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  چكيده
  

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در دو دهه گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است.عواملي چون شرايط زيست محيطي، 
محققان را واداشته تا به بررسي و شناخت هرچه بيشتر انرژي هاي نو روي  ،محدوديت منابع سوخت فسيلي و گرمايش زمين

در اين ميان انرژي خورشيدي به عنوان يكي از پاك ترين و در دسترس ترين نوع انرژي هاي تجديد پذير و با  آورند.
لذا شناخت و ارزيابي پتانسيل جهاني و منطقه اي انرژي خورشيدي امريست  كاربردهاي متنوع همواره مورد توجه بوده.

  ضروري.

انسيل انرژي خورشيدي خواهيم پرداخت. اين مساله براي كشور ايران نيز در اين مقاله به بررسي آماري جهاني و منطقه اي پت
  بررسي خواهد شد.

  

  

  : انرژي هاي نو، انرژي خورشيدي، انرژي هاي تجديدپذير، نيروگاه خورشيديكلمات كليدي

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا

 

  

 .مقدمه1

 61Qبه  2050ين مقدار تا سال ا [1]) برآورد شده.( 11Qحدود  2000تا  1950ميزان تقاضاي انرژي دنيا از  
را تامين مي كند، كه تنها مزيت اين سوخت ها مصرف راحت آنها  50Qتا  30Qمقدار منبع انرژي فسيلي دنيا  .خواهد رسيد

مي باشد. اما معايب مهمي همچون آلودگي محيط زيست و تاثير بر پديده گلخانه اي را به همراه دارند. لذا شناخت و بررسي و 
هاي نو و تجديد پذير از قبيل انرژي خورشيدي، باد، زمين گرمايي، گداخت هسته اي و... بسيار حائز اهميت  از انرژي استفاده

  مي باشد.

انرژي خورشيد يكي از منابع تامين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است كه از ديرباز به      
كيلووات ساعت  قرار گرفته است. به طور متوسط خورشيد در هر ثانيه هاي گوناگون مورد استفاده بشر  روش

رسد.  اين بدان  % آن به سطح زمين مي47انرژي ساطع مي كند. از كل انرژي منتشر شده توسط خورشيد، تنها در حدود 
  كند. دريافت مي Btuميليون   60معني است كه زمين در هر ساعت، تابشي در حدود 

فسيلي در دل  هاي   انرژي ناشي از احتراق كل سوخت برابر با تمام  يعني انرژي ناشي از سه روز تابش خورشيد به زمين      
توان انرژي مورد نياز يك قرن را  توان نتيجه گرفت كه در اثر تابش خورشيد به مدت چهل روز، مي زمين است و بنابراين مي

پايان، پاك و رايگان  توان تا حدودي از اين منبع انرژي بي كلكتورهاي خورشيدي مي ذخيره نمود. بنابراين با به كارگيري
  [2] هاي فسيلي صرفه جويي نمود. استفاده كرد و تا حد بسيار زيادي در مصرف سوخت

  از مزاياي انرژي خورشيدي مي توان به موارد ذيل اشره نمود:

  .انرژي بي پايان1

  .كامال پاك2

  .منبع رايگان3

  ه جويي در سوخت هاي فسيلي.صرف4

  

  .انرژي خورشيدي2
خورشيد يك راكتور همجوشى هسته اى است كه با همجوشى اتمهاى هيدروژن كار مي كند و به طور پيوسته مقدار بسيار   

  )1زيادى انرژى را در منظومه شمسى منتشر مي كند. (شكل 

بر پرتو خورشيد در لبه خارجى اتمسفر مي رسد،     مقدار متوسط انرژى تابشى خورشيد كه به يك متر مربع سطح عمود
  [3] .مي باشد كه به آن ثابت خورشيدى گفته مي شود 
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  [3].عملكرد خورشيد1شكل

  . وضعيت فن آوري انرژي خورشيدي3
 پتانسيل جهاني انرژي خورشيدي    3.1

ن برابر نياز بشر به انرژي مي باشد، اما محدوديت هايي از قبيل راندمان انرژي حاصل از تابش خورشيد بر سطح زمين چندي   
  مبدلهاي انرژي و همچنين محدوديت هاي اقتصادي مانع از حداكثر استفاده از اين منبع بزرگ شده است.

 فني پتانسيل ردبرآو .است قابل توجهي پذير، مقدار تجديد انرژي ساير منابع با مقايسه در انرژي خورشيدي فراوانيميزان 
   [4]ارائه شده است. 2 در شكل و اقيانوس، زيست توده، زمين گرمايي باد گزينه هاي در مقابل انرژي خورشيدي

 كاهش براي فن آوري هاي كليدي انرژي هاي تجديدپذير و تامين منبع بزرگترين دهنده نشان انرژي خورشيدي در اين شكل
  .است جهان سراسر در انتشار كربن
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  [4]: ارزيابي پتانسيل فني انرژي هاي تجديد پذير 2شكل 

همانطور كه مشاهده مي شود انرژي خورشيد و باد به ترتيب داراي بيشترين پتانسيل استفاده در سراسر جهان مي باشند.بهره 
نتيجه توليد كمتر دي اكسيد كربن را برداري از اين منابع تجديد پذير مي تواند صرفه جويي در استفاده از ذخاير فسيلي و در 

  به همراه داشته باشد.

انرژي خورشيدي را مي توان به دو روش نيروگاهي و غير نيروگاهي استفاده كرد.مي توان براي كاربردهاي متنوعي مانند توليد 
تم تهويه و... از آن بهره الكتريسيته، نمك زدايي و آب شيرين كن، كاربردهاي گلخانه اي، گرمايش و سرمايش بيمارستان، سيس

  برد.

  

  

  انرژي خورشيديمنطقه اي  پتانسيل   3.2

عواملي چون محدوديت ذخاير فسيلي، خطرات زيست محيطي سوخت هاي فسيلي، ازدحام جمعيت، رشد اقتصادي و ضريب 
ي انرژي خورشيدي و مصرف ما را به سمت استفاده از انرژي هاي تجديد پذير سوق مي دهد.لذا ارزيابي پتانسسيل منطقه ا

و جانسون و  2000كه توسط راگنر در سال  1مقايسه آن با نياز هر منطقه امريست ضروري، از اين رو اطالعات جدول 
  تهيه شده، بسيار حائز اهميت مي باشد.  2004همكارانش در سال 

  

  

  

  

  

 [5]انرژي خورشيدي ساالنه  پتانسيل .1جدول

 

Max(mtoe) Minimum (Mtoe)      منطقه
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 مناطق

 برآورد
از انرژی  فنیپتانسيل 

 خورشيدی
انرژی اوليه منبعکل 

کل انرژی
  استفاده شده نھايی

انرژی برق 
نھايی استفاده 

شده

نفتتنميليون (Mtoe)معادل
 1 2 3 4 

3 193.8 605.4 23,215.7 افريقا

8 621.1 980.1 12,553.7 اتحاد جماھير شوروی

2 89.2 138.9 10,146.1 نيوزيلند واستراليا 

36 1,799.4 2,612.2 7,824.5 و کاناداآمريکا 

4 329.9 503.3 7,308.6  خاور ميانه

6 315.2 500.4 6,534.8 جنوبی مرکزی وی آمريکا

17 902.3 1,735.2 4,987.1 کشور چين

4 199.1 537.3 4,643.1 ھندوستان

25 1,359.1 1,875.7 1,633.7 اروپا

8 350.9 530.5 86.0 ژاپن

18 1,048.0 1,915.2 8,340.4 ديگر نقاط جھان

Total 80,738.9 11,433.8 6,892.8 1,291.8 

176,950.8 4,322.3  آمريكاي شمالي
80,833.8 2674.6 و كارائيب التينامريكا 
21,826.3 597.0 غرب اروپا

3,677.5 95.5 شرقي و مركزياروپاي 
206,681.4 4,752.1 سابقاتحاد جماهير شوروي 
264,112.8 9,838.6 آفريقا و شمالخاور ميانه 
227,528.6 8,859.5 آفريقاصحراي كشورهاي جنوب 
23,736.7 9,79.1 آسيااقيانوس آرام 
31,975.3 907.4 آسياي جنوبي
98,743.8 2,746.2 آسيامنطقه مركزي 
54,040.4 1,719.4 OECD

جمع كل37,491.6 1,190,107.6
  

از  ٪4د كه كه پوشش تنها بررسي زمين مورد نياز براي بهره برداري از انرژي خورشيدي براي تامين برق به اين نكته اشاره دار
سطح بيابان جهان، با تكنولوژي سلول هاي فتوولتائيك،  توانايي توليد برق به اندازه كافي براي پاسخگويي به مصرف انرژي در 

  [6]جهان را داراست. 

ي صفحات درصد از جرم زمين اروپا، پوشش داده شده با ماژول ها 0,71به طور مشابه، برآوردها نشان مي دهد كه تنها 
 [7]خورشيدي برق ، مصرف برق كل قاره را تامين خواهد كرد.

  

  [8]خورشيدي پتانسيل به متصل شبكه هاي با مقايسه در برق و تقاضاي انرژي اي منطقهبرآورد  .2جدول
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  پتانسيل منطقه اي انرژي خورشيدي در ايران 3.3

كيلو وات  5يت جغرافيايي و بهره مندي از مناطقي كويري داراي ميانگين ساالنه تابش خورشيدي به ميزان كشور ايران نيز به دليل موقع
 [9]ساعت در روز مي باشد.

  كيلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمين زده شده مي شود. 2200تا  1800اين ميزان تابش در نقاط مختلف ايران بين 

 [10] .در ايران را نشان مي دهد متوسط تابش ساليانه خورشيد 2شكل 
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  [10]. متوسط تابش ساليانه خورشيد در ايران2شكل         

  

توسط وزارت نيرو با اقدام روي پروژه زمين  1354در كشور ايران كار بر روي انرژي هاي تجديد پذير براي اولين بار در سال 
 [11]راه اندازي شد. 1372وزارت نيرو در سال گرمايي آغاز و اداره انرژي هاي تجديد پذير توسط 

مگاوات شامل دو واحد نيروگاه  467هكتار و به ظرفيت كل  900نيروگاه سيكل تركيبي خورشيدي يزد، در زميني به مساحت 
مگاواتي است كه در نوع خود از  17مگاوات به همراه بخش خورشيدي  132مگاوات و يك واحد بخاري  159گازي به ظرفيت 

ت تلفيق مزرعه خورشيدي با سيكل متعارف، نخستين نمونه در جهان است. اين نيروگاه به منظور توليد برق، در سال جه
، فناوري نيروي خورشيدي متمركزده از برداري رسيد. در اين نيروگاه از انرژي خورشيدي، با استفا خورشيدي به بهره 1388

هشتمين نيروگاه بزرگ خورشيدي در  2010شود. نيروگاه خورشيدي يزد، در سال  براي تكميل فرآيند تبخير آب استفاده مي
دهد. بلندي برج خنك  هاي خود قرار مي هكتار را تحت پوشش آينه 50روگاه، حدود يش خورشيدي نبخ .است جهان بوده

 [12]متر است.  113كننده اين نيروگاه نيز 

عدد كلكتور در  48نيروگاه خورشيدي شيراز مشتمل بر دو سيكل بخار، روغن و مزرعه كلكتورهاست. مزرعه كلكتورها از    
متر مي باشند كه درهشت مسير  4/3متر و پهناي  25هر يك از كلكتورها داراي طول  .تر قرار داردم 150×90زميني به ابعاد 

كيلووات افزايش  285با توجه به مجموعه قديم و مجموعه جديد ظرفيت بخش خورشيدي به حدود  . موازي قرارگرفته اند
بنابراين در مجموع نيروگاه به صورت هيبريد   .هد شديافته لذا كمبود بخار براي توربين از طريق يك بويلر كمكي تامين خوا

  [13] .بوده و در شب فقط از طريق بويلر بخار توربين تامين خواهد شد

نيروگاه خورشيدي مشهد مجهز به سامانه ردياب است به طوري كه صفحات آن از طلوع تا غروب آفتاب به صورت خودكار    
 110كيلووات است كه با افزايش تعداد پانل ها ظرفيت آن به  43يت اين نيروگاه در مقابل خورشيد نگه داشته مي شود. ظرف

 [14] .كيلووات افزايش خواهد يافت

  

  

  

  خورشيدي فن آوري هاي انرژيخصوصيات  4
سال پيش  2000انرژي خورشيدي براي هزاران سال توسط بشر مورد استفاده قرار گرفته شده است. به عنوان مثال، در   

 خورشيدي براي استخراج نمك از آب دريا ساخته شده بود.  تاسيسات

امروزه، وسعت كاربرد انرژي خورشيدي شامل مجموعه اي متنوع از فن آوري است كه شامل خشك كردن محصوالت  
  توليد برق با استفاده از سلول هاي فتوولتائيك مي شود .        كشاورزي تا 

ن به دو دسته عمده تقسيم كرد: توليد مستقيم برق از نور خورشيد با استفاده از اثر فن آوري هاي انرژي خورشيدي را مي توا
  فتوولتائيك و توليد انرژي حرارتي.

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا

 

 [15] انرژي خورشيدي هاي آوري فن از بنديطبقه  .3جدول

فعاليت هاي خورشيدي 
خورشيدي 

 (PV) فتووالتائيكغيرفعال
 حرارتي خورشيدي

 غير الكتريكي برقي
 

   متمركز

(> 200 kW)

Concentrating PV 

arrays (CPV) 
حرارتي مركز 

 (CSP) خورشيدي

 

 هاي آب گرممنطقه 

 

 توزيع بزرگ مقياسدر 

(>20kW) ساختمان تجاري  
  

 آب گرم هايسيستم 
تجاري

 

 توزيع كوچك مقياسدر 

(<20kW)  تجاري وساختمان مسكوني PV 
  

 آب گرمايش يهاسيستم 
مسكون هاي مجتمع

 و گرمايش

 خنك سازي

 

غيرمتصل به 
شبكه

سيستم هاي خانگي 
 خورشيدي

  
روشنايي 

روزانه
  

 هاي برنامهاولين .است محبوب تر انرژي خورشيدي هاي آوري فن ميان در باال فن آوري با (PV) خورشيديفتوولتائيك 
 [16]شد. استفاده براي توليد برق ماهواره هاي فضايي در، 1950اواخر دهه  از، PV خورشيدي كاربردي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  [18] 2008-1992در سالهاي  PV.رشد تاسيسات 3شكل
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از  پانزده سال مدت به تقريبا يافت.  گسترش 1970در دهه  شوك هاي نفتي پس از از اين تكنولوژي برنامه هاي كاربردي
 محموله هاي در سال در ٪15 حدود در رشد روند داشت،پيشرفت چشمگيري ن PV، صنعت 1999 سال تا 1983

  [17]  .توولتائيكف

 براي سيستم هاي برق روستايي آف گريد سيستم هاي خانگي خورشيدي و برنامه هاي كاربردي مانند، 1990اوايل دهه 
د اختصاص داده بازار را به خو ٪11حدود ، شبكه به متصل هاي سيستم) وقدرت حجم اساسبر درصد از بازار( 20حدود 
  )3(شكل.بودند

، 1998 و 1995سال هاي بين . است قابل مشاهده شد انرژي خورشيدي بازار تركيب در تغيير اساسي، 1990اواسط دهه  در
از  ٪23 آن را به كه هنگامي، خارج از شبكه سيستم تحت الشعاع شبكه به متصل هاي سيستم بازار از سهم، براي اولين بار

در سال .پايداري دارد رشد چشمگير نرخ ، متصل به شبكه PVظرفيت بعد   .از آن زمان به.[17]شد  بزرگ PV تاسيسات
، 5.1GW از حدود رشد حال در، 2006در سال  رشد پايداري قابل توجهي دارد بطوريكه اين بازار 2008و  2007، 2006

  [19].  2008تا پايان  GW 13 و عبور از 2007در سال  GW 7.8رسيدن به 

  مزايا و معايب سيستم هاي فتوولتائيك:

 نصب و راه اندازي سيستم ها راحت و قابل استفاده در توان هاي مختلف مورد نياز -

 حداقل نياز به تعمير و نگهداري(در مقابل سيستم هاي سنتي و ديزل) -

 حفظ صيانت از منابع سوخت هاي فسيلي كشور -

 عدم آلودگي محيط زيست و عدم آلودگي صوتي -

 ودن هزينه هاي سرمايه گذاري اوليهباال ب -
  

  .نتيجه گيري5
بررسي آماري به خوبي بيانگر ميزان قابل توجه پتانسيل انرژي خورشيدي در كل جهان مي باشد. همچنين پيشرفت هاي 

شد. با توجه كشورهاي پيشرفته در اين زمينه مانند اسپانيا، آمريكا و ژاپن خود دليلي بر اقتصادي و مفيد بودن اين انرژي مي با
به پتانسيل باالي كشور ايران در برخورداري از تابش انرژي خورشيدي، مي توان از اين انرژي به نحو احسنت استفاده 

  نمود.اميد است كه شاهد رشد چشمگير نيروگاه هاي خورشيدي در كشورمان باشيم. 
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