
 

 

                    ؟انرژی خورشیدی چیست و چه مزایا و معایبی دارد

متحول  ی انرژی و سوخت را  تواند آینده نهایت، تمیز و مقرون به صرفه می عنوان یکی از منابع انرژی بی خورشید به 

 کند 

ها کند، فوتون های کوچکی از انرژی به نام فوتون را آزاد می ای طبیعی، بسته عنوان یک رآکتور هسته خورشید به 

کنند. این ذرات برای  میلیون کیلومتری خورشید تا زمین را طی می   ۱۵۰ی  دقیقه فاصله   ۸/۵زمان تقریبی  در مدت

 .ساالنه و برآورده ساختن نیازهای انرژی جهانی کافی هستند  انرژی خورشیدی تولید 

فناوری خورشیدی در  دهد؛ اما  متحده را تشکیل می دهم از انرژی مصرفی ایاالتفعلی تنها پنج فتوولتائیک توان

های  گیری در حال کاهش است. فناوری سازی این نوع انرژی هم با سرعت چشم ی پیاده حال پیشرفت است و هزینه 

های خورشیدی  ترین فناوری ها وجود دارند. متداول متعددی برای تبدیل نور خورشید به انرژی مصرفی ساختمان

خانه  شرکت برای  و  گرم خورشیها  آب  فناوری  طراحی خورشیدیها  گرمایش   passive  دی،  و  سرمایش  برای 

 .محیط و فناوری فتوولتائیک خورشیدی برای برق هستند 

کنند.  ها استفاده می ها برای افزایش منابع انرژی، بهبود بازدهی و کاهش هزینه ها و صنایع از این فناوری سازمان

سیستم فتوولتائیک خورشیدی یک سیستم الکتریکی  است.  انرژی فتوولتائیک ترین نوع انرژی خورشیدی،متداول 

 .ی دیگر )مونتاژ، کابل و ...( تشکیل شده استکننده و چند مؤلفه های خورشیدی، معکوس است که از پنل 

 

 های خورشیدی: عملکرد و انواع سلول

    PV هایسلول  های فتوولتائیک یاها سلول ی اصلی پنل خورشیدی است. گاهی به آن مؤلفه  سلول خورشیدی

ها( از فرآیند تبدیل نور )فوتون   PVکنند. نامها با جذب نور خورشید، برق تولید می شود. این سلول هم گفته می 

کشف    ۱۹۵۴ی اولین بار در سال برا  PVشود. اثرهم گفته می   PVبه برق )ولتاژ( گرفته شده است که به آن اثر

که سیلیکون را در مقابل نور خورشید  کشف کردند درصورتی  Bell  شد یعنی زمانی که دانشمندان در ایستگاه تلفن

های های خورشیدی برای تقویت ماهواره از این کشف، از سلول  کند. اندکی پس قرار دهند، بار الکتریکی تولید می

 .حساب و ساعت استفاده شد تری مثل ماشینکوچک فضایی و کاالهای  

 

https://www.zoomit.ir/2018/8/20/285141/everything-we-need-to-know-about-solar-energy/
https://www.zoomit.ir/2018/8/20/285141/everything-we-need-to-know-about-solar-energy/
https://www.zoomit.ir/2018/8/20/285141/everything-we-need-to-know-about-solar-energy/
https://www.zoomit.ir/tag/solar-energy/
https://www.zoomit.ir/tag/photovoltaic/
https://www.zoomit.ir/tag/solar-cell/


 

 

 

 .ی بزرگ سیلیکونی که روی بام یک ساختمان تجاری نصب شده استیک آرایه

 

نیمه سلول مواد  از  نوع آن کریستالین سیلیکون است. دو  اند که متداول شده   رسانا ساختههای خورشیدی  ترین 

کاربرد بیشتری دارد: این نوع سلول دارای   مونو کریستالین سیلیکون نوع وجود دارد، اما  کریستالین سیلیکون نوع

تر( از دیگر مصالح پنل خورشیدی  تر )و البته گران یک ساختاری مربعی است و خاصیت سیلیکونی باالی آن قوی 

از این نوع در  تر با کارایی و تأثیر کمتر است،  ی ارزان نمونه  پلی کریستالین است. نوع دیگر کریستالین سیلیکون،

 .شودی خورشیدی، مناطق غیرمسکونی( استفاده می فضاهای بزرگ )برای مثال مزرعه

سلول  دوم  خورشیدی،نسل  نواریسلول  های  از   (Thin film) های  که  آمورفوس  هستند  مواد   سیلیکون  یا 

رسانا های مواد نیمه الیه از    thin film  های خورشیدیاند. سلول تشکیل شده  کادمیوم تلورید  غیرسیلیکونی مثل 

های  توانند برای پوشش پذیری باال میدلیل انعطاف ها به کنند. این سلول با ضخامت تنها چندمیلیمتر استفاده می 

 .ای نورگیرها به کار بروند سقفی، ساخت نما یا لعاب شیشه

های خورشیدی و با استفاده  های خورشیدی عالوه بر سیلیکون از انواع مواد جدید ازجمله مرکب نسل سوم سلول 

 شوند. های رسانا ساخته می های خورشیدی و پالستیکهای معمولی پرینت، رنگ از فناوری 

 



 

 

 های خورشیدی از لنزهای پالستیکی یا آینه برای تمرکز نور خورشید بر یک بخش کوچک از موادبعضی سلول 

PV  کنند. مواداستفاده میPV   ها در صنعت و تأسیسات ازنظر  لیل نیاز اندک به آن تر هستند اما به د قیمتگران

حال به این دلیل که لنزها باید به سمت نور خورشید قرار بگیرند، کاربرد  صرفه خواهند بود. بااینبههزینه مقرون 

 .کلکتورهای متمرکزکننده محدود به مناطق آفتابی است

 

 های خورشیدی سازی سلول های ذخیره سازوکار و روش 

انرژی خورشیدی مصرفی انسان بر اساس معیارهایی مثل شرایط جغرافیایی، تغییرات زمانی، پوشش ابری  پتانسیل  

تر به استوا  گذارند، زیرا نواحی نزدیک و زمین متغیر است. شرایط جغرافیایی بر پتانسیل انرژی خورشیدی تأثیر می 

های خورشیدی  ها یا سلول از فتوولتائیک   رو استفاده   کنند و از اینتشعشعات خورشیدی بیشتری را دریافت می 

توانند پتانسیل انرژی خورشیدی را در مناطق دور از استوا افزایش دهند. تغییرات زمانی هم بر پتانسیل انرژی  می 

می  تأثیر  قابل خورشیدی  خورشیدی  پرتوهای  شب  طول  در  زیرا  پنلگذارند  برای  کمتر  جذب  خورشیدی  های 

های خورشیدی را کاهش دهد.  د نور خورشید را مسدود کند و نور موجود برای سلول توانهستند. پوشش ابری می 

دیگر مهم  مناسب معیار  تعبیه  زمین  برای  مناسب  و  بالاستفاده  باید  زمین  پنلاست،  باشد.  ی  خورشیدی  های 

انرژی خود  تواند  های خورشیدی هستند، به این روش هر خانوار میها موقعیت مناسبی برای نصب سلول بامپشت

هایی هستند که قبال برای  های خورشیدی زمین صورت مستقیم تأمین کند. مناطق مناسب برای نصب سلول را به 

 .ها نصب کرداهداف تجاری یا اهداف دیگر به کار نرفته باشند و بتوان واحدهای خورشیدی را در آن 

 ضا استمتمرکز بر تقا  passiveمتمرکز بر تأمین و فناوری  activeفناوری

های خورشیدی بر اساس روش دریافت، تبدیل و توزیع نور خورشید و کنترل انرژی خورشیدی در سطوح  فناوری 

و همین به دو دسته مختلف سراسر جهان  استوا،  از  فاصله  و  active  یطور  تقسیم    passive )فعال(  )منفعل( 

ها و  خورشیدی، کلکتورهای گرمایی خورشیدی، پمپ ها، نیروی متمرکز  از فتوولتائیک   activeشوند. در روش می 

شامل انتخاب مصالحی با    passiveشود. روش های مفید استفاده می ها برای تبدیل نور خورشید به خروجی فن

ی هوا و قرار دادن موقعیت ساختمان در معرض نور خورشید  خواص گرمایی مناسب، طراحی فضاهایی برای تهویه 

های سمت تأمین هستند؛  دهند و متمرکز بر فناوری یدی فعال تأمین انرژی را افزایش می های خورش است. فناوری 

های سمت تقاضا درنظر  عنوان فناورینیاز به منابع جایگزین را کاهش داده و به   passiveهایکه فناوری درحالی 

 .شوند گرفته می 

 



 

 

 سازوکار تولید انرژی 

جهت دور  ها از یک الکترون  DC برق کنند. دررا تولید می   (DC)مستقیم، برق جریان   PVهای خورشیدیپنل

به جریان درمی  به مدار  از جریانآیند.  اشاره کرد.  می  DCعنوان یک مثال  باتری  با یک  تقویت المپ  به  توان 

 .گردند بازمی کنند و مجددا به قطب مثبت ها از قطب منفی باطری حرکت کرده از المپ عبور می الکترون 

 

 

شوند، این وضعیت مشابه سیلندر  ها در یک مسیر متناوب دچار نوسان می )جریان متناوب(، الکترون   ACدر برق

 کند.  تولید می   ACی سیمی حول یک آهنربا پیچیده شده باشد، ژنراتور برقموتور ماشین است. وقتی یک حلقه 



 

 

سنگی، باد و انرژی  ای، زغال آبی، انرژی هسته سوخت دیزلی، انرژی برق بسیاری از منابع متفاوت انرژی مثل گاز،  

 .توانند این نوع ژنراتور را کنترل کنند خورشیدی می 

استفاده    ACمتحده از برقی نیروی برق ایاالت های طوالنی، شبکه در مسافت  ACدلیل ارزان بودن انتقال برق به 

پنل می  که  است  در حالی  این  برق های خورشیکند.  که چگونه  تولید می  DCدی  اینجاست  کنند. حاال سؤال 

 .کننده استمنتقل کرد؟ پاسخ استفاده از مبدل یا معکوس   ACیرا به شبکه   DCتوان برقمی 

 

 ی خورشیدی کنندهعملکرد مبدل یا معکوس 

برق خورشیدی،  آرایه   DCمبدل  از  برقرا  به  را  آن  و  کرده  دریافت  خورشیدی  می   ACی  ند.  کتبدیل 

، وضعیت سیستم   ACبه  DCها در کنار تبدیل توانروند. مبدل ها مغزهای سیستم به شمار می کننده معکوس 

، تولید انرژی و ردیابی حداکثر توان را هم نمایش داده و از   DCو  ACازجمله ولتاژ و جریان موجود در مدارهای

 .کنند خطا جلوگیری می 

های میکرو  اند. ظهور مبدل ترین انواع مبدل بوده های مرکزی متداول دل گیری صنعت خورشیدی، مباز ابتدای شکل

بزرگ  از  در صنعتیکی  فناوری  تحوالت  به بود. مبدل  PVترین  را  پنل  هر  صورت مستقل  های میکرو عملکرد 

ی  گذارند. به این صورت هر پنل خورشید های مرکزی بر کل سیستم تأثیر نمی کنند و مانند مبدلسازی میبهینه 

کند. یکی از معایب دیگر مبدل مرکزی این بود که بروز مشکل روی یک پنل  حداکثر پتانسیل خود را ارائه می 

آرایه  کل  عملکرد  آن(  شدن  کثیف  یا  سایه  در  آن  گرفتن  قرار  مثال  )برای  مختل  خورشیدی  را  خورشیدی  ی 

  گیهای موجود در سیستم خورشیدی خانهای میکرو ازجمله مبدل ساخت. مبدلمی 

 Equinox SunPower   که یک پنل خورشیدی مشکلی داشته باشد، ین مشکل را حل کردند. درصورتی ا

 .دهند های خورشیدی بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می ی آرایه بقیه 

 

 عملکرد سیستم پنل خورشیدی

تابد.  بهتر است این مفهوم با یک مثال توضیح داده شود. در ابتدا، نور خورشید به پنل خورشیدی روی سقف می 

  DCی برقکننده کنند تا در معکوس کننده جریان پیدا کند. معکوس تبدیل می   DCها انرژی را به جریانپنل

توان از این برق برای تأمین نیروی یک خانه استفاده کرد. این  عدی می ی بکند، در مرحله تبدیل می   ACرا به 

 افتد؟  اما ساعاتی که شما در خانه نیستید چه اتفاقی می . صرفه و بهینه استبه انرژی ساده و پاک، مقرون 

https://us.sunpower.com/homeowners/equinox-home-solar-systems/


 

 

ت، در  یا مثال هنگام شب که سیستم خورشیدی، قادر به تولید برق نیست چه کار باید کرد؟ جای هیچ نگرانی نیس

  توان از سیستماین شرایط می 

  metering net استفاده کرد. این سیستم یک نوع سیستم معمولیPV   مبتنی بر شبکه است که در ساعات

تواند از  کننده می گردد. مصرف مازاد دوباره به شبکه بازمی کند، بنابراین انرژی  اوج روز انرژی بیشتری را تولید می 

نسبت انرژی ارسالی به انرژی دریافتی از   net meter .انرژی اضافه در هنگام شب یا روزهای ابری استفاده کند 

را ثبت می  انرژی خورشیدی وجود دارد که  کند. در مقیاس گسترده شبکه  برای  نیروگاهی  نوع سیستم  تر، سه 

 :اند ازعبارت

 ی خطیسیستم متمرکزکننده  •

 )بشقاب/موتور(  dish/engineسیستم •

 یا برج نیرو   power towerسیستم •

کند. آوری می های مستطیلی و سهموی جمع ی خطی انرژی خورشید را با استفاده از آینه سیستم متمرکزکننده 

کنند که در طول  ها( متمرکز می هایی )گیرنده لوله شوند، نور خورشید را رو  ها به سمت خورشید منحرف می آینه 

کند. سپس از این جریان داغ برای  ها را گرم می شده، جریان سیال داخل لوله اند. نور منعکسها قرار گرفته آینه 

 .شودمنظور تولید انرژی برق استفاده می جوشاندن آب در یک ژنراتور معمولی توربینی به 

 

 

کند. این سیستم با هدف  ها استفاده میای مشابه بشقاب بزرگ ماهواره از یک بشقاب آینه  dish/engine سیستم

اند. های مسطح ساخته شده که در یک شکل بشقابی کنار هم قرار گرفته ها، از ترکیبی از آینه حداقل سازی هزینه 

آوری  ی گرمایی گرما را جذب و جمع رنده کند، گیی گرمایی هدایت می سطح بشقابی نور خورشید را به گیرنده 

 کند.  کند و سپس آن را به ژنراتور موتور منتقل می می 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Net_metering


 

 

است.   موتور استرلینگ رودبه کار می   dish/engineهایترین نوع موتور گرمایی که امروزه در سیستم متداول 

کند. سپس از این نیروی  ها و تولید نیروی مکانیکی استفاده میجایی پیستون این سیستم از سیال داغ برای جابه 

 .شوداندازی ژنراتور یا تناوبگر و تولید برق استفاده می مکانیکی برای راه 

نیرو برج  آینه  (Power tower) سیستم  از  مسطح  و  بزرگ  بخش  یک  خورشیدی  از  ردیابی  به  های  موسوم 

ها برای متمرکز کردن نور خورشید روی یک گیرنده در قسمت باالی برج استفاده  هلیوستات تشکیل شده که از آن 

ی بعدی از این بخار در یک  شود، در مرحله کند. از سیال داغ موجود در گیرنده برای تولید بخار استفاده می می 

کنند.  عنوان سیال داغ استفاده می های نیرو از بخار یا آب به برج شود. بعضی  ژنراتور توربینی معمولی برق تولید می 

سازی انرژی و انتقال گرمای نمک مذاب نیترات از این ماده  های ذخیره ی دیگر به دلیل قابلیت های پیشرفته طرح 

یا هنگام    سازی گرمایی امکان توزیع برق در روزهای ابریسازی انرژی یا ذخیره کنند. قابلیت ذخیره استفاده می 

 .کند شب را هم فراهم می 

 

 فناوری نمک مذاب  

آوری شده توسط برج خورشیدی  سازی گرمایی برای حفظ انرژی جمع عنوان روش ذخیره توان به از نمک مذاب می 

تولید برق در آب  یا هنگام شب به کار می استفاده کرد که درنهایت برای  بر اساس پیش وهوای بد  ها بینیرود. 

ی  درجه   ۲۸۸شود. و تا  گراد ذوب میی سانتیدرجه   ۱۳۱درصد است. نمک در دمای    ۹۹ن سیستم  بازدهی ای

ها به داخل  ماند. نمک مایع از طریق پنل سازی سرد به حالت مایع باقی می ی ذخیره گراد در یک محفظه سانتی

رسد. در  گراد می ی سانتیدرجه   ۵۶۶شود، در این کالکتور دما به  کننده( خورشیدی پمپ می یک کلکتور )جمع 

شود تا بخار داغ را برای توربین یا ژنراتور در هر  مپ می صورت نیاز به برق نمک داغ به یک ژنراتور بخار معمولی پ

 .سنگی، نفتی و ... فراهم کند ای، زغالکدام از واحدهای نیروی هسته 

 

 کاربردهای انرژی خورشیدی 

، نور روز   passiveفتوولتائیک، گرمایش )های صنعتی، تجاری و مسکونی مشابه استفناوری خورشیدی ساختمان

توانند از انواعی استفاده کنند که کاربرد خانگی ندارند. این  های غیرمسکونی می البته ساختمان .(و گرمایش آبی

ی هوا، گرمایش و سرمایش خورشیدی هستند. در ادامه به صورت مختصر به انواع کاربردهای  ها شامل تهویه فناوری 

 :انرژی خورشیدی در مقیاس خانگی و صنعتی اشاره شده است

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine


 

 

  passiveی خورشیدیدودکشی خورشیدی )دودکش گرمایی( یک سیستم تهویه  :سرمایش، تهویه گرمایش،  

کند. با  است که از یک محور عمودی تشکیل شده است. این محور بیرون و درون ساختمان را به یکدیگر وصل می 

به داخل ساختمان می گرم شدن دودکش هوای داخل ساختمان هم گرم می  را  و هوا  ازشود  و    کشد.  گیاهان 

ای برای کنترل گرمایش و سرمایش خورشیدی استفاده کرد. اگر گیاه در  عنوان واسطه توان به درختان فصلی می 

های کنند و در زمستان شاخه های آن در طول تابستان سایه تولید می بخش جنوبی ساختمان قرار بگیرد، برگ 

 .کنند لخت و بدون امکان عبور نور را فراهم می 

کنند.  سازی استفاده می کردن و پاستوریزه  های خورشیدی از نور خورشیدی برای آشپزی، خشک جاقا: آشپزی

 .های انعکاسیهای پنلی و اجاقای، اجاقهای جعبه شوند: اجاقی عمده تقسیم می این وسایل به سه دسته 

آبتصفیه   می : ی  خورشیدی  تقطیر  فرآیند  آببا  از  آشامیدنتوان  آب  بدمزه  یا  بار  شور  اولین  کرد.  تولید  ی 

ی تقطیر خورشیدی در مقیاس  های عرب قرن شانزدهم به این فناوری دست پیدا کردند. سپس پروژه دانشیمی

 .در الس سالیناس شیلی آغاز شد  ۱۸۷۲تر در بزرگ 

ی  های پیشرفته روش ی معماری بر طراحی ساختمان تأثیرگذار بوده است.  نور خورشید از ابتدای تاریخچه : معماری

برنامه  و  یونانی معماری خورشیدی  توسط  ابتدا  در  و چینی ریزی شهری  رفتند، آن ها  به کار  برای حداکثر  ها  ها 

 .ساختند های خود را به سمت جنوب می استفاده از نور و گرما ساختمان

های گرمایش، نورپردازی  شود و سیستمسازی کامپیوتر استفاده می های جدید طراحی خورشیدی از مدل در روش 

ها ها، فنمانند پمپ   activeشوند. تجهیزات خورشیدیی یکپارچه ارائه می ی خورشیدی در یک مجموعه و تهویه 

 .باشند و عملکرد کلی سیستم را بهبود دهند   passiveتوانند مکملی برای طراحیجایگزینی میهای قابلو پنجره 

 

وری  سازی انرژی خورشیدی دریافتی و افزایش بهره دنبال بهینه کشاورزی و باغبانی به صنعت  . کشاورزی و باغبانی

گیری سطری، ارتفاع متناوب بین سطرها و ترکیب  شده، جهتبندیهای زمان هایی مثل چرخه واحدها است. روش 

رای حداکثرسازی  ی برداشت محصول کمک کنند. در بعضی نقاط کشاورزها بتوانند به توسعه های گیاهی می گونه 

ها را از طریق گرم  کنند. این دیوارها سرعت رسیدن میوه ای استفاده می جذب انرژی خورشیدی از دیوارهای میوه 

مرور  شدند؛ اما به دهند. دیوارهای اولیه عمود بر زمین و به سمت جنوب ساخته می ها افزایش می داشتن آن نگه

دار استفاده شد. انرژی خورشیدی عالوه بر پرورش در دیگر  های شیب زمان، برای جذب بهتر نور خورشید از دیوار

کشی و خشک کردن کودهای کشاورزی  کاربردهای کشاورزی مثل پمپ کردن آب، خشک کردن محصوالت، جوجه 

دارد. گلخانه  نقش  تبدیل می هم  به گرما  را  نور خورشید  از  ها هم  بسیاری  پرورش  امکان  این شرایط  در  کنند. 

 .شودصورت طبیعی فراهم می ه محصوالت ب 



 

 

های خورشیدی بوده است. بعضی وسایل  ی ماشینتوسعه   ۱۹۸۰ی  یکی از اهداف مهندسین از دهه : ونقلحمل

از پنل  از جمله تهویه نقلیه  نیروی اضطراری  برای خنک کردن فضای داخل  های خورشیدی برای تأمین  ی هوا 

 .دهند خت را کاهش می کنند و به این صورت مصرف سوماشین استفاده می 

واکنش: تولید سوخت  اجرای  برای  انرژی خورشیدی  از  استفاده  فرآیندهای شیمیایی خورشیدی  های شیمیایی 

فرایندها میمی  این  به سوختکنند.  را  انرژی خورشید  قابلتوانند  قابل ذخیره های  و  تبدیل کنند.  انتقال  سازی 

های تولید  تقسیم کرد. فناوری  فوتوشیمیایی و ترموشیمیایی نوع  توان به دوهای شیمیایی خورشیدی را می واکنش 

 .گیرند های انرژی خورشیدی را در برمیای از پژوهش بخش گسترده  ۱۹۷۰ی هیدروژن از دهه 

 های مطرح دنیا نیروگاه 

های انرژی خورشیدی در مقیاس وسیع شناخته  ی پروژه عنوان پیشتازان توسعه چین و هند به   ۲۰۱۷در ژوئن  

های های مالی دولت و افزایش نگرانی متحده وجود رکود اقتصادی به لطف تشویق شدند. میزان تقاضای انرژی ایاالت

متحده قرار دارند؛ اما  از ایاالتها در خارج  ترین نیروگاه محیطی عمومی در حال افزایش است. اگرچه بزرگ زیست

 .دو نیروگاه در کالیفرنیا و نیومکزیکو در دست احداث هستند 

 

 

 نیروگاه تنگر چین، بزرگترین نیروگاه خورشیدی دنیا 

 

تواند تسلط اروپا بر بازار انرژی خورشیدی را کاهش دهد و تعادل ایجاد کند. ازجمله  احداث این دو نیروگاه می 

 :توان به موارد ذیل اشاره کردهای بزرگ و وسیع دنیا می نیروگاه 

 

 



 

 

 مگاوات ۶۴۸نیروگاه خورشیدی کاموتی هندوستان، با تولید توان   .۱

 .کیلومتر را پوشش داده است ۱۰مگاوات تقریبا  ۶۴۸تأسیسات کاموتی، تامیل نادو با ظرفیت تقریبی 

 پارک خورشیدی لونجیاواکسیا دام )چین(  .۲

ی خورشیدی  های انرژی خورشیدی در مقیاس وسیع است. در یک مزرعه این پارک خورشیدی از جدیدترین پروژه 

رود این مزرعه  هکتار پنل خورشیدی نصب شده است. انتظار می  ۳۰۰در شهر سیکسی در استان شرقی ژیجانگ،  

خانوار را تأمین    ۰۰۰٬۱۰۰از تقریبا  تواند انرژی موردنیگیگاوات برق تولید کند، این میزان می  ۲۲۰در یک سال  

 .کند 

 مگاوات(  ۹۰۰پارک خورشیدی کورنول اولترا مگای هندوستان ) .۳

مگاواتی    ۶۴۸ی باالتری نسبت به نیروگاه  مگاوات، در رتبه   ۹۰۰این پارک با فراهم کردن ظرفیت نیروی خورشیدی  

 .گیرد فرنیا قرار می مگاوات( در کالی  ۵۵۰)با ظرفیت   Topazدر تامیل نادو و نیروگاه

 مگاوات(  ۱۰۰۰نیروگاه خورشیدی داتونگ چین )  .۴

ترین نیروگاه خورشیدی دنیا خواهد بود. به نقل از آمار دولتی، از  نیروگاه داتونگ چین، پس از تکمیل شدن بزرگ 

مگاوات برق را تولید کرده است که برابر با بیش از   ۸۷۰، داتونگ توان کلی  ۲۰۱۷ی  تا ژانویه  ۲۰۱۶تاریخ جوالی 

 .شودمیلیون وات در ماه می   ۱۲۰

 مگاوات(  ۱۵۰۰خورشیدی تنگر چین )پارک  .۵

ی خورشیدی  ترین نیروگاه خورشیدی جهان است که به دیواره مگاواتی در ژونگی، بزرگ   ۱۵۴۷نیروگاه خورشیدی  

دهد و  کیلومتر را پوشش می   ۷۰۰٬۳۶ی طبیعی و بایر است که  چین هم معروف است. بیابان تنگر یک منطقه 

 .درصد از کل منطقه(  ۳.۲منطقه را اشغال کرده است ) کیلومتر از این  ۱۲۰۰نیروگاه خورشیدی 

 ** 

 های مطرح خورشیدی ایران نیروگاه 

تا    ۵/ ۴روز سال در بیش از دوسوم مساحت خود و متوسط تابش    ۳۶۵روز آفتابی از مجموع    ۳۰۰ایران باوجود  

ی انرژی خورشیدی است. طبق  کیلووات ساعت بر مترمربع در روز یکی از کشورهای با پتانسیل باال درزمینه   ۵/۵

کیلومترمربع، امکان نصب    ۲۰۰۰انجام داده، در مساحتی بیش از    (DLR)مطالعاتی که مرکز هوافضای آلمان

 .هزار مگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود دارد  ۶۰بیش از  



 

 

 :ی خورشیدی به این شرح استهای انجام شده در حوزه ای از فعالیت ارش وزارت نیرو خالصهبنا به گز

کیلووات تا مرحله تولید بخار و انجام    ۲۵۰احداث نیروگاه حرارتی خورشیدی سهموی خطی شیراز به ظرفیت   .۱

خمکاری شیشه و تولید    ی فناوری ساخت و تست قالب مربوط به آینه کلکتور نیروگاه شیراز،تحقیقات در زمینه 

های  اندازی نیروگاه های سهمی، ایجاد پتانسیل علمی، فنی و تربیت کارشناسان ماهر برای طراحی و ساخت و راه آینه 

سیستم  ساخت  و  آینده  در  خورشیدی  نرم بزرگ  و  کنترلی  در  های  خورشیدی  کلکتورهای  کنترل  افزارهای 

  های حرارتی خورشیدیهای حرارتی خورشیدی در خصوص نیروگاه نیروگاه 

  کیلووات ۳۸۶خانوار روستایی( جمعاً به ظرفیت   ۳۵۸رسانی به رسانی فتوولتائیک به روستاها )برق برق  .۲

  کیلووات در منطقه سرکویر سمنان ۹۷اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی طراحی، نصب و راه  .۳

  کیلووات متصل به شبکه در طالقان ۳۰اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی طراحی، نصب و راه  .۴

 کیلووات در منطقه دربید یزد   ۵اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی طراحی، نصب و راه  .۵

  حال انجام( مطالعه و پژوهش برای تسلط بر فناوری طراحی و ساخت دیش استرلینگ خورشیدی )در .۶

زمینه  .۷ و  کشور  اطلس خورشیدی  تهیه  و  سنجی  پتانسیل  نقشه انجام  تهیه  تابش  سازی جهت  پتانسیل  های 

  (DLR)خورشیدی ایران با سازمان فضایی آلمان

های خیابانی فتوولتائیک، پمپ آب کش  طراحی، ساخت و نصب انواع سیستمهای برق خورشیدی نظیر چراغ  .۸

  ، تجهیز یک منطقه مرزی، روشنایی تونل به کمک سیستمهای فتوولتائیکبرای مصارف کشاورزی 

  نازکهای خورشیدی سیلیسیم الیه مطالعه و ساخت اتصاالت اهمیک برای سلول  .۹

کیلووات و همچنین    ۵کننده( متصل به شبکه با توان  طراحی، تدوین دانش فنی و ساخت اینورتر )معکوس  .۱۰

 کیلووات   ۱.۵اینورتر متصل به شبکه بدون ترانس با توان  

های تجدید پذیر  سنجی فنی، اقتصادی کاربرد و طراحی سیستمهای هیبرید انرژیمطالعات شناخت، امکان .۱۱

  توده و خورشیدی( در ایرانزیست -یک فتوولتای-دیزل -)باد

  های نو طالقاناحداث پارک خورشیدی در سایت انرژی  .۱۲

گیری از  کیلووات با بهره   ۵۰۰منظور افزایش ظرفیت  طراحی مفهومی نیروگاه هیبریدی خورشیدی شیراز به  .۱۳

 کلکتورهای پیشرفته سهموی خطی )در حال انجام( 

 کن خورشیدی شیرینهای آب مطالعه انواع فناوری  .۱۴



 

 

 کن و اجاق( در منطقه جنگلی آرمرده گرم های انرژی خورشیدی )آب کنندگان سیستم ارزیابی رفتار مصرف  .۱۵

  ه روش دسیکنت جامد خورشیدیتن خورشیدی ب  ۵طراحی و ساخت دستگاه تبرید   .۱۶

عنوان هشتمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان  نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد به   ۲۰۱۰ازاین در سال  پیش

کرد. این  شناخته شده بود. اولین بار بود که نیروگاهی از ترکیب انرژی خورشید و گاز طبیعی در جهان استفاده می 

داری و در شرایط ایزو به  برنیروگاه با دانش متخصصان ایرانی ساخته شده است و مجموع ظرفیت آن در زمان بهره 

 .رسید مگاوات می   ۳۰۸

مگاواتی    ۶۰۰منظور احداث یک نیروگاه  شهریور ماه سال گذشته، وزارت نیرو به   ۲۹به گزارش تسنیم در تاریخ  

عنوان ششمین خورشیدی با شرکت کورکس انگلیس به توافق رسید. این نیروگاه در صورت تکمیل و احداث به 

 .جهان شناخته خواهد شد نیروگاه بزرگ خورشیدی 

 

 مزایا و معایب انرژی خورشیدی

های  دنبال جایگزینی کربن، بسیاری از کشورها به ازاندازهی تغییرات آب و هوایی بر اثر نشر بیش با تهدید فزاینده 

برای سوخت تمیز  تمام جایگزینانرژی  میان  از  فسیلی سنتی خود هستند.  انرژی خورشیدی  های  انرژی،  های 

های  درصدی قیمت پنل  ۸۰زایا و معایب و کاهش  حال، با درنظر گرفتن مبیشترین هزینه را داشته است. بااین

آینده انرژی خورشیدی  انرژی  خورشیدی در پنج سال گذشته،  این  مزایای  ازجمله  ی درخشانی خواهد داشت. 

 :کرد توان به موارد زیر اشاره می 

 پایداری

ای فسیلی تاریخ  هاینکه سوخترود. با های فسیلی به شمار می انرژی خورشیدی جایگزین پایداری برای سوخت 

انرژی خورشید حداقل چند میلیارد سال در دسترس خواهد بود اما  براین، هرروز   .انقضا دارند؛  هزار    ۷۳عالوه 

ی انرژی در کل جهان است.  برابر بیشتر از مصرف روزانه   ۰۰۰٬۱۰رسد که  تراوات انرژی خورشید به سطح زمین می 

 .سازی شودموردنیاز آن پیاده  زم است فناوریبرای استفاده از این منبع انرژی عظیم تنها ال

 

 

 



 

 

 تأثیر کم بر محیط 

با سوخت  انرژی خورشیدی بر محیط در مقایسه  انرژی گاز گلخانه تأثیر  این  ای  های فسیلی، بسیار کمتر است. 

نمی  اگرچهمنتشر  ندارد.  سوخت  احتراق  به  نیاز  آن  به  مربوط  فناوری  زیرا  گرمایی  نیروگاه  کند  های 

به  (CSP) خورشیدی فناوری  نوع  اساس  بر  و  آب  دلیل مصرف  از  به  استفاده  غیربهینه هستند،  نسبتا  کاررفته، 

برای تولید    (PV)های خورشیدی فتوولتائیکتواند بازدهی را افزایش دهد برای مثال سلول فناوری مناسب می 

 .برق نیازی به آب ندارند 

 

 استقالل انرژی 

ی  کننده تواند هر کشوری را به یک تولید زآنجاکه نور خورشید در اغلب کشورهای دنیا فراوان است، بنابراین می ا

ها را افزایش دهد. انرژی  انرژی بالقوه تبدیل کند و وابستگی کشورها به انرژی را کاهش دهد و از طرفی امنیت آن

تر برای مثال با  های کوچک دهد؛ بلکه در مقیاس نمی  خورشیدی تنها در سطح ملی امنیت و استقالل را افزایش

 .توان نیروی برق موردنیاز هر خانوار را تأمین کردها هم می های خورشیدی روی بام خانه نصب پنل 

 

 معایب

کند. به  ترین مشکالت فناوری خورشیدی، این است که تنها هنگام تابش خورشید انرژی تولید می یکی از بزرگ 

ای برای  هزینه های کم نگام شب یا در روزهای ابری ممکن است تأمین انرژی مختل شود. اگر روش این معنی که ه

توانند  های آفتابی طوالنی می ساز نخواهد شد، زیرا دوره سازی انرژی وجود داشته باشد این مسئله مشکل ذخیره 

اضافه  فناوری خو  انرژی  از پیشتازان  آلمان یکی  مثال  برای  تولید کنند.  توسعه را  بر  ی  رشیدی، در حال حاضر 

 .کند تا این مشکل را برطرف کند سازی انرژی کار می ذخیره 

 



 

 

 خرابی زمین 

های  وحش است. بااینکه سیستم های انرژی خورشیدی، آسیب به زمین، فرسایش و از بین رفتن حیاتیکی از نگرانی 

برای تولید هر    PVهای بزرگممکن است سیستم های ثابتی نصب کرد، اما  توان در محل را می   PVخورشیدی

جریب زمین نیاز    ۱۶.۵تا    ۴برای تولید همین میزبان به    CSPجریب زمین و تأسیسات  ۱۰تا    ۳.۵مگاوات برق به  

ها ها و بزرگراه های کم کیفیت یا در امتداد جاده توان تأسیسات را در بخش داشته باشند. برای حل این مشکل می 

 .نصب کرد

 د مصالح کمبو

هست    PVحال این مشکل فناوریهای خورشیدی به مصالح نادری در تولید خود نیاز دارند. بااینبعضی فناوری  

طور  برای مثال بسیاری از مصالح نادر و کمیاب محصوالت جانبی فرآیندهای دیگر هستند و به   .CSPنه فناوری

 .اند مستقیم از معدن استخراج نشده

های خورشیدی را باال برده و به افزایش  های حاصل در نانو فناوری بازدهی سلول و پیشرفت  PVبازیافت مصالح

ای در حل این مشکل  ها با فراوانی بیشتر بتوانند نقش عمدهکنند اما شاید یافتن جایگزینتأمین توان کمک می 

 .ایفا کنند 

پرهزی بازارها  بعضی  در  و  دارد  معایبی  خورشیدی  فناوری  برای  بااینکه  مناسبی  بسیار  جایگزین  اما  است،  نه 

سازی  ی فناوری در افزایش بازدهی و ظرفیت ذخیره های آیندههای فسیلی است. مشکالت هزینه با پیشرفت سوخت

ی  ی آینده برای توسعه   ی برداشت گرما و نور خورشید، انگیزه حل هستند. با درنظر گرفتن سودهای بالقوه قابل

 .خواهد رفتانرژی خورشیدی باال 

 

 منبع: سایت زومیت  
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