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 چكيده 

انرژی خورشید یکی از منابع تامین . به عبارتی ساده ترترین منبع انرژي در جهان است انرژي خورشیدي وسیع

های گوناگون مورد استفاده  انرژی رایگان، پاك و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیرباز به روش

انرژي نوري که از جانب خورشید در هر ساعت به زمین مي تابد، بیش از کل انرژي است بشر قرار گرفته است. 

مصرف مي کنند. بی تردید یکی از مهمترین فعالیتهای کشورهای پیشرفته  طول یك سال در که ساکنان زمین

در کاهش مصرف انرژی های ناپاک، گسترش تکنولوژی هایی است که از منابع تجدیدپذیر و نامحدود انرژی 

اشت. بدین گذخواهد برجای استفاده می کنند. این موضوع تاثیر فراوانی را هم بر اقتصاد و هم بر محیط زیست 

معنی که با استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی از پایان منابع فسیلی سوخت جلوگیری شده و مضرات زیست 

سیستمهای فتوولتائیک یکی از بهترین راههای تولید انرژی از خورشید نیزبه همراه نخواهدداشت.  محیطی

روز آفتابی  ۳۰۰ایران با داشتن حدود  تبدیل می کنند.به الکتریسیته رانور خورشید  این سلولهاخواهند بود .

باشد. با توجه به  در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می

ی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی یپراکندگی روستا و جغرافیای ایران موقعیت

های برق رسانی و تولید  است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه

نقل،  روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حمل های انتقال انرژی به انرژی در مقایسه با دیگر مدل

حاضرکه جمع آوری داده ها ازطریق مطالعات کتابخانه ای وهم چنین درمقاله  .باشد نگهداری و عوامل مشابه می

 مشاهدات میدانی صورت گرفته است به بحث وبررسی سیستمهای تولیدانرژی خورشیدی می پردازیم.

 

 الکتریسیته ،تولید انرژی ،سیستمهای فتوولتائیک ، سلول خورشیدی ،انرژي خورشیدي واژگان كلیدي: 
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 مقدمه -1

انرژی خورشیدی پاک، ارزان وبی پایان بوده ودراغلب مناطق کره زمین قابل استحصال می باشد.محدودیت منابع فسیلی        

وپیامدهای حاصل ازتغییرات زیست محیطی وآب وهوای جهانی، فرصتهای مناسبی را برای رقابت انرژی خورشیدی با انرژی 

 (1390الی تابش ایجاد نموده است.)مرادی،های فسیلی بویژه در کشورهایی باپتانسیل با

اگر چه هنوز هم فناوری استفاده از انرژی خورشیدی به بلوغ خود نرسیده است، اما رسیدن به این تکامل نزدیک است.   

در تالشند تا با جایگزینی انرژی خورشیدی در تولید حرارت و الکتریسیته حداکثر استفاده از این  کشورهای جهان بسیاری از

  های فسیلی را کاهش دهند. های ناشی از مصرف سوخت آورده و زیانمنبع انرژی را به دست 

ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی   شمالی قرار گرفته است و در منطقهدرجه عرض  40تا  25در بین مدارهای  ایران  

کیلووات   2200تا  1800ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین  خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده

 است.ر ایران به طور متوسط سالیانهساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی 

 وات ساعت بر متر مربع در روز لویک 5.5تا  4.5از دو سوم کشور  شیدارد و متوسط تابش در ب یروز آفتاب 300 نزدیک به

 بر از کارشناسان یشده است. برخ یمعرف یدیخورش یانرژ نهیباال در زم لیبا پتانس کشورهایاز  یکی رانیرو ا نی. از ااست

و  نیاز مناطق را تأم یگستردها خش هایب ازیمورد ن یانرژ تواندی م رانیا یابانیمساحت ب جهیزباورند که در صورت ت نیا

  . فعال شود ریبرق ن یصدور انرژ نهیزمدر

های خورشیدی،  باشد. در این روش با بکارگیری سلول می انرژی خورشیدی از تولید برق های فتوولتاییک، یکی از انواع سامانه 

 شود. پذیر می از تابش خورشید امکان الکتریسیته تولید مستقیم

 

 چه انرژی خورشیدیتاریخ-2 

ترین  گردد،ولی مهم شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می       

باشد که ناوگان  روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده، داستان ارشمیدس، دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می

شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آینه کوچک  انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید. گفته می روم را با استفاده از

های رومیان  است، اشعه خورشید را از راه دور روی کشتی مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته 

 (suna.org.ir .)است متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده

  

 :آتش کشیدن ناوگان رومی1تصویرشماره                      

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
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به معنای تولید الکتریسیته از نور است. کشف  "Volt" به معنی نور با "Photos" ترکیبی از کلمه یونانی فتوولتائیک عبارت

تجربیات  ای  با چاپ مقاله 1839شود که در سال  نسبت داده می ادموندبکرل(( ))پدیده فتوولتاییک به فیزیکدان فرانسوی

ای آن تحت تابش نور خورشید قرار  ارائه نمود. او مشاهده نمود که ولتاژ باتری وقتی که صفحات نقره تر خود را با باتری

 .یابد گیرند، افزایش نمی می

در  دامز  و  دی(())آ وقتیکه دو دانشمند کمبریج ،بود 1870در یک ماده جامد در سال  فتوولتائیکاما اولین گزارش از پدیده 

  .گیرد را، توضیح دادند تغییراتی که در خواص الکتریکی سلنیوم وقتی که تحت تابش نور قرار می انجمن سلطنتی ای به مقاله

سلنیومی ساخت که از برخی  سلول خورشیدی اهل نیویورک بود، یک مهندس برق که یکادگارفریدس  1883در سال 

سیلیکونی امروزی بود. این سلول از یک ویفر نازک سلنیوم تشکیل شده بود که با یک  سلـولهای خورشیـدی جهات شبیه به

زده بود. توری از سیمهای خیلی نازک طال و یک ورق حفاظتی از شیشه پوشانده شده بود. اما سلول ساخت او خیلی کم با

تبدیل الکتریکی   به انرژیباشد که  بازده یک سلول خورشیدی عبارت از درصدی از انرژی خورشیدی تابیده به سطح آن می

شد. با وجود این،  انرژی خورشیدی تابیده شده به سطح این سلول ابتدایی به الکتریسیته تبدیل می ۱شده باشد. کمتر از ٪

 ) Partain and Fraas ، (2010د.های عکاسی به طور وسیعی بکار گرفته ش رسنجهای سلنیومی سرانجام در نو سلول

 

 فتوولتائیک سیستم های-3

های محرک، الکتریسیته تولید کند پدیده فتوولتاییک و به هر  ای که در اثر تابش نور بدون استفاه از مکانیزم به پدیده       

گویند. انرژی فتوولتاییک تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از  فتوولتائیکها استفاده کند، سیستم  سیستمی که از این پدیده

شود. سلول خورشیدی یک ابزار  ( است، که بطور معمول یک سلول خورشیدی نامیده میpvsطریق یک سلول فتو ولتاییک )

کنند،  برخورد می فتوولتائیکها به یک سلول  است. وقتی فوتون غیر مکانیکی است که معمواًل از آلیاژ سیلیکون ساخته شده

فوتون های جذب شده انرژی را برای تولید الکتریسیته فراهم می کنند. وقتی که نور خورشید )انرژی( توسط جسم نیمه رسانا 

شود، سطح جلویی سلول برای  شوند. نحوه خاص ساخت سطح جسم باعث می های جسم جابه جا می جذب شود، الکترون اتم

ها  کنند. زمانی که الکترون ها به طور طبیعی به سطح مهاجرت می بیشتر پذیرش یابد. بنابراین الکترونهای آزاد  الکترون

گیرد. از آنجایی که تعداد الکترون ها زیاد است و هر کدام یک بار منفی را  هایی شکل می کنند، سوراخ موقعیت خود را ترک می

ار بین سطوح جلویی و عقبی به هم خورده و یک اختالف پتانسیل رود، توازن ب کنند و به سطح جلویی سلول می حمل می

شوند،  شود. وقتی که دو سطح از میان یک راه داخلی مرتبط می های مثبت و منفی یک باتری ایجاد می الکتریکی، شبیه قطب

 یابد. الکتریسیته جریان می

: 

 : برشی شماتیک از یک پنل خورشیدی2تصویرشماره                                                         

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%82
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%80%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%80%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%80%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%80%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 درجهان ئیکلتاسیستم های فتوو-4

) خورشیدی( را تقریبا معادل کل ظرفیتی که از  فتوولتائیکظرف دو سال گذشته کشور های جهان ظرفیت تولید برق        

مگاوات برق  38000میالدی قریب  2013زمان ابداع سلول های خورشیدی تا کنون ایجاد شده بود افزایش دادند. در سال 

ن یک تولید شد که رکورد جدیدی در افزایش تولید ساالنه آن بود. در کل اکنویخورشیدی جدید از طریق سلول های فتو ولتا

مگاوات است که با آن می توان تمام خانه های آلمان  140000ظرفیت تولید سلول های فوتو ولتائیک نصب شده جهان قریب 

را برق داد.کاهش هزینه تولید و سیاست های حمایتی موثر موجب شده انرژی خو رشیدی همچنان به رشد عظیم خود ادامه 

مگا وات رسید. بعد در  7000برابر افزایش یافت و به  9چین  توولتائیکفظرفیت سلول های  2012تا  2010بین سال  .دهد

مگا وات بر ظرفیت خود افزود. چنین افزایشی ظرف یک سال در یک کشور اصال سابقه  11300چین به تنهایی  2013سال 

 .مگاوات ظرفیت( مقام دوم را در جهان دارد 36000نداشته است. و این کشور بعد از آلمان ) با 

، میزان تولید برق خورشیدی چین در 2015فوریه 15بر اساس داده های منتشر شده اداره ملی انرژی چین در روز یکشنبه 

این کشور بعد از آلمان ) با . میالدی دو برابر شده است 2013میلیارد کیلووات رسیدکه در مقایسه با سال  25به  2014سال 

 .جهان داردمگاوات ظرفیت( مقام دوم را در  36000

 

  ئیکلتافتوو اجزای سیستم-5

 

  پنلهای خورشیدی-1

دیسک ها یا فیلمهایی از جنس نیمه  این سلولها مربعهای نازک، کند. یک سلول فتوولتائیک مقدار کمی توان تولید می      

برای تولید توان  .کنند تولید می هادی هستند که ولتاژ و جریان کافی را در زمان قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید،

 ها را تشکیل دهند. ها و ماژول عدد( به هم متصل شوند تا پنل ۴۰)تقریبا  خورشیدی  ی ها بایستی سلول بیشتر، 

توانند در کنار  وات است. اگر توان بیشتری مورد نیاز بود، چند ماژول می ۳۰۰تا  ۱۰های فتوولتائیک بین  محدوده توان ماژول 

های فتوولتائیک به طور کلی به دو حالت سری یا موازی به هم متصل  آرایه.بدهند تشکیل آرایه فتوولتا ئیکهم نصب شوند تا 

نصب  دهند،  ها به حالت ثابت و یا ردیاب متحرک که بنابر فصل با زاویه تابش خورشید خود را تطبیق می شوند. این آرایه می

توانند به عنوان بخش مهمی از عناصر نمای ساختمان مطرح شوند. چهره اصلی یک الیه  های فتوولتائیک می سیستم شوند. می

  )1389باغیشنی، و.  (.فتوولتائیک به عنوان مصالح پوششی، شبیه یک شیشه رنگی است

های  ها همواره پانل کنند و ردیاب هایی که بر روی یک محور و یا بر روی دو محور دوران می ها بر دو نوع هستند، ردیاب ردیاب 

  .شوند برابر می ۲ها تا  خورشیدی را در جهت تابش خورشید نگاه داشته بنابراین موجب افزایش راندمان خروجی پانل

  :این اجزا تشکیل شده است ماژول فتوولتائیک یا پنل خورشیدی از

 یک سطح و صفحه شفاف در قسمت باالیی که معموال شیشه است.  

  های خورشیدی و صفحه  که صفحه شفاف باالیی، سلول (های نازک اتیل وینیل استات معموال ورق --یک محفظه

  .دارند پشتی را با هم نگه می

  شود ها و مایعات می مانع از ورود گاز، که تدالر معموال پلیمری، نازک ورقه یک –صفحه پشتی.  

 یک قاب دور تا دور لبه خارجی که معموال از جنس آلومینیوم است.  

1-ethyl vinyl acetate                  2-Tedla 
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 باتری -2

شود و به صورت سری به هم متصل شده و ولتاژ مورد نیاز  ولتی بوده و تعدادی باتری را شامل می ۱۲بانک باتری معموال 

ها، در هنگام شب و یا مواقع ضروری  های منفصل از شبکه، انرژی ذخیره شده در باتری نماید. در سیستم سیستم را تامین می

های  شود، سیستم قطع برق شبکه سراسری از باتری استفاده میهای پشتیبانی در مواقع  شود. در سیستم دیگر به کار گرفته می

 .متصل به شبکه نیازی به باتری ندارند

 

مبدل -3  

ها در انواع و  گردد. مبدل تبدیل می AC ها به برق بوده و با کمک مبدل DC های خورشیدی به صورت برق تولیدی توسط پانل

 .بازده بسیارباالیی دارندشوند و برخی از آنها  سایزهای مختلفی ساخته می

 

دستگاه کنترل شارژ باتری -4  

ها و یا شارژ  های فتوولتائیک منفصل از شبکه، به منظور جلوگیری از تخلیه کامل باتری دستگاه کنترل شارژ باتری در سیستم

ای دستگاه کنترل شارژ های استاندارد منفصل از شبکه خورشیدی خانگی دار رود. کلیه سیستم ها به کار می بیش از حد باتری

.باتری هستند  

 

 

 

 

 :تصویری شماتیک از یک خانه خورشیدی3تصویرشماره                                       
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 استفاده از انرژی خورشیدی-6

 

. باشد این بخش از کاربردهای انرژی خورشید شامل دو گروه نیروگاهی و غیر نیروگاهی می     

 

 

 :نحوه عملکردنیروگاههای حرارتی خورشیدی4تصویرشماره                                       

 

 الف:کاربردهای نیروگاهی

 های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی نیروگاه-1

خط باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در  خطی می -هایی که به صورت سهموی  ها، از منعکس کننده این نیروگاهدر 

ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن  ای در خط کانونی منعکس کننده شود و گیرنده به صورت لوله کانونی آنها استفاده می

روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب .گردد مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغ می

توان  و ژنراتور به توربین بخار شود تا به کمک های حرارتی انتقال داده می نیروگاه بخار به مدارهای مرسوم درصورت به 

گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب  برای بهره.تبدیل گردد الکتریکی

شود تا از تلفات گرمایی  به صورت لفاف پوشیده میای  دهند و همچنین در محیط اطراف آن لوله شیشه باالیی دارد پوشش می

آوردند  ضمنًا بین این دو لوله خالء بوجود می.و افت تشعشعی جلوگیری گردد و نیز از لوله دریافت کننده محافظت بعمل آید

 .پرتوهای تابشی خورشید در تمام طول روز به صورت مستقیم به لوله دریافت کننده برسدتا

کنند  های شلجمی دائمًا خورشید را دنبال می یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که بوسیله آن آینهدر این نیروگاهها 

تغییرات تابش خورشید در این نیروگاهها توسط منبع ذخیره و .نمایند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می

از  مراکش و هند ،مکزیک ،مصر ،اسپانیا ،ایاالت متحده آمریکا شوند. در چند کشور نظیر جبران می سوخت فسیلی گرمکن

برداری قرار دارند. در  ها یا در مرحله ساخت و یا در مرحله بهره است که این نیروگاه های سهموی خطی استفاده شده نیروگاه

کیلووات  ۳۵۰ایران نیز تحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاهها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت 

 توسط 

 

کلیه مراحل مطالعاتی، طراحی و ساخت این نیروگاه به طور کامل .ساخته شده است شیراز ایران درهای نو  سازمان انرژی

ی که در اثر اجرای بدیهی است که با افزایش ظرفیت فنی و علم.توسط مختصصین و مهندسان ایرانی انجام شده است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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های  شود ایران در زمره محدود کشورهای سازنده نیروگاه نی میعاید محققین مجرب ایرا نیروگاه خورشیدی شیراز پروژه

 .های سهموی خطی قرار خواهد گرفت خورشید از نوع متمرکز کننده

 نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی-2

هلیوستات بر روی یک ای متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده بنام  ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه در این نیروگاه

گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوها انرژی  است متمرکز می دریافت کننده که در باالی برج نسبتًا بلندی استقرار یافته

شود و  آید که این انرژی بوسیله سیال عامل که داخل دریافت کننده در حرکت است، جذب می گرمایی زیادی بدست می

های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمای طراحی  یستم آب و بخار مرسوم در نیروگاهبوسیله مبدل حرارتی به س

این سیال عامل در مبدلهای حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب .گردد شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می

ها سیال عامل آب است و مستقیمًا در داخل دریافت  یستمگردد. در برخی از س تبدیل آن به بخار با فشار و حرارت باال می

مثاًل ساعات  ،وجود ندارد یبرای استفاده دائمی از این نوع نیروگاه در زمانی که تابش خورشید.شود کننده به بخار تبدیل می

فسیلی  هایسوخت های ذخیره کننده حرارت و یا احیانًا از تجهیزات پشتیبانی که ممکن است از ابری یا شبها از سیستم

 استفاده 

 

ها  مطالعات و تحقیقات در زمینه فناوری و سیستمهای این نیروگاه.شود کنند جهت ایجاد بخار برای تولید برق کمک گرفته می

مطالعات ساخت اولین نیروگاه .کنند ادامه دارد و آزمایشگاهها و مؤسسات متعددی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می

یران از نوع دریافت کننده مرکزی توسط سازمان انرژیهای نو ایران و با کمک شرکتهای مشاور و سازنده داخلی با خورشیدی ا

ظرفیت یک مگاوات و سیال عامل آب و بخار در طالقان جریان دارد. کلیه مطالعات اولیه و پتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه 

 .است شده به انجام رسیده و یک نمونه هلیوستات نیز ساخته

 

 های حرارتی از نوع بشقابی یروگاهن-3

ای پرتوهای خورشیدی  باشد جهت تمرکز نقطه هایی که به صورت شلجمی بشقابی می در این نیروگاهها از منعکس کننده

نموده گیرند به کمک سیال جاری در آن انرژی گرمایی را جذب  هایی که در کانون شلجمی قرار می گردد و گیرنده استفاده می

 .نماید و به کمک یک ماشین حرارتی و ژنراتور آن را به نوع مکانیکی و الکتریکی تبدیل می

 های خورشیدی دودکش-4

باشد در این سیستم از  های خورشیدی می روش دیگر برای تولید الکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکش

متر و تعداد زیادی گرم  ۲۰۰ن صورت که با استفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود شود به ای ها استفاده می خاصیت دودکش

شود و به طرف  های خورشیدی که در اطراف آن است هوای گرمی که بوسیله انرژی خورشیدی در یک گرمخانه تولید می خانه

زیاد برج با سرعت زیاد صعود کرده این هوای گرم بعلت ارتفاع .شود ها قرار دارد، هدایت می دودکش یا برج که در مرکز گلخانه

شود هم  تولید می ژنراتور برق گردد و بوسیله این است می و با عث چرخیدن پروانه و ژنراتوری که در پایین برج نصب شده

 .رسد متر می ۲۰۰کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاع برج آن به  ۱۶۰اکنون یک نمونه از این سیستم در 

 

 مزایای نیروگاههای خورشیدی

قاطعی که در برابر کنند امید است در آینده با مزایای  های خورشیدی که انرژی خورشید را به برق تبدیل می نیروگاه

باشند، مشکل برق بخصوص در دوران اتمام  می محیط زیست های فسیلی و اتمی دارند به خصوص اینکه سازگار با نیروگاه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ای گسترده را برای کمک  ای پر ثمر و زمینه های خورشیدی آینده مایند. تأسیس و بکارگیری نیروگاهذخائر نفت و گاز را حل ن

است که به ذکر چند مورد از مزایای این  به خودکفایی و قطع وابستگی کشور به صادرات نفت فراهم خواهد کرد. اکنون شایسته

 .ها بپردازیم نیروگاه

 تولید برق بدون مصرف سوخت 

های فسیلی که قیمت برق تولیدی آنها تابع قیمت نفت بوده و  های خورشیدی نیاز به سوخت ندارند و برخالف نیروگاه نیروگاه

توان بهای برق مصرفی را برای مدت  های خورشیدی این نوسان وجود نداشته و می باشد. در نیروگاه همیشه در حال تغییر می

 .طوالنی ثابت نگهداشت

 عدم احتیاج به آب زیاد 

های خورشیدی بخصوص دودکشهای خورشیدی با هوای گرم احتیاج به آب ندارند لذا برای مناطق خشک مثل ایران  نیروگاه

 .های حرارتی سنتی هنگام فعالیت نیاز به آب مصرفی زیادی دارند باشند. نیروگاه بسیار حائز اهمیت می

 

 ای های کوچک و ناحیه امکان تأمین شبکه 

های کوچک  توانند با تولید برق به شبکه سراسری برق نیرو برسانند و در عین امکان تأمین شبکه های خورشیدی می نیروگاه

های انتقال  نی جهت انتقال برق ندارند و نیاز به هزینه زیاد احداث شبکهطوال فشار قوی تأسیس خطوطای، احتیاج به  ناحیه

باشند در حالی که عمر  می ر طوالنیعم های خورشیدی بدالیل فنی و نداشتن استهالک زیاد دارای نیروگاه.باشد نمی

 .است سال محاسبه شده ۳۰تا  ۱۵های فسیلی بین  نیروگاه

 عدم احتیاج به متخصص 

توان آنها را بطور اتوماتیک بکار انداخت، در صورتی که در  های خورشیدی احتیاج به متخصص عالی ندارند و می نیروگاه

 .ضروری بوده و این دستگاهها احتیاج به مراقبتهای دائمی و ویژه دارندهای اتمی وجود متخصصین در سطح عالی  نیروگاه

 

 کاربردهای غیر نیروگاهی-ب

 های خورشیدی و حمام خورشیدی گرمکن آب-1 

تهیه آب گرم بهداشتی در منازل و اماکن عمومی به خصوص در مکانهایی  آب گرم وتولیدازاین آب گرمکن ها می توان برای 

توان از آنها در حمامهای  این سیستمها افزایش یابد میکه مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده کرد. چنانچه ظرفیت 

خورشیدی و چندین  خورشیدی نیز استفاده نمود. تاکنون با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران تعداد زیادی آب گرمکن

 دستگاه 

، یزد و کرمان نصب سیستان و بلوچستان ،های خراسان استان حمام خورشیدی در نقاط مختلف کشور از جمله

 .است شده اندازی راه و

 

 خورشیدی مطبوع تهویه و ساختمان سرمایش و گرمایش-2 

برای بکارگیری گرمای آن در طول سال  مخزن گرمای فصلیساخته شد که در آن از۱۹۳۹اولین خانه خورشیدی در سال 

مطرح  ۱۹۳۰ای بود که در سالهای  است. گرمایش و سرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی خورشید، ایده تازه استفاده شده

شد و در کمتر از یک دهه به پیشرفتهای قابل توجهی رسید. با افزودن سیستمی معروف به سیستم تبرید جذبی به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ها در فصول گرما برای سرمایش ساختمان  توان عالوه بر آب گرم مصرفی و گرمایش از این سیستم رشیدی میهای خو سیستم

 .نیز استفاده کرد

 خورشیدی کن شیرین آب-3

کم روی آب شور اثر کند تنها آب تبخیر شده و امالح باقی  درجه حرارت هنگامی که حرارت دریافت شده از خورشید با

ه این ترتیب آب شیرین تهیه کرد. با توان آب تبخیر شده را تنظیم کرده و ب سپس با استفاده از روشهای مختلف می.ماند می

آب شیرین .توان آب بهداشتی مورد نیاز در نقاطی که دسترسی به آب شیرین ندارند مانند جزایر را تأمین کرد این روش می

توان برای استفاده شهرها آب  شوند. در نوع صنعتی با حجم باال می در دو اندازه خانگی و صنعتی ساخته می کن خورشیدی

 .شیرین تولید کرد

 

 خورشیدی های خانه-4

کردند. آنان  های خود در زمستان استفاده می ایرانیان باستان از انرژی خورشیدی برای کاهش مصرف چوب در گرم کردن خانه

تابید ولی در روزهای گرم  کردند که در زمستان نور خورشید به داخل اتاقهای نشیمن می ساختمانها را به ترتیبی بنا می

هایی از این قبیل طرحها را مشاهده  توان نمونه های دیگر دنیا نیز می در اغلب فرهنگتابستان فضای اتاق در سایه قرار داشت. 

های خورشیدی مطرح و  وانی در زمینه خانهدر اروپا و ایاالت متحده طرحهای فرا جنگ جهانی سالهای بین دونمود. در 

آزمایش شد. از آن زمان به بعد تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفت. حدود چند سالی است که معماران بطور جدی 

اند مثاًل  اند و به دنبال تحول و پیشرفت این تکنولوژی به نتایج مفیدی نیز دست یافته های خورشیدی را آغاز کرده ساخت خانه

ها سعی  است. در این گونه خانه هزار خانه خورشیدی ساخته شده ۲۰تا  ۱۰به تنهایی حدود  ۱۸۹۰در ایاالت متحده در سال 

 بکار با و شود استفاده ساختمان گرمایش و سرمایش – بهداشتی گرم آب تهیه –شود از انرژی خورشید برای روشنایی  می

 .مفید از اتالف گرما و انرژی جلوگیری شود مصالح ساختمانی بردن

و به منظور مطالعه و پژوهش  دانشگاه علم و صنعت شمالیدر ایران نیز پروژه ساخت اولین ساختمان خورشیدی واقع در ضلع 

مصرف انرژی و امکان بررسی روشهای استفاده از انواع انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی  سازی بهینه در خصوص

 .است اجرا گردیده

 

غیرنیروگاهی انرژی خورشیدی می توان به اجاقهای خورشیدی ،خشک کن های عالوه بر موارد باال ازکاربردهای دیگر 

 خورشیدی وکورهای خورشیدی اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 خانگی ئیکلتافتوومزایای سیستم های  -7

  کمی  بالغ، محکم و قابل اعتماد بوده، و هیچگونه اجزای متحرک نداشته و نیاز به نگهداری ئیکلتافتووفناوری

 .دارد

  یا شبکه تأمین سوخت نیاز نداردبه سوخت. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


10 
 

 های متصل به شبکه نصب سیستم فتوولتاییک نسبتا آسان و سریع است، بخصوص سیستم. 

 های طوالنی مدت، قابلیت اطمینان خود را ثابت  های فتوولتاییک طی استفاده اجزاء مورد استفاده در سیستم

 اند کرده

 دمای باال را دارند به اشعه ماوراء بنفش و آب و هوا مقاومند و تحمل. 

 توانند در هر سایزی وجود داشته باشند ها می به صورت ماژولی هستند و سیستم. 

 تواند توان را تقریبًا در هر نقطه از سیاره زمین تأمین کند سیستم فتوولتاییک مستقل می. 

 دهد ای و دی اکسید کربن را کاهش می سیستم فتوولتاییک تشعشعات گاز گلخانه. 

 دهد وولتاییک عمومًا آلودگی را کاهش میسیستم فت. 

 کند سیستم فتوولتاییک به حفاظت از منابع کمیاب کمک می. 

  (سال ۲۰عمر مفید باالیی دارد )بیش از 

Durschner.2007)  Antony and (  

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

های  محیطی است که از دیرباز به روش یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عاری از آثار مخرب زیست انرژی خورشید،  

انرژی های تجدیدپذیر ازجمله انرژی  یلی باهای فس جایگزینی انرژی. گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است

جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آالینده  برای کاهش و صرفه خورشیدی 

با توجه به موقعیت کشور ما ایران که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی  ستقبال فراوانی روبروشده است.ادرسالهای اخیربا 

اگر تا  به کشورهای دیگر جهان در باالترین رده ها قرار گرفته است استفاده از انرژی خورشید ضروری به نظر می رسد.نسبت 

شده است، به دلیل پایین بودن تاریخی قیمت  محسوب نمی های فسیلی سوخت به حال انرژی خورشیدی رقیبی جدی برای

ی استفاده از انرژی خورشیدی به بلوغ خود نرسیده است، اما رسیدن به های فسیلی بوده است. اگر چه هنوز هم فناور سوخت

ایگزینی انرژی خورشیدی در تولید حرارت و الکتریسیته در تالشند تا با ج کشورهای جهان این تکامل نزدیک است. بسیاری از

 .های فسیلی را کاهش دهند های ناشی از مصرف سوخت حداکثر استفاده از این منبع انرژی را به دست آورده و زیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.altonray.ir/learn-concepts-solarenergy-fa.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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