکاملدرجهانشناختهو
تشريحنشدهاند.

بهدلیلقدمتبیشتر،درجهانشناختهشدههستند.

فرصتهاينوينوخالقانهایدرطراحيمعماريايجادميکنند.

فتوولتاييك و سير تحول آن
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     انواع سيستم های فتوولتاييك تلفيقي 
متصل و مستقل از شبکه

هم و متصل بهصورت هم تلفیقي فتوولتايیک سیستمهاي
بهصورتمستقلازشبکهعملميکنند.هزينههایراهاندازیو

بهرهبرداریازهريکازايندونوعسیستم،متفاوتاست.
به اضافي برق آفتابي، روزهاي در شبکه، به متصل درسیستم
ازشبکهبرقگرفته شرکتبرقفروختهوبهجايآندرشب
بزرگ بسیار باتري يک بهصورت برق نتیجهشبکه در ميشود.
وجود باتري به نیازي حالت اين در ميکند. ذخیرهسازيعمل
نداردوبهاينترتیبهمدرهزينهاولیهوهمدرهزينهنگهداري
آفتاب، تبديلشده انرژي داشت. خواهیم توجهي قابل کاهش
و ميدهد کاهش ساختمان صاحبان براي را انرژي هزينههاي
درعینحالبرقفرستادهشدهبهشرکتبرق،کمکبزرگيبه

شبکهمخصوصادرساعاتاوجمصرفاست.

سیستمفتوولتايیکتلفیقيمتصلبهشبکه

سیستمفتوولتايیکتلفیقيمستقلازشبکه

درسیستممستقلازشبکه،برقمازاديکهدرطولروزتولیدشده
است،براياستفادهدرشبياروزهايتاريکوابريدرباتريها
ذخیرهميشود.ازآنجاکههزينهباتريهاباالست،استفادهازبرق
به نسبت طوفاني، يا ابري هواي دورههايطوالني در پشتیباني

استفادهازيکسیستمفتوولتايیکباابعادبسیاربزرگارجحیت
دارد]7[.

نظر شبکه به متصل سیستم به نسبت  متخصصان مجموع در
اوجمصرف درساعات برق نوع، اين در دارند،چراکه مثبتتری
بهشبکهافزودهميشودوازفشاربارواردبرآنمیکاهد.عالوهبر
ايندراينسیستم،اطمینانازتأمینبرقساختماندرتماماوقات
سالاعمازآفتابیوابری،روزياشببیشتراست.ازسويديگر،

سیستممتصلبهشبکههزينههایباتریوتعمیراترانیزندارد.

بخش های  همه  با  فتوولتاييك  تلفيق   
ممکن  ساختمان  خارجی  پوسته  مختلف 

است!
عنصري بهعنوان تلفیقي، فتوولتايیک سیستم از استفاده
محدود طراحي در را معماران و طراحان تنها نه ساختاري،
نمیکندبلکهگزينههاوفرصتهاييهوشمندانهرانیزپیشروي
گذشت با ساختمان در فتوولتايیک تلفیق میدهد. قرار آنها
زمان،ازانحصاربامساختمانخارجشدهوبهتدريج،بخشهای
ديگرساختمانرادربرگرفتهاست.امروزه،امکاناستفادهازاين
بام، مانند بنا خارجی پوستههای قسمتهای همه در صفحهها
پیشامدگی ياسازههايخاصمثل و نورگیر پردهای، نما،ديوار

A

B
E

C D

A

B

C

D

فتوولتاييك و انواع آن

PVمدول:A
B:مبدل

C:تغذيهکننده
D:کنتور

E:شبکهبرقسراسري

PVمدول:A
B:مبدل

C:رگالتور
D:باتريخورشیدي
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انواع سيستم هاي تلفيق PV با بام

1-باممسطح

وسايبانها،امکانپذيراست.بنابراين،خیليدورازانتظارنیست
کهبهزودیتلفیقفتوولتايیکدربنابهمرحلهایبرسدکهتمام
قسمتخارجیبناراپوششدهدوساختمان،درعینجذابیت

معماری،بهيکباطریخورشیدیتبديلشود.

تلفيق فتوولتاييك با بام 
سیستمهايفتوولتايیکتلفیقي،اولینباردربامساختماناستفاده
حداکثر دريافت برای حالت بهترين تلفیق، نوع اين در شدند.
کارآيیسیستمايناستکهشیبسقفتلفیقشدهبافتوولتايیک
طوريباشدکهخورشیدعمودبرآنبتابد11؛اماامروزهتلفیقبام
مسطحباصفحههايفتوولتايیکنیزامکانپذيراست؛البتهبام

11-زاويهتابشخورشیدباتوجهبهموقعیتجغرافیاييوزمانيمتفاوتاست.زاويهبهینهبراساسزمانموردنظربرايکسبحداکثرانرژيدرمناطقمختلفمحاسبهميشود.

دندانارهایبرباممسطحارجحیتدارد]7[.استفادهازسفالهای
از سفالها، اين انعطافپذير نازک اليههای يا و فتوولتايیک بام

نمونههاینوينتلفیقفتوولتايیکباباماست.
درصورتتلفیقفتوولتايیکبابامساختمانبايدفضايزيرآن
تهويهشودتاامکانخنککردنسیستموجودداشتهباشد.در
زمستان،گرمايحاصلازسیستمبرایگرمکردنفضايداخل

ساختماناستفادهميشود.
سیستمهاي به نسبت بام، در تلفیقي PV سیستمهاي تهويه
دريافتي نامطلوب گرماي سیستمها اين در است؛ سادهتر نما
ازصفحاتPVباالترازمحدودهسکونتافراداستودرنتیجه

نسبتبهسیستمهاينماتأثیرکمتريدارند.

مشخصات سيستم PV مكان تلفيق

صفحاتPVباسازهسقفترکیبميشوند. PVالف.صفحات
الف.صفحاتPVتلفیقيدربام

1.باممسطح

صفحاتPVباسازهسقفترکیبميشوند.
کاربرياينتايلهابرايافرادآسانبودهودرنتیجه

طرفدارانبسیاريپیداکردهاست.

ب.تايلهايPVتلفیقيدربام 2.بامشیبدار

نورگیريطبیعيراممکنميسازند. PVالف.صفحات 3.بامدندانارهايبانورگیرشمالي

امکاناتطراحيراافزايشميدهند. مدولهاي يا PVانعطافپذير و مات اليههاي الف.
سختPVکهبررويمنحنيقرارميگیرند.

4.باممنحنيشکل

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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2-بامشیبدار

PV3-بامشیبداردرتلفیقباتايلهاي

4-بامدندانارهايبانورگیرشمالي

5-بام/ديوارمنحني

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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تلفيق در نما 
در تلفیق نوع رايجترين بام، از بعد نما، در  فتوولتايیک تلفیق
اغلبدرنماهایجنوبیوگاهشرقیوغربی ساختماناستو
ايجاد ميشود: انجام صورت دو به تلفیق اين ميشود. استفاده
ديوارپردهایوروکشنما.توجهبهايننکتهحائزاهمیتاستکه
چنانچهارتفاعيازنما،بههردلیليازجملهواقعشدندرمناطق
متراکمشهریوياپردرخت،درسايهاست،دراينارتفاعنبايد

سيستم هاي تلفيق PV در نما

ازفتوولتايیکاستفادهکرد.فتوولتايیکفقطبايددرارتفاعهايي
مانند ازبخشسايهدارهستند؛درضمن باالتر استفادهشودکه
نظر در آن خنکسازی برای فضايي بايد بام، در تلفیق حالت
گرفتهشود]7[.باتهويهفضايخاليبینپوستهفتوولتايیکوبنا،

ميتوانبازدهيسلولهاراباالبرد.

مشخصات سيستم PV مكان تلفيق

سازهاستانداردواقتصادی.PVهامیتوانندبه
صورتماتونیمهشفافباهمترکیبشوند

ديوارپردهای ديوارعمودی

بارانفاصله درطراحیحفاظپوششیدربرابر
هوايیوجودداردکهبرایدفعگرمامفیداست

ومیتواندمحلعبورکابلهاباشد.
حفاظدربرابرباران ديوارعمودی

بازدهیPVوپیچیدگیساختافزايشمیيابد.
امکانسايهاندازیبرپنجرههارادارد.

شیشهکاریياحفاظدربرابرباران ديوارعمودیباPVهایمايل

انرژی ميدهند. افزايش را طراحي امکانات
عمودی ديوار با مقايسه در  PV خورشیدی
کاهش طبقات مفید فضای اما میيابد افزايش

مييابد.

شیشهکاری ديوارمايل

نمونه هایي از سيستم هاي اجرا شده فتوولتایيك 
تلفيقي با بام:

خانهسبزسولوکس
کشور:آلمان

  34 kWp:قدرتکلفتوولتايیک
نوعسیستمفتوولتايیکتلفیقي:تلفیقدربامشیبدار)استفاده

ازسفالبامفتوولتايیک(

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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1-ديوارعمودی

2-ديوارعمودیباپنجره

pv -3شیبداروپنجره

4-ديوارمايلباپنجره

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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دیوارهای پرده ای فتوولتایيك تلفيقي 
ديوارهایپردهایتلفیقشدهبافتوولتايیکمیتوانندبهپوستهساختمانوصلشوند.مزايايپوستهخورشیدیحاصلازاين

تلفیقعبارتنداز:
ð تولیدهمزمانانرژيحرارتيوالکتريسیته
ð استفادهازحرارتايجادشدهدرزمستانبرايگرمايشساختمان
ð ايفاينقشسايهباندرمقابلآفتابتابستان
ð افزايشکارآييعايقصوتيبهدلیلوجودفاصلههواييبینپوستهونما
ð ]4[امکانتجهیزفضايخاليباسکوهاييبرايتعمیرونگهداريساختمان

12 BP نام پروژه: پوسته خورشيدی
کشور:نروژ

سال:2006)شروعبهرهبرداری(
کاربردفتوولتايیک:تلفیقدرنما-ديوارپردهایشفاف

16 kWp:قدرتکلفتوولتايیک
1000/kWh/m2:13میانگینتابشسالیانه

خالصه پروژه: 
پوستهخورشیديBPترکیبيازدومفهومجديدساختمانياست:نمايخارجيدوپوستهدرپروژههاينوسازيوفتوولتايیک
تلفیقي.همانطورکهدرشکلميبینیم،نمايدوپوسته،يکديوارشیشهایمتصلبهبخشخارجينمايساختماناست
کهبايکفاصلههواييبهفاصله0/8مترازآنجداشدهوعملکردحرارتیآنمشابهآتريومشیشهاياست.فضايواسط،اتالف
حرارتيرادرنماياصليکاهشميدهدوبارگرمايشساختماندرزمستانراکمميکند.درتابستاننیز،اينفضابامنافذي
کهدربااليپوستهثانويهقراردارند،تهويهميشود.سلولهايفتوولتايیکدرمدولهايشیشهايشفافقرارميگیرندوبهاين
ترتیب،امکاناستفادهازنورطبیعيرامهیاميکنند.اينسیستمبهشبکهمتصلاستوبرقتولیدیرادرصورتعدمنیاز،

بهشبکهانتقالمیدهد.

12-Building Photovoltaic
13-میانگینتابشسالیانهبراساسمیانگینتابشافقيروزانهذکرشدهدرسايتناسامحاسبهشدهاست.

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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تلفيق فتوولتاييك در سايه بان ها
مبتکرانه کاربردهای جمله از سايهبانها، در فتوولتايیک تلفیق
از بسیاري اعتقاد به است. سیستم اين هوشمندانه البته و
کارشناسان،تلفیقفتوولتايیکدرسايهبانها،مناسبترينکاربرد
فتوولتايیکدرساختماناست،چراکهسايهبانهابنابرماهیت
خوداغلبدرمعرضتابشخورشیدقراردارندودرصورتتلفیق

را تابش مناسبترين کج، زاويه با فتوولتايیک صفحههاي با
از استفاده ازاينرو داشت. راخواهند بازدهی بهترين و دريافت
صفحههايفتوولتايیکدرتلفیقباسايهبان،چهازنوعمستقل
سايهبانها اين است. رايج بسیار ساختمان، با ترکیب در وچه

ميتوانندتیرهوياشفافباشند.

مشخصات سيستم PV مكان تلفيق

طبیعی روشنايی کاهش موجب اما میکند فراهم را ساختمان زيباسازی امکان
میشود.

شیشهکاری سايهبانهایثابت

امکانزيباسازیساختمانرافراهممیکند.موجبکاهشروشنايیطبیعیمیشود
امامقدارکاهشنسبتبهسايهبانهایثابتکمتراست.انرژیتولیدیPVنسبت

بهتمامیسیستمهایثابتافزايشمیيابد.

شیشهکاری سايهبانهایمتحرک

1-سايهبانهايثابت

2-سايهبانهايمتحرک

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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تلفيق در نرده بالکن ها
و هستند خورشید تابش معرض در اغلب ساختمانها بالکن
توسط تابش، اين اعظم قسمت دارند. توجهي قابل نورگیري
نقشمحافظ دريافتميشودکهعمدتاً بالکنها سطوححاشیه
بدنه از بخش اين در وسیعي نسبتاً سطوح بنابراين دارند. را
خود عملکرد با متناسب ميتوانند که دارند وجود ساختمانها
بر برق، تولید بر تلفیقشوندوعالوه فتوولتايیک باصفحههاي

زيبايیبنانیزبیفزايند.

نمونه هایي از سيستم هاي اجرا شده 
فتوولتایيك تلفيقي با سایه بان:

استفادهازسايهبانهایفتوولتايیکدرساختمان

1-نردهبالکنتلفیقفتوولتايیکدرسايهبانهایپارکینگ

نمونه اي از سيستم هاي اجرا شده فتوولتایيك 
تلفيقي با نرده بالكن:

کشور:نروژ
26/35   KWp:قدرتکلفتوولتايیک

نوعسیستمفتوولتايیکتلفیقي:تلفیقدرنماونردهبالکنها

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان



20

تلفيق با نورگيرها و سقف هاي شيشه اي
تلفیقفتوولتايیکدرنورگیرهاوسقفهايشیشهاي،نوعي
ديگرازسیستمهايفتوولتايیکتلفیقياستکههنرآفرينش
اينتلفیق، داراست.در ازآفتابراتواماً زيباييوبهرهوري
دونوعفتوولتايیکنورگیروجوددارد؛نوعنیمهشفاف14که
از نوعتشکیلشده و رنگياست بهشیشههاي بسیارشبیه
و ميگیرند قرار شفاف شیشههاي روي که کدر سلولهاي
هرچه ميکند. تعیین را شفافیت میزان و سلولها فاصله
فاصلهسلولهابیشترباشد،میزاننورانتقاليبهفضابیشتر
استامامیزانتولیدبرقکمترخواهدبود؛امادرسیستمهاي
بسیارشفاففتوولتايیکنیز،بهدلیلمساحتزيادنورگیردر
اکثرساختمانهايامروزي،ميتوانمقدارقابلتوجهيبرق

تولیدکرد.
نورگیرهايفتوولتايیکبرايپنجرههايصفهاييانورگیرهاي
باهدف پنجرهها نوع اين مناسبترهستند،چراکه سقفي
محدوديت و نميشوند طراحي مناسب چشمانداز ايجاد

کمتریدارند.

14-Semitrans Parent

1-نورگیروسقفشیشهای

فتوولتاييك  درطراحی  الزم  مالحظات   
تلفيقي

میزان همچنین و فتوولتايیک صفحههاي دماي افزايش کنترل
دارد. بسزايي تاثیر آنها کارايي در صفحهها اين روي سايهاندازي
براي مناسب تهويه امکان که باشد بهگونهاي بايد طراحي بنابراين،
صفحههايفتوولتايیکفراهمشودودرضمنتاحدامکانازوقوع
سايهروياينصفحههاجلوگیريشود.لذاطراحانبايددرطراحی

فتوولتايیکتلفیقيبهمواردزير،توجهکافیداشتهباشند:
1(بررسيدقیققسمتهايسايهدارساختمان،پیشازطراحي

2(درنظرگرفتنتهويهمدولهادرزمانطراحی]3[

اجزاء سيستم فتوولتاييك تلفيقي
اجزاءيکسیستمفتوولتايیکتلفیقيعبارتنداز:

1. پانل یا صفحه خورشيدی:پانلياصفحهخورشیدی،نورخورشید
رابهبرقمستقیمتبديلمیکند.

2. جعبه اتصال گروهی: جعبهاتصالگروهی،واسطهاتصالپانلها
بهمداربرقومحافظپانلهایخورشیدیدربرابرصاعقهوبرقاست.

تلفيق فتوولتاييك در پوسته ساختمان
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ساختمانی، يا فلزی سازه ساختمانی: یا  فلزی  سازه های   .3
نگهدارندهپانلهادرجهتوزاويهخاصاست.

وظیفه کننده، کنترل دستگاه كننده: كنترل  دستگاه   .4
کنترلتولیدبرق،مصرفبرق،شارژباطریهایذخیرهوتنظیم
مشخصاتبرقتولیدیومصرفیازنظرولتاژوآمپررابرعهده

دارد.
سیستم اتصاالت ارتباط، کابلهای ارتباط: كابل های   .5

فتوولتايیکومداربرقرابرقرارمیکند.
6. باطری های ذخيره:باطریهایذخیره،برقموردنیازرابرای

ساعاتابريذخیرهمیکند.
به مستقیم برق مبدل متناوب:  به  مستقيم  برق  مبدل   .7
برق به را خورشیدي صفحه محصول مستقیم برق متناوب،

متناوبيکفازوياسهفازتبديلمیکند]17[.
تلفیق ساختمان با که فتوولتايیک صفحههاي از صرفنظر
میشوند،همهاجزاءموجوددراينسیستمبهراحتيدرفضاي
اين در چنداني فضاي بنابراين و ميشوند داده جای کوچکی
فتوولتايیک سیستم درصورتيکه، نميشود. اشغال سیستم
فضاي باطریها، باحذف باشد، بهشبکه متصل نوع از تلفیقي

موردنیازکمترنیزميشود.

طراحی و محاسبه سيستم فتوولتایيك 
مختلفی عوامل فتوولتائیک سیستم يک طراحی هنگام
بايدموردتوجهوبررسیقرارگیرند.اينعواملعبارتند

از:
نیز و جغرافیايی عرض و طول جغرافیايی: موقعیت .1
محاسبه برای فتوولتائیک، سیستم نصب محل ارتفاع

قدرتتابشنورخورشید.
به نسبت آن موقعیت و نصب محل زمانی: موقعیت .2
حرکتخورشید،وجودسايه،ارتفاعاتوکوههایاطراف
وساعاتیازروزکهوجودسايهمانعازتابشمستقیمنور

خورشیدبهپانلهاميشود.
ابری روزهای تعداد محاسبه هوايی: و آب شرايط .3
)اگر سرهم پشت و طوالني ابري روزهاي مخصوصا
ابری ايام برای را خورشیدی برق از مقداری بخواهیم
ذخیرهکنیمبايدظرفیتسیستمفتوولتائیکراباتوجه
بهبرقموردنیازدرايامابریمحاسبهکنیم(،وزشبادو
سرعتآنبرایتعییناستحکامسازهفلزیياساختمانی،
میزانبارندگیوارتفاعبرفبرایتعیینارتفاعپانلهااز
آلود غبار يا و میزانشرجی هوا، زمین،شفافیت سطح
بودنهواوتاثیرآنبرشدتتابشنورخورشید،وجود
ايمنی تجهیزات پیشبینی برای برق و رعد و صاعقه

مناسب.
مستقیم جريان ولتاژ، مصرفي، توان نیاز: مورد برق .4
توانمصرفیمستقیما برقلحظهای. ومقدار متناوب و
تعداد تعیینکننده ولتاژ، میشود. وارد محاسبات در
صفحههايخورشیدیاستکهبايکديگرسریوموازی
استکه زماني به مربوط لحظهای برق مقدار میشوند.
يا و قرارمیگیرند مدار در باهم کنندهها همهمصرف
دستگاههايیبهمدارواردمیشوندکهمیزانبرقمورد
نیازشروعبهکارآنهابامصرفمستمرآنهامتفاوتاست،
اينعاملدرطراحیدستگاهکنترلکنندهبسیاراهمیت

دارد]17[.

دستگاه 
صفحه های كنترل كننده

خورشيدی
جريانبرق

و/يا
باتری

مبدل

DC برق

AC برق

تابش آفتاب

اجزایسیستمفتوولتايیکتلفیقي

فتوولتاييك:  اجزا و مالحظات در طراحی
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فتوولتاييك  نگهداري  و  تعمير  هزينه   
تلفيقي

در مهمي نقش فناوریجديد، هر در نگهداری و تعمیر هزينه
سیستم نگهداری و تعمیر دارد. سرمايهگذاران تصمیمگیری
فتوولتايیکتلفیقي،بهعنوانسیستميساده،بادوام،بدوننیازبه
فضاينگهداريبزرگواجزايمتحرک،هزينهبسیارپايینيدارد.
بااينحالالزماستطراحان،امکاندسترسيسادهبرايبررسي،

تعمیروجايگذاريقطعاترادرنظربگیرند.
صورت دو به تلفیقي فتوولتايیک نگهداري و تعمیر هزينههاي

است:
1. هزینه هاي پيشگيرانه:اينهزينههابرايدستیابيبهکارآيي
فتوولتايیک نمونه،سیستم براي بهینهسیستماست. وعملکرد
تلفیقيدرمحیطپرگردوغبار،بازدهيپايینيداردوبنابرايننیاز

بهپاکسازيمستمردارد.
2. هزینه هاي مربوط به خرابي قطعات سيستم:بخشمهمي

ازاينهزينههاتوسطشرکتفروشندهتأمینميشود]3[.

هزینه اوليه سيستم فتوولتایيك تلفيقي
دارد. بستگي آن مدول به تلفیقي فتوولتايیک سیستم هزينه
هزينهفتوولتايیکتلفیقي،درگسترشوبهرهمنديازمزايايآن
تاثیرچشمگیريدارد.برايگسترشاينسیستمبايدقیمتآن

برايمصرفکنندگانمقرونبهصرفهباشد.
ساختمان در فتوولتايیک تلفیق زمینه در موجود فناوريهاي
بهخصوصبرايمقیاسهايبزرگبسیارگراناست.باتولیدانبوه
صفحههايفتوولتايیکتلفیقيبااجزامشخصساختمانيمانند
سقفهايپیشساختهويانماهايشیشهايوگسترشآندربازار
ساختوساز،ميتوانقیمترابهمیزانچشمگیريکاهشداد.

تلفیقي، فتوولتايیک هزينههاي کاهش براي موثر اقدامات از
اتصالاينسیستمهابهشبکهبرقمحليونصبکنتوراست.به
اينترتیبامکانتزريقبرقتولیديبهشبکهوفروشآنبراي

تولیدکنندهفراهمشدهوهزينههاکمترميشود.

  فتوولتاييك تلفيقي در جهان
تلفیقي فتوولتايیک بازار توسعه روند نمودار در که همانطور
به رو جهان، در تلفیقي فتوولتايیک فناوري ميکنید، مشاهده
گسترشاست.درحالحاضربزرگترينبازارفتوولتايیکتلفیقي
اروپادرآلماناست.پسازآنبهترتیب،فرانسه،ايتالیاواسپانیا
ازپیشتازاناينعرصههستند.درآمريکابیشترينسیستمهای
در شدهاند. بهرهبرداري و اجرا کالیفرنیا در تلفیقي فتوولتايیک

ادامه،بهتفصیلبهبررسيبازارآسیاميپردازيم.

روندکاهشقیمتانرژیتولیدیتوسطفتوولتايیکاز1980-2020 ]17[

روندرشدوتوسعهبازارفتوولتايیکتلفیقيدرجهان]32[

نمودارزيرروندکاهشقیمتانرژیتولیدیتوسطفتوولتايیک
تاسال2020رانشانمیدهد.طبقايننمودارازسال1980تا
سال2020هزينهسلولهايفتوولتايیکبهطرزچشمگیريروبه

کاهشخواهدبود.
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  فتوولتاييك تلفيقي در آسيا
فناوريفتوولتايیکتلفیقيدرآسیانیزمانندديگرنقاطجهان
رشدفزايندهايداشتهاست.ژاپنبااستفادهازحدود40درصداز
سیستمهايفتوولتايیکتلفیقيجهان،سرآمداينعرصه،نهتنها
درآسیا،بلکهدرجهاناست.کشورژاپن،اينموفقیترامرهون
سیاستهايدولتبرايکاهشانتشارکربنبعدازپروتکلکیوتو
شهري، طراحان استقبال تجهیزات، بومی ساخت امکان است.
بزرگ قطعات کمبود و ساز و ساخت شرکتهاي و معماران
زمینبرايتخصیصبهسیستممتمرکزفتوولتايیکموجبرشد
شده کشور اين در تلفیقي فتوولتايیک سیستمهاي روزافزون

است.
سیستمهايفتوولتايیکدرکشورهايآسیاييبهعلتهزينهباالي
نصب،رشدچندانينداشتهاست،امادرژاپنتجارتاينسیستم
درمقیاسبزرگ،هزينهآنراکاهشدادهاست.دلیلاينامر،
معادل سهمي که است فتوولتايیک سیستمهاي بومي ساخت

40درصدازتولیدجهانيرادارااست.
تلفیقيمخصوصا بازارفتوولتايیک عاملمهمديگردرگسترش
هزينه است. شبکه برق باالي هزينه ژاپن، مسکوني بخش در
برقبرايخانههاومجتمعهايمسکونينسبتبهبخشصنعتي
باالتراست.بههمیندلیل،اينکشوردرنظرداردتاسال2030 
ازسیستم نیازبخشمسکونيرا ازبرقمورد حدود50درصد

فتوولتايیکتلفیقيتامینکند.
تلفیقي براين،موفقیتدرزمینهسیستمهايفتوولتايیک عالوه
تاحدزيادينتیجهآموزشوآگاهيمشاورينمسکن،معمارانو
تولیدکنندگانمحلياست.بنابراينبهتراست،درسايرکشورهاي
آسیايينیزمشاورانودستاندرکارانساختازجنبههايفنيو
تجاريکاربردفتوولتايیکتلفیقيآگاهشوندودرزمینههايالزم

آموزشببینند.
بعدازژاپن،کرهجنوبيومالزيدوکشورديگرآسیاييهستندکه
قابلمالحظهاي پیشرفت تلفیقي فتوولتايیک زمینهگسترش در
ظرفیت 2011 سال تا دارد نظر در جنوبي کره داشتهاند.

برساند. مگاوات 1300 به را خود موجود تلفیقي فتوولتايیک
مالزينیزازسال2005شروعبهفعالیتدراينعرصهکردهو
قراراستتاسال2007ظرفیتفتوولتايیکتلفیقيموجودخود

رابه593/6کیلوواتبرساند.
دوکشورهندوچیننیزازديگرپیشتازاناينعرصهبهشمار
میروند.ازآنجاکهبسیاريازکشورهايآسیاييبامشکالتيمانند
کمبودبرقوهدررفتانرژيهنگامانتقالوتوزيعروبروهستند،
ازسیستمهايفتوولتايیکبهدلیلتولیددرنقطهمبدأ،استقبال
فتوولتايیک بازار توسعه روند نمودار است]32[. شده خوبي
تلفیقيدرآسیانشانميدهدکهعلیرغمتماممشکالتموجود،

اينسیستمدرحالگسترشروزافزوناست.
 

روندرشدوتوسعهبازارفتوولتايیکتلفیقيدرآسیا]32[

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
 2009     2010     2011     2012     2013    2014    2015    2016  

سایر قاره ها

هند

چين

ژاپن

فتوولتاييك در آسيا



24

سلول هاي آفتابي از نوع فيلم نازك
همانطورکهپیشترنیزاشارهشد،دونوعمدولتجاريفتوولتايیکدربازارموجوداست:سیلیکونکريستاليباضخامتباال

وفیلمنازک.
هزينهبااليورقههايسیلیکونکريستالي)حدود50-40درصدقیمتکلتمامشده(برايساختسلولهايخورشیدي،
ورقههايسیلیکونکريستاليهستند. براي مناسبي نازکجايگزين فیلم فتوولتايیک است. آنشده بازار افت به منجر
فتوولتايیکفیلمنازکباقدرتجذبباال،قطريمعادليکمیکروندارد،بههمیندلیلقیمتمحصولتولیديازاينماده
بسیارپايیناست.برايساختسلولهايخورشیديازفیلمنازک،اليههاينازکنیمههاديرويشیشهيافوالدضدزنگ
قراردادهميشوند.اينسلولهاممکناستتا30درصد،اتالفانرژيذخیرهشدهداشتهباشند؛برايکاهشاينمقدارانرژي

تلفشدهبايدازورقههاينازکترياستفادهکرد]31[.
طبقپیشبینيمتخصصان،درآيندهفیلمهاينازکفتوولتايیکبازارفتوولتائیکرادرانحصارخواهندگرفت.نمودارزير،سهم

فیلمنازکدربازارفتوولتايیکدرسالهاي2012-2009رانشانميدهد.

   
نمونه اي از كاربرد سلول هاي خورشيدي از نوع فيلم نازك: بزرگترین سقف منحني خورشيدي فيلم نازك 

اينسقفمتعلقبهيککارگاهبازيافتزبالهدرآلماناستکهتاکنونبزرگترينسقفمنحنيشکلاستکهکامالبا
فتوولتايیکفیلمنازکپوشیدهشدهاست.اينسقفبا11000مدولفیلمنازکفتوولتايیکپوشاندهشدهوتولیدبرقآن
معادلkW 837است.مساحتاينسقف9500مترمربعاستوباافق،زاويه36/55درجهدارد.اينطراحيبهگونهاي

استکهميتواندباضعیفتريننورآفتاببیشترينبرقراتولیدکند.
 

سهمفیلمنازکدربازارفتوولتايیکدرسالهاي2009-2012]31[
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برابر  در  موجود  موانع   و  چالش ها   
توسعه فتوولتاييك تلفيقي

اگرچهفتوولتايیکتلفیقيدربسیاریازکشورهایجهانکاماًل
شناختهشدهوسرمايهگذاریهایکالنیبرایگسترشآنانجام
شدهاست،اماهمچنانمشکالتيبرسرراهاينصنعتوجوددارد
کهمانعاستفادهگستردهازآنميشود.دراينقسمتبهپارهاي

ازاينمشکالتپرداختهميشود.
• بزرگترينچالشموجوددرصنعتفتوولتايیکتلفیقي،نفوذآن

بهبازارتجارياست.اينامربابرقراريارتباطمیانتولیدکنندگان
فتوولتايیکوتولیدکنندگانمصالحساختمانيدرحالتحققاست.
هرچههماهنگسازیبیشتریمیانايندوصنعتساختبرقرار
ساختمانی مصالح با بیشتری تطابق فتوولتايیک تولیدات شود،
عنصري بهعنوان تلفیقي فتوولتايیک نقش و میکند پیدا رايج

منحصربهفردوباعملکردهایچندمنظورهبارزترميشود.
قیمتنسبتاگرانفتوولتايیکتلفیقيبهدلیلوارداتيوغیر   •

بوميبودنآن.

درمیانسايرفناوريهاياستفادهازانرژیهایتجديدپذير،فناوریفتوولتايیکنسبتاگراناست.اماهزينهاينفناوریبا
کاهشقیمتموادبهکاررفتهدرساختمدولهاوبهبودبازدهموادمصرفي،کاهشقابلمالحظهايداشتهاست.نمودارزير
کاهشقیمتاينفناوريراازسال1995تا2020نشانميدهد.براساسايننمودار،هزينهاولیهسیستمهايفتوولتايیک
کاهشچشمگیريدرسطحجهانداشتهاست.جدولهزينهتولیدمدولفتوولتايیکوپیشبینینرخهایآيندهآننیز

گويايهمینمطلباست.

2015   قيمت )دالر( 2010   قيمت )دالر( 2006   قيمت )دالر( فناوري سلول )انواع سلول(

2.20 / 1.40
2.00 / 1.20

2.50 / 2.00
2.20 / 1.75

3.75 / 2.50
3.55 / 2.40

کريستالسیلیکون
مونوکريستالسیلیکون

مالتيکريستالسیلیکون

1.70 / 1.00
1.70 / 1.00

2.20 / 1.60
2.50 / 1.50

3.35 / 2.00
5.00 / 3.00

سیلیکونهايکريستالین
صفحههايسیلیکون/نوار

سلولهايسیلیکونازنوعمتمرکزکننده

1.40 / 0.90 1.75 / 1.25 2.50 / 1.50 سیلیکونغیرکريستالي
)a-Si(سیلیکونبيشکلياآمرف

1.33 / 0.80
1.25 / 0.65

1.75 / 1.00
1.50 / 0.80

2.50 / 1.50
2.50 / 1.50

غیرسیلیکوني
)G(کاپراينديوم

)CIS/CIGS(ديسلنید
کادمیومتلو

2.20 – 1.25 2.50 – 1.50 3.75 – 2.50 قیمتفروشکارخانه

کاهشقیمتفناوریفتوولتايیکدرسطحجهانی]17[

هزينهتولیدمدولفتوولتايیکوپیشبینینرخهایآينده)دالرآمريکا(]2[

فتوولتاييك  و چالش های اقتصادی آن
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بازدهيسلولهايفتوولتايیکباگذشتزمانروبهافزايشاست.درسال1950اولینکلکتورهایسیلیکوندرآزمايشگاه
اي.تي.اندتي.15 بابازدهي6درصدتولیدميشد.درسال1960،شرکتهافمنالکترونیکبازدهيکلکتورهایتجاریرابه

14درصدافزايشدادواکنوناينکلکتورهابابیشاز20درصدبازدهيتولیدميشود.

و پترولیم،شل16 بريتیش مانند بزرگ سازمانهاي و ازشرکتها بسیاری فتوولتائیک، فناوري بينظیر تاثیر به توجه با
شرکتهاينفتیشروعبهسرمايهگذاريهايهنگفتدراينزمینهکردهاند.شرکتهاينانوسیس،نانوسوالروکونارکا  سعي
دارندباکمکنانوفناوري،کلکتورهايیباباالترينسطحبازدهيوپايینترينقیمتممکنطراحيکنند.طبقپیشبینياين
شرکتها،باکمکنانوفناوري،کارآيیجمعآوریانرژیبهقدريافزايشخواهديافتکههزينهاستفادهازانرژیآفتابباهزينه

سوختفسیلیبرابرشود.بااينکشفشگفتانگیز،ميتوانبهآيندهايسبزامیدواربود.

2015 2010 2006 فناوري سلول )نوع سلول(

22-25
+20

16-22
16-18

14-19
13-17

کريستالسیلیکون
مونوکريستالسیلیکون

مالتيکريستالسیلیکون

22-24
+20

28/38

18-20
16-18
26-37

16-18
14-16
24/36

سیلیکونهايکريستالین
)HIT(قطعاتمونوکريستالین

صفحههايسیلیکون/نوار
سلولهايسیلیکونازنوعمتمرکزکننده

12
16

9-10
14

6-8
10

سیلیکونغیرکريستالي
)a-Si(سیلیکونبيشکلياآمرف

فیلمنازکسیلیکون

14
12

10-12
11

8-11
9-10

غیرسیلیکوني
)CIS/CIGS(ديسلنید)G(کاپراينديوم

)CdTe(کادمیومتلورايد

بازدهیسلولهایفتوولتايیکدرسالهای1995-2000 ]17[

وضعیتبازدهیمدولفتوولتايیکوپیشبینیبازدهیآينده]2[

15-AT&T          16-Shell      

تا شده باعث فتوولتايیک سلولهای پايین نسبتاً بازدهی   •

سرمايهگذارانبهراههایديگراستفادهازانرژیهایتجديدپذير
درساختمانتوجهبیشتريداشتهباشند.البتهدرطيسالهاي
اخیر،باتوجهبهمزايايفراوانسلولهايفتوولتايیک،بهويژهدر

صنعتساختمان،بازدهياينسلولهاروزبهروزدرحالافزايش
است.افزونبراين،باگذشتزمانواستفادهازفناورينانودر
افزايش در پیشرفتهايچشمگیري شاهد بهزودي صنعت اين

بازدهياينسلولهاخواهیمبود.

فتوولتاييك  و چالش های اقتصادی آن
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17-براساسگزارشسازمانانرژيهاينوايران

•  اصطالحWP)حداکثرواتتولیدی(برايبیشترمعمارانو
طراحانآشناومتعارفنیستواينافرادترجیحميدهندباواحد

کیلوواتساعتبرمتر)kWh/m(سروکارداشتهباشند.
•  قیمتمدولهابراساسيوروبرواتتولیدياستومعمارانو
سازندگانساختمانترجیهميدهند،قیمتهابراساسمترمربع
باشند.ازآنجاکهمیزانتولیدهرمدولبستهبهنوعوبازدهیآن
امکان بهسادگی بهيکديگر ايندوواحد تبديل متفاوتاست،

پذيرنیست.
•  جزئیاتاجراييساختمانيدراينزمینهبسیارمحدوداستو

نیازبهطراحيجزئیاتبیشترودقیقتربرايطرحهايخالقانهدر
معمارياحساسميشود.افزونبراين،بیشترمعمارانباجزئیات

اجراييصفحههايفتوولتايیکتلفیقيآشناييکافيندارند.
•  ارزشافزودهفتوولتايیکتلفیقيبهعنوانجزئيچندمنظورهدر
ساختمانچندانرايجنشدهوبسیاریازطراحان،معماران،مالکین

وبرنامهريزانازکاربردفتوولتايیکدرمعماریآگاهیندارند.
•  استانداردهايالزمبرايفتوولتايیکموجودنیست،لذاالزامات
مشخصيدرخصوصنحوهبهکارگیرياينفناوريوجودندارد.

•  درضوابطشهرداريوسايرنهادهایمربوطبهساختمان،شرايط
الزمبرايبهکارگیريفتوولتايیکتلفیقيمشخصنشدهاست.

فراهم ايران مانند کشورها دربعضی شبکه، به اتصال امکان   •
نشدهاست.21

یك محاسبه ساده!
درايرانمتوسطمصرفروزانهبرقدربخشخانگی15کیلوواتساعت،يعنيسالي5691کیلوواتساعتاست.برایتأمین
اينمیزانبرق،نیازبهنصبپانلهایفتوولتائیکبهظرفیت2کیلوواتدرروزاست.توانصفحههايفتوولتائیکتولیدشده
درداخل،باابعاد0/5×1ووزنحدود7کیلوگرم،45واتاست.بنابراينبهطورمتوسطبايد45صفحهفتوولتائیکنصب
شود.45صفحهفتوولتائیک،مساحتیحدود22/5متررااشغالمیکندکهاينسطحمعموالًرویسقفخانههایمسکونیو
آپارتمانهادرنظرگرفتهميشود.قیمتجهانیهرصفحه200دالراست،البتههزينهتجهیزاتجانبیآننیزبايدلحاظشود.

هزينهاحداثصفحههايفتوولتائیکرویبامخانههایايرانبرایمصارفکمخانگیبهصورتزيراست.]13[

•  قیمتهایذکرشدهمربوطبهسال1385است.

قيمت )ریال( نوع مصرف

4/560/000
10/620/000

روشنايی
روشنايیويکتلويزيون

13/770/000
15/450/000
64/637/500

روشنايیويکتلويزيونويکيخچال
روشنايیويکتلويزيونويکيخچالودوپنکه

روشنايیويکتلويزيونويکيخچالويککولرآبی

فتوولتاييك  و چالش های اقتصادی آن
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در  موجود،  چالش های  تمام  عليرغم   
جهان چه می گذرد؟

باوجودمشکالتوچالشهاييکهصنعتفتوولتايیکتلفیقيباآن
روبرواست،تولیدصفحههايفتوولتايیکبااستفادهازفناورهاي
نوينبهسرعتدرحالگسترشاست.پروژههايمتعددتکمیل
شدهويادردستساختبااستفادهازفتوولتايیکتلفیقي،آنها

18-Ludesch                                                                                                            

نام پروژه:  سالن شهرداري لودش18
کشور:اتريش

سال:2006)شروعبهرهبرداری(
کاربردفتوولتايیک:تلفیقدرسقف– سقفشفاف

  18 kWp:قدرتکلفتوولتايیک
 1164  kWh/m2:میانگینتابشسالیانه

خالصه پروژه:
پايدار معماری بارز نمونه يک لودش شهرداري سالن
بهسمت ساختمان از بخش است.سه کارآمد انرژی و
حیاطیبازمیشودکهسقفآنازمدولهاینیمهشفاف
 350 مساحت با فتوولتايیک سقف است. فتوولتايیک

مترمربع،دونقشمهمدراينساختمانايفاميکند:

است. کرده تبديل ساختمان صنعت در شاخص نمونهاي به را
آنچهدرادامهميآيد،نشاندهندهاينرشدباهوشمندانهترينو

مبتکرانهشیوهمعماريپايداراست.

1.تولید16،000کیلوواتساعتبرقدرسال،معادل
برقالزم،بطورمتوسط،برايپنجخانوار

2.محافظتازطبقاتاداریباالدرمقابلتابشخورشید
ومحافظتازحیاطدربرابرباران

سیستمفتوولتايیک:
نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه

نوعسلولفتوولتايیک:مونوکريستالسیلیکون
Ertex Solar.Sunway:نامتجاریمدولفتوولتايیک

  18 kWp:قدرتکلفتوولتايیک
]34[ 16،000 kWh:بازدهانرژی

فتوولتاييك  در معماری: برخی نمونه های اجرا شده
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بازسازي در ميتوان تلفیقي فتوولتايیک فناوري از
نیز مسکوني(، صنعتي، )تجاري، قديمي ساختمانهاي
که شده انجام فراواني بازسازي پروژههاي کرد. استفاده
استفادهازفتوولتايیکتلفیقي،بهعنوانيکفناورينوين،
مفهوممعاصربازسازيرادرآنهاتداعيميکند.پروژهي
در که سي.آي.اس. برج پروژه و آلس19 جهانگردی دفتر
ادامهميآيد،نمونههاييازبازسازيساختمانهايقديمي

بااستفادهازفتوولتايیکتلفیقيهستند.
نام پروژه:  دفتر جهانگردی آلس

کشور:فرانسه
سال:2001)شروعبهرهبرداری(

کاربردفتوولتايیک:تلفیقدرنما-نمایشفاف
   kWp9،2:قدرتکلفتوولتايیک

1142  kWh/m2:میانگینتابشسالیانه
خالصه پروژه:

دفتر قديمی ساختمان بازسازی براي آلس شهرداری
فتوولتايیک سیستم از ،19 قرن  به متعلق جهانگردي،
تلفیقياستفادهکردهاست.دهانههايسهطاقموجوددر
باپوششفتوولتايیکتلفیقيبسته اينساختمانقديمی
شدهوپشتسیستمفتوولتايیکشیشهدوجدارهاینصب
حدود وفتوولتايیک شیشه بین هوايی فاصله است، شده
در و تهويه تابستان در شده گرم هواي است. cm11

زمستانبرایگرمايشداخلساختماناستفادهمیشود.
سیستمفتوولتايیک:

نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه
نوعسلولفتوولتايیک:کريستالسیلیکون

 Wc 46 Photowatt:نامتجاریمدولفتوولتايیک
تعدادمدولها:70

 1،176 m2:مساحتکلمدولها
بازدهمدولها:10درصد

هزينهسرمايهگذاریسیستمفتوولتايیک:67000يورو
يارانه:دارد

]34[ 6000 kWh:بازدهانرژی

فتوولتایيك تلفيقي در بازسازي ساختمان هاي قدیمي:

19-Ales

فتوولتاييك  در معماری: برخی نمونه های اجرا شده
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فتوولتایيك تلفيقي در برج هاي بلند
برجهایبلندبنابرماهیتخودسطحیوسیعيدارند.چنانچهاينسطحبامدولهايفتوولتايیکتلفیقشود،ساختمانميتواند
میزانقابلتوجهيبرقتولیدکند.عالوهبراين،مصرفبرقبرجهابهدلیلجمعیتزيادساکنانبسیارباالستکهباتولید
بخشيازاينسهمميتوانهزينههاراتاحدزياديکاهشداد.مالحظاتزيستمحیطیوفرصتهایزيبايیآفرينیازديگر

عواملتوجیهتلفیقفتوولتايیکتلفیقيدربرجهااست.

نام پروژه:  برج خورشيدی سي.آي.اس.  منچستر
کشور:انگلیس

سال:2006)شروعبهرهبرداری(
کاربردفتوولتايیک:نصبفتوولتايیکروینما

 391 kWp:قدرتکلفتوولتايیک
923kWh/m2:میانگینتابشسالیانه

خالصه پروژه:
برجسي.آي.اس.درسال1962تکمیلوبهعنوانبلندترين
برجاروپاثبتشد.پوششنمايبرج،میلیونهاموزايیک
اثرآلودگیوتعمیراتمتعدد، باگذشتزماندر بودکه
بازسازی، زمان در گرفت. خود به تیرهای و کدر رنگ
برداشتن همچنین و نما مشکالت حل براي مسئولین
گرفتند تصمیم پايدار، توسعه اهداف تحقق جهت گامي

کنند. خورشیدی برج يک به تبديل را سي.آي.اس. برج
تمام جايگزين فتوولتايیک مدول 7/244 اينترتیب، به
موزايیکهاشدوازنوامبر2005پانلهایخورشیدیبرج

سي.آي.اس.شروعبهتغذيهشبکهبرقملیکردند.
شروععملیاتسیستمفتوولتايیک:2006
نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه

  Sharp NE 80E2E:نامتجاریمدولفتوولتايیک
تعدادمدولها:244/7

  391kWp:قدرتکلفتوولتايیک
هزينهسرمايهگذاریسیستمفتوولتايیک:7500000يورو

يارانه:دارد
 183000 kWh:بازدهانرژی

فتوولتاييك  در معماری: برخی نمونه های اجرا شده
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نام پروژه: مركز بينایی 
کشور:انگلیس

سال:2004)شروعبهرهبرداری(
کاربردفتوولتايیک:تلفیقدرنما

  85 kWp:قدرتکلفتوولتايیک
923kWh/m2:میانگینتابشسالیانه

خالصه پروژه:
به 2004 سال در را مرکز اين ولش20، توسعه آژانس
مرکز اين کرد. راهاندازي الکترونیک توسعهصنعت منظور
 CISازآرايههای اولینساختماناروپايياستکهدرآن

فتوولتايیکاستفادهشدهاست.
زاويه با فتوولتايیک مدولهای از مرکز اين جنوبي نمای
و نما  است. پوشیدهشده افق بهسطح نسبت درجه 70
بامدراينساختمانادغامشدهوگذرگاهیوسیعباامکان
را بنا زيرين آزمايشگاههایبخش و کارگاهها به دسترسی
دريافت بر عالوه خورشیدی، ديوار فرم است. کرده ايجاد
آبیاری برای باران آب آوری جمع امکان انرژی، حداکثر
گیاهانرانیزدوبرابرکردهاست.انرژیمصرفیساختمان
توسط آن 17kWh/m2/y  که است  65kWh/m2/y

سیستمفتوولتايیکتامینميشود.
اينساختماندرنوامبرسال2005برندهجايزه»ساختمان

پايداراروپا«شد.
ويژگيسیستمفتوولتايیک:

نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه
نوعسلولفتوولتايیک:

 CIS (copper indium diselenide )
نامتجاریمدولفتوولتايیک:

Shell ST36 thin film glass-tedlar
تعدادمدولها:368/2

 1/176 2m:مساحتکلمدولها
بازدهمدولها:10درصد

 85  kWp:قدرتکلفتوولتايیک
هزينهسرمايهگذاریسیستمفتوولتايیک:411000يورو

20-Welsh Development Agency      

يارانه:دارد
هزينهمدولها:232000يورو
 67635 kWh:بازدهانرژی

   67/635 kWh/y:کلانرژیحاصلازسیستمفتوولتايیک
1/035/830  kWh /y:انرژیمصرفیساختمان

968/193     kWh /y:انرژیورودیبهساختمان
سهمانرژیفتوولتايیک:6/5درصد]34[

فتوولتاييك  در معماری: برخی نمونه های اجرا شده
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فتوولتایيك تلفيقي در ساختمان هاي صنعتي
وقوع احتمال کمترين و برخوردارند مناسبي تابش از لذا دارند، قرار ازشهر دور مکانهايي در اغلب ساختمانهايصنعتي
سايهبرسطحآنهاوجوددارد.سطوحوسیعاينساختمانهادرتلفیقبافتوولتايیک،میزانقابلتوجهيبرقتولیدميکند
وگرمايحاصلازمدولهايفتوولتايیک،نیزگرمايفضايداخليساختمانهاراتامینميکند.افزونبراين،ازآنجاکهنماي
اينساختمانهااغلبويژگيمعماريخاصيندارد،اينمدولهاميتوانندازيکنواختيسطوحبناکاستهوجذابیتمعماريرا

افزايشدهند.

نام پروژه: ساختمان صنعتی تایسون كروپ    
کشور:آلمان

کاربردفتوولتايیک:تلفیقدرنما
20،000 -25،000kWh:انرژيتولیديفتوولتايیک

 992 kWh/m2:میانگینتابشسالیانه
خالصه پروژه: 

اروپا در خورشیدي پروژههاي بزرگترين از حاضر پروژه
در گرافیکي گونههاي به رنگ ترکیب از نادر نمونهاي و
بناو ساختمانهايصنعتياست.ترکیبرنگسبزسطح
آبيتیرهمدولهايفتوولتايیکازيکسووچیدمانمواج
ديگر، سوي از معماري مستقیم خطوط با تضاد در آنها

ظاهريچشمنوازوخوشايندايجادکردهاست.
مساحتمدولهايفتوولتايیکبهکاررفتهدراينساختمان
از1400مترمربعاست.اگرچهزاويهتابشخورشید بیش
نسبتبهمدولهابهینهنیستامااستفادهازنانوکريستالهاي
سیلیکونبههمراهسهاليهپوشش،وابستگيسیستمبهزاويه
تابشراکمکردهاست.ايننوعمدولهادرشرايطابرييا

وجودسايهياگرمايتابستاننیزظرفیتتولیدباالييدارند
وبازدهيسیستمرانسبتبهسیستمهايکريستالمعمول

تا20درصدافزايشميدهند.
نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه

نوعسلولفتوولتايیک:نانوکريستالهايسیلیکون
 UNI-SOLAR:نامتجاریمدولفتوولتايیک

             1400    m2:مساحتکلمدولها
]33[51.06   kWp:قدرتکلفتوولتايیک
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فتوولتایيك تلفيقي در سایه بان ها 
سازههاييکهدرشهربهعنوانسايهباناستفادهميشوند،ازمناسبترينگزينههابرايتلقیقبافتوولتايیکهستند.سايهبانها،
بنابرماهیتخود،اغلبدرمعرضتابشقراردارند.سقفسايهبانهامعموالًنقشسازهایچندانینداردودرصورتتلفیقبا

مدولهایفتوولتايیک،کارآييبسیارباارزشيپیداميکنند.
ازجملهسازههايسايهاندازموردنیازدرشهرها،سايهبانهايپارکینگهايخصوصيوعموميهستند.سايهاندازيبراتومبیلها
درپارکینگهايمناطقگرم،معموالگراناست.تلفیقيکمولدفتوولتايیکباسازهسايهانداز،هزينهسايهاندازيبراتومبیلها

راتوجیهپذيرميکند.بارايجشدناتومبیلهايبرقي،اينسازههاعملشارژاتومبیلرانیزانجامميدهند.

نام پروژه: گذرگاه پارك اروپا
کشور:آلمان

سال:2001)شروعبهرهبرداری(
کاربردفتوولتايیک:تلفیقدربامطاقیشکل

 228  kWp:قدرتکلفتوولتايیک
 992   kWh/m2:میانگینتابشسالیانه

داردکه متر 300 بهطول اروپا،گذرگاهی تفريحي پارک
ورودیهدايتمیکند.درساخت به پارکینگ از را مردم
مدول 2000 از بیش از گذرگاه، اين قوسدار سقف
فتوولتايیکاستفادهشدهکهضمنتولیدبرق،مسیرحرکت
مردمرانیزسايهکردهاست.اينسیستمفتوولتايیکمتصل

بهشبکهبرقمحلیاست.

نام پروژه: پاركينگ خودرو
کشور:اسپانیا

سال:2007)شروعبهرهبرداری(

کاربردفتوولتايیک:تلفیقدربامشیبدار
kWp3.91:قدرتکلفتوولتايیک

 1606  kWh/m2:میانگینتابشسالیانه
سايه تامین براي منظوره دو طرحی پارکینگ اين سقف
به ويژهای توجه اينسقف است.درطراحی برق تولید و
مدولهای است. شده زيبايیشناختي جنبههای و منظر
فتوولتايیکبهکاررفتهدراينسقف،شفافیت27درصدي
زمین روی روشن و سايه زيبای ترکیب اينسقف دارند.

ايجادمیکندوبرزيباييمجموعهميافزايد.
نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه
نوعسلولفتوولتايیک:کريستالسیلیکون

نامتجاریمدولفتوولتايیک:
  VIDURSOLAR.P115 C36 VS27

تعدادمدولها:36
45 m2:مساحتکلمدولها

85  kWp:قدرتکلفتوولتايیک
يارانه:ندارد

4450 kWh:بازدهانرژی
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تركيب خالقانه فتوولتاييك در معماری: 

سایبان هاي فتوولتایيك 
دولتاسترالیابرايآشناييدانشآموزانوکودکانبااهمیتانرژيهايتجديدپذيراقداميجالبکردهاست.درايناقدام،تمام
مدارسابتداييمجهزبهسايبانهاييشدهاندکهباکمکسلولهايفتوولتايیکبرقتولیدميکنند.شکلاينسايبانهاشبیه

بهسرمارکبرياستوامکانچرخشآنهاتا180درجه،برايدريافتحداکثرتابش،وجوددارد.
  

طرح بيشه هاي آفتابي
طرحبیشهآفتابيمجموعهايازسازههايدرختماننددرپارکینگاتومبیلهااست.برگدرختهاياينبیشهازسلولهاي
فتوولتايیکوتنهآنهاخروجيبرقاست.ايندرختانعالوهبرتولیدبرقوشارژاتومبیلها،نقشسايبانرانیزايفاميکنند.

هدفازطراحيبیشههایآفتابي،حفاظتازمحیطزيستبااستفادهازوسايلنقلیهبرقياست]21[.
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فتوولتایيك تلفيقي در استادیوم هاي ورزشي
استاديومهايورزشيفضاهاييوسیعباپوششيگستردههستندکههموارهدرمعرضتابشخورشیدقراردارند.اينمکانها،با
اينکهبهطوردائماستفادهنميشوند،امادرزمانهاياستفاده،مصرفبرقبسیارباالييدارند.تلفیقفتوولتايیکباپوششسقف
وجدارهاستاديومميتواند،درزماناستفاده،برقموردنیازاستاديومراتامینکندودرسايرمواقعبهشبکهاصليفروختهشود.

نام پروژه:   استادیوم بازی های جهانی21
کشور:تايوان

سال:2009)بهرهبرداري(
کاربردفتوولتايیک:تلفیقدرسقف

انرژيتولیديفتوولتايیک:1/14kWhمیلیون)سالیانه(
میانگینتابشسالیانه:2/282ساعت

میانگینتابشروزانه:5/6ساعت
تن 660 يافته: انتشار کربن دياکسید کاهش میزان

)سالیانه(
خالصه پروژه:

کائوسونگ، جهانی بازیهای نفري 40،000 ورزشگاه
ساخته 2009 جوالي در جهاني بازيهاي برگزاري براي
تمهیدات ساير و فتوولتايیک صفحههاي از استفاده شد.
با سازگار ورزشگاه نخستین  به را آن زيستمحیطي،

محیطزيستدرتاريخبازيهايجهانيتبديلکرد.
80درصدبرقمورد اينورزشگاه، صفحههايفتوولتايیک
نیازورزشگاهرادرزماناستفاده،تامینميکند.طولعمر
اينصفحهها30سالاستکهدراينمدتامکانفروش

برقمازادآنهانیزوجوددارد.
شروععملیاتسیستمفتوولتايیک:2009
نوعسیستمفتوولتايیک:متصلبهشبکه

تعدادمدولها:8/844]39[

21-Kaohsiung
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فتوولتایيك  در  دیوارهاي صداشكن
استفادهازصفحههايفتوولتايیکدرديوارهايصداشکنکنارهآزادراهها،روشبسیارمفیدوزيبايیاست.اينديوارها،اغلب
سطحبسیاروسیع،صافونسبتاًبلندیدارندودرمعرضتابشمستقیمخورشیدهستندوچوندرکنارههاقرارمیگیرند،
احتمالاينکهسايهرويآنهابیفتدبسیارکماست.بنابرايننصبصفحههايفتوولتايیکدرامتدادطوليارویاينديوارها

میتواندمیزانقابلتوجهيبرقتولیدکند.

ساختمان اداری داكسفورد25  
معرفی

کلپوستهخارجیساختماناداریداکسفورد،ساندرلند26 
درشمالشرقيانگلستان،باهدفبهحداقلرساندنمصرف
با آفتابي برق است. پوشیدهشده PV آرايههای با انرژی،
تلفیقآرايهPVباپوستهساختمانتولیدمیشود.آرايه73 
ساعت کیلووات 55100  ساالنه ساختمان، اين کیلوواتی

نام پروژه:  نخستين دیوار صوتی در آزادراه استراليا
کشور:استرالیا

سال:2007)شروعبهرهبرداری(
کاربردفتوولتايیک:نصبرويديوارصوتي

  24  kWp:قدرتکلفتوولتايیک
خالصه پروژه:

شرکتگوينگسوالر22،صفحههايفتوولتايیکراباالييکديوارصداشکن،بهطول500متر،نصبکردهاست.برقتولیدي
ازاينصفحههابرايروشناييخیاباناستفادهومازادآنبهشبکهتزريقمیشود.نکتهمهمدراينپروژه،استفادهازسیلیکون
آمرف23)بيشکل(استکهحتيبادريافتتابشغیرمستقیمنیزبرقتولیدميکندوکارآييسیستمراباالميبرد24 ]41[.

تامینبرقمیکندکهمعادليکسوم)تايکچهارم(میزان
برقیاستکهساکناندرسالاستفادهميکنند.درتابستان
وزمانیکهبرقتولیدیبیشازنیازساختماناست،برق

اضافیبهشبکهملیتزريقمیشود.
اينساختمانرتبهیعالیBREEAM 27راکسبکرده
است.عالوهبراينتوسطشورایطراحیبريتانیابهعنوان
»محصولهزاره«انتخابوبرندهجايزه2000يوروسوالر28  

شدهاست.

22-Going Solar          23-Amorph      
24-تابشدريافتيازخورشیدممکناستمستقیمياغیرمستقیمباشد.تولیدبرقدرسلولهايخورشیديمونوکرسیتالوپليکريستالبادريافتتابشمستقیمامکانپذيراست.
25-Doxford           26-Sunderland         
27-BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Methodروشارزيابیمحیطیموسسهپژوهشساختمان  
28-Eurosolar
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حل تناقض های محتمل
چنانچهپیشتربیانشد،دربرخیموارددريافتحداکثرانرژی
در الزم الزامات و مقادير با تعارض در فتوولتايیک، از حاصل
براي طراحیساختمانهایکممصرفاست.نمایخورشیدی
تولیدحداکثربرق،نیازبهدريافتبیشترينمقدارممکنتابش
در حد از بیش گرماي تولید باعث تابش همین اما دارد. را
فضاهایداخلساختمانميشود.چونمصالحنمامعموالجرم
کميدارندحرارتزياديذخیرهنميکنند.يکيازراههايحل
اينتناقضاستفادهبهینهازاينگرمااست.برايمثالگرمايي
برای زمستان در ميشود جذب فتوولتايیک نماي توسط که
تامینبخشيازگرمايساختماناستفادهميشودودرتابستان

برايتهويهازنماخارجميشود.

خروجیموردنظر،درنمای برایرسیدنبهمقدارانرژِیِ
استفاده PV 400000سلول از بیش از اينساختمان
شدهاست.افزونبراين،نوارهایشیشهدرنماقرارداده
فراهموروشنايیفضای بیرون به امکانديد تا شدهاند
بیندريافتحداکثر تعادل تامینشود. بهخوبی داخل
دريافت همچنین و )PV مات های سلول )از انرژی
در روز نور ضريب الزامات )از روز نور مقدار بیشترين
دفتر( طبقات از درصد 80 از بیش تا درصد 2 حداقل
توسطمدلسازيوبااستفادهازمقیاس1:40درآسمان
خیرهکننده تابش احتمال آمد. بدست مصنوعی)مدل(
به آنها تجهیز و  شفاف نیمه مدولهاي از استفاده با
امکانکنترلموضعی،بهحداقل با سايهبانهایغلتکی

رسیدهاست.

 

نمای PV: تلفيق در طراحی و نصب
فتوولتايیک صفحه 352 خورشیدی اداری ساختمان
 100×100  سلولهای از هريک که دارد مدوالر
يا نمادريک تمام تقريبا میليمتريتشکیلشدهاست.
دونوعازچیدمانمدولپوشاندهشدهاست،اگرچه،چند
استثناءدرپوششورودیاصلیمثلثیشکلوجوددارد.

سیستمPVازنوعمتصلبهشبکهاست.

فتوولتاييك  در معماری: برخی نمونه های اجرا شده
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   فتوولتاييك تلفيقي در اكسپوی جهانی 
2010 شانگهای

نمايشگاهاکسپو2010باشعار»شهربهتر،زندگیبهتر«درشهر
شانگهایبرگزارشدهاست.زمینايننمايشگاهحدود500هکتار
استکهسهمايرانازآنيکسالن2000مترمربعیاست.240 
کشوردرايننمايشگاهحضوردارندواحتمالميرود70تا100  

میلیوننفرازايننمايشگاهبازديدکنند.
کشورهای »پايداری«، بر تأکید با و شعار اين تحقق براي
و آلودگی مشکالت رفع برای کردهاند سعی شرکتکننده
تغییراتجویراهکارهاييرابهمعرضنمايشبگذارند؛استفاده
انرژيخورشیدیدرمقیاس بهويژه، و انرژیهایتجديدپذير از
کالن،بیشازهرراهکاري،درايننمايشگاهديدهميشود.غرفه
ساختمان پنج  از ساختمان دو  تِم غرفه و چین نمايشگاهی
دائمیدراکسپو2010هستندکهدرهردو،برايتولیدبرقاز
انرژيآفتاب،ازفناوریفتوولتايیکتلفیقياستفادهشدهاست.

غرفه نمايشگاهی چين
ساختماناصلیاينغرفهشامل1264صفحهخورشیدیاست
کهظرفیتیمعادل302کیلوواتدارد.باموديوارهایخارجیاز

نوعفتوولتايیکتلفیقیهستندوبهشبکهمتصلهستند.

  
 

غرفه نمايشگاهی ِتم 
اينغرفه،بزرگترينسقفآفتابيرادرنمايشگاهدارد.برقيکه
نیازسايرغرفههای بهشبکه اتصال با تولیدميکند، اينسقف
سقف، خورشیدی سلولهای میکند. برطرف را نمايشگاهی
را سقف، مساحت از نیمی مترمربع، 31000 معادل سطحی
شامل که تلفیقي سیستم اين تولیدی توان میدهد. پوشش
16250صفحهپلیکريستالیناست،برابربا2/83مگاواتاست
وبرقحاصلازآنبرایتأمیننیازسالیانه2500خانوارشانگهای
کافیاست.صفحههايفتوولتايیکاينساختمانمستطیلنیست

وبهشکللوزیهایمنظم)مانندالماس(36در72متراست.
کاهش موجب سیستم اين بهکارگیری که بدانیم است جالب

انتشار2800تندیاکسیدکربنشدهاست.]35،36،37[

فتوولتاييك تلفيقی در اكسپوی جهانی2010
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   ضرورت استفاده از انرژی های 
تجديدپذير در ايران

ازآنجاکهبیشاز95درصدانرژيدرايرانازسوختهايفسیلي
تامینميشود،کشورماازبزرگترينمصرفکنندگانسوختهاي
فسیليومسئولانتشارساالنهيکدرصدازگازهایگلخانهای29 
جهاناست.افزونبراينتولیدآاليندههایزيستمحیطيدرايران
2/8برابراستانداردجهانیاستومیزانانتشاردياکسیدکربن
درآنروزبهروزدرحالافزايشاست.اينآمارهانشانميدهد
مصرف نتیجه در زيستمحیطي آلودگيهاي و مخرب آثار که

سوختهايفسیليدرايرانبسیارجديوبحرانياست]6[.
افزايشجمعیتکشورنیزمصرفانرژيراچندبرابرکردهاست
ايرانسوختفسیلياست، انرژيدر ازآنجاکهمنبعاصلي و
باعثکاهشصادراتنفتوبه افزايشمصرفداخلي هرگونه
به افزايشوابستگيما نهايتا ارزيو ناچارکاهششديددرآمد

کشورهايديگرميشود.

باتوجهبهمشکالتمتعدديکهکشوربهدلیل اينترتیب، به
ديگر ازسوي و است مواجه آنها با فسیلي مصرفسوختهاي
حفاظت خصوص در جهانی پیمانهاي به نسبت که تعهدي
محیطزيستمتقبلشدهاست،بايددرالگويمصرفانرژيخود،
درمقیاسخردوکالن،تجديدنظرکندوتنهاراهشناختهشده

براياينمنظوراستفادهازانرژيهايتجديدپذيراست.
 

 
ايران و  پتانسيل تابشی منحصر به فرد آن در جهان

ايرانرويکمربندپرتابشجهانقرارداردوازکشورهايبسیار
میزان ايران، در است؛ آفتاب انرژي از بهرهگیري براي مستعد
مترمربع در ساعت کیلووات 4 به آفتاب روزانه متوسط تابش
ميرسدومتوسطتعدادساعتهايآفتابيدرآن،از2800ساعت
ساعتهاي يزد، مانند کويري شهرهاي در است. بیشتر درسال
ايران اينکه، به توجه با ميرسد. نیز ساعت 3200 به آفتابي
باالتر ارتفاع در آن مناطق بیشتر که است کوهستاني کشوري
از1000مترازسطحدرياقراردارند،انژیدريافتيازتابشنور
خورشیددرآنبسیارزياداستواينمهمتريندلیلياستکه
موقعیتانرژيآفتابرادرکشورماممتازولزومتوجهبهآنرا

دوچندانميکند]17[.
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روندتغییرانتشاردیاکسیدکربنازکلبخشهایمصرفکنندهانرژیايران

29-گازهايگلخانهايشاملدياکسیدکربن،دياکسیدنیتروژن)گازخنده(،متان،بخارآبوازتهستند.اينگازها،اليهايدراطرافزمینايجادميکنندکهدمايتابشي
خورشیدازآنميگذردامانميتواندازآنخارجشود،همانطورکهشیشههايگلخانهنميگذارنددمايفضايداخلبهبیرونراهيابد.

فتوولتاييك تلفيقی در اكسپوی جهانی 2010
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ساعاتتابشسالیانهدرمناطقمختلفايران]22[مجموعانرژیتابشیبهواحدسطحافقیدرطولسالدرنقاطمختلفايران]26[

ميزان دريافت تابش مستقيم خورشيد در نقاط مختلف ايران
مقدارتابشدريافتيدرنقاطمختلفايرانمتفاوتاست.بیشترينمیزانتابشدرنقاطمرکزیوکمترينآندرقسمتشمالي
کشوراست.نقشهزير،منحنیهایانرژیتابشیساالنهدرنقاطمختلفکشوررانشانمیدهد.باآگاهیازمقدارمتفاوتتابش

درنقاطمختلفکشور،میتوانگامهاینخستبهرهبرداريرادرمناطقمستعدتربرداشت]8[.

فسا،بافت،سیرجان 7000

بم،يزد،ياسوج،
شهرکرد،ايرانشهر 6750

اراک،زابل،فردوس 6500

گرمسار،بیجار،
سنندج،بوشهر 6250

سقز،مشهد،گلمکان،
تهران،زنجان 6000

سرخس،قوچان،
بجنورد،تبريز،ارومیه 5750

جلفا،ماکو،اهر 5500

گرگان 5000

رامسر 4250

مگا ژول/ مترمربع

طولجغرافیايی

يی
فیا

غرا
ج

ض
عر

پتانسيل های تابش خورشيد در ايران
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ð دولتآلمانبرایحمايتازتولیدکنندگانوهمچنین
سال از فتوولتايیک زمینه در سرمايهگذاریها افزايش
2000اقدامبهخريدبرقتولیديازفتوولتايیکباقیمت

باالتریکردهاست.
ð تجديد انرژیهای گسترش برای هلند کشور سیاست

پذير،معافیتمالیاتیبرایمصرفکنندگانانرژیتجديدپذير
است.اينسیاست،باناماکومالیات30،درسال1997اخذشد
کهدرابتدابهمصرفزيرkWh/Y 10000تعلقميگرفت.
انرژیهایتجديدپذير ازسال1998کلیهمصرفکنندگان
ازپرداختمالیاتمعافشدند.درحالحاضربرقحاصلاز
منابعتجديدپذيرارزانترازديگرمنابعبرایمصرفکنندهتمام
ميشودوتمايلمصرفکنندگانبرایاستفادهازاينانرژی

افزايشيافتهاست.
ð براي فراواني حمايتی سیاستهاي سوئد کشور در

میشود. انجام تجديدپذير انرژیهای از استفاده گسترش
بهعنوانمثالبرایظرفیتهایزير1/5مگاوات،بهازاءهر
کیلوواتتولیدبرقازانرژيهايتجديدپذير،¢  0/9کمک
اخیر سالهای در میشود. پرداخت کننده تولید به مالی
دولتيکسریمالیاتهایجديدبهناممالیاتسبزبراي
در است. کرده تعیین زيست محیط مخرب فعالیتهاي
بیشترموارد،مالیاتیکهمصرفکنندهپرداختمیکندبرابر
باkWh 1/8سنتاستکهبستهبهکدهاواستانداردهای
منطقهمتفاوتاست،ايندرحالیاستکهبرخیازصنايع،
پرداخت از جنگلبانیها و معادن کشاورزی، کارخانجات،

مالیاتدرازاءمصرفبرقمعافهستند.
ð درکشورانگلستانقوانینحمايتیجديبرايگسترش

آوريل در دارد. وجود تجديدپذير انرژیهای از استفاده

و آب تغییرات مالیات قانون فدرال دولتی سازمان 2001
هوائیراوضعکرد.طبقاينقانون،تولیدکنندگانصنعتی
مالیاتهاي پرداخت به ملزم گلخانهای گازهای تجاری و
هنگفتيهستند،ايندرحالياستکهمصرفکنندگانبرق

سبزازاينقانونمستثناءهستند.
درسال2002قانوناجباراستفادهازانرژیهایتجديدپذير
به ملزم برق خردهفروشان آن، اساس بر و شد تصويب
استفادهازمنابعتجديدپذيرورسیدنبهحداقل10درصد
برقتولیديخود،تاسال2010،ازانرژيهايتجديدپذير

شدند.
ð از استفاده گسترش در استرالیا دولت حمايتهاي

انرژیهایتجديدپذير،بسیارمتنوعاست.حمايتهاغالبادر
زمینهکاهشهزينههايمربوطبهانرژيهايتجديدپذيرو
کمکهايماليبهسازمانهاوشرکتهابرايسرمايهگذاري
وگسترشاستفادهازانرژيهايتجديدپذيراست.درحال
از برق تولید زمینه در شرکت 2000 استرالیا، در حاضر
انرژیهایتجديدپذيرفعالیتميکنندوبرقتولیديآنها

حدودGWh/Y 9500است.
ð يکيديگرازسیاستهايدولتکانادا،کهبهطورمستقیم

رویبازارفروشانرژیهایتجديدپذيرتاثیرگذاشته،صدور
گواهینامهبرایتولیدکنندگاناستکهبرایکاهشمصرف
خود خواستههای به دولت دستیابی افزايش و سوخت
میباشد.طرحاستفادهازسوختوانرژیتجديدپذيربرای
طرح، اين دنبال به شد. اجرا اونتاريو استان در بار اولین
دوسازماندولتی-منابعطبیعیومحیطزيستکانادا– 
ازمنابع را الکتريکیمصرفیخود انرژی از 20-15درصد

تجديدپذيرتامینميکنند.

سياست های حمايتي دولت های پيشرو در زمينه انرژی های تجديد پذير برای حمايت از سرمايه گذاران

30-Ecotax

انرژی های تجديدپذير و سياست های حمايتی
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فناوری  گسترش  بازدارنده  عوامل   
فتوولتاييك تلفيقي در ايران

باوجودالزاماتجهانیدرزمینهاستفادهازانرژیهایتجديدپذير،
پتانسیلهای همچنین و تلفیقي فتوولتايیک فراوان مزايای
منحصربهفردايرانبرايبهرهگیریازانرژیخورشیدی،متاسفانه
ناشناختهاست.درزيربهمهمترين اينفناوریهنوزدرکشور

عواملعدمگسترشفتوولتايیکتلفیقيدرايرانميپردازيم:
هزینه غيرواقعی انرژی در ایران:درايران،بهانرژیتولیدی
به ناچیزي بهای با و ميگیرد تعلق رايانه فسیلی منابع از
انرژی تولید که حالياست در اين ميشود. ارايه مصرفکننده
تودهو باد،زيست انرژیخورشیدی، مانند منابعتجديدپذير از
و تحقیق هزينههای شامل زيادی هزينههای مستلزمصرف ،...
صنايع فناوری و اقتصادی توسعه مقدماتی، پشتیبانی توسعه،
قیمت است. مالیاتی تخفیفهای و مراقبتی و وابسته،حفاظتی
فسیلی–   سوختهای مانند ايران- متعارف انرژیهای تمامشده
قیمتواقعیآنهانیستوبرایمحاسبهقیمتهایاصلیآنها،
هزينههایديگریرانیزبايددرنظرداشتکهدرکشورمالحاظ
و زيستمحیطی هزينههای هزينهها، اين مهمترين نمیشوند.
اجتماعیتحمیلشدهبهشهروندان،اکوسیستمهاومنابعطبیعی
يک ازاي به فسیلي سوختهاي در صرفهجوئي هزينه است.
حدود فتوولتايیک سیستمهاي از تولیدي برق ساعت کیلووات

410/9ريالبهازايهرکیلوواتساعتاست]9[.
عدم مشاركت متخصصين و سرمایه گذاران:درحالحاضر
درايران،سازمانانرژيهاينوايران)سانا(متولیاصلیپروژههاي
است.  فتوولتايیک از استفاده اجرايی و امکانسنجی مطالعاتی،
شايانذکراستکهزمینهفعالیتاينسازمان،تأسیسنیروگاههای
اين  اجرای و سرمايهگذاری براي تاکنون و است  فتوولتايیک
تعدادی البته است. نشده اقدامي ساختمان صنعت در فناوری
فتوولتايیک وارداتمحصوالت به اقدام ازشرکتهایخصوصی
ازکشورهایديگروچیدمانسادهآنهارويبامهاکردهاند،اما
طراحیمعمارانهايبرایترکیباينفناوریدرصنعتساختمان

صورتنگرفتهاست.
كمبود دانش و اطالعات فنی در زمينه فتوولتایيك تلفيقي: 
ازآنجاکهتلفیقفتوولتايیکدرساختمانسابقهچندانینداردو
تاکنوندرکشورفعالیتیدراينزمینهانجامنشدهاست،اطالعات
فنیالزمودانشکافیبرایاستفادهازاينفناوریدرساختمان
وجودندارد.علیرغمتالشنگارندهبرايدسترسیبهمتخصصان
وطراحانآشنابهصنعتفتوولتايیکتلفیقيدرکشور،بهنظر

میرسدکمبودجديدراينزمینهبهچشمميخورد.
فقدان منابع مطالعاتی:فتوولتايیکتلفیقيازمیانتماممنابع
الزمبراینگارشاينگزارش،تنهامنبعقابلاستناددرکشور،
مطالعاتانجامشدهدرسانااست.امااينمطالعاتعمدتاًدرباره
ايرانومعرفیکلیويژگیو پتانسیلسنجیتابشخورشیددر
اجزایفناوریفتوولتايیکدرنیروگاههااست.سايرمقاالتمنتشر
شدهدراينزمینهنیزتاحدودزيادیمشابههمینمنابعاطالعاتی
است.بهجرأتمیتواناظهارداشتکههیچگونهکتابيامقالهای
دربارهفتوولتايیکتلفیقيدرکشورموجودنیستوتنهادرچند
مفهوم کلی بررسی به ديگر، عنوانهاي تحت معدود، کتاب
فتوولتايیکتلفیقيپرداختهشدهاست.دروبگاههایاينترنتینیز
مقاالتغیرفارسیموجوددرزمینهجزئیاتفتوولتايیکتلفیقي،
و معماران دانش سطح باالبردن براي بنابراين نیستند. رايگان
دانشجوياننیازبهترجمهکتابهایارزشمنددراينزمینهداريم.
آگاهی كم و آموزش ناكافی:يکیازداليلمهمعدمگسترش
اطالعات و کم آگاهی ايران، در تلفیقي فتوولتايیک فناوری
ناکافيمردم-وحتیمسئولین-ازمزايایاينفناوریومعايب
انرژیهایتجديدناپذيراست.متأسفانهآموزشکافیبرایمعرفی
است طبیعی و نگرفته صورت آنها مزايای و فناوریها اين
با و نبوده برایمردمملموس ازآن استفاده لزوم و اهمیت که

استقبالروبرونشود.
از برق خريداري تعرفه توليدی: برق  فروش  نبودن  سودآور 
پتانسیلهاي به توجه بدون تجديدپذير انرژيهاي تولید بخش
موجود،تنظیمشدهومبدأآنانرژيباداست.درحاليکهبايد

فتوولتاييك و چالش های آن در ايران



43

انرژيآفتابتعرفههایجداگانهوکارشناسانهايتدوينتا براي
بستررقابتبرايسرمايهگذارانبخشخصوصيمهیاشود]18[.
براساسماده62 "قانونتنظیمبخشيازمقرراتماليدولت"31 
قیمتتضمینيهرکیلوواتساعتبرق650ريالدرساعتهاي
تعیینشده درساعتهایکممصرف ريال 450 و اوجمصرف
است.اينقیمتهادراوايلبرنامهتوسعهتصويبشدهوتاکنون
هیچتغییرينکردهاست.باتوجهبهافزايشهزينههادرسالهای
ندارد. اقتصادي توجیه هیچ بخش اين در سرمايهگذاري اخیر،
افزونبراين،طبقاظهارمسئولینسانا،امکاناتصالبهشبکه

31-وزارتنیرومکلفاستانرژيبرقتولیديتوسطنیروگاههاوتولیدکنندگانبخشهايخصوصيودولتيراباقیمتهايتضمینيخريدارينمايد.نرختضمینيبهپیشنهاد
سازمانمديريتوبرنامهريزيکشوربهتصويبشوراياقتصادخواهدرسید.
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فتوولتاييك تلفيقي: انرژي در كالبد معماري
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واژه نامه
)Renewable Energy( انرژی  تجدیدپذیر

انرژیتجديدپذيرعبارتازهرنوعمنبعانرژیاستکهبدونآنکهمنابع
تامینکنندهآنروبهزوالروند،مورداستفادهقرارگیرد.

 )Greenhouse gases( گازهای گلخانه ای
گازهایگلخانهایشاملدیاکسیدکربن،دینیتروژناکسید)گازخنده(،
متان،بخارآبوازتهستند.اينگازهابهايندلیلگازهایگلخانهای
نامیدهمیشوندکهفضايیگلخانهایدراطرافزمینايجادکردهومانعاز
انتشارامواجمادونقرمزانتشاريافتهتوسطزمینمیشوند.افزايشاين
گازهادرجوطیدهههایاخیرسببافزايشدمایکرهزمینشدهاست.

)Social costs/ Extrenal costs ( هزینه های اجتماعی
انتشار ومانند مستقیم محیطی زيست اثرات علت به که هزينهای 
آسیبهای و زيرساختها به آسیب اکوسیستمها، تخريب آاليندهها،
اجتماعیبهافرادايجادمیشود.بهعبارتديگرمجموعهپولیاستکه

بتواندصدماتناشیازموادوآاليندهراجبرانکند.
)Photovoltaic(  فتوولتایيك

فتوولتايیکيابهاختصارPV،يکیازانواعسامانههایتولیدبرقازانرژی
خورشیدیاست.دراينروشبابهکارگیريسلولهایخورشیدی،تولید
سلولهای میشود. امکانپذير خورشید تابش از الکتريسیته مستقیم

خورشیدیازنوعنیمهرساناهستندکهازسیلیسیوميعنیدومینعنصر
سلول يک به خورشید نور وقتی میشوند. ساخته زمین پوسته فراوان
فتوولتايیکمیتابد،بیندوالکترودمنفیومثبتاختالفپتانسیلبروز

کردهواينامرموجبجاریشدنجريانبینآنهامیشود.
)Building Integrated Photovoltaic( فتوولتایيك تلفيقي

تلفیقصفحههايفتوولتايیکدرساختمان
)kWh( كيلووات ساعت

يا ساعت وات 1000 با برابر دريافتی يا تولیدی برق انرژی واحد 
3/6مگاژول

)kWp( حداكثر كيلووات
معیاراندازهگیریحداکثرمقدارانرژیدرواحدزمان

)Efiiciency( بازدهی
نسبتمقداربرقتولیدیسلولبهمیزانانرژیخورشیدیتابیدهبرآن

 )Curtain Wall(  دیوار پرده ای
نوعینمایبناستکههیچبارمردهایراجزوزنخودتحملنمیکندو
نیروهایافقیایراکهبهبناواردمیشودتوسطاتصاالتیکهبهکفها

ياستونهاداردبهسازهاصلیبنامنتقلمیسازد.
)Climate Change( تغييرات اقليمی

تغییراتتدريجیوبلندمدتدرنقشههایمربوطبهآبوهوادرمقیاس
کلکرهزمیناست.دانشمندانمعتقدندکهفعالیتهایانسانتغییرات
آبوهواراتحتتأثیرقرارمیدهدوسببشتابدادنبهسرعتاين

تغییراتمیشود.
 )Global Warming( گرمایش جهانی

واژهایاستکهاغلببهطورمترادفباعبارتتغییرآبوهوااستفاده
میشود)رجوعشودبهمطلبباال(وبهتغییراتتدريجیدرنقشههای
هوایجهانکهتوسطپژوهشگرانرصدمیشود،اطالقمیگرددوگويای
اينواقعیتاستکهمیانگیندرجهحرارتکرهزمیندرحالافزايش

است.
 )Kyoto Protocol( پيمان كيوتو

اصالحیهایالحاقیبهکنوانسیونساختاریسازمانمللدربارهتغییرات
کردند امضا را پیمان اين که است.کشورهايی )UNFCCC( اقلیمی
مسئولیتکاهشانتشاردیاکسیدکربنوپنجنوعگازگلخانهایديگر
رابهعهدهگرفتندوتعهدکردنددرصورتنگهداریمیزانکنونیاين
گازهاوياافزايشانتشارآنهاکهبهگرمايشجهانیارتباطدادهشده

است،مسئلهراجبرانکنند.
)Effects of Green house Gases( تأثير گازهای گلخانه ای

چگونگیافزايشدرجهحرارتکرهزمینراتشريحمیکندکهاينافزايش
بهدلیلانباشتگازهایمعینیدرجوازقبیلبخارآب،دیاکسیدکربن،
اکسیدنیتروژنومتاناستکهسببجذبانرژیخورشیدیمیشودو

ازجداشدنحرارتآنبهداخلفضاجلوگیریمیکند.


