
 انرژی خورشیدی - کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشاورزی

 (4131 آبان و مهر/  471 و 471  شماره/ صنعت و کشت و دام ماهنامهبر گرفته از مقاله چاپ شده در دکتر فرزاد جعفرکاظمی)

 

 ها، سوخت نوع نیا از یناش یطیمح ستیز یها یآلودگ و یلیفس یها سوخت ذخائر وستهیپ کاهش ،یانرژ افزون روز مصرف

بر طبق برآوردهای انجام شده، ذخائر سوخت های فسیلی در  .است ساخته یضرور را پاک و نیگزیجا یانرژ منابع از استفاده

سال خواهند داشت. البته این دوره در مورد نفت کمتر و در مورد ذغال سنگ  011جهان به طور متوسط عمری در حدود 

از این بیشتر است. اما اگر فرض کنیم عمر ذخائر خیلی بیش از این هم باشد آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده 

سوخت ها محدودیت هایی را در استفاده از سوخت های فسیلی ایجاد می کند. گرم شدن کره زمین در سال های اخیر و ادامه 

 این وضع در سال های آینده می تواند اثرات جبران ناپذیری را برای حیات در این کره بوجود آورد.

. نام بردگیری انرژی های تجدید پذیر ی در مصرف انرژی و به کارسازبهینه  می توان از از جمله راه های کاهش این اثرات

منابع انرژی تجدید پذیر یکی از جایگزین های مناسب برای سوخت های فسیلی هستند که عالوه بر دائمی بودن و اتمام 

، انرژی باد، انرژی خورشیدیانواع انرژی های تجدید پذیر عبارتند از مهمترین ناپذیری، آلودگی بسیار بسیار کمتری نیز دارند. 

 و انرژی زمین گرمایی. انرژی ناشی از زیست توده، جزر و مدانرژی ناشی از ، انرژی امواج دریا، انرژی آب

 .در کشاورزی معرفی خواهند شدخورشیدی کاربردهای انرژی در این نوشتار به اختصار 

 

 انرژی خورشیدی 

است. در نقشه زیر میزان تابش در  مناسب دارای تابش خورشیدیقایسه با بسیاری از نقاط دیگر جهان در مکشور ما ایران 

نقاط مختلف جهان نشان داده شده است و هر رنگ طبق توضیح زیر شکل نشان دهنده مقدار تابش و مناسب بودن استفاده از 

این انرژی خورشیدی است. همانطور که در این شکل مشاهده می شود بیشتر نقاط ایران دارای تابش عالی و مناسب هستند. 

 ی مقایسه با کشورهایی مثل آلمان که شدت تابش بسیار کمتراستفاده از انرژی خورشیدی در ایران در ت که میزان در حالی اس

 دارند ناچیز است. 

تولید برق توسط سلول های خورشیدی و از انرژی خورشیدی می توان برای تولید برق و حرارت استفاده کرد. به طور کلی، 

مورد این دو کاربرد توضیح به اختصار در  بخش های بعدیدر ای خورشیدی صورت می گیرد. تولید حرارت توسط کلکتوره

 داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ستفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برقا

اگر تعدادی سلول خورشیدی را در کنار هم قرار استفاده می شود. سلول خورشیدی  ازانرژی خورشیدی  از برای تولید برق

البته باید توجه داشت که برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی برق مستقیم دهیم به آن پانل خورشیدی می گویند. 

 است. 

 است: ممکنبرای استفاده از برق خورشیدی حاالت زیر 

دارد. وسیله  مهمسب یک اشکال قیمت مناا وجود سادگی و این حالت ب استفاده از برق مستقیم تولید شده بدون ذخیره:

تنها در شرایطی کار می کند که شدت تابش آفتاب کافی باشد. در عمل یکی از کاربردهای مناسب برای  مورد استفادهبرقی 

این امر استفاده از آن در تامین برق پمپ های آب کشاورزی است. در این حالت می توان در طول روز که شدت تابش آفتاب 

پمپ کرد. سپس می توان در مواقع لزوم از ارتفاع آب داخل  کافی است آب را به داخل مخزنی که در ارتفاع مناسب قرار دارد

 مخزن برای به جریان در آوردن آن استفاده کرد.

در این حالت برای اطمینان از دسترسی به برق در شرایطی که  :در باتری استفاده از برق مستقیم تولید شده با ذخیره

ی برای ذخیره انرژی استفاده شود. مزیت عمده این روش امکان یا شب ها، باید از باتر ،شدت تابش نور خورشید اندک است

مورد نیاز ، هزینه نگهداری و هزینه تعویض اضافی خورشید و عیب آن هزینه اولیه نور تامین برق در شرایطی با شدت ناکافی 

  پس از پایان دوره کاری است. باتری ها 

تقریبا تمامی وسایل برقی که با آن ها سرو کار داریم با برق که  یکی از اشکاالت دو روش قبل آن است برق متناوب: تولید

حل این  یکی از راه هایمتناوب کار می کنند در حالی که برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی از نوع مستقیم است. 

در دسترس نیستند. راه  یآسانبه  است. متاسفانه این نوع وسایل برقیاز وسایل برقی قابل کار با برق مستقیم  استفادهمشکل 

دوم استفاده از یک اینورتر برای تبدیل برق مستقیم به برق متناوب است. البته در این حالت هزینه اینورتر به هزینه های حل 

 قبلی اضافه می شود.

رق تولید شده از امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله ایران، این امکان فراهم شده است که ب :خورشیدی فروش برق

در اختیار سازمان های توزیع آن  خریدبیشتر از نرخ با نرخ  یخورشیدبرق حاصل از انرژی انرژی های تجدید پذیر از جمله 

 برنامه قانون 011 ماده( ب) بند مفاد یاجرا در رو،ین ریوز مصوبه اساس بربرق قرار گرفته و از بابت آن در آمد حاصل شود. 

 کی ماده موضوع ریدپذیتجد یها یانرژ یها روگاهین از برق دیخر نرخ هیپا اقتصاد، یشورا 8/5/10 مورخ مصوبه و توسعه پنجم

 نیا از برق ینیتضم دیخر قراردادشده است.  نییتع ساعت لوواتیک هر یازا به الیر 8881 معادل 11 سال در دستورالعمل نیا

 موظف گذار هیسرما ساله، 5 دوره از پس نیهمچن.  شود یم منعقد دیتمد رقابلیغ و ساله 5 حداکثر دوره کی یبرا ها روگاهین

 .بود خواهد برق بازار و یانرژ بورس جانبه، دو قرارداد قالب در برق فروش به

است. البته باید توجه داشت که توجیه  تولید برق و فروش آن طبق مصوبات فوق ،این روش بنابر این یکی دیگر از کاربردهای

گلخانه که در سقف آن از اقتصادی این امر باید در هر مورد به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. در شکل زیر نمونه ای از یک 

ده یا ، برق تولید شده می تواند به مصرف گلخانه رسیکاربردپانل های خورشیدی استفاده شده، نشان داده شده است. در این 

در زمان هایی که برق تولید شده توسط پانل های خورشیدی برای تامین کل نیاز گلخانه یا هر  به شبکه سراسری تغذیه شود.

کاربرد دیگر کافی نباشد، برق مورد نیاز از شبکه سراسری تامین خواهد شد. بنابر این کنتورهای مورد استفاده در این سیستم 

رفه را دارند. البته مشخص است که نرخ محاسبه در حالت تغذیه به شبکه و دریافت از شبکه ها قابلیت اندازه گیری دو ط

 متفاوت خواهد بود.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با طراحی مناسب یا استفاده از پانل هایی که بخشی از نور خورشید را از خود عبور می دهند می توان از نور خورشید در داخل 

نمود. تکنولوژی تولید پانل هایی که بتوانند بخش عمده ای از نور خورشید را از خود عبور داده و در عین گلخانه نیز استفاده 

 حال برق تولید کنند نیز در حال توسعه است.

ید شده از انرژی خورشیدی در کشاورزی، استفاده از آن برای تامین برق پمپ های آبیاری های برق تولکاربردیکی دیگر از 

طور که قبال توضیح داده شد، در این کاربرد می توان با حذف باتری، از منبع هوایی به عنوان محلی برای ذخیره آب است. همان

در ساعات آفتابی استفاده کرد. البته در هر سیستم بنا به شرایط کاربرد باید طراحی مناسب صورت گیرد. در شکل زیر نمونه 

 شده است.ای از یک سیستم پمپاژ خورشیدی نشان داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



از کاربردهای دیگر برق خورشیدی می توان به استفاده از آن در آب شیرین کن های خورشیدی اشاره کرد. البته آب شیرین 

حرارتی و الکتریکی تقسیم می شوند. متداول ترین آب شیرین کن خورشیدی نوع دو  بهکن های خورشیدی به طور کلی 

الکتریکی، آب شیرین کن نوع اسمز معکوس است. در این روش، برق مورد نیاز پمپ سیستم توسط پانل های خورشیدی تامین 

ولید شده توسط خورشید می شود. دسته دیگری از آب شیرین کن های خورشیدی نیز وجود دارند که با استفاده از حرارت ت

 عمل می کنند. 

استفاده از برق خورشیدی برای تولید برودت است. به عنوان مثال در شکل  ،دیگر از کاربردهای جالب انرژی خورشیدییکی 

از این سیستم ها می توان برای سرد کردن محصوالت  خورشیدی نشان داده شده است. سردخانه کوچکزیر نمونه ای از یک 

 ی مانند شیر نیز استفاده کرد.دام

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید حرارت

یک صفحه باعث گرم شدن خورشید تابش  ،در این روشاز انرژی خورشیدی می توان برای تولید حرارت نیز استفاده کرد. 

گرم شدن آن می شود. این حرارت می تواند به آب، هوا یا سیال دیگر انتقال یافته و باعث گرم شدن آن  وفلزی یا غیر فلزی 

 شود. 

که برای گرم کردن آب به منظور شستشو،  استآب گرمکن خورشیدی  ،ساده ترین و مرسوم ترین کاربرد برای تولید حرارت

یکی از  بر پشت بام گرمابه عمومییک آبگرمکن خورشیدی که  در شکل زیرمورد استفاده قرار می گیرد. استحمام و ... 

 نشان داده شده است. ،روستاهای کویر ایران نصب شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در ایران می توان از استفاده می شود.  منازل تقریبا در اکثراز این آبگرمکن ها مانند ترکیه و چین جهان کشورهای ر برخی د

هستند گاز کشی  دارایآبگرمکن های خورشیدی در مناطقی که فاقد لوله کشی گاز هستند به طور مستقل و در مناطقی که 

به عنوان پیش گرمکن آب مصرفی استفاده کرد. منظور از پیش گرمکن آن است که آب شهر یا آب ورودی می تواند ابتدا 

مرسوم مانند پکیج یا شوفاژ د. در صورتی که میزان گرمایش ناکافی بود، سیستم حرارتی توسط آبگرمکن خورشیدی گرم شو

می به میزان قابل مالحظه ای صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند دمای آن را تا میزان دلخواه افزایش دهد. به این ترتیب 

 .شود

این از نظر اقتصادی نیز استفاده نمود لیکن  های صنعتیو فضا می توان از این سیستم ها برای گرمایش منازل از نظر تئوری

 باید به صورت موردی بررسی شود.به صرفه نیست و برای همه کاربردها روش 

لید برق استفاده کرد. شکل های زیر به طور غیر مستقیم برای تومی توان توسط انرژی خورشیدی نیز تولید شده حرارت از 

می دهد که در آن نور آفتاب بعد از تابیدن به آینه ها حرارت تولید می کند. این حرارت نیروگاه خورشیدی شیراز را نشان 

البته باید توجه داشت که این  باعث بخار شدن آب می شود. سپس با عبور دادن این بخار از توربین ها برق تولید می شود.

 استفاده از سلول های خورشیدی توصیه می شود.روش برای تولید برق در مقیاس خیلی کم اجرایی نیست و برای این موارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید حرارت توسط انرژی خورشیدی می تواند منجر به کاربردهای متعدد دیگر نیز شود. 

می توان  به کار می رودکه در یخچال های نفتی  با تکنولوژی مشابه آنچهاز حرارت تولید شده توسط خورشید، به عنوان مثال، 

با روش این روش توسط سازندگان مختلف در حال توسعه است لیکن قیمت آن هنوز قابل رقابت استفاده کرد.  سرمابرای تولید 

 نیست.های مرسوم تولید برودت 

از خشک کن های خورشیدی در اشاره کرد.  خشک کن های خورشیدیاز کاربردهای مهم دیگر انرژی خورشیدی می توان به 

استفاده می شود. این خشک و حتی چوب  ، ماهیصیفی جاتباغی، بسیاری از کشورهای جهان برای خشک کردن محصوالت 

ساده ترین شکل خشک ها در انواع و طرح های مختلف برای محصوالت گوناگون کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. کن 

ی که گرم شده است خشک هستند که محصول به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط هوای کن های خورشیدی نمونه هایی

آن ها از آبی که توسط خورشید گرم شده است برای گرم کردن هوا استفاده می در نمونه هایی هم وجود دارند که  می شود. اما

 در شکل زیر نمونه ای از یک خشک کن خورشیدی نشان داده شده است شود.
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با آن که به نظر می رسد با وجود منابع دیگر انرژی، خوراکپز خورشیدی کاربردی نداشته باشد اما واقعیت این است که  

بسیاری از مردم جهان هنوز به این روش غذای روزانه خود را آماده می کنند. حتی در برخی از نقاط دنیا مانند هندوستان 

 روزانه غذای هزاران نفر را با استفاده از خوراکپزهای خورشیدی عظیم آماده می کنند. مراکزی وجود دارند که 

در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. لیکن  ی می تواند برای کاربردهای مختلف، انرژی خورشیددیدیمهمانطور که در 

به دالیل مختلف این کاربردها مغفول مانده اند و توجه کافی به آن ها صورت نمی گیرد. به نظر نگارنده، مهمترین دالیل این 

 امر عبارتند از:

 قیمت باالی برخی از تکنولوژی های استفاده از انرژی خورشیدی  

نظر کلی ارائه کرد. به البته مقایسه قیمت باید با در نظر گرفتن عوامل مختلف صورت گیرد و نمی توان در این خصوص یک 

عنوان مثال استفاده از آبگرمکن های خورشیدی برای گرم کردن آب مصرفی واحدهای کشاورزی و صنعتی هم اکنون و حتی با 

همچنین در مورد خشک کن های و دوره بازگشت سرمایه کوتاهی دارد. قیمت های فعلی انرژی در کشور به صرفه است 

 خورشیدی به دلیل سادگی ساخت، امکان استفاده از آن ها با قیمت بسیار مناسب وجود دارد. 

د البته در مورد تولید برق خورشیدی با استفاده از پانل های خورشیدی نمی توان با قطعیت این نظر را ارائه کرد. در این مور

فاصله از شبکه برق سراسری و موارد متعدد دیگر می توانند تاثیر گذار باشند. در برخی موارد نیز بومی سازی تکنولوژی می 

  تواند تاثیر زیادی در کاهش قیمت ها و به صرفه بودن استفاده از آن ها داشته باشد.

 قیمت پایین حامل های انرژی 

ت حامل های انرژی موافقان و مخالفان خود را دارد اما همگان بر یک موضوع اتفاق با وجود آنکه افزایش یا عدم افزایش قیم

نظر دارند و آن پایین بودن قیمت انرژی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور های دیگر است. بر این اساس می توان انتظار 

   ا طی کند. داشت که افزایش قیمت این حامل ها مسیر قبلی خود یعنی افزایش تدریجی ر

  و آموزش این موارد کافی از تکنولوژی های موجود برای استفاده از انرژی خورشیدیعدم شناخت 

به بسط و گسترش استفاده از این نوع انرژی شود. عالوه بر منجر شناخت تکنولوژی های استفاده از انرژی خورشیدی می تواند 

ها نیز می توانند سهم قابل توجهی در این امر  مسئولیت سنگینی که در این راستا بر عهده دولت است، متخصصین و رسانه

داشته باشند. به عنوان مثال ایجاد نمونه های کاربردی توسط دولت در اقصی نقاط کشور و آشنا کردن کشاورزان با این 

 بسیار مفید است.و همچنین آموزش اصول و کاربردهای انرژی خورشیدی در کشاورزی کاربردها به صورت عملی 

 



 از تولید یا استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر بیشتر و هدفمند لزوم حمایت 

به دلیل صیانت از منابع ملی و همچنین جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، بسیاری از 

د پذیر دارند. با وجود آنکه کشورهای جهان برنامه های بسیار جدی برای حمایت از تولید کنندگان و کاربران انرژی های تجدی

در ایران نیز اقداماتی در این خصوص انجام شده است لیکن این برنامه ها در وهله اول باید بر مبنای یک نقشه راه مشخص 

انجام شوند. به عنوان مثال باید مشخص شود که کدامیک از انواع انرژی های تجدید پذیر برای کشاورزی کدام منطقه از کشور  

چه نوع کاربردی مناسب است. برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کشور در این خصوص چیست. حمایت ها از  و برای

کدام بخش ها و با چه ساز و کاری انجام خواهد شد. تنها در این صورت است که می توان انتظار آینده روشن برای استفاده از 

بود. در غیر اینصورت جمع همه فعالیت های خود جوش پراکنده و بدون  انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی را شاهد

 هدف در این زمینه نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت.

 


