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هو انشاكم من االرض و استعمركم فيها......
او خدايي است كه شما را از زمين بيافريد و آباداني آن را به شما واگذاشت.
مقدمه
همانطور كه در شماره های قبل نيز بيان شد ،اين ماهنامه قصد دارد با زباني ساده مسائل مرتبط باا
توسعه پايدار و محيط زيست را با شما در ميان بگذارد .به زعم ما و با توجه به رسااتت انممان در
راستای توسعه پايدار ،ضرورت پرداختن به مقوالت و مباحا

زيسات محيطاي در جاات ارتقاا

سطح دانش زيست محيطي اهميت خاصي دارد .ماهنامه محيط و پسماند ابازاری بارای انعساا
فرهنگ سازی مباح

و

زيست محيطي مرتبط با فعاتيتاای انممن است كه با رويسرد توساعه پايادار

سعي بر تحقق اين مام دارد .اين ماهنامه آمادگي دارد مطاتا
محترم را با ذكر نام كارشنا

درياافتي از همسااران و كارشناساان

مربوطه درج نمايد.

چشم انداز توسعه ملي و راهبردهاي كالن

واژه توسعه پايدار در ادبيات برنامه ريزی ملي كشورها از حدود  51سال قبال در اجا

زماين (

ريو –  ) 5991مطرح گرديد  ،مفاوم توسعه پايدار دارای سابقه بيشتری اسات و عمادتاد در ب اش
های م تلف نظير باره برداری مناس

از زمين در كشاورزی كاربرد داشته است  .در اج

زمين

به كشورها توصيه گرديد راهبردهای ملي توسعه پايدار تدوين نمايناد كاه كشاورهای م تلاف باا
ديدگاهاای متفاوت ممموعه های تدويين و ارائه نمودند .در نشست جااني برای توسعه پايادار در
ژوهانسبورگ (  ) WSSD – 1001ت ش گرديد برنامه عمل برای راهبرد و اهداف توسعه پايادار
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تدوين گردد كه در سطح جااني به برنامه های دوساته با شعارهای مش ص از سال  1001تا 1010
منمر گرديد و در هر برنامه دو ساته ضمن بررسي چاتش ها در سال اول  ،اقدام باه تادوين برناماه
های ميان مدت و بلندمدت برای هر موضوع در سال دوم مي شود  .برنامه هاای فاود در نشسات
های ساتيانه كميته توسعه پايدار سازمان ملل (  ) CSDمورد بررسي قرار مي گيرد .
كشورهای جاان عمدتاد دارای برنامه های بلند مدت و ميان مدت نيز مي باشاند كاه بعًااد قبال از
طرح " راهبردهاي ملي توسعه پايدار براي كشورها " تدوين گشاته اسات  .يساي از چاتشااای
مام در برنامه ريزی كشورها ،نحوه هماهنگي و تلفيق راهبردهاای توساعه پايادار باا برناماه هاای
بلندمدت كشور مي باشد .
در ايران چشم انداز توساعه كشاور بارای  10ساال (  ) 5831-5101در ساال  5838باه تصاوي
باالترين مراجع تصميم گيری كشور رسيده است و براسا
تصوي

آن برنامه های ميان مدت پنمسااته باه

مملس شورای اس مي رسيده است كه اوتين برنامه بنام برنامه چاارم توسعه كشور ( -33

 ) 5831شروع گرديده است  .ع وه بر آن در سطح ك ن سياستاای كلي نظام نياز در ب اش هاای
م تلف به تصوي

مراجع تصميم گيری رسيده است .

در ايران  ،راهبردهای توسعه پايدار كه عمدتاد محورهای مام را بيان نموده است ،قبل از برنامه سوم
توسعه (  ) 5839-5838به تاييد شورای عاتي حفاظت محيط زيست رسيد وتي باه علات گساترده
بودن آن مقرر گرديد در مراجع عمومي تر تصميم گيری مانناد هياات وزياران و مملاس شاورای
اس مي به تصوي

برسد .در چشم انداز توسعه  10ساته كشور  ،سياستاای كلي و برنامه های سوم

و چاارم توسعه كشور تبصره ها و موادی برای تحقق اهداف زيست محيطي و توسعه پايدار مطرح
و تصوي

گرديد كه عناوين آن عبارتند از حفاظت و احياي منابع طبيعي  ،تبديل درآمدد نفدت و

گاز به دارايي هاي مولد  ،بهره برداري بهينه از منابع  ،دولت سبز ،بهينه سازي مصرف و كاهش
شدت انرژي  ،ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور  ،حفاظت از تنوع زيستي  ،اصالح نظدا بهدره
برداري از منابع طبيعي ،نظا يكپارچه بهدره بدرداري از مندابع آ

 ،بازچرخداني و اسدتفاده از

آبهاي غيرمتعارف و مديريت استفاده مجدد از پسابهاي تصفيه شده و سياست هاي پيشدييري و
كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه .
در اين راستا ،براسا

برنامه چاارم توساعه كشاور (  ) 5831-33و باا نگارش توساعه پايادار3 ،

موضوع (با زير موضوعاای مربوطه) كه متناس
تصوي

با اهاداف توساعه پايادار ماي باشاد ،تاياه و باه

كميته ملي توسعه پايدار رسيده است  .اين هشت موضوع (كاه در حاال حاضار در قاتا

كميته های فرعي كميته ملي توسعه پايدار در حال فعاتيت مي باشند) ،عبارتند از :
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 .5انرژي و آلودگي هوا شامل:
 -5-5باينه سازی و كاهش مصرف انرژی به ازا واحد توتيد و به حداقل رساندن توتيد پسماند
 -5-1كاهش آتودگي هوای  3ك ن شار كشور
 .1آ

و بهداشت محيط شامل:

 -5-1دسترسي مردم به آب ساتم ( خانگي و آشاميدني )
 -1-1ايماد و توسعه سيستم های دفع باداشتي به ويژه در مناطق روستايي
 -8-1تامين مراقبت های اوتيه باداشتي به ويژه در مناطق روستايي
 -1-1حفاظت از گروهاای آسي

پذير و برآوردن نيازهای اساسي باداشتي

 .8فقرزدايي و ساماندهي اسكان شهري و روستايي شامل:
 -5-8ساماندهي حاشيه نشين ها و اسسان غيررسمي
 -1-8احيای بافت های فرسوده
 -8-8توانمند سازی جوامع محلي  ،سازمان های مردمي  ،اقشار آسي

پذير و در معرض آساي

و

فراهم نمودن شرايط برخورداری مردم از حداقل ها
 .1كشاورزي و منابع طبيعي پايدار شامل:
 -5-1باينه سازی مصرف آب به ازا يك واحد توتيد محصوالت كشاورزی
 -1-1مديريت كمي و كيفي منابع خاك  ،آب و گياه
 -8-1كااهش ضاايعات كشااورزی  ،ماديريت مناسا

و اساتفاده ممادد از پساماندها در ب ااش

كشاورزی
 -1-1باينه سازی مصرف مواد شيميايي ( كود و سم )
 -1-1اقتصادی كردن توتيد كشاورزی
 -6-1بازچرخاني پساباا برای استفاده ممدد
 -3-1مديريت و باره برداری پايدار از جنگل و مرتع
 .1تنوع زيستي و توسعه گردشيردي طبيعي شامل:
 -5-1حفاظت از تنوع زيستي ( ژن و گونه ها )
 -1-1مديريت و باره برداری پايدار از اكوسيستم های آباای داخلي و تاالب ها
3

 -8-1مديريت و باره برداری سواحل و درياها
 -1-1مديريت و باره برداری اكوسيستم های خشسي
 -1-1توسعه گردشگری طبيعي و پايدار
 .6صنايع و معادن شامل:
 -5-6توتيد پاك تر و پايدار صنايع
 -1-6باره برداری پايدار معادن و صنايع تبديلي
 -8-6مديريت صحيح پسماندهای جامد و فاض ب های صنعتي ( مواد زايد خطرناك )
 .3آموزش و تحقيقات شامل:
 -5-3توسعه آموزش موردنياز توسعه پايدار
 -1-3توسعه تحقيقات موردنياز توسعه پايدار ( اص ح اتگوی مصرف ،باره وری سبز و ). . .
 .3مديريت و كاهش مخاطرات ( ريسك ) شامل:
 -5-3كاهش م اطرات ب يای طبيعي ( زتزته  ،سيل ،خشسساتي )
 -1-3مديريت م اطرات باداشتي
 -8-3مديريت م اطرات " زيست محيطي صنعتي كشاورزی "
دانستني هايي در مورد انرژي هاي تجديد پذير

انرژي باد


ظرفيت توتيد نيروگاه هاای باادی در جااان از  19095مگااوات در ساال  1001باه 31118
مگاوات تا ابتدای سال  1003رسيده كه رشد  81درصدی داشته است .



هزينه كل نيروگاه های بادی احداث شده در سال  1003باه  53ميلياارد ياورو (  18ميلياارد
دالر رسيده است ).



ظرفيت نيروگاه های بادی جاان تا سال  1050مي دی به  560هزار مگاوات افزايش خواهاد
يافت .



ظرفيت كل نيروگاه های بادی جاان در سال  1056به  111000مگاوات خواهد رسيد .



توربين سازان به ساخت توربين هاي سرعت متغير از نوع تغذيه دوبدل ماي پردازناد .ايان
توربين ها در ساتاای اخير بيشترين سام را در بازار توربين های باادی باه خاود اختصااص
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داده است و گزينه اول در بين ساختار با گيربسس محسوب مي شاوند  .ژنراتورهاای تذذياه
دوبل از يك ژنراتور اتقائي با روتور سيم پيچي شده تشسيل شده است و سيم پيچاي روتاور
آن با جاروئك و حلقه تذزان به خارج ماشين آمده و به صورت كنترل شده تذذيه ماي شاود.
ع وه بر استاتور كه مستقيماد به شبسه متصل است ،روتور نياز از طرياق ياك كاانورتر منباع
تذذيه به شبسه وصل مي گردد .به علت مزايای آن گرايش اغلا

تاوربين ساازان باه توتياد

توربين های تذذيه دوبل گيربسس دار نوع  Gمتمايل مي باشد.
بدين ترتي

با توجه به روند تذييرات تسنوتوژی به نظر مي رسد كه گزينه های پايش رو از جاات

مقايسه و انت اب مسانيزم به توربين های تذذيه دوبل گيربسس دار  DFIGو تاوربين هاای بادون
گيربسس با ژنراتورهای سنسرون (از انواع  DDSGيا  )DDPMمحدود مي شود  .هر چند حذف
گيربسس حمم ناسل را كاهش مي دهد اما همانطور كه پيش تر اشاره شد ژنراتورهای سانسرون در
توربين های بدون گيربسس شعاع بسيار بزرگتری نسبت به ژنراتورهای معموتي دارند كه اين خاود
موج

افزايش وزن وابعاد مي گردد .حداكثر قطر قابل تصور برای اساتاتور در حادود  1متار ماي

باشد .
ايستگاه های بادی با سرعت ساتيانه باالتر از  3متر بر ثانيه برای نص

توربين های بادی ،اقتصاادی

مي باشند  .توربين های بادی در سرعت زير  1متر بر ثانيه كار نمي كنند  .تاوربين هاای باادی 1/1
مي كردند.

مگاواتي و بيشتر در ارتفاع بيش از  500متر نص

مزارع بادی آمريسا در حدود  13بيليون كيلو وات ساعت از بارد را در ساال  1003توتياد خواهاد
كرد كه اين مقدار فقط بيش از يك درصد ذخيره برد و معادل برد  1/1ميليون خانه خواهد بود .در
سال  1003سي و چاار اياتت آمريسا با نيروی باد برد توتياد كردناد  .ايااالتي كاه ظرفيات رو باه
رشدی در به كارگيری از نيروی باد دارند عبارتند از  :تگزا

(  116مگااوات ) كاتيفرنياا ( 1189

مگاوات ) – مينسوتا (  5199مگاوات ) – تووا (  5138مگاوات ) -واشانگتن (  5568مگااوات ) .
پيش بيني مي شود كه تا سال  1009اياالت متحده از آتمان (كاه پيشارو در اساتفاده از انارژی بااد
است) ،پيشي گيرد.
چين نيز در سال  8801 ، 1003مگاوات به ظرفيت انرژی باد افزود كه رشد  511درصدی باازار را
طي سال  1006نشان مي داد  .در حال حاضر كل انرژی باد به كار گرفته شده با  1906مگااوات در
پايان سال  1003در رده پنمم قرار گرفته است  .از اين رو مت صصان برآورد مي كنند كه اين تاازه
آغاز كار است و رشد واقعي موردنظر چين هنوز براسا

مقادير رشد كنوني رخ نداده است .

صنعت ساخت تمايزات باد در چين در حال رونق است  .در صورتي كه در گذشته تاوربين هاای
بادی وارداتي بازار چين را تحت سلطه خود داشتند  .در پايان سال  10 ، 1003سازنده چيني درگير
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انرژی باد بودند و در حدود  16درصد تمايزات به كار گرفته شده در همان ساال و  15درصاد در
سال  1006را توتيد نمودند.
اروپا – ظرفيت توربين های بادی جديدی كه سال گذشته در اروپا وجاود داشات  3661مگااوات
بود .ظرفيت كل نيروی باد به كار گرفته شده تا پايان سال  1003باه  13581مگااوات رسايد كاه از
توليد حدود  09ميليون تن دي اكسيد كربن ساالنه جلوگيري و در يك سال نسابتاد باادی حادود
 559 Twhانرژی توتيد نمود .انرژی باد درحال حاضر بيش از هار تسنوتاوژی ديگار در اروپاا در
حال افزايش است .نسته عمي

در بازار اروپا  ،اسپانيا بود كه با  8111مگاوات ظرفيت جديدی كه

در سال  1003به كار گرفت .بيشترين ميزان انرژی بود كه تا به آن زمان بيشاتر كشاورهای اروپاايي
بدست آورده بودند و به دومين جايگاه جااني بعد از آمريسا دست يافت  .كل ظرفيات انارژی بااد
به كار برده شده درحال حاضر بيش از  51گيگاوات در اسپانيا برقرار است  .فرانسه با  333مگاوات
ظرفيت مازاد به  1316مگاوات و ايتاتيا با  608مگاوات افزايش به  1316مگاوات خواهناد رسايد .
تاستان با  60درصد افزايش به  136مگاوات جماوری چك تا  68مگاوات بلذارستان  81مگااوات
انرژی را بسار گرفتند .
قابليت هاي نهفته انرژي باد در ايران
ايران به علت موقعيت جذرافيايي كه دارد به خصوص در سواحل خليج فار

قابليت دسترسي باه

انرژی باد را به ميزان بسيار زياد داراست  .كشور اياران قابليات دسترساي زياادی باه انارژی بااد ،
بيوما

– انرژی خورشيدی و زمين گرمائي را دارد و اين امر مورد تاييد آژانس بين اتمللي انارژی

و موسسات تحقيقاتي آتمان مي باشد .
انرژي زمين گرمائي
انرژی زمين گرمائي از حرارت حاصل از تمزيه مواد راديو اكتيو هسته مذاب كره زمين  ،كوه زائاي
و واكنشاای درون زمين سرچشمه مي گيرد .چشمه های آب گرم نمونه ای از انرژی زمين گرماائي
هستند .حدود  10كشور از اين انرژی برای گرم كردن خانه ها  ،گرم كاردن آب و ياا بارای توتياد
اتستريسته استفاده مي كنند .كه ممموع قدرت اسمي كل نيروگاه های توتيد بارد باا ايان روش در
جاان بيش از  3هزار مگاوات مي باشد  .اين در حاتي است كه بيش از  10كشور جاان با ممماوع
ظرفيت نص

شده  31هزار مگاوات حرارت از اين منبع انرژی در كاربردهای غير نيروگاهي بااره

برداری مي كنند.
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انرژی زمين گرمائي برخ ف ساير انرژی های تمديدپذير مثل انرژی خورشيدی – باادی اماواج و
غيره  ،منشا يك انرژی پايدار به شمار مي آيد .چنان كه بطور ماداوم و باه صاورت  11سااعته در
روز و  861روز در سال مي توان با بار كامل از آن برد يا انرژی حرارتي توتيد كارد هزيناه واقعاي
ساخت نيروگاه های زميني گرمائي بيش از  5600دالر به ازای يك كيلووات ساعت تاوان نيروگااه
است .
بيوماس ( زيست توده ) – به هر موجود زنده كه دارای رشد و نمو مي باشاد و براساا
طبيعي تقسيم مي گردد بيوما

قاوانين

مشتمل بر اجزا گياهان جنگل ها – برگ ها –

مي گويند  .بيوما

موجودات زنده اقيانوساا – پسماندهای شاری و غذائي زائد انسان و حيوانات مي باشند .اين ماواد
دارای قابليت ذخيره سازی انرژی مي باشند .اصوالد درخا ل فتوسانتز دی اكسايد كاربن از طرياق
خاك و آب و هوا توسط انرژی خورشيدی در گياهان ذخيره مي شوند و سب

رشد و نمو آناا مي

شود .اين انرژی خورشيدی در مواقع مصرف مي تواند به ساير انواع انرژی تبديل گردد مانناد بارد
– حرارت توتيد سوخت های گازی – و مايع و انواع كاربردهای مفيد شيميائي را دارا مي باشد .
راكتورهای توتيد كننده بيوگاز كه قابليت توتيد گازهای سوختي در غياب اكسيژن را دارند و ارزش
حرارتي اين گازها كمتر از ارزش حرارتي گاز طبيعي نيست در كشورهای م تلاف بسايار كااربرد
دارند و استفاده مي شوند  .بيوگاز در ميان ساير منابع تمديد شونده تناا منبعاي اسات كاه قابليات
توتيد سوخت های مايع – جامد – گازی را دارد و اين به معنای كاربرد گسترده آن است.
سوخت هايي نظير ( اتانول مايع – متانول بيوديزل و متان و هيدروژن ) از منابع بيوما

باه دسات

مي آيند .هيدروژن به عنوان عمده ترين گزينه مطرح به عنوان حامل جديد انرژی اسات فراواناي و
ساوتت توتيد از آب مصرف تقريباد منحصر به فرد و سودمند هيادروژن را بارای محايط زيسات از
جمله ويژگي های آن معرفي مي نمايد.
روش های متنوعي برای تثبيت بي خطر سازی پساماندهای آاليناده محايط زيسات وجاود دارد از
مامترين اين فناورياا فرايند هًم بياوازی است  .افزايش حمم راكتورهای هًم بياوازی غلظات
پائين و نياز فراوان به آب برای باره برداری از اين راكتورها باع

گراني آن و عدم جاذابيت بارای

كاربران گرديده  .برای حل اين مشسل امروزه نسل جديدی از راكتورهاای بيااوازی تحات عناوان
هًم خشك بياوازی در مراحل م تلف تحقيقاتي و كاربردهای صنعتي بسايار ماورد توجاه قارار
گرفته است توجه به استفاده و گسترش اين نوع از راكتورها مي تواند عملسارد مناسابي در فرايناد
تثبيت و توتيد انرژی از پسماندهای خصوصاد نيروگاه های توتيد برد از زباته شااری داشاته باشاد.
اين سيستم مزايای بي شمار ديگری هم دارد.
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انرژي اقيانوس ها – كل انرژی امواج در سواحل دنيا درحدود  50وات ت مين زده مي شاود .اگار
فقط  1درصد از اين انرژی باره برداری شود مي توان كل نياز انرژی جاان را برطارف نماوده ايان
موضوع نشان مي دهد چگاتي انرژی موج بيشتر از ساير انرژی های تمديدپذير است  .اين چگااتي
برای امواج نزديك ساحل  10كيلووات بر متر مربع و برای دور از سااحل  09كيلدووات بدر متدر
مربع مي باشد  .اين رقم برای انرژی خورشيدی يك كيلووات بر مترمربع است  .برای انارژی بااد
 1/8كيلووات بر مترمربع مي باشد.
عملكرد پيل هاي سوختي و انواع آنها
در پيل سوختي طي يك واكنش اتستروشيميايي هيدروژن با اكسيژن تركي

شده واتستريساته و آب

توتيد ميگردد .پيل سوختي از سه قسمت اصلي اند و كاتد و اتستروتيت تشاسيل شاده اسات  .پيال
های سوختي با توجه به نوع اتستروتيت به انواع م تلفي تقسيم بندی مي شوند .
 پيل سوختي پليمری پيل سوختي قليائي پيل سوختي اسيد فسفريك پيل سوختي كربنات مذاب پيل سوختي اكسيد جامه پيل سوختي متانوتيپيل های سوختي به دتيل مزايای زياد از جمله پاايين باودن نشار آاليناده هاای زيسات محيطاي ،
شيميايي  ،صوتي و حرارتي و نداشتن قطعات متحرك بازده بااال هزيناه تعميار ونگااداری كام –
امسان استفاده از سوخت های فسيلي و پاك  ،مدوالر بودن – باره برداری راحت و قابال اعتمااد ،
هزينه پائين نص

 ،امسان اتصال به ميسروتوربين  ،امسان اساتفاده در مساان هاای دور از شابسه و

قابليت توتيد همزمان اتستريسته و حرارت مي تواند كاربرد وسيعي از مصرف در سفينه های فًائي
تا تامين انرژی وسايل كوچك اتسترونيسي داشته باشد .در حاال حاضار نيروگااه هاای بزرگاي باا
استفاده از پيل های سوختي ايماد شده و در وسائل حمل و نقل  ،خودرو  ،رايانه  ،تلفان هماراه و
ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
سيستم هاي خورشيدي
سيستم های خورشيدی شامل دو قسمت است :سيستم های حرارتاي خورشايدی و سيساتم هاای
فتووتتائيك  .در سيستم های حرارتي يا روش گرما خورشيدی  ،باا اساتفاده از اناواع كلستورهاا و
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روش های غيرفعال جات جذب و جمع آوری انرژی حرارتي خورشايدی طراحاي شاده و بارای
منظورهائي از قبيل گرم كردن آب  ،هوا توتيد ب ار و سرد كردن و غيره بسار برده مي شوند .
سيستم های حرارتي را مي توان به ترتي

زير طبقه بندی كرد :

 .5سيستم های آبگرمسن خورشيدی
 .1سيستم های تايه آب شيرين و آب مقطرگيری
 .8سيستم های گرمايش و سرمايش ساختماناا
 .1سيستم های خشك كن و خوراك پز خورشيدی
 .1برج های نيرو و نيروگاه های خورشيدی
 .6دودكش های خورشيدی
مباح

گرمايش و سرمايش خورشيدی بسيار گسترده و كاربردهای متنوع ديگری نيز دارند.

سيستم هاي فتوولتائيك
سيستمي كه در آن انرژی خورشيد بدون باره گيری از مسانيزم های متحرك و شيميايي باه انارژی
اتستريسي تبديل شود اثر آن را فتووتتائيك مي نامند  .عاملي كه در اين فرايند بسار ماي رود سالول
خورشيدی نام دارد .به كليه قطعات و تمايزاتي كه در جات توتيد و اساتفاده از بارد توتياد شاده
توسط نور خورشيد بساار رفتاه را سيساتم فتووتتائياك ماي گويناد .سيساتم فتووتتائياك يساي از
پرمصرف ترين كاربرد را در بين انرژی های نو داشته و عملسرد موثر اين سيستم باع

شده كه هر

روزه بر مصرف آن افزوده گردد.
سيستم های فتووتتائيك به صورت مستقل از شبسه و متصل به شبسه استفاده مي شوند .بطور كلاي
يك سيستم فتووتتائيك از  1عًو اصلي مي تواند تشسيل شود.
 .5پانل های خورشايدی  .1 ،شاارژ كنتارل خورشايد  .8 ،تباديل كنناده بارد  DCباه AC
(اينورتر) .1 ،باتری  .1،ردياب خورشيدی
كوچسترين عنصر يك پانل فتووتتائيك سلول خورشيدی مي باشاد كاه وظيفاه آن تباديل ناور باه
اتستريسته است  .با بام متصل كردن آناا به صورت سری – موازی پانل (  ) Moduleفتووتتائيك
ايماد مي شود .
جنس سلول هاي خورشيدي
سلول های خورشيدی از نيمه هادی به نام سيليسون و ژرمانيوم سااخته شاده اناد كاه باا تحرياك
اتسترون های اين نيمه هادی توسط فوتون های نوری اتستريسته توتياد ماي شاود  .ناور خورشايد
9

حاوی بسته های انرژی به نام فوتون مي باشاد كاه باا برخاورد ايان فوتاون هاا باه ساطح سالول
خورشيدی انرژی اتستريسي توتيد مي شود .
انواع سلول هاي خورشيدي
 .5تك كريستال ( ) Mono crystal
 .1چند كريستال ( ) Poly crystal
 .8فيلم نازك ( ) Thin Film
 .1بي شسل يا غير بلوری ( ) Amorphous
پانل ها بر حس

وات خريداری مي شوند .مث د يك پانل  30واتي از ناوع كريساتاتي دارای وتتااژ

مدار باز  53/8وتت و جريان ماكزيموم  1/6آمپر مي باشد .پانل هاا در رناج هاای م تلفاي توساط
سازنده توتيد مي شوند .از رنج  1وات تا  110وات در دستر

مي باشد .اتبته رنج ها پاايين تار از

 500وات معموالد پانل های  53وتتي و باالی  500وات معموالد  86وتتي ساخته مي شوند .
آيا پانل خورشيدي همان باتري خورشيدي است ؟ در برخي از كتاب ها ايان دو واژه باه اشاتباه
بسار برده مي شوند  .پانل خورشيدی يك صفحه مسطح مي باشد كاه سالول خورشايدی روی آن
نص

شده است و بام متصل شده اند .بااتری خورشايدی (  ) Solar batteryناوعي خااص از

باتری است كه در سيستم فتووتتائيك مي تواند بسار رود و وظيفه آن ذخيره انارژی اتستريساته ماي
باشد  .تفاوت اين باتری ها با باتری های رايج در بازار اين است كه دارای طول عمر بيشتری است
 .يك سلول خورشيدی سيليسوني دارای مش صه وتتاژ  0/16وتت و جرياان  1/3آمپار تاوان 5/11
وات – راندمان  51/1درصد مي باشد.
ممموعه  86تائي سلول ها پانل يا ماژول ناميده مي شود كه داخل يك فريم فلزی قرار مي گيرناد .
وتتاژ آن  56وتت – جريان  1/3آمپر – توان  11وات – راندمان  51/1درصد ماي باشاد در سالول
های با فناوری نوين اين ارقام تا حدودی تذيير كرده است .
متمركز كننده خورشيدي
متمركز كننده خورشيدی را با يك صفحه اضافي كه بر روی سلول های كوچك نص

شده و ناور

خورشيد را از اطراف جمع كرده و بر كانون خود سلول قرار گرفته مي فرستد در پشت هر صافحه
متمركز كننده يك سلول قرار گرفته است  .اتبته اين سلول ها هميشه بايد در موقعيات رو باه پرتاو
خورشيد قرار گيرند تا بيشترين انرژی اتستريسته را بتوانند توتيد كنند كه ايان كاار بار عااده ياك
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سيستم ردياب خورشيدی مي باشد كه در سراسر روز سيستم را روبروی پرتوهای خورشايد بطاور
دقيق قرار مي دهند .در نتيمه هزينه سيستم برای توتيد هر وات ساعت برد خروجاي كااهش ماي
يابد و راندمان هر ماژول جات توتيد انرژی برد از ناور خورشايد مااكزيموم ماي شاود  .سيساتم
ردياب تا  80درصد راندمان سيستم خورشيدی را افزايش مي دهاد  .زيارا هميشاه سالوتاا رو باه
پرتوهای خورشيد هستند.
 – Solar Roofسلول های فتووتتائيك فعلي بدين صورت است كه قابليت جذب رنج محدودی
از طيف تابشي خورشيد را دارا مي باشند و در مناطق گرمسير و هوای ابری راندمان توتياد كااهش
مي يابد .وتي نسل جديد پانل های فتووتتائيك قابل انعطاف فيلم نازك دارای سه اليه مي باشد كاه
روی هم قرار گرفته اند و در اين حاتت رنج وسيعي از تابش خورشيد را مي توانند جذب كنند ،در
نتيمه در هوای ابری و گرم هم مقدار موثری اتستريسته توتيد مي نمايند.
اطالعات كوتاهي از وضعیت محیط زيست جهان
 سطح جنيل هاي از دست رفته در سال جاري  2021656 :هكتار ميزان كوير زايي در سال جاري 8260220 :هكتار -تعداد گونه هاي منقرض شده در سال جاري 89800 :گونه
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