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چکیده

نیاز روزافزون به انرژی از چالشهای کنونی پیش روی بشر است .اندک بودن منابع سوختهای فسیلی ،اهمیت انرژیهای نو و تجدیدپذیر
را مشخص میکند .انرژیهای تجدیدپذیر به وسیله فرایندهای طبیعی امکان بازگشت به طبیعت را دارند .از این رو ،میتوانند در بلند مدت
بهرهبرداری شوند و جایگزین سالمی برای سوختهای فسیلی باشند .خورشید بزرگترین منبع انرژی در دسترس است .با اینکه فاصله زیاد
زمین از خورش��ید ،میزان انرژی خورش��یدی جذب شده به وسیله زمین در یک ساعت برای تامین نیاز ساالنه جهان کافی است .البته ،پخش
انرژی خورشید بر سطح زمین یکنواخت نیست .میانگین میزان تابش در هر نقطه از زمین را «خورتاب» مینامند .توزیع در سطح گسترده و
تغییرهای دورهای مانند دالیل کم بودن سهم انرژی خورشید در تامین نیاز کنونی انرژی جهان است .با این وجود ،ایمن و رایگان بودن آن باعث
شده است که به عنوان جایگزین اصلی سوختهای فسیلی در نظر گرفته شود .روند سالهای اخیر و پیشبینیها این نکته را تایید میکنند.
فناوریهای نوین ،کاربردهای گوناگون و با صرفهتر از انرژی خورشید را شدنی کردهاند .سلولهای خورشیدی که قسمت عمده نیاز آتی برق
مصرفی جهان را تامین خواهند کرد ،نمونه خوبی برای فراگیر شدن بکارگیری انرژی خورشید است.

واژگان كليدي :انرژي ،سوختهای فسیلی ،انرژيهاي تجديدپذير ،خورشيد ،انرژي خورشيد ،سلول خورشيدي.
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 .1انرژيهاي تجديدپذير

1

در دنياي كنوني گفتمان انرژي ،تامين و مصرف آن از برجس��ته ترین
موضوع های پيش روي بش��ر اس��ت .با توجه ب��ه محدوديت منابع
انرژيهاي تجديدناپذير موج��ود بر روي زمين و بکارگیری بيرويه
از سوختهاي فسيلي كه آلودگيهاي زيستمحيطي بسياري به دنبال
داش��ته اس��ت ،اهميت منابع انرژي جايگزين كه سالمتر و مطمئنتر
باشند به خوبي مشخص است .هر چند تعاريف متفاوتي از انرژيهاي
تجديدپذير وجود دارد ،اما به بيان كلي به آن دسته از منابع انرژي گفته
ميش��وند كه پس از يك دوره زماني معين امكان بازگشت به طبيعت
را داش��ته باشند .دوره زماني ميتواند چند روز تا چند ده يا چند صد
سال باشد.
س��وختهاي فسيلي كه براي توليد دوباره به ميليونها سال زمان نياز
دارند در اين دسته قرار نميگيرند .در برابر انرژيهايي چون خورشيد،
زيس��تتودهها ، 2باد ،آب ،موج ،جزر و مد ،س��وختهاي زيستي  3و
 ...كه به وس��یله فرآيندهاي طبيعي طي مدت زمان به نسبت كوتاهي
بازتوليد ميش��وند ،از جمله انرژيه��اي تجديدپذيراند .در اين ميان
قصد داريم انرژي خورشيد را كمي گستردهتر بررسي كنيم.

 .2خورشيد

خورشيد منبع بزرگ انرژي و کم و بیش ،سرآغاز دیگر انرژيهاست.
براي نمونه؛ با تابش خورش��يد به زمين و گرم شدن آن ،اليههاي هوا
بين نقاط سرد و گرم به حركت در ميآيند كه اين جريانها باعث توليد
باد ميش��وند و اين رویداد ساليان سال است كه روزانه در همه نقاط
زمين روي ميدهد .ريش��ه سوختهاي فسيلي ،زيستتودهها و موج
را نيز ميتوان در خورشيد يافت .ولی ،براي نمونه؛ انرژي هستهاي كه
اجزاي سازنده هسته عناصر سنگين و پرتوزا چون اورانيوم را كنار هم
نگه ميدارد ،منشائي غير از خورشيد دارد.
خورش��يد ،ستاره مادر منظومه شمسي کم و بیش  5ميليارد سال پيش
ش��كل گرفت��ه و اكنون دوران ميانس��الي خ��ود را ميگذراند .جرمي
در ح��دود 2×1030كيلوگ��رم دارد .ک��م و بی��ش  70درصد جرم آن
را هيدروژن تش��كيل ميدهد .تخمين زده ميش��ود ك��ه دما در مركز
خورشيد مقدار باور نكردني  10تا 15ميليون درجه كلوين [ ]1باشد.
با توجه به اين دماي زياد و چگالي باال ،از تركيب چهار اتم هيدروژن،
يك اتم هليوم تشكيل ميشود .در اين فرآيند كه در اينجا به جزئيات
آن پرداخت��ه نميش��ود ،مقداري انرژي آزاد ميش��ود .در هر ثانيه کم
و بیش  2ميليون تن از جرم خورش��يد به انرژي تبديل ميش��ود .اين
توان بزرگ برابر  3/86×1026وات اس��ت .با توجه به جرم بی اندازه
زياد خورش��يد ،حتي با اين آهنگ مصرف نيز ميتواند کم و بیش تا

 5ميليارد سال ديگر به نورافشاني خود ادامه دهد .به دليل دوری زياد
زمين از خورشيد ( 150ميليون كيلومتر [ ،)]1تنها سهم ناچيزي از اين
انرژي به ما ميرسد.
ب��ه مقدار انرژي خورش��يد كه در هر ثانيه به صفحهاي به مس��احت
ي��ك متر مربع كه بر ف��راز جو زمين و عمود بر پرتوهاي خورش��يد
قرار گرفته ميرسد ،ثابت خورش��يدي 4ميگويند و مقدار آن 1365
وات بر متر مربع [ ]2است .با توجه به شعاع زمين (کم و بیش 6400
كيلومتر) ،اين شار فرودي به وسیله سطح گسترده ای جذب ميشود.
رویهمرفت��ه ،تواني كه به باالي جو ميرس��د کم و بیش  175پتاوات
( 175×1015وات) تخمين زده ميش��ود .نزديك به  30درصد آن به
فضا بازتابانده ميش��ود .باقي آن كه به وس��یله جو زمين ،اقيانوسها
و قارهه��ا جذب ميش��ود ،به طور میانگین در س��ال مقداری نزديك
به  3.850.000اگزاژول ( 3850000×1018ژول) انرژي خواهد ش��د.
انرژياي كه تنها در مدت يك ساعت به سطح زمين ميرسد ،بيش از
نياز ساالنه كل زمين است.

 .3خورتاب

ولی ،روي س��طح زمين اوضاع كمي متفاوت است .خورشيد بر همه
جا عمود نميتابد بلكه تابش در مناطق استوايي عموديتر و در مناطق
قطبي بس��يار مايل اس��ت .از طرفي محور دوران زمين به دور خود با
صفحه چرخش��ش به دور خورشيد زاويهاي در حدود  23/5درجه []1
ميس��ازد (علت بوجود آمدن فصلها ني��ز همين انحراف محور زمين
اس��ت) .بنابراين ،در طول سال زاويه تابش خورشيد در يك نقطه ویژه
روي زمين تغيير ميكند .براي نمونه؛ در نيمكره شمالي اول تير ماه (21
ژوئن) خورشيد بلندترين كمان را در آسمان ميپيمايد در حالي كه ،در
اول دي ماه ( 22دسامبر) اين كمان كوتاهترين است (شكل .)1
از سوي ديگر ،در طول شبانهروز هم ميزان انرژي دريافتي از خورشيد
متغير اس��ت .پوش��ش ابر ،ميزان غبار و آاليندهه��ا و  ...را نيز بايد به
نكات باال افزود .ب��ا در نظر گرفتن همه اين عوامل ،ميتوان میانگین
ميزان تابش در هر نقط��ه از زمين را اندازه گرفت .چنين نموداري را
خورتاب 5خواهيم ناميد [.]3
ش��كل  2نم��ودار خورتاب بين س��الهاي  1991تا  1993را نش��ان
ميدهد كه در  24ساعت شبانهروز و با احتساب دادههاي ماهوارههاي
هواشناسي بدست آمده است .همانطور كه از شكل پيداست ،مناطق
نزديك به استوا (براي نمونه؛ صحراي آتاكاما در شيلي با  275وات بر
مترمربع) بيشترين ميزان خورتاب ،و مناطق نزديك به قطبها كمترين
ميزان آن را دارند .در كشور ما نيز منطقه گندم بريان در كوير لوت از
جمله مناطقي است كه خورتاب بااليي دارد [.]4
1.Renewable Energies
2. Biomasses
3. Biofuels

4. Solar Constant
5. Insolation
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ش��كل  3مقايس��هاي بين منابع متفاوت مصرف جهان��ي انرژي را در
س��ال  2005نشان ميدهد .مطابق شكل قس��مت عمده نياز جهان از
س��وختهاي فسيلي (حدود  85درصد) بدست می آید و  15درصد
آن از انرژيه��اي تجديدپذي��ر .در اين ميان ،س��هم ان��رژي گرمايي
خورشيد تنها  0/5درصد است .نزديك به  0/04درصد انرژي مصرفي
را هم سلولهاي خورشيدي با تبديل مستقيم انرژي خورشيد به انرژي
الكتريكي تامين ميكنند.
شكل  .1موقعيتهاي گوناگون خورشيد در شهري در شمال
غرب تركيه در سه روز متفاوت از سال .كمان بااليي مربوط به
انقالب تابستاني ،پاييني مربوط به انقالب زمستاني است و كمان
مياني معتدل را نشان ميدهد.
)(Tunc Tezel: www.twanight.org

نكته چشمگیر ديگر در شكل اين است كه اگر كل سطح مناطقي كه با
نقاط سياه مشخص شدهاند با باتريهاي خورشيدي با بازده  8درصد
پوش��انده ش��ود ،توان الكتريكي توليدي برابر  18تراوات (18×1012
وات) ميشود كه براي تامين نياز كنوني جهان كافي است.

شكل  .3منابع گوناگون مصرف انرژي جهان در سال 2005
)(http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area

شكل  .2نمودار ميانگين تابش موضعي خورشيد
)(http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area

 .4سهم انرژي خورشيد در نياز جهاني انرژي

بااینکه اين توانائی زياد اس��ت ،دش��واری هائی در بکارگیری انرژي
خورش��يد وجود دارد .مهمترين دشواری ،گسترده بودن آن است .اين
انرژي بسيار رقيق است و جمعآوري آن به سازوبرگ های گسترده ای
نياز دارد .از اين رو ،انرژي خورش��يد در تامين انرژي جهان نسبت به
دیگر منابع سهم اندكي دارد.

با اين وجود ،بکارگیری انرژي خورشيد رو به افزايش است .كشورهاي
گوناگون در سرتاس��ر جهان با توجه به توانائ��ی های موجود به اين
سمت روي آوردهاند .پژوهش هائی براي جايگزين كردن اين انرژي
سالم به جاي سوختهاي فسيلي در دست انجام است و اقدام هائی
نيز صورت گرفته است .سياستهاي تشويقي براي وادار کردن عموم
به بکارگیری انرژي خورش��يد در مصارف خانگي ،صنعتي و تجاري
هماكنون در برخي از كش��ورها (براي نمونه؛ در تركيه) اجرا ميشود.
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برنامهريزيهايي نيز براي آينده در نظر گرفته شده اند .شكل  4ميزان
كل ان��رژي مصرفي جهان را از س��ال  2000تاكنون و پيشبينيها تا
س��ال  2050را نشان ميدهد .س��هم هر يك از انواع گوناگون انرژي
نيز در آن مش��خص ش��ده اس��ت .آنچنان كه از نمودار برميآيد ،نياز
بش��ر به منابع انرژي روز ب��ه روز افزايش مييابد .با توجه به محدود
بودن منابع سوختهاي فسيلي ،گرايش به بکارگیری انرژيهاي نو و
تجديدپذير ،پیشگیریناپذير به نظر ميرسد.
با اين وجود هر چند روند مصرف نفت و ذغالس��نگ به طور كلي
كاه��ش خواهد يافت ،ولی گاز طبيعي كه س��ابقه كمتري در مصرف
دارد ،همچن��ان به عنوان يك منبع مهم انرژي م��ورد بهرهبرداي قرار
خواهد گرفت .به گمان بس��یار ،سهم انرژي هستهاي و برقآبي كمتر
خواهد ش��د .از سوي ديگر ،افزايش چشمگيري در ميزان بکارگیری
انرژيهاي نوش��ونده پيشبيني ميشود .در اين ميان ،روشهاي نوين
در بهرهبرداري از انرژي موجود در زيستتودهها نقش مهمي خواهند
داش��ت .انرژي باد نيز مورد توجه اس��ت و به طور گس��تردهاي بکار
گرفته خواهد ش��د .ولی ،همان طور كه از ش��كل پيداست ،بيشترين
افزايش در بكارگيري انرژي خورشيد ،انتظار می رود .خورشيد منبع
ریشه ای تامين انرژي بشر در دهههاي آتي خواهد بود .قسمت عمده
ب��رق مصرفي در آينده با كمك انرژي خورش��يد توليد خواهد ش��د.
فناوريهاي نوین كه به س��رعت در حال پيشرفت و تكميلاند ،گرما
و نور خورش��يد را براي مص��ارف زیاد و گوناگون بكار خواهند برد.
روند افزايش بکارگیری انرژي خورش��يد دس��ت كم تا آخر اين سده
ادامه خواهد يافت.

 .5كاربردهاي انرژي خورشيد

بدون وجود خورش��يد زندگی بر روي زمين به شكل كنوني امكان بروز
نمييافت .تمام گونههاي گياهي ،جانوري و نوع بشر براي ادامه زندگي به
خورشيد وابستهاند .ميليونها سال است كه با برآمدن خورشيد موجودات
زنده تكاپوي روزانه خود را آغاز ميكنند و با غروب آن بيشتر اين تكاپوها
پايان مييابد .پرتو و گرماي آن براي فرايندهاي زیستی موجودات زنده
كامال ضروريست.بشر نيز از تابش خورشيد همواره بهره برده است .هر
كدام از ما ميتوانيم نمونه های زيادي از بکارگیری س��نتي نور و گرماي
خورشيد در زندگي روزمرهمان بيابيم .اين موارد همان طور كه پيشتر هم
بيان شد ،نقش اندكي در مصرف كنوني انرژي در جهان دارند .ولی ،امروزه
روشهاي ديگري براي بهرهوري از انرژي خورش��يد وجود دارد .ميزان
كارايي ،بازده و در دس��ترس بودن آنها هم روز به روز در حال افزايش
است .در زير برخي از آنها را بررسي ميكنيم.
 .5 .1پخت و پز
از س��ادهترين راههاي بكارگيري تابش خورشيد اين است كه آن را در
نقطهاي کانونی كنيم و گرمای فراوری ش��ده را بکارگیری نماييم .اين
گرما ميتواند به طور مستقيم براي پخت و پز بكار رود يا اينكه صرف
جوش��اندن آب شود .آبجوش بدست آمده در آشپزخانه قابل استفاده
است .اجاقهاي خورشيدي ،بشقابهاي بزرگ سهموي هستند كه نور
خورشيد را به سمت محفظه پخت بازتاب ميكنند .دما در اين محفظه
حتي تا  300درجه سانتيگراد هم ميرسد .اين اجاقها را طوري طراحي
ميكنند كه همواره خورشيد را دنبال كند .در مدلهاي نوین اين اجاقها،
هندسه بشقاب متناسب با دگرگونی های فصلي زاويه تابش خورشيد
قابل تغيير است .همچنين ،كانون ثابت در آنها كار پخت و پز را سادهتر
ميكند .نمونهاي از اين اجاقها كه در آن از بخار آب جوش براي پختن
غذا بکارگرفته ميشود در شكل  5ديده ميشود .اين روش در خشك
كردن خوراكيهايي كه نياز به خش��ك ش��دن دارند نيز ميتواند مفيد
باشد .براي نمونه؛ در محفظههاي عايقبندي شدهاي كه نور خورشيد در
آنها کانونی ميش��ود ،ميتوان خوراكيهايي مانند سبزی ها را خشك
كرد .گرمای باالي بوجود آمده در اين محفظهها حتي در پاستوريزه و
ضدعفوني كردن مواد غذايي كاربرد دارد.

شكل  .4سهم منابع مختلف انرژي و پيشبينيها تا سال 0502
)http://www.greensunrising.com/Graphs/
)BSWsolarConsumption.htm

در بخشه��اي آتی عل��ل كم بودن س��هم كنوني بکارگی��ری انرژي
خورش��يد و نيز داليل گرايش به بکارگیری بيشتر آن را بيان خواهيم
ك��رد .ولی ،اكنون برآنیم که به چند م��ورد از كاربردهاي آن بپردازيم
و پيش��رفتهائي كه در اين زمينه صورت گرفته است و راهكارهاي
فراگير شدن آن را بررسي كنيم.

شكل  .5اجاق خورشيدي

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Auroville_So)lar_Bowl.JPG
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 .5 .2تصفيه آب
دسترس��ي به آب س��الم و پاكيزه از نيازهاي نخستین همه جوامع است.
اگر بتوان انرژي خورش��يد را براي تصفيه آب بکارگرفت ،بس��ياري از
دشواری ها در اين باره رفع خواهند شد و هزينهها به مقدار چشمگیری
كاهش مييابند .امروزه ،افزون بر سازوبرگ های صنعتي پاالیش آب كه
ميتوانند نياز يك منطقه را تامين كنند ،دس��تگاههايي نيز براي مصارف
خانگي طراحي شدهاند .اين آبشيرينكنها ابعاد كوچكي دارند ،ترابری
آنها آسان است و براحتي در هر جايي کاربرد دارند .همچنين ،افزون بر
صرفه اقتصادي ،مصرف روزانه يك خانواده را برآورده ميكنند .شكل 6
نمونهاي از آنها را نشان ميدهد .در كشورهايي كه دشواری در دسترسي
به آب شيرين دارند ،از اين دستگاهها استقبال زيادي شده است .كشور ما
نيز با توجه به آب و هواي به نسبت خشك و مناطق كويري گسترده كه
هم خورتاب مناسب و هم آب شور دارد ،از توانائی بااليي در اين زمينه
برخوردار است .در اين ميان ،براي نمونه ميتوان به شمال منطقه خوزستان
و كنارههاي درياچه بختگان و درياچه مهارلو در استان فارس اشاره كرد.

ابري هم گرماي آب را نگهداری ميكنند.
 .5 .4نيروگاهها
انرژي خورش��يد را ميتوان در اندازه كالن در نيروگاهها بکارگرفت.
به اين منظور ،آرايهاي از آينهها را در منطقه گس��ترده ای بنا ميكنند.
جهتگي��ري اين آينهها را ط��وري تنظيم ميكنند كه نور خورش��يد
به باالي يك برج مركزي بازتاب ش��ود .انرژي کانونی ش��ده در اين
ناحيه ميتوان��د آب را تبخير كند .اين بخار آب داغ باعث چرخاندن
توربينها و س��رانجام برق فراوری ميشود .بزرگترين نيروگاه از اين
نوع در صحراي موجاوا  1در ايالت كاليفرنياي آمريكا قرار گرفته است
و توان��ي نزدیک به  354مگاوات دارد .تصويري از اين نيروگاه را در
شكل  7دیده ميشود .آرايش ديگر اين مجموعه ميتواند به صورت
رديفهاي خطي از بازتاب كنندههاي سهموي باشد كه لولههاي آب
از كانونشان ميگذرد و داغ ميشود.

شكل  .7نيروگاه خورشيدي فراوری برق

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:PS10_solar_pow)er_tower.jpg

شكل  .6آب شيرينكن خورشيدي

)(http://climatelab.org/Solar_Water_Treatment

ی گرمايشي
 .5 .3سامانه ها 
امروزه ،حجم زيادي از آب گرم مصرفي خانههاي برخي از كشورها
ب��ه وس��یله آبگرمكنهاي خورش��يدي تامين ميش��ود .صفحه های
خورشيدي نيز به عنوان سامانه هاي گرمايشي-سرمايشي خانه ها بكار
گرفته شدهاند .اين صفحه ها كه رنگ تيره دارند ،گرماي خورشيد را
ج��ذب ميكنند .درون آنها ش��بكهاي از لولههاي نازك قرار دارد كه
س��يالي حاوي ضدجوش در آن جريان دارد .گرماي جذب ش��ده ،به
وس��یله اين س��يال به انبار آب انتقال داده ميشود .به اين ترتيب ،دماي
آب را ميتوان تا بيش از  60درجه سانتيگراد باال برد .اين آب گرم براي
شستوشو و حمام کردن مناسب است .همچنين ،با اتصال آن به سامانه
شوفاژ خانه ،براي گرم كردن اتاقها ميتواند بكار رود .از آنجايي كه اين
انبارها عايقبندي ش��دهاند ،در تمام طول شبانهروز و حتي در روزهاي

در كورههاي خورش��يدي ،آينه مقعر يا س��هموي بس��يار بزرگي ،نور
خورش��يد را جم��عآوري ميكن��د .بزرگترين اين كورهها در فرانس��ه
س��اخته شده اس��ت و دما در مركز آن حتي به  3500درجه سانتيگراد
نيز ميرس��د.اين دماي باال در صنعت ،ب��راي ذوب فلزات كاربرد دارد.
در موارد آزمايش��گاهي ميتوان موادي كه براي نمونه در نيروگاههاي
هستهاي بکارگرفته ميشوند و بايد دماهاي باال را تحمل كنند ،را در اين
كورهها آزمايش كرد .كاربرد ديگر آن در تجزيه مواد است .براي نمونه،
ی مولكولهاي متان را ميش��كنند و هيدروژن بدست آمده در
پيوندها 
پيلهاي سوختي را بکار ميگیرند .تهیه نانومواد ،مانند نانوذرات روي يا
نانولولههاي كربني نيز در اين كورهها انجام پذیر است.
 .5 .5فراوری برق
بيش��ترين تمركز روي انرژي خورشيد در آينده ،تبديل مستقيم آن به
1. Mojave Desert
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انرژي الكتريكي است .فناوري س��لولهاي خورشيدي در اين مسير
راهگشا خواهد بود .اين سلولها امروزه در اسباببازيها ،چراغهاي
روشنايي خيابانها ،ماهوارههايي كه به دور زمين در حال چرخشاند
و  ...کارب��رد دارند .ریش��ه كار آنها بر پايه اثر فوتوالكتريك اس��ت.
جزئيات بيشتر در اين زمينه را بايد در متون تخصصي فيزيك حالت
جامد يافت .ولی ،اين سلولها را ميتوان از لحاظ فناوريهايي كه در
ساخت آنها بكار رفته به چند دسته كلي تقسيم كرد:
2
متمركزكنندههاي بسپيوندي ، 1فناوري اليههاي نازك  ،س��لولهاي
سيليس��يم بلوري��ن 3و  . ...فناوريهاي بكار رفت��ه در هر يك از اين
دس��تهها نيز تفاوتهايي با ه��م دارند.آنچه كه در مورد س��لولهاي
خورش��يدي مهم اس��ت ،بازده آنهاست .نخس��تین نسل سلولهاي
خورشيدي كه در دهه هفتاد ميالدي ساخته شدند ،بازدهي حدود 10
درصد داشتند [.]5
با پيشرفت دانش علمي و فني ،اين ميزان در حال افزايش است .امروزه،
در نمونههاي آزمايش��گاهي نوین ،بازده اين س��لولها به بيش از 40
درصد نيز رسيده است .شكل  8وضعيت برترين پژوهش های انجام
گرفته براي بهبود بازده سلولهاي خورشيدي را نشان ميدهد .هرچند
ت��ا فراوری انب��وه آنها در اندازه های ب��زرگ و صنعتي فاصله داريم
ولی ،آينده بس��يار اميدواركننده است .روند كنوني كه صرف ه اقتصادي
نيز به همراه داش��ته اس��ت ،گرايش به کاربرد سلولهاي خورشيدي
را افزايش داده اس��ت .ساخت وسايل ترابری خورشيدي شاهدي بر
اين مدعاست .طراحي نيروگاههاي خورشيدي فراوری برق در دست
بررس��ی است و نمونههايي از آنها هم اكنون در حال بهرهبردارياند.

سلولهاي خورشيدي قسمت عمده برق مصرفي جهان را در دهههاي
آتي فراوری خواهند كرد .چشماندازي كه براي آينده تصور ميشود،
خانه هائی اس��ت كه نياز برق ساكنينشان به وسیله سلولهايي تامين
ميشود كه در كنارشان گذاشته شده است.

 .6جمعبندي

انرژي خورش��يد به ميزان زياد موجود اس��ت ،ولی پخش گسترده و
رقيق آن دش��واریهايي در بکارگیری آن در پي دارد .مقدار آن نيز به
تناوب تغيير ميكند .براي زمانهايي كه تابش آن افت ميكند،چارهاي
بايد انديشيد .فناوريهاي مربوط به انرژي خورشيد اکنون گرانقيمت
هستند .هزينه نخستین راهاندازي دستگاههای بکارگیری آن تا اندازهای
باالست .زيرس��اختهاي الزم براي راه اندازی و گسترش طرحهاي
صنعتي و تجاري در اين زمينه ،سياستگذاريهاي كالن و همهجانبه
مي خواهد .با اين وجود ،انرژي خورش��يد س��الم و ايمن اس��ت .در
همه جا در دس��ترس و به آس��انی بکارگرفته می ش��ود .دستگاههای
آن اس��تهالك كم ،و دوام زياد دارند .امكان ايجاد شبكههاي كوچك
و محلي از آنها وجود دارد .انرژي خورش��يد پايدار و دائمي اس��ت.
س��رانجام ،همه اين عوامل باعث ميشوند كه انرژي خورشيد بهترين
منبع انرژي براي آيندگان باشد.

 .7قدرداني

در پايان الزم ميدانم از اس��تاد گرانقدر ،پروفسور يوسف ثبوتي بابت
حمايتها و راهنماييهاي ارزشمندشان قدرداني نمايم.

شكل  .8فناوريهاي ساخت و ميزان بازده سلولهاي خورشيدي

)(http://www.observatorynano.eu/project/filesystem/ images/2en.p04.jpg
1. Multijunction Concentrators
2. Thin-films Technology
3. Crystalline Silicon Cells
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