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  چكيده

 و كرده ذخيره سلولهايي در را خورشيد اشعه در موجود انرژي خاص، تكنولوژيهاي از استفاده با خورشيدي پيل

اثرات منفي زيست محيطي لذا از اين نظر سوختي پاك محسوب شده و فاقد  .نمايد مي تبديل انرژي الكتريكي به

اين مقاله به منظور بررسي تمامي ابعاد بكار گيري سلول هاي خورشيدي جهت تامين انرژي بر اين اساس  .است

  . صورت گرفته است

طرح روستاهاي خورشيدي در بسياري از  .استفاده مي شودده است و از منابع متعدد داخلي روش تحقيق اسنادي بو

هزينه اوليه آن ها توسط اين . سازمان هايي همچون يونسكو عهده دار انجام آن هستندت كه نقاط دنيا اجرا شده اس

مي . نگهداري آنها ارزان قيمت مي باشد, سازمان تامين شده و با توجه به اينكه اين طرح ها هزينه سوخت ندارند

 .را مثال زددر غرب چين  و داگاسكاردر ما, در شمال نامبيا  ,آفريقاتوان نمونه هاي متعددي همچون نمونه هايي در 

كم مي كنند و طبعاٌ اثرات زيست محيطي  فوقاين طرح ها هزينه استفاده از سوخت هاي فسيلي را در مناطق 

افزايش امكان استفاده از برق ارزان در منازل و در نتيجه كاهش مصرف سوخت هاي ضمناٌ موجب . كمتري دارند

مي شود سالمت خانوارها كه به خاطر استفاده از اين سوخت ها در منزل مورد كه باعث  مي شوندزيستي در خانه 

  . يابد بهبود, تهديد است

  

  سوخت ارزان, محيط زيست, روستاهاي خورشيدي:لمات كليديك
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 دومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست

  مقدمه

گسترش انرژي هاي نو به لحاظ امكانات اقتصادي و كاهش تدريجي منابع فسيلي مورد توجه برنامه ريزان 

در اين راستا انرژي خورشيدي يكي از منابع بي پاياني است كه باالخص با توجه به موقعيت . است قرار گرفته

كه احداث اين  با وجودي. خاص اقليمي كشور ما مورد توجه متخصصان انرژي و برنامه ريزان قرار گرفته است

عنوان روستاهاي خورشيدي  ولي در ايران پروژه هايي با ,نيروگاه هاي خورشيدي محدود به منطقه خاصي نيست

  .در حال اجرا مي باشد كه از همكاري سازمان هاي مختلفي همچون يونسكو برخوردا شده است

روستاهاي خورشيدي ايده اي است كه امروزه در جهان به لحاظ اثرات مثبت زيست محيطي و تاثيرات 

مورد توجه بسياري از سازمان ها , ي گذاردم... مناسبي كه بر توسعه روستاهاي فروق از طريق ارايه انرژي برق و 

در ايران نيز طرحي تحت عنوان توسعه روستاهاي خورشيدي در . و كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است

در اين راستا در اين مقاله به بررسي اثرات . اجرا شده يا در حال اجرا است نحال اجرا است كه نمونه هايي از آ

  . اين طرح پرداخته مي شود مثبت و مشكالت پيش روي

  ضرورت سوخت هاي پاك در نواحي روستايي

انرژي، انرژي  اين نوع. اولين ويژگي انرژي خورشيدي در اين است كه تمام نشدني و پايان ناپذير است

را متناسب با نيازها مي توان  ظرفيت آن. تميزي است و هيچ آسيبي به محيط زيست و جامعه بشري نمي رساند

در كوير از . بيشترمناطق مركزي و كويري ايران سرشار از منابع انرژي خورشيدي هستنداز طرفي  .كردطراحي 

انرژي خورشيدي  اما هزينه تبديل. و نيم هكتار زمين، در هر ساعت مي توان يك مگاوات انرژي توليد كرد يك

هزار تومان به ازاي هر كيلووات 70ا ت60 كه اين رقم بايد به) هزار تومان450تا  250(به برق، بسيار باال است 

پاسگاه مركزي گز يك صفحه فتوولتاييك نصب  ,در خراسان جهت تأمين برق مورد نيازبه طور مثال . برسد

درست مانند گل (ساعت يك بار رو به خورشيد چرخانده شوند شده است كه براي توليد انرژي بايد هر چند

  .  ] 1[هاي آفتابگردان

آلودگي هواي , ه با گردآوري و پخت و پز با سوخت هاي زيستيطاقتصادي در رابجدا از مشقت هاي 

خصوصاٌ براي سالمتي زنان و كودكان , درون خانه ها كه بر  اثر استفاده از چنين سوخت هايي ناشي مي شود

جنگل , عالوه بر آن جمع آوري مكرر سوخت هاي زيستي منجر به صدمه ديدن محيط زيست. خطرناك است

دشت هاي پر درخت و زمين هاي زراعي مي شود و در عين اينكه راندمان اين سوخت ها عمدتاٌ پايين  ,ها

  .]2[است

  انرژي خورشيدي

انرژي موجود در , اين انرژي يكي از انواع انرژي هاي تجديد پذير است كه با كاربرد تكنولوژي خاص

سيستم توليد الكتريسيته از نور . ته تبديل مي نمايداشعه خورشيد را در سلولهايي ذخيره كرده به انرژي الكتريسي
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يدي تشكيل شده است كه اين سلولها انرژي خورشيدي را مستقيماٌ به انرژي شاز سلول هاي خور 1خورشيد

به نام سلولهاي خورشيدي خوانده مي , الكتريكي تبديل مي نمايند و چون منبع انرژي آنها از خورشيد است

  .]3[شوند

 سلولهايي در را خورشيد اشعه در موجود انرژي خاص، تكنولوژيهاي از استفاده با يخورشيد انرژي

 خورشيدي، انرژي از برق توليد شيوه هاي متداولترين از يكي .مينمايد تبديل انرژي الكتريكي به و كرده ذخيره

 , بودند شده تكميل و ابداع فضايي كاربردهاي براي اصل در كه اين سيستمها. مي باشد فتوولتائيك سيستمهاي

 فوتوالكتريك اثر تكنولوژي، اين در اوليه اصول. كنند تبديل مي الكتريكي انرژي به مستقيما را تابشي انرژي

 .شوند جدا ماده از الكترونها تا باعث مي گردد نور آن طي و شد داده توضيح اينشتين بوسيله بار اولين كه است

 و ولتاژ سلولها، اين زيادي از تعداد كردن موازي و رديف با و شده ادهاستف هاديها نيمه خواص از روش اين در

شكل  و سيليكون هادي نيمه بلورهاي حقيقت در فتوولتائيك سلولهاي .آيد مي بدست نظر مورد جريان

 فوتون يك برخورد با كه بطوري ,گيرد مي انجام آنها روي عملياتي و شده پردازش كه هستند آن غيربلوري

 مي بوجود الكتريسيته جريان نتيجه در و شده خارج مدار از الكترون سيليكون، سلول سطح يك به خورشيدي

 و شوند مي جدا خود ميادين از و تحريك نور بوسيله الكترونها ,كريستال مي شود وارد نور كه هنگامي .آيد

 كامل اليه دو بين مدار كه يصورت در .آيد مي پتانسيل بوجود اختالف سلول پايين و باال وجوه ميان نتيجه در

 .شود مي ناميده فتوولتائيك كه مكانيسم آورد مي بوجود را مستقيمي جريان پتانسيل اختالف اين آنگاه شود،

 .دارند نيز را خورشيد تابش غيرمستقيم از استفاده قابليت مستقيم، تابش از استفاده بر عالوه خورشيدي سلولهاي

 به PV ، حفاظت سلولهاي براي و گرفته قرار توجه مورد بسيار كوچك ابعاد در سلولها اين از استفاده امروزه

 سلولهاي محيط، برابر در سلولها PV روش در .شوند مي درآورده مدول بصورت و شده متصل يكديگر

  .]4[كنند مي تبديل الكتريكي انرژي به درصد 25 تا 5 راندمان با را خورشيد نور تشعشي انرژي خورشيدي

  

  
  ]4[خورشيدي سلول در انرژي تبديل نحوه - 1شماره لشك

                                                             
1
 photovoltaic system   
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هدف از ايجاد روستاهاي خورشيدي باال بردن آگاهي عمومي نسبت به كاربرد انرژي خورشيدي در 

منابع انرژي ندارند از آنجايي كه حدود دو ميليارد نفر در سراسر جهان دسترسي به    .عرصه هاي مختلف است

نياز جمعيت كثيري از افراد كه درفقر زندگي مي كنند مثمر ثمر واقع  اين طرح مي تواند در جهت تامين

  .]5[يونسكو در معرفي اين طرح و اجراي آن در سطح جهاني نقش مهمي ايفا كرده است  .شود

مزرعه خورشيدي، نيروگاههاي مي توان از هر خورشيد   شرايط تابش  در ايران بسته به  

انتخاب در اين رابطه . كرد احداث  كيلو وات تا يك مگاوات 700  انحرارتي با تو  و يا  فتوولتائيك  خورشيدي

بر اساس شرايط توپوگرافي زمين، باد، كيفيت تابش و ساعات تابش در طول سال صورت مي   نوع نيروگاهها

تابش انرژي  ل سنجي در هر منطقه اقدام به تهيه اطلسيه منظور استفاده از فناوريهاي مناسب و پتانسب كهگيرد، 

در استفاده از انرژي خورشيدي به   نتايج اين اطلس مي تواند پتانسيل واقعي كشور. شده استرشيد در كشور خو

تفاده از اين فناوريها برنامه ريزي به اين ترتيب مي توان براي اس. صورت فتوولتائيك و يا حرارتي را مشخص كند

ه سراسري و در مناطق صعب العبور در دست روستاهاي دور از شبك  برنامه برق دار كردن  در حال حاضر   .كرد

در شكل  .]6[تحت پوشش اين شبكه قرار گيرد  ار روستاييخانو 634 طبق اين برنامه قرار است. استاجرا 

  .پتانسيل انژي خورشيدي ايران نشان داده شده است 2شماره 

  

  
  ]7[ پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران - 2شماره شكل

  

  ي خورشيدينمونه هايي از روستاها

 :كنيم آنها اشاره مي اي از طرح روستاهاي خورشيدي در بسياري از نقاط دنيا اجرا شده است كه به نمونه

انجام گرفته  كشور آفريقايي 24روستاي خورشيدي، توسط مراكز خيريه و  48در آفريقا طرح احداث 

  .است
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در  .اجرا در آمد ان ملل به مرحلهدر شمال نامبيا اين طرح با مشاركت يونسكو و برنامه توسعه سازم

  .]8[نفر تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند 3000ماالوي نيز 

با  «آمباسنيا مانينگوري«در ماداگاسكار طرح روستاي خورشيدي در منطقه دوردستي به نام 

شده  و نقل، انجام هاي حمل گذاري بر روي تجهيزات مورد نياز اين روستاي خورشيدي و تقبل هزينه سرمايه

  .]8[است

 .هاي خورشيدي نصب شدند روستا در غرب چين سيستم 142در  ,به كمك يك شركت

. الكتريسيته شدند هاي تبديل انرژي خورشيد، اين روستاها صاحب هاي سوالر يا همان سيستم نصب سيستم با

  .پرداخت شده است  ، سازمان اعتبارات نوسازي آلمان و مسئولين محليچين پروژه توسط وزارت دارايي  هزينه

 در اغلب. چاي خالي از سكنه است كينگ و چينگ هاي يونا، سينگ بخش وسيعي از استان, الزم به توضيح است

تر تا اولين جاده كيلوم 50كنند، روستاهايي كه تا  روستاهاي اين مناطق بيش از سي يا چهل خانواده زندگي نمي

البته دولت چين . بسيار باال است    مستلزم صرف هزينه رساني به اين روستاها جهت هم برق به همين. فاصله دارند

 رساني اين مناطق است، اما تا زماني كه برق به اين روستاهاي دورافتاده برسد برق  در حال تكميل زيربناي شبكه

  .]9[چندين سال ديگر طول خواهد كشيد

  ايرانروستاهاي كاربردهاي انرژي خورشيدي در 

به گرمايش خورشيدي براي تامين آبگرم مصرفي توجه  ,هاي متفاوت اين انرژي در ايران از ميان كاربري

  :اندازي دو نوع سيستم صورت گرفته است شده است كه اين كار از طريق راه

    ١هاي خانگي خورشيدي آبگرمكن .1

   ٢رشيديهاي عمومي روستايي خو حمام .2

. مساعدترين بخش براي كاربرد انرژي خورشيدي، بخش خانگي استهاي خانگي خورشيدي  آبگرمكن

استفاده از آبگرمكن  .تواند توسط انرژي خورشيدي تامين شود گرم مصرفي در اين بخش مي قسمت اعظم آب

 .دهد زن را كاهش ميبرابر به ازاي هر خانوار خطر تخريب اليه ا 13هاي برقي  خورشيدي نسبت به سيستم

اي  كيلوگرم گاز گلخانه500هاي آبگرمكن خورشيدي به ازاي هر خانوار كمتر از  محققان معتقدند سيستم

تن گاز 5/6هاي برقي ساالنه حدود  اين در حالي است كه سيستم .كند در هوا منتشر مي) اكسيدكربن دي(

اي يكي از عوامل اصلي تخريب اليه ازن و گرم  انتشار گاز گلخانه(فرستند اي به ازاي هر خانوار به هوا مي گلخانه

 ).شود مي... شدن بيش از اندازه دماي كره زمين است كه باعث باال آمدن آب درياها و وقوع سيل و 

شود كه امكان گازرساني وجود نداشته باشد و يا با  هاي خورشيدي بيشتر در مناطقي استفاده مي كنآبگرم

كرمان، هرمزگان، بوشهر، فارس و   هاي خراسان، يزد، هايي براي گازرساني مواجه هستند كه عمدتا استان سختي

                                                             
1Domestic Solar Water Heater 
2
 Solar Bath Water Heater 
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ن دالر يارانه در نظر گرفته شده ميليو8/48براي اجراي اين طرح حدودا . شود سيستان و بلوچستان را شامل مي

ميليون ليتر گازوئيل و مازوت 90هاي خورشيدي ساالنه حدود  هزار روستا به آبگرمكن است و با تجهيز يك

  .]10[شود جويي مي صرفه

در اين روش به . هاي عمومي روستاي خورشيدي است من حما,در ايرا 1ديگر كاربرد انرژي خورشيدي

كنند و آبگرم  ي فسيلي تجديدناپذير حمام را با استفاده از انرژي خورشيدي گرم ميها جاي استفاده از سوخت

براي اين روش كافي است روستا از . شود كه نمونه آن حمام استاد درگناباد است حمام نيز از اين طريق تامين مي

روستايي  يك نمونه حمام 3در تصوير شماره  .]10[جمعيت كافي و حمام عمومي فعال برخوردار باشد

  .خورشيدي نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  
نصب شده در  محماو )چپ(خراسان-حمام روستايي خورشيدي نصب شده در روستاي فهندر - 3شماره شكل

 ]11[ )راست(غني آباد خراسان

  

  آب شيرين كن هاي خورشيدي

رج از كشور را از خا استفاده از انرژي رايگان ، هزينه هاي پايين تعمير و نگهداري و عدم وابستگي به

سيستمهاي خورشيدي بر اساس سيكلي است كه آب  نحوه عملكرد . استمزيتهاي آب شيرين كن خورشيدي 

مراحل تبخير و تقطير ، قطرات حاصل از تقطير پس از جمع آوري  يعني پس از انجام. در طبيعت طي مي كند

پس از عبور از صفحه شفاف وارد يونيت  بدين نحو كه انرژي تشعشعي خورشيد. دهد  آب شيرين را تشكيل مي

را  توسط سطح جاذب كامپوزيتي جذب شده و تبديل به انرژي حرارتي مي شود و آب داخل يونيت شده و

تقطير وارد لوله هاي  تبخير مي كند پس از اينكه بخارآب داخل يونيت به حد اشباع رسيد ، قطرات حاصل از

 . گندزدايي مي شوند U.V ت و در آنجا توسط المپهايجمع آوري شده و به مخزن آب شيرين هداي

ليتر است و به دليل انرژي خورشيدي بااليي كه در اين  11تا  5 ميزان توليد آب توسط هر واحد آب شيرين كن

 .برابر آب شيرين كن هاي موجود در بازار جهاني است 2توليدشان تقريبا  منطقه وجود دارد،

                                                             
1
 Solar bath water heater 



 ...نقش روستاهاي خورشيدي در 

شبكه برق  عالوه بر: بري وقفه اي در كار آب شيرين كن ها ايجاد نمي كند افزود به اينكه هواي ا وي با اشاره

روزهاي آفتابي انرژي  شهري تعدادي پانل خورشيدي در منطقه نصب شده كه داراي باتري ذخيره هستند و

  .]12[را تامين مي كنند خورشيد را ذخيره كرده و در مواقع ابري انرژي مورد نياز سيستم

  ق روستاييتامين بر

خانوار كه مشكل دوري  20استفاده از انرژي هاي نو براي برقدار كردن روستاها بخصوص روستاهاي زير 

اگر هزينه يك نيروگاه كوچك را براي اين امر در نظر بگيريم،   .از جاده دارند، يكي از چاره انديشي ها است

نيروگاه خورشيدي شيراز نمايش  4عكس شماره در  .]13[دار كنيم مي توانيم كل روستاهاي بدون برق را برق

  .داده شده است

  

  
  ]14[ نيروگاه خورشيدي شيراز - 4شماره شكل

  

  انرژى خورشيدى  يمحدوديتها

انرژى معمولى به دليل ماليات زياد است و دولت تالش زيادى براى ترغيب مردم  در كشورهايى كه هزينه

با آنكه كل . دارد ر براى سيستمهاى حرارتى خورشيدى كم دما رونقكند، بازا استفاده از انرژى خورشيدى مى به

تأامين انرژى جهانى در آينده داشته باشد،  منبع انرژى خورشيدى اين امكان بالقوه را دارد كه سهم عمده اى در

 .كند سال آينده بسيار محدود مى 20آن را در  داليل زيادى وجود دارد كه سهم استفاده از

يكى از محدوديتهاى عمده در . يابد الگوهاى مصرف و اولويتهاى ملى تغيير مى دوديت ، همراه بااهميت اين مح

تكامل يافته  انرژى خورشيدى ، عدم كارآيى اقتصادى سيستمهاى خورشيدى اوليه در برابر سيستمهاى استفاده از

ستگاههاى خورشيدى با د با سوخت فسيلى است كه با افزايش قيمت سوختهاى معمولى و اقتصادى تر كردن

در كنار محدوديتهاى اقتصادى . توان شتاب بخشيد مى حجم توليد بيشتر، گرايش به استفاده از اين گونه انرژى را

استفاده از آنرا با آموزش در محتواى فرهنگى زندگى مردم و به منظور  الزم است انرژى خورشيدى و مزيتهاى
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محور . سرمايه گذارى و توجه دولت به بخش خصوصى نياز دارد آنان وارد ساخت كه به ارتقاى سطح آگاهى

تعمير كاران بسيارى  معادله اجتماعى انرژى خورشيدى ، توسعه مهارتهاى فنى در ميان طراحان ، نصابان و ديگر

با توجه به دورنماى فراگيرى انرژى  .شوند از دستگاههايى است كه بطور وسيع در سراسر جهان توزيع مى

سال آينده  30براى سرمايه گذارى در انرژى خورشيدى كه در  و با توجه به كل سرمايه در دسترسخورشيدى 

توان رسيد كه انرژى خورشيدى دست  جهان محدود خواهد شد، به اين نتيجه مى درصد كل سهام انرژى 10به 

  .]15[تواند جانشين اصلى انرژى سوختهاى فسيلى شود نمى 2020سال  كم زودتر از

  گيري نتيجه

انرژي خورشيدي به عنوان يك نوآوري در نواحي روستايي منجر به توسعه با لحاظ كردن مسايل زيست محيطي 

در ايران نيروگاه هاي خورشيدي در نواحي روستايي در دو بعد ايجاد حمام خورشيدي و آب گرم كن . مي شود

برق در نواحي روستايي شود كه گسترش آن به عالوه اينكه مي تواند منجر به توليد . هاي خانگي كاربرد دارد

استفاده از اين نيروگاه ها ميزان مصرف سوخت هاي آلي را كاهش داده و از . توسعه را در روستاها به همراه دارد

  . اين طريق انرژي دوستدار طبيعت به حساب مي آيد

ح توليد اين نيروگاه ها تصور نبود فرهنگ مناسب و مشكالت خاصي چون سط, در مقابل به علت هزيينه هاي باال

با اين وجود . دور از ذهن است,  اينكه نيروگاه هاي خورشيدي بتواند تا مدت كمي گسترش بسيار بااليي يابد

مي توان از اين نيروگاه ها در حاشيه ديگر سوخت ها و در شرايط خاصي همچون دوري روستاها از مراكز 
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Abstract 
Solar cell save solar energy and change to electrical energy. Therefore it is clean and profit for environment.  

This paper study all dimensions of solar cells for using energy. 

Investigative method was documentary and used from references in this paper. Solar villages projects do in many 

countries that UNESCO institute is ones. Primary costs provides by UNESCO and maintenance costs is little 

because it doesn't need to fuel therefore it is cheep. Africa, north Namibia, west China and Madagascar are 

example. These techniques decrease fuel consumptions and therefore is good for environment. It increases 

consumption of  cheep electric in home and decreases biofuel in village. It help to improving sanitary villagers. 

 

Key words: Solar villages, Environment, Cheep fuel   

  

  

  

  

 


