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  چكيده
از يـك طـرف جوامـع    . امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبه رو است كه بيش از آنچه ما ظاهرا تشخيص مي دهيم با يكديگر ارتباط دارنـد 

ل آلودگي محيط زيست مواجهند و از طرف ديگر مشاهده مي شود كه مواد اوليه و سوخت مورد صنعتي و همچنين شهر هاي بزرگ با مشك
اثرات مصرف باالي انرژي در زمين و آب و هوا آشكارا مشخص مي باشد و مـا  . نياز همين ماشين ها با شتاب روز افزون رو به اتمام است

توجه و توصـل بـه   . م، حال آنكه اين امر نمي تواند بطور مؤثر ادامه داشته باشدتنها راه حل را در پايين آوردن ميزان مصرف انرژي مي داني
زيرا مستلزم صرف هزينه هاي سـنگين بـوده و   . سوخت هاي فسيلي نيز چندان موفقيت آميز نبوده استنشيني براي انرژي اتمي به عنوان جا

به عالوه به مشكل اساسـي كـه در مـورد    . مثبتي نخواهد داشتتشعشعات خطرناكي كه از نيروگاه هاي اتمي در فضا پخش مي شود نتيجه 
مواد سوختي نظير نفت، گاز و زغال سنگ داشتيم بر مي خوريم بدين معني كه معادن اورانيم كخ سوخت اين نيروگاه ها را تأمين مـي كنـد   

. يگزين آن شـود وجـود نخواهـد داشـت    منابع محدودي هستند و روزي خواهد رسيد كه اين ذخاير پايان خواهد گرفت و ماده اي كه جـا 
ت بنابراين بايد به دنبال منابع انرژي باشيم كه چنين مشكالتي نداشته باشد، خورشيد به عنوان منبع بي پايان انرژي مي توانـد حـالل مشـكال   

وان يك انرژي تميـز و بـي   از انرژي خورشيدي مي توان استفاده هاي مهم و كامال مفيد، به عن. موجود در مورد انرژي و محيط زيست باشد
ما در اين مقاله در نظر داريم انرژي خورشيدي را به عنوان يك منبع انرژي جـايگزين معرفـي   . پايان و قابل دسترس در همه جا استفاده كرد

  .نماييم
  

  .انرژي خورشيدي، سلول هاي خورشيدي، نيروگاه حرارتي، منابع تجديد پذير، محيط زيست، پايداري :واژگان كليدي
 

   مقدمه
مصرف روز افزون سوخت هاي فسيلي به عنوان منابع محدود انرژي و تأثير سوء آن بر محيط زيست توجه جهانيان را بـه اسـتفاده از   

درصـدي غلظـت    30در طي صد سال اخير مصرف سوخت هاي فسـيلي باعـث افـزايش    . انرژي هاي تجديد پذير جلب نموده است
در دنيـا بـه سـرعت    همه ما مي دانيم كه در آينده اي نه چندان دور ذخيره سوخت هاي فسيلي . اتمسفري دي اكسيد كربن شده است

  ).1380سقطي،( كاهش يافته و در نهايت به اتمام خواهد رسيد
به كارگيري انرژي هاي نو و تجديد پذير به ويژه انرژي خورشيد اين منبع اليزال الهي به دليل سهل و آسان و در دسـترس بـودن، در   

، از منابع زير زميني و فسـيلي باعـث شـده    بهره برداري بيش از حد. سال هاي اخير بيشتر مورد توجه نسل فعلي قرار گرفته است طي
بنابراين وظيفه نسـل فعلـي ايـن كشـورها حفـظ      . است كه آينده مخاطره آميزي در انتظار كشور هاي دارنده سوخت هاي فسيلي باشد

 .خصوص انرژي خورشيدي مي باشـد جه ويژه و فوق العاده به استفاده از انرژي هاي تجديد پذير به سرمايه عظيم براي نسل آينده، تو
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فناوري ساده بهره برداري از انرژي خورشيدي، بحث هاي آلودگي محيط زيست و ذخيره سوخت هاي فسيلي از جمله عوامل مهمـي  
 خاصـي معطـوف گـردد   نـابع انـرژي خورشـيدي توجـه     كه خوشبختانه باعث شده در كشـور مـا نيـز سـال هـاي اخيـر بـه م       هستند 

  ).1356هروي،(
اگـر  . تبديل انرژي خورشيدي و استفاده از آن مستلزم روشهاي مختلف نو با فناوري خاص بـوده تـا حـداكثر رانـدمان حاصـل شـود      

ه هدر رفتن سرمايه بـا  امكانات اقتصادي طرح هاي مختلف و جوانب مختلف آن بطور كامل سنجيده شود، اين امر در جلو گيري از ب
به كار گيري تكنولوژي ساده و ارزان نيروگاه هاي حرارتي با توجه به هزينه سرمايه گذاري . توجه به توجيه اقتصادي مؤثر خواهد بود

بازتـاب  هزينه تمام شده برق مصرفي مؤثر قرار مـي گيـرد و اسـتفاده از    اوليه آن و استفاده از قطعات ارزان و مناسب با در نظر گرفتن 
  ).1375فروغي،( كننده هاي پليمري در نيروگاه هاي حرارتي به جاي بازتاب كننده شيشه اي نقره اي مناسب تر مي باشد

جهت استفاده بهينه از انرژي خورشيدي با توجه به آمار مصرف كل انرژي در جهان، كاهش آلودگي محـيط زيسـت، ذخيـره سـوخت     
ايع از جمله پترو شيمي، پااليشگاه و تبديل به مشتقات مفيد تر با ارزش افزوده بيشـتر، بهـره   و بكار گيري آن در ساير صن هاي فسيلي
 از اهداف كلي برايانرژي خورشيدي با راه اندازي نيرو گاه هاي حرارتي خورشيدي با استفاده از تجهيزات مناسب و ساده  برداري از

  ).1381نادمي،(تأمين انرژي از خورشيد مي باشد 
هاي حرارتي خورشيدي به لحاظ سادگي تكنولوژي و سرمايه اوليه كم نسبت بـه سـاير روش هـاي بهـره بـرداري از انـرژي        نيروگاه

 19به كارگيري قطعات ساده و ارزان در قسمت بازتاب كننده نيرو گاه با توجه به سهم . خورشيدي روز به روز در حال گسترش است
بنابر اين با جايگزيني فيلم هـاي پليمـري   . سرمايه اوليه نيروگاه ها مؤثر قرار مي گيرد درصد در جمع كننده ها در جهت كاهش هزينه

آلومينيومي به جاي بازتاب كننده هاي شيشه اي به دليل هزينه كم نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي، ضـريب بازتـاب خـوب، سـادگي     
شرايط آب و هوايي و تعويض پذيري اين كلكتورهـا پيشـنهاد مـي    به كار گيري راحت، ارزاني قيمت كلكتورها، پايدار در برابر توليد، 
بنابراين مي توان گفت كه استفاده از انرژي خورشيدي از هر نظر بسيار مناسب و مقرون به صرفه اسـت و بهتـرين منبـع انـرژي      .شود

  ).1382ثقفي،( جايگزين در حال حاضر مي باشد كه به صرف هزينه كم و به سادگي قابل بهره برداري است
  مواد وروشها

فرصـت  استفاده سودمند از انرژي بـاد،   ايران سرشار از منابع بسيار غني انرژي هاي تجديد پذير است، بطوري كه شرايط مساعد براي
متوسـط تـابش    .هاي بسيار مناسب براي بكار گيري نيروي برق آبي و زمينه هاي ايده آل براي استفاده از انرژي خورشيد وجـود دارد 

مي باشد كه در مناطق مركزي ايران ايـن مقـدار بـه بـيش از     ) MJ/m2/dey 23/19 )kwh/m2/dey 3/5  ي براي ايران حدودجهان
  ).ساعت در سال 2800بيش از (ساعت در روز مي رسد  7/7

ل در آلمـان،  به عنوان مثـا . مي باشد كه از بزرگترين مقادير در جهان است kwh/m2/yr2000ميزان تابش خورشيدي در ايران حدود 
علـي رغـم شـرايط     .مي باشد كه كمتر از نصف متوسط آن در كشور ايـران اسـت   kwh/m2/yr1000- 800ميزان تابش خورشيدي 

دسـتگاه گرمـايش    4000در دو سـال گذشـته حـدود    . مساعد طبيعي تابش، به كارگيري انرژي خورشيدي در ايران بسيار نا چيز است
  ).1380سقطي،( در سال توليد و نصب شده است خورشيدي

الزم به ذكر است كه سيستم هاي منطقه اي گرمايش و سرمايش در ايران وجود ندارد، در نتيجه آب گرم مورد نيـاز در هـر سـاختمان    
آشـپزخانه هـا   بخار گاز سوز مركزي يا با استفاده از آب گرمكن هاي گازي ديواري در مسكوني به صورت انفرادي توسط ديگ هاي 

تـا مصـرف سـوخت و بـرق بـه      بنابراين انرژي خورشيدي مي تواند براي گرمايش اوليه آب ورودي بكار گرفته شـود   .توليد مي شود
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كلكتـور، سـيال حامـل گرمـا،     به عالوه براي ايجاد يك سيتم انرژي حرارتي خورشيدي، اجزاء و تجهيزات اندكي شامل . حداقل برسد
  ).1359جوانشير،( ع ذخيره و سيستم كنترل مورد نياز مي باشد كه هزينه چنداني ندارندسيال مبدل حرارتي، منب

  
  صرفه جويي انرژي و كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي با بكارگيري سيستم حرارتي خورشيدي 

اي مختلفي از پروژه نمونه ه انجام شده است،quadrat ، انستيتو ووپرتال و CEERSدر مطالعه انرژي حرارتي خورشيدي كه توسط 
فرضيات و نتايج هاي آبگرمكن هاي خورشيدي براي يك ساختمان نمونه دو طبقه معمولي با ده نفر سكنه محاسبه شده كه در نهايت، 

  :زير به دست آمده است
 Mwh 13/9براي گرم نمودن اين مقدار آب، انرژي ورودي معادل . ليتر در روز فرض شده است 500مقدار متوسط مصرف آب گرم 

با نصب يك سيستم انرژي حرارتـي خورشـيدي شـامل     ).با در نظر گرفتن فاكتور كارآيي در سيستم گرمايش(در سال مورد نياز است 
در سال بـراي  ) Mwh 31/6(درصد انرژي مورد نياز  69ليتر، مي توان  400متر مربع و ظرفيت منبع  9سه كلكتور با سطح هر كلكتور 

عالوه بر صرفه جويي در هزينه هاي انرژي، كاهش مصرف سوخت فسيلي موجـب كـاهش    .ا برآورده نمودگرم نمودن آب مصرفي ر
  ).1382ثقفي،( تن دي اكسيدكربن در سال مي شود 5/2انتشار گاز هاي گلخانه اي معادل 

  
  محدوديت هاي استفاده از انرژي خورشيدي
د در سطح وسيعي بر روي كره زمين مي تابد و اگر بنا باشد كه براي اوال اشعه خورشي: انرژي خورشيدي داراي چندين عيب مي باشد

ثانيا انرژي خورشـيدي در  . ، بايستي در سطح فوق العاده زيادي جمع آوري شودتأمين بخش كوچكي از مصرف انرژي جايگزين شود
در نيم كره شمالي توليد انرژي خورشـيدي  تمام نقاط جغرافيايي و شرايط مختلف اقليمي يكسان نبوده و به ويژه اين كه در نقاط واقع 

به لحاظ ماهيت آن متناوب بوده و لذا كـاربري آن نيـاز بـه تجهيـزات ذخيـره      ثالثا انرژي خورشيدي . در بعد تجاري در ابهام مي باشد
خت هـاي  اين عيب تناوبي بودن انرژي خورشيدي يكي از بزرگ ترين موانع در كـاربري گسـترده آن بـه جـاي سـو     . انرژي مي باشد

نظير باال بودن هزينه اوليه ايجاد تسهيالت الزم جهـت تسـخير و   و باال خره مالحظات اقتصادي . فسيلي در توليد نيروي برق مي باشد
  ).1381نادمي،( ذخيره انرژي رايگان اشعه خورشيد مانع از به كارگيري گسترده سيستم هاي خورشيدي مي گردد

  
  كلي نتيجه گيري

به جـز از انتشـار اطالعـات و    . ي خورشيدي در سراسر ايران نيازمند اطالع رساني و آموزش در كليه سطوح استتوسعه انرژي حرارت
و همچنين . اطالع رساني به مشتريان و سرمايه گذاران بالقوه، آموزش صنعتگران در زمينه راهبردها نيز، مي بايست تدوين و اجرا گردد

مي تواند سودمند باشد؛ و مي توان بستر مناسبي براي همكاري متقابل سازمان هاي آلماني  استفاده از تجارب كشورهايي همچون آلمان
  .و دريافت كمك هاي مالي را فراهم آورد GTZو  inwentمانند 
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Abstract 
Nowadays human has faced two major difficulties that are connected to each other more than what 
may be imagined. In one hand, the industrial and big cities have been encountered with 
environmental contamination problems and in another hand the necessary fuel for the industry is 
getting over gradually. The main influences of high rate of energy consumption are apparent in air 
and land and one of the efficient alternatives is to reduce energy consumption whereas this 
alternative can not be considered as a continuous solution. Meanwhile, considering nuclear energy 
as an alternative hasn’t got a successful result due to economical and environmental impacts of this 
energy source such as emission of nuclear radiations. In addition, the main problem with fuels such 
as oil, gas and coal are finite sources that someday will be over. Consequently, looking for another 
source of energy without the above referenced problems seems to be so essential. Sun as an infinite 
source of energy can be considered as an efficient alternative to solve the problems related to 
energy and environment. Sunbeam energy can be applied as an infinite, clean and available source 
of energy in any place. In this paper, we try to introduce sunbeam energy as an alternative to be 
replaced by other types of energy sources. 
 

Keywords: Sunbeam energy, solar cells, thermal plant, renewable sources, environment, 
sustainability 
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