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 ها ها و چالش؟ فرصتشودهاي فسیلی آیا انرژي خورشیدي می تواند جایگزین انرژي

 2، فاطمه طباطبایی یزدي 1امیر شهسواري
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 چکیده
هاي سوختدر حال حاضر، جمعیت، مصرف انرژي عمدتا روندي رو به رشد دارد.  بااليبه دلیل تغییرات در سبک زندگی و رشد  

همچنین هاي فسیلی و د. تاثیرات منفی ناشی از استفاده انرژيناي از عرضه انرژي را در دنیا بر عهده دارفسیلی بخش عمده
 ه منظوربویژه انرژي خورشیدي ب ،هاي تجدیدپذیرها را وادار به استفاده از انرژيکشور  ،هاي فسیلیذخایر سوختیافتن  کاهش

کرده است. انرژي خورشیدي   )2CO( مطالبات انرژي و محدود کردن تولید دي اکسید کربنه بخش قابل توجهی از پاسخگویی ب
بیشتر است. امروزه انرژي استفاده از این انرژي ولی در کشورهایی مانند ایران پتانسیل  ،قابل استفاده است جهان بیشتر مناطقدر 

وسیعی از جمله، تامین برق خانگی، تصفیه فاضالب، تامین انرژي مورد نیاز براي سرمایش و گرمایش  هايخورشیدي کاربرد
هاي مسکونی و تجاري، تامین انرژي جهت خشک کردن محصوالت کشاورزي، تامین انرژي براي آبیاري محصوالت نساختما

کاربردهاي فراوان دیگري دارد.  همچنین هاي فضایی واستفاده در سفینهها، تامین برق مورد نیاز براي اب شیرین کن کشاورزي،
هاي تجدیدپذیر رشد بیشتري برق نسبت به دیگر انرژي تولیدورشیدي جهت انرژي خ استفاده از ، در سراسر دنیا2015در سال 

هاي ها و سیاستانرژي خورشیدي با توجه به افزایش بازده انرژي این تکنولوژي، 2100تا سال و انتظار می رود که  داشته است
هنوز . به رغم منافع زیاد استفاده از انرژي خورشیدي، دهاي انرژي جهانی را تامین کننیازاز  %70بتواند حدود  مطلوب کشورها،

 روند ،هااین سیستم پایین بودن بازدههمچنین و  هاي خورشیديفناوريهاي باالي تولید هزینه از جملهموانع قابل توجهی 
  ها را کند کرده است.فناورياین از  استفاده گسترده

 
 .زیستی، کاربردهاي انرژي خورشیديمحیطاثرات هاي فسیلی، انرژي کلیدي: هايواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   مقدمه -1
این حال،  ست. باانیاز براي توسعه پایدار هاي اصلی براي صنعت و به عنوان یک پیشانرژي یک منبع حیاتی و یکی از ورودي

میلیارد  6/2فزایش اانتظار  نفر فاقد هر گونه خدمات انرژي مدرن هستند.هان جدر سراسر حتی امروزه هم بیش از یک میلیارد 
 [2 ,1]. د زیستی قرار خواهد دامحیطهاي انرژي و ، حتی استرس بیشتري روي سیستم2050نفر به جمعیت جهان تا سال 

هاي فسیلی که به هاي مختلف تولید شده ناشی از سوختن سوختاي و آالیندهاکوسیستم به شدت به دلیل انتشار گازهاي گلخانه
براي پیشگیري و  .[3]است شوند، آلوده شدهاستفاده می یتقاضاي انرژي جهانتامین ترس هستند و معموال براي راحتی در دس

ستفاده وادار به ا هاي فسیلی ایجاد شده است، کشورهازیست که در اثر استفاده بیش از حد از انرژيبر محیط غلبه بر اثرات منفی
ست هاي تجدیدپذیر ازیست هستند، شده اند. انرژي خورشیدي یکی از بهترین انرژيیطهاي تجدیدپذیر که سازگار با محاز انرژي

  [4].  که استفاده از آن براي تامین انرژي مورد نیاز بشر تاثیر منفی بر محیط زیست ندارد
آنها است تحت فشار کشورهاي در حال توسعه در حال حاضر براي تامین منابع انرژي خود که ناشی از رشد باالي جمعیت      

هاي نوظهور و کشورهاي در حال توسعه ممکن است با  اقتصاد [5]. قرار دارند و آنها به دنبال توسعه اقتصادي پایدار هستند
هاي تقاضاي انرژي در حال رشد خود روبرو شوند. اعمال سیاستبه پاسخگویی ها در زمینه انتقال انرژي براي بزرگترین چالش
نصب  (PV)1هاي مالیاتی باعث شد که ظرفیت فوتوولتائیک هاي جدید انرژي و معافیتمانند تعرفه مطلوبو  تشویقی جذاب

برسد، همانطور که در  2015در سال ) گیگاوات 227 (مگاوات 227000مگاوات بود، به بیش از  6000که  2006شده از سال 
) گیگاوات 700 (وات مگا 700000این مقدار به حدود  2020رود که تا سال و انتظار می [6,7] نشان داده شده است 1شکل 
گیگاوات بود که این در  8/4حدود  2015جهانی نصب شده در پایان سال  (CSP)2ظرفیت انرژي خورشیدي متمرکز   ].8[برسد 

هاي تجدیدپذیر، برق خورشیدي بیشترین در میان انرژي 2015در سال . [9]رشد داشت  ٪10حدود  2014مقایسه با سال 
 2014درصد در مقایسه با سال  12میلیارد دالر به خود اختصاص داد با نرخ رشد بیش از  161میزان سرمایه گذاري را با بیش از 

[10].  

 
 [4]. 2015تا سال  2006ظرفیت برق فتوولتائیک نصب شده از سال  :1شکل 

وزیع اقد شبکه تفمناطق  افزایش ظرفیت تولید انرژي ارائه شده، اما هنوز بسیاري از مردم هم درها براي اگرچه بسیاري از روش 
و  تمام شدنی یمنبع برق در کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند. معرفی منابع انرژي غیر قابل تجدید از آنجایی که آنها

  [11]. اشد تواند پاسخگوي تقاضاي انرژي بمحدود انرژي هستند، قطعا نمی
تمام کشورها باید در موقعیتی مناسب به منظور استفاده از منابع، براي بازیابی انرژي باشند تا محیطی مساعد براي در نتیجه،      

ادامه حیات انسان در بلند مدت ایجاد شود. با این حال، در بسیاري از کشورها بر روي منابع انرژي پایان پذیر به جاي منابع انرژي 
                                                            
1 Photovoltaic 
2 Concentrating solar power 
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دید پذیر تکیه شده است. استفاده مداوم از منابع انرژي غیر قابل تجدید ممکن است به تغییرات آب و هوایی منجر شود، و در تج
بنابراین بسیار حیاتی است تا به طور  [12]. نتیجه باعث بوجود آمدن بالیاي طبیعی سنگین و صدمه به اکوسیستم زمین شود 

 .[13]سازگار با محیط زیست براي بهبود جهان آینده حرکت کنیم قابل تجدید و جدي و هدفمند به سمت منابع انرژي 
 

 پتانسیل انرژي خورشیدي براي تولید برق -2
یکی از منابع تامین انرژي  يانرژي خورشیدي می تواند به دالیل متعدد بهترین گزینه براي آینده جهان باشد. انرژي خورشید

هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. از به روش گذشتهاست که از زیستی رایگان، پاك و عاري از اثرات مخرب محیط
رسد. این بدان معنی است که زمین در هر آن به سطح زمین می %47کل انرژي منتشر شده توسط خورشید، تنها در حدود 

کلکتورهاي ها و پنلکند. بنابراین با به کارگیري انرژي دریافت می (Btu)3میلیون بی تی یو   60در حدود  ساعت، تابشی
هاي ادي در مصرف سوختپایان، پاك و رایگان استفاده کرد و تا حد بسیار زیتوان تا حدودي از این منبع انرژي بیخورشیدي می
ساعت تابش می  8درجه با  40عرض جغرافیایی  باخورشید در مناطقی  ،طبه طور متوس [15 ,14].جویی نمود فسیلی صرفه

 .[15] انرژي یک گالن بنزین است 13/0وات بر هر متر مربع انرژي تولید کند که این معادل  4600تواند 
 فتوولتائیکوري صنعت توزیع جغرافیایی تابش خورشیدي و شدت آن دو عامل کلیدي هستند که تعیین کننده بهره     

. نشان داده شده است. همچنان که 2خورشیدي هستند. این دو پارامتر در کشورها بسیار متغیر هستند. این به وضوح در شکل 
مشاهده می شود، کشورهاي آسیایی به ویژه درکشورهاي در حال توسعه باالترین پتانسیل را  براي دریافت تابش خورشیدي در 

 .[16]د دارد که باعث می شود مزیتی قابل توجه براي تولید انرژي در این مناطق محسوب گردد مقایسه با دیگر کشورها وجو
دارند می تواند اقتصادي  باالیی (DNI)4 همچنین براي انرژي خورشیدي متمرکز، فقط در مناطقی که پتانسیل تابش خورشیدي

لی، مکزیک، خاور میانه، شمال آفریقا، آفریقاي جنوبی، و و مقرون به صرفه باشد. بهترین نمونه هاي این مناطق، استرالیا، شی
اي واقع شده براي مثال، کشور ایران در منطقه. [17]جنوب غربی ایاالت متحده، چین، هند، التین امریکا و جنوب اروپا هستند 

همانطور که  ،قرار دارد خورشیديپتانسیل استفاده از انرزي باالترین  باکه به لحاظ دریافت انرژي خورشیدي در بین نقاط جهان 
درجه عرض شمالی قرار گرفته است.  40تا  25ایران کشوري است که در بین مدارهاي . [18]، نشان داده شده است 2در شکل 

 که است شده زده کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین 2200تا  1800د   پتانسیل تابش خورشیدي در ایران در حدو
 . [14] است جهانی متوسط میزان از باالتر انسیلپت این البته

 

 
                                                            
3 The British thermal unit 
4 Direct normal irradiance 



 [18].نقشه هاي پتانسیل تابش خورشیدي در جهان  :2شکل 

ها، جایی که در آن محیط براي ادامه حیات موجودات زنده اکوسیستمبهره برداري از انرژي خورشیدي هیچ تاثیر مضري بر      
هاي فسیلی منجر آسیب به اکوسیستم است که این خود، خسارت به تعادل متعادل است، نمی گذارد. بهره برداري از سوخت

سیستم خورشیدي از آن آنجایی که به راحتی قابل اجرا و مقرون به صرفه است به طور موثر می   .[19]طبیعی را در پی دارد 
 [20].ها استفاده شود تواند براي مناطق روستایی، عملیات صنعتی و خانه

 هاي خورشیديفناوريکاربرد هاي  -3
استفاده از انرژي   روزافزونهاي خورشیدي باعث افزایش توسعه هاي تولید سلولتوسعه سریع صنعت فتوولتائیک و کاهش هزینه

وجود دارد. این به عنوان یک انرژي مدرن انرژي خورشیدي از  استفاده براي و زیادي خورشیدي شده است. کاربرد هاي مختلف
هاي مدرن براي فراهم کردن آب تمیز دسترسی به انرژي .و با آسیب کم به محیط زیست در دسترس است ارزانبصورت  کاربردها

هاي بهداشتی ضروري است و همچنین مزایاي زیادي براي توسعه، از طریق و بهداشتی، سیستم دفع فاضالب مناسب و مراقبت
نیروي مکانیکی، خدمات حمل و نقل و مخابراتی فراهم می کند  ارائه قابل اطمینان و کارآمد روشنایی، گرمایش، پخت و پز،

ارائه  را ايتواند خدمات گستردهي مدرن و سازگار با محیط زیست میدر حال حاضر انرژي خورشیدي به عنوان یک انرژ .[21]
انجام تحقیقات مداوم و با  که در حال حاضر با توجه بهتر مهمهاي کاربردي کند. این بخش از مقاله به طور مختصر به برنامه

 اي بهتر انجام شده است اشاره دارد.هدف ارتقاء صنعت خورشیدي براي آینده
 

 سیستم فتوولتائیک نصب شده روي پشت بام ساختمان -3-1
 انتقال هاي مجهز به سیستم فتوولتائیک در حال محبوب شدن براي خانوارهایی است که در آن مناطق هیچ شبکهساختمان    

شوند که این ها نصب و یا دیوار ساختمانها بامپشت روي  توانندمیهاي خورشیدي فتوولتائیک وجود ندارد. پنلملی برق 
تواند میاین . [22]تواند براي مناطقی که در آن شبکه برق و یا عرضه برق با دشواري روبروست، بسیار مفید و کاربردي باشد می

  [23]. باشدتر و امیدوارکننده براي مصرف بهتر برق خانگی یک تکنولوژي ارزان
 

 آبیاري محصوالت کشاورزي انرژي خورشیدي براي -3-2
هاي در حال توسعه، دسترسی به شبکه برق دائمی ممکن نیست. در این کشوردر بسیاري از مناطق روستایی، به ویژه در      

یک سیستم انرژي انرژي خورشیدي به عنوان تواند بر روي سیستم آبیاري سنتی تکیه کنند. بنابراین، مورد، کشاورزان نمی
هاي خورشیدي بویژه در براي کشاورزان باشد. نصب و راه اندازي پمپمناسب و مطلوب واند یک راه حل تمستقل و جایگزین می

وري کشاورزان ي، با هدف افزایش بهرهاهاي توسعهري از پروژهبخشی از بسیا ،مناطق خشک مانند آفریقا، هند و جنوب امریکا
محلی و در نتیجه، بهبود شرایط زندگی آنها بوده است. بنابراین، در کشورهایی که از درجه حرارت باال و منابع کمیاب آب رنج 

اي خورشیدي، آبیاري قطره تواند به مدیریت بهتر و کارآمد آب کمک کند. با سیستماي میبرند، سیستم آبیاري قطرهمی
  [24]. جویی کنندتوانند در مصرف آب، پول و انرژي صرفهکشاورزان می

 
 گرمایش و سرمایشانرژي خورشیدي براي  -3-3

هاي خورشیدي براي تولید بهتر گرما، طرفداران زیادي دارند. تحقیقات زیادي توسط ها و بخاريکنامروزه استفاده از آب گرم     
هاي صفحه سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی خورشیدي انجام  شده است.از محققان به منظور بهبود عملکرد سیستم بسیاري

هاي سیستمهمچنین هاي گرمایش آب و  کننده و سیستمهاي خنکتخلیه گرمایش خورشیدي و سیستماي تخت و لوله
عالوه بر شوند. هاي تجاري و مسکونی استفاده میفاه بخشگرمایش هوا  در حال حاضر به صورت رایج و به منظور تسهیل و ر

براي افزایش عمر  تولیدات وهاي ناخواسته به بسیاري از تولیدات کشاورزي در دماي بسیار پایین براي جلوگیري از خسارتاین، 
ا توجه به حجم سرمایش شوند. کاهش درجه حرارت یک انبار ذخیره محصوالت غذایی با استفاده از برق، بمفیدشان ذخیره می

هاي بیشتر آن، پیچیده و گران است. با این حال، تلفیق تکنولوژي انرژي خورشیدي فتوولتائیک، این سیستم را براي ظرفیت



و فریزرهاي خورشیدي در بخش کشاورزي که براي ذخیره محصوالت هستند، امروزه طرفداران زیادي  هابخشد. یخچالبهبود می
 [25]. دارند
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 ود در چنینشود. از این رو مهم است آب موجرطوبت موجود در تولیدات کشاورزي منجر به فساد میکروبی در این اقالم می     

کردن  خشک ايهاي خشک کن برهاي عامل فساد، حذف شود. بسیاري از سیستمتولیداتی با هدف اجتناب از فعالیت ارگانیسم
به صرفه  پذیر و یا مقرونامکانهاي مصنوعی از نظر اقتصادي محصوالت در دسترس هستند. با این حال، استفاده از خشک کن

خود را  از محصوالتبفضاي  ها قبل با استفاده از تابش خورشید درنیستند. بنابراین بسیاري از مردم در مناطق دور افتاده از مدت
م کن هاي خورشیدي مصنوعی براي انجاامروزه معرفی فن آوري فتوولتائیک در زمینه طراحی خشک اما کردند.خشک می

 [25].عملیات بهتر بسیار امیدوار کننده هستند 
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 با تقاضاي اکسیژن مواديحاوي که معموال  شود و به عنوان پسابمقدار زیادي آب در فرایندهاي صنعتی مختلف استفاده می    
شوند و این باعث آسیب شدید به در محیط زیست و بدون تصفیه رها می ،دارند )BOD(5براي تجزیه بیوشیمیایی زیاد

تصفیه چنین فاضالب قوي براي رساندن پارامترهاي آن به حد مجاز، پیچیده است . [26] شودزیست و موجودات زنده میمحیط
بر است. بنابراین، بسیاري از صنایع قادر به پرداخت هزینه آن هاي بیشتري جهت تصفیه، هزینهز انرژيگیري اکه با بهره

نقش کلیدي در تامین برق فتوولتائیک هاي د. با این حال، ایجاد تصفیه خانه فاضالب در تمام کشورها اجباري است. پنلنباشنمی
  .[27]  و تولید بهتر دارد یزیستهاي محیطخانه براي از بین بردن آلودگیراه اندازي اجزاي مختلف یک تصفیه به منظور
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در  شیرین کل آب ٪5/2 . ازدر جهان استو جدي کمبود آب شیرین در حال تبدیل شدن به یک نگرانی عمده گسترش      
ها در بسیاري از کشورها، بویژه کناستفاده از آب شیرین .[28] براي موجودات زنده قابل دسترس استآن  ٪26/0تنها  .جهان

این فرایندي بسیار پیچیده و گران است. اسمز  شود. با این حال،مناطقی که آب شیرین محدود و یا در دسترس نیست انجام می
زدایی مشارکت دارد و شور است و تکنولوژي فتوولتائیک به خوبی در فرآیند نمکزدایی آب معموال در نمک ،)RO(6معکوس 

هاي هایی براي بهبود بهتر پنلقدم .[29]در بیشتر نقاط جهان مورد استفاده است  هابراي مدیریت تقاضاي آب جمعیت
 [27]. شده است هاي آب شیرین کن برداشتهخودکار جهت تامین برق مورد نیاز براي دستگاه فتوولتائیک 
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ام ن صنعت انجي ایمحبوب است. بسیاري از تحقیقات در زمینه ارتقابسیار صنعت فضایی در جهان  هايتکنولوژي، امروزه     
اي داراي هه دلیل اینکه منابع برق هستبهاي فضایی شده است. اي به شارژ فضاپیماها در طراحی سیستمشده است. توجه عمده

در  از منبع برق فتوولتائیک در فضاپیماهایی کهاند، زیستی را نیز ایجاد کردههاي محیطاي هستند و نگرانیتکنولوژي پیچیده
سیسات ها و تافناوريناسا قصد دارد از  در سال هاي آینده، .است فاصله کم از زمین در حال گردش هستند استفاده شده

 .[27]استفاده کند نیز خورشیدي حتی در اعماق فضا 
 

 ايهاي توسعههاي محرك و گرایشنیروسناریوي انرژي جهانی،  -4
انتشار تصاعدي  دلیلهاي عمده در جهان هستند. این به امروزه، آلودگی هوا، گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی از نگرانی

است که از احتراق گسترده ) O2N( و اکسید نیتروژن )4CH(، متان )2CO(مانند دي اکسید کربن  )sGHG( 7ايگازهاي گلخانه

                                                            
5 Biochemical oxygen demand 
6 Reverse osmosis  
7 Greenhouse gases 



تقاضاي انرژي در جهان به طور قابل توجهی در  [30].است هاي فسیلی همزمان با افزایش جمعیت جهان حاصل شدهسوخت
بوده  2014در سال ) Mtoe(8یلیون تن معادل نفت م 13699 حال افزایش است. کل انرژي مصرف شده در سراسر جهان حدود

از  افزایش بیشاین ، بود که میلیون تن معادل نفت  6101  ،1973که کل انرژي مصرف شده در سال است  در حالیاین است، 
در حال  .[31] دهدهاي فسیلی را نشان میانرژي از منابع مختلف بویژه سوختها براي مصرف دو برابري را در طول این سال

گیرد. پیامد این مصرف انرژي به منظور تولید برق درصد از انرژي جهانی براي تولید برق مورد استفاده قرار می 40حاضر، تقریبا 
مصرفی در بخش فسیلی مربوط به انرژي  2CO ، به طور خاصايگازهاي گلخانهانتشار درصد از  40باعث شده که نزدیک به 

منابع و فن استفاده از به منظور کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، تغییر مصرف منابع کربن دار به  .[32] تولید برق باشد
تولید انرژي، ارائه خدمات منابع هاي بدون کربن یا کم کربن براي تولید انرژي ضروري است. هدف اصلی تغییرات و انتقال آوري

 وري است.المتی، امید به زندگی و راحتی) و بهرهانرژي بهتر براي بهبود کیفیت زندگی (به عنوان مثال، س
 8501به  2030جمعیت جهان تا سال که رود میلیون نفر بود و انتظار می 7349 حدود 2015جمعیت جهان در سال      

رژي انبیشتر منابع  جر به مصرف هر چهدهد که این من، تقاضاي انرژي را افزایش میجمعیتمیزان . این  [33]میلیون نفر برسد
لید برق تا سال مصرف کرد. برآورد شده است که سهم تو 2014 درصد از انرژي جهان را در سال 42شود. بخش تولید برق می

. دهدنیا نشان مید. به طور واضح منابع مختلف را براي تولد برق در سراسر 3درصد افزایش خواهد یافت.  شکل  45به  2030
یر سهم ي هاي تجدیدپذبرق تولید شده توسط منابع سوخت فسیلی تولید شده است، و انرژاکثر شود، همانطور که مشاهده می

 است که در ر حالید. هنوز زغال سنگ منبع اصلی تولید برق در جهان است. این کمی در تولید برق در سراسر دنیا داشته اند
هاي کاف بزرگ براي توسعه انرژيبنابراین، یک ش [34]. ترین منبع انرژي استکنندههاي فسیلی، زغال سنگ آلوده میان سوخت

ه ارد. استفادداي بهتر وجود انرژي خورشیدي موجود براي آینده تجدیدپذبر بویژه صنعت فتوولتائیک براي استفاده رایگان از
  .دازدان زیست شده که این می تواند حیات موجودات زنده را به خطرهاي فسیلی باعث آلوده کردن محیطجهانی از انرژي

 

 
 [34]. 2014سهم منابع مختلف در تولید برق در جهان در سال :3 شکل

 جدیدپذیر برايفسیلی جهان، باعث تحریک رشد منابع انرژي تمنابع سوختذخایر آلودگی محیط زیست و پایان یافتن       
شتر در دسترس بی 2300تا سال  هستندفسیلی که منبع اصلی تامین انرژي در جهان هاي سوختاست. انرژيتولیدات بهتر شده

ا بتنها مزیت است. این  یزیستمحیطهاي هاي تجدیدپذیر، کاهش آلودگیانرژي هايدکاربرترین مزیت . مهم[35] نخواهد بود 
  .[36] شودحاصل میبرق هاي تجدیدپذیر براي تولید انرژيهاي هوا با توجه به جایگزینی کاهش انتشار آالینده

                                                            
8 Million tons of oil equivalent 

%6.3دیگر منابع  

%16.4برقابی 

%10.6ھستھ ای  

%  4.3نفت  

…گاز طبیعی 

…زغال سنگ 



افزایش قابل توجهی در نرخ رشد را دارد.  انرژي خورشیدي بیشترین در میان منابع تجدیدپذیر،همانطور که قبال اشاره شد،      
امیدوارکننده را در قبال ثبت شده است، این به وضوح روندي  2015هاي خورشیدي فتولتائیک در سال سلول، براي 28٪حدود 

بیشتر فتوولتائیک براي رفع نیازهاي مردم براي تولید  هايدهد. پیشرفت فناوريبرآورده ساختن نیازهاي انرژي جهان نشان می
گیگاوت برق خورشیدي در دنیا تولید شد که در مقایسه با سال  50تقریبا   2015برق، بسیار سریع در حال رشد است. در سال 

بوده است. این نشان  2005رشد داشته است که این ده برابر برق تولید شده توسط برق فتوولتائیک تا سال  %25دود گذشته ح
 150به  2020دهنده افزایش قابل توجه استفاده از انرژي خورشیدي براي تولید برق است و انتظار می رود که این رقم تا سال 

هاي باالي آن در گذشته بوده است. هزینه ،هاي خورشیديتولید سلول ايعمده بر یک مشکل .[9]برسد در سال گیگاوات 
، 6هاي برق خورشیدي انجام شده است. شکل. توسعه بهتر سیستم به منظورهاي تولید تحقیقات بسیاري براي کاهش هزینه

هاي فناوري سیلیکونی در طراحی سلول .دهدنشان می 2015تا  2010هاي فتوولتائیک را از سال انواع مختلف سلولهزینه تولید 
در  PVهاي هاي تولید ماژولانواع تکنولوژيخورشیدي به دلیل مناسب بودن و کارایی آن مورد توجه است. هزینه براي تولید 

  [39 ,37]. هاي جدید در صنعت فتوولتائیک کاهش یافته استهاي اخیر، به دلیل ترکیب تکنیکسال
اند. هایشان براي تولید برق مورد استفاده قرار دادههزینهجویی در هاي تجدیدپذیر را براي صرفهانرژي ،اسیاري از کشورهب      

کشورهایی مانند چین، ژاپن، ایاالت متحده، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و هند کشورهاي پیشرو براي استفاده از انرژي خورشیدي براي 
هاي خورشیدي براي تولید برق است سلولپیشرو براي استفاده از  ين کشورها، کشورتولید برق هستند. چین، در میان دیگر ای

، 2100تا سال تخمین زده شده است .  [38]که این باعث شده که در تمام مناطق این کشور مردم به برق دسترسی داشته باشند
این در حالی  ،د کردنرژي در دنیا را تامین خواهاز نیاز ان %15اي فقط سنگ) و انرژي هستهانرژي هاي فسیلی (نفت، گاز و زغال

بتواند حدود  ،هاي مطلوب کشورهاها و سیاستهاي خورشیدي با توجه به افزایش بازده انرژي این تکنولوژياست که تکنولوژي
تواند به کشورها از طریق تأمین دسترسی به تولید انرژي از منابع تجدیدپذیر می .[39] نیاز هاي انرژي جهانی را تامین کنند 70%

 .[40]انرژي پاك، امن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه براي رسیدن به اهداف توسعه پایدار، کمک کند 
 

 

 
 [37].  (دالر بر وات) 2015تا  2010از سال  هاي فتوولتائیکهزینه سلولتاریخچه  :4شکل
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هاي خورشیدي سریعا در حال پیشرفت و توسعه به منظور صنعت فناوريهاي پیشین اشاره شد، همانطور که در قسمت
دارد. اول، تکنولوژي بیشتر  توسعه راياین صنعت چندین مانع در سر راه خود باما پاسخگویی به تقاضاي انرژي در جهان است، 

دوم، عملکرد  [41]. هاي پیشرفته ساخت و نصب و راه اندازي داردآوريفتوولتائیک، پیچیده و گران است و نیاز به فن خورشیدي
گیرد میهاي خورشیدي به شدت توسط تعدادي از عوامل محیطی به خصوص شدت نور آفتاب و سرعت باد تحت تاثیر قرار پنل

راسر جهان که ممکن است از سطح سواد پایین برخوردار باشند در مورد مزایاي سوم، باید به مردم مناطق روستایی در س. [42]
هاي هاي دیگر انرژي، نیز بر پیشرفت پروژهرسانی کرد. چهارم، تاثیر بالقوه و رقابت در بازار بخشاطالعبالقوه صنعت خورشیدي 

هاي خورشیدي معموال از مواد کند. پنجم، سلولري تواند از توسعه سریع آنها جلوگیاین میانرژي خورشیدي تاثیرگذار است که 
محیط زیست یک چالش براي تولید  درزیست سمی و مضر هستند و دفع آنها  که براي محیط اند شیمیایی مختلف ساخته شده

 [43]. محیط زیست ندارند ايبرمنفی هیچ تاثیر مستقیما صنایع خورشیدي که خود کنندگان است، هر چند کنندگان و مصرف
ششم، تولید برق خورشیدي به طور تمام وقت و دائمی نیست. بنابراین، ادغام و تلفیق منابع انرژي دیگر در شبکه براي ارائه منبع 

بزرگ  خورشیدي هاي برقنیروگاهی ثابت و مداوم ضروري است. هفتم، برخی از اثرات غیر مستقیم براي محیط زیست توسط انرژ
د. به عنوان مثال، پرندگان و حشرات ممکن است در زمانی که در میان پرتوهاي متمرکز شده ایجاد نشوایجاد می، مقیاس مقیاس

هشتم،  . [44]کنند، از بین بروندوري بهتر ساخته شدند، پرواز میخورشیدي براي بهره هايشده نور خورشید که توسط کلکتور
اي چالش برانگیز است. هستند. مدیریت آنها پس از استفاده، وظیفههاي حرارتی در کلکتورها داراي برخی از مایعات سمی مبدل
صنعت خورشیدي داراي چنین موانعی براي توسعه است، اما تحقیقات بسیاري براي برداشتن موانع موثر و به حد قابل چه اگر 

ایدار نیست به علت این است که و نیز در حال انجام است. اگر کارایی آن پاست قبول رساندن بازدهی تولیدات بهتر انجام شده 
هاي گیرد. سیستمتوسط بسیاري از فاکتورهاي محیطی، بطور خاص توسط شدت تابش نور خورشید تحت تاثیر قرار می

شار خورشیدي ناکارآمد هستند. ردیاب خورشیدي  اتگاهی اوقات براي تصرف تمام انرژي موجود به دلیل نوسانفتوولتائیک 
در حالی  [45]. گیردمورد استفاده قرار می ،عمول به منظور افزایش جذب انرژي خورشیدي در دسترسمفهومی است که بطور م

، اما دالیل بسیاري براي توسعه و گسترش انرژي هاي فسیلی بر تعادل انرژي اقتصاد جهانی تسلط داردکه هنوز سوخت
این معنی است که انرژي خورشیدي در میان منابع  در همه جا و پایداري آن بهانرژي خورشیدي . حضور خورشیدي وجود دارد

ترین انرژي حتی در مقایسه با سایر منابع انرژي قابل تجدید، امن (یعنی هم انرژي هاي فسیلی و هم غیر فسیلی) و دیگر انرژي
ت. انرژي خورشیدي ترین منابع انرزي نیز هس. انرژي خورشیدي نیز یکی از کم آالیندهتواند باشدمیدر دسترس براي هر کشور 

 به منظور اي مربوط به انرژي را در چند دهه آینده تواند به شدت انتشار گازهاي گلخانههاي تجدیدپذیر، میهمراه با دیگر انرژي
دورافتاده  مناطقشهرها و در  ها مانند تمایل و خواسته مردمکمک به محدود کردن تغییرات آب و هوا کاهش دهد. سایر محرك

حصار و منبعی امن در برابر نوسانات قیمت تواند میبه منابع انرژي مدرن دسترسی دارند نیز مهم هستند و همچنین که کمتر 
    [17].باشدهاي فسیلی سوخت
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 اي، تولید برق سنتی مبتنی برمحیطی ناشی از تولید گازهاي گلخانهفسیلی و مشکالت زیستبا توجه به کمبود منابع سوخت
 هايفناوريدر حال حاضر، جهان در حال کار بر روي  .شودهاي فسیلی به طور کلی در دراز مدت ناپایدار نظر گرفته میسوخت
هاي فسیلی است. استفاده از این کاهش وابستگی جمعیت جهان به سوخت منظورخورشیدي به از جمله انرژي  تجدیدپذیرانرژي 

زینه براي جلوگیري از عواقب ناخواسته ناشی از بحران انرژي براي جهان در آینده خواهد ها روشی مناسب و  بهترین گتکنولوژي
 يهاي بالقوه بسیار زیادهاي نوآورانه براي تولید برق هستند و تواناییمنابع انرژي تجدیدپذیر بویژه انرژي خورشیدي گزینهبود. 

فراتر از بخش تولید به افزایش انرژي در جهان در آینده باشند.  مناسبی براي تقاضاي رو پاسخگويتوانند دارند که در اصل می
هاي خورشیدي همچنین داراي نتایج مثبت و مستقیم براي محیط زیست، اقتصاد و در ابعاد بزرگتر براي جامعه برق، فناوري

هاي تجدیدپذیر براي تولید بخشی از نیازهاي انرژي در حال ها در سراسر جهان، براي معرفی انرژيبسیاري از تالش .ندسته
عدم انتشار هاي محیط زیستی فراوانی به علت تواند مزیتانرژي هاي تجدیدپذیر مخصوصا انرژي خورشیدي می افزایش است.

تحمیل در نتیجه، به علت اجتناب از  فسیلی داشته باشد.هاي سوخته با نیروگاهاي در مقایسو گازهاي گلخانه هاي هواآالینده



پتانسیل باالیی از  هایی مانند ایران کهکشورلذا . سودآور براي تولید انرژي است یزیستی، انرژي خورشیدي منبعهاي محیطهزینه
اي تولید بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود جهت دریافت نور خورشید دارند باید از این منبع رایگان و در دسترس بر

وجود در نقاط مختلف دنیا  خورشیدي انرِژيهاي تکنولوژيگسترده نوز موانع متعددي براي کاربرد هبا این حال استفاده کنند. 
  .در آینده افزایش دهندرا وري صنعت انرژي خورشیدي کنند تا بهرهبسیاري از محققان تالش میاما، دارد. 
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Abstract 
World's energy demand is growing rapidly because of population explosion and technological 
advancements. At present, fossil fuels supply a major part of the energy demand in the world. Negative 
effects resulting from the use of fossil fuels and also depletion of reserves of fossil fuels, which have 
forced countries to use renewable energies, particularly solar energy in order to meet a substantial part of 
the energy demands and reduce the production of carbon dioxide (CO2). Solar energy can be used in the 
majority of countries around the world, but in countries such as Iran, the potential of solar energy is very 
high. Nowadays, solar energy application range including household power supply, sewage treatment, 
energy supply for heating and cooling of residential and commercial buildings, energy for drying 
agricultural crops, energy supply for irrigation agricultural crops, producing electricity for salinity 
removal, space application and also use of solar energy in other applications. In 2015, solar energy 
utilization in order to electricity production is growing more than other renewable energy sources 
worldwide and it is expected that solar energy due to the increased energy efficiency of these 
technologies and also favorable policies in many countries, can provide about 70% of global energy 
needs by 2100. Development solar power, mainly due to lower cost of solar systems as well as favorable 
policies and incentives of governments in many countries. Despite the many benefits of using solar 
energy, there are still significant barriers, including high cost of solar technologies and also low 
efficiency of solar energy systems, which have slowed the widespread use of these technologies. 
  
Keywords: fossil fuels, environmental impacts, solar energy applications. 
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