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پیشگفتار
خورش ید منبع انرژی بس یار فراوان (تقریباً بیانتها) ،بس یار ارزان (تقریباً رایگان) ،پاک و در دس ترس است .دریافت و
جذب گرما و نور خورش ید و تبدیل آن به انرژی بس یار اقتص ادی اس ت و بهرهبرداری از این انرژی ،بدون تولید
آلودگیهای محیطزیس تی اس ت و با اس تفاده از این انرژی ،میزان دیاکس یدکربن جو هم بهش دت کاهش مییابد.
س ایر منابع انرژی دو مزیت اص لی انرژی خورش یدی را که شامل در دسترس بودن و تمامنشدنی بودن است ،ندارند.
انرژی حاص ل از س وختهای فس یلی مانند نفت ،گاز ،زغالس ن  ،عالوهبر مش کالت محیطزیس تی که دارند،
تم امش دنی هس تند .س وختن و تولید انرژی از این منابع فس یلی ،معموالً ردپای کربن 1بزرگی را بهجای خواهد
گذاش ت .انرژی هستهای ،2انرژی جایگزین بهتری برای سوختهای فسیلی است؛ اما آلودگیهای خطرناکِ حاصل
از اس تفاده از این نوع انرژی و فناوریِ تاحدّی مرتبط با مسائل سیاسی که بسیار پیچیده ،گرانقیمت و در انحصار چند
کشور خاص است ،محدودیت بزرگی برای گسترش این انرژی محسوب میگردد.
در برابر منابع فس یلی ،تابش خورشیدی تقریباً در بسیاری از نواحی ایران بهمقدار زیادی قابلدسترس است .انرژی
خورش یدی ردپای کربن ندارد و انرژی پاک و بدون آلودگی اس ت .بهازای تولید هر کیلووات برق خورش یدی ،به
هم ان میزان ،در من ابع انرژی بهویژه منابعی که برای تولید و تزریق برق به ش بکۀ برق مورد اس تفاده قرار می گیرد
ص رفهجویی میکنید .فناوری جذب و دریافت انرژی خورش یدی و ایجاد نیروگاهها و تولید س امانههای کوچک و
بزرگ جذب انرژی خورش یدی ،انحص اری و پیچیده نیست و عالوهبر وارد کردن فناوری ،قابلیت اجرا و تولید انبوه
تجهیزات مرتبط با این انرژی در کش ور وجود دارد و پس از راهاندازی س امانههای خورش یدی ،تقریباً هزینهای برای
تولید انرژی توسط آنها پرداخت نمیشود.
آنچه در این کتاب موردتوجه قرار گرفته اس ت ،توض یح درمورد اهمیت انرژی خورشیدی ،دانش پایهای دربارۀ
انرژی خورش یدی ،ویژگیهای خاص این انرژی و موارد متعددی از شیوههای جذب و استفاده از انرژی خورشیدی
بهص ورت نیروگاهی و غیرنیروگاهی (خانگی و تجاری) اس ت .البته با توجه به قیمت باالی تجهیزات خورش یدی،
هنوز الزم اس ت که دولت با ایجاد مش وّقهای جدید و ادامۀ حمایتهای تش ویقی مالی ازجمله اختص اص یارانه،
پاداشهای اقتص ادی و بخش ودگی مالیاتی زمینه را برای گس ترش اس تفادۀ بیش تر مردم از این انرژی پاک مهیّا سازد.
ازطرفدیگر ،تبلیغات رس انهای بهمنظور فرهن س ازی درزمینۀ ص رفهجویی در مص رف انرژی و توسعه و تأکید بر
حفظ محیطزیس ت و کاهش دیاکسیدکربن میتواند مردم بیشتری از کشورمان را بهسمت سرمایهگذاری و استفاده
از این منبع انرژی مفید هدایت کند.
کتاب حاض ر در نه فص ل تنظیم ش ده است .در فصل اوّل ،درمورد اهمیت انرژی خورشیدی در بین منابع انرژی
فس یلی و همچنین منابع انرژی تجدیدپذیر ص حبت ش ده اس ت .در فص ل دوم ،دربارۀ خورشید ،این ستارۀ پرانرژی،
1. Carbon footprint

 .2اورانیوم که در نیروگاه اتمی استفاده میشود ،یک منبع غیرتجدیدپذیر ( )non-renewable resourceاست .در این نیروگاه ،گازهای
گلخانهای تولید نمیشود ،ولی مسائل دفن ضایعات حاصل از نیروگاه اتمی و مسائل زیستمحیطی از جمله نگرانیهای استفاده از این منبع
برای تولید انرژی است.
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اطالعاتی ارائه داده ش ده اس ت .در فص ل سوم ،به روابط و مفاهیم انرژی و ویژگیهای انرژی خورشیدی مخصوص ًا
از دیدگاه انتقال حرارت پرداخته ش ده اس ت .درک این روابط میتواند در اتّخاذ تص میمات ص حیح برای جذب و
دریافت انرژی کمککننده باش د .در فص ل چهارم به تاریخچۀ مختص ری از اس تفاده بش ر از انرژی خورش یدی و
پیش رفتهای انس ان استحصال و استفاده از این انرژی مرور شده است .در فصل پنجم و ششم ،کاربردهای نیروگاهی
و غیرنیروگاهی گرمایی انرژی خورش یدی و فناوری های آنها توض یح داده ش ده اس ت .در فص ل هفتم و هشتم به
ویژگیهای نیمهرس اناها و کاربرد آنها در پنلهای فتوولتائیک که در آن ها تبدیل مس تقیم نور خورش ید به انرژی
الکتریس یته اتفاق میافتد پرداختهش ده است .در فصل نهم ،برخی از ابزارها و نرمافزارهای محاسباتی و مدیریتی انرژی
خورش یدی معرفی میش وند .با توجه به گس ترده بودن کاربردهای انرژی خورش یدی ،امکان پوشش و توضیح تمام
تجهیزات اس تحصال انرژی خورشیدی در یک کتاب فراهم نیست .بنابراین ،در این کتاب سعی شده است که برخی
از موارد و مطالب اس اس ی مرتبط با انرژی خورش یدی که دارای کاربرد بیش تری هستند ،آورده و توضیح داده شود.
مخاطبان این کتاب ،دانش جویان مقاطع کارش ناس ی و تحص یالت تکمیلی مهندس ی بیوس یس تم گرایش انرژیهای
تجدیدپذیر و دانش جویان مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی هستند .درعینحال ،مطالب کتاب بهگونهای است
که میتواند برای سایر عالقهمندان به مبحث انرژی خورشیدی مفید باشد.
این کتاب حاص ل تالش چندین س ال تدریس درسهای مرتبط با انرژی خورش یدی ازجمله انرژیهای نو،
س امانههای حرارتی خورش یدی و س امانۀ فتوولتائیک و اجرا و مش اورۀ پروژههای پژوهش ی خورش یدی در س طوح
کارش ناس ی و تحصیالت تکمیلی است .در نگارش و تدوین این کتاب کوشیدهام ضمن بهروز بودن مطالب ،مطالعۀ
آن نیز برای خوانندگان روان و آس ان باش د .هرچند تالش ش ده اس ت که با مرور چندبارۀ مطالب کتاب ،اش کاالت
آن تاحدّممکن برطرف گردد ،بااینحال امکان اینکه اش کاالت امالیی و انش ایی از زیر چش م ما خارج ش ده باش د،
وجود دارد .بنابراین از خوانندگان محترم ،اعم از دانشآموزان و دانش جویان عزیز و نیز اس اتید گرامی س ساس گزار
خواهم ش د اگر انتقادها و دیدگاههای اصالحی خود را به اینجانب بهصورت ایمیلی به  m.golzarian@um.ac.irیا
 mahmood.golzarian@gmail.comیا بهصورت تلگرامی به آیدی  @Mahmood.Golzarianارسال فرمایند.
در پایان بر خود الزم میدانم که از خانم مهندس مهتا رفیعی بابت پیش نهاد موارد اص الحی که روی پیشنویس
اوّلیۀ کتاب دادند ،تش کّر کنم .از آقای دکتر مهدی خجس تهپور که زحمت ویراس تاری علمی این کتاب را تقبّل
کردن د ،متش کرم .از آق ای قندهاری بابت ویراس تاری ادبی قابل تقدیر ،تیزبینانه و بس یار دقیق این کتاب بس یار
س ساس گزارم .همچنین از همۀ کسانی که در آمادهسازی و چاپ این کتاب من را حمایت و تشویق کردهاند ،تشکّر و
ق دردانی کنم .از داوران محترم ک ه زحم ت داوری را تقب ّل کردن د و در اس رع وق ت این ک ار را انج ام دادن د،
س ساس گزاری میکنم و همچنین بهطور ویژه از آقای دکتر ص ابری مدیر محترم نش ر آثار علمی دانش گاه فردوس ی
مش ه د و کارکنان زحمتکش این مدیریت (آقایان قندهاری ،نخعی ،محمدزاده )... ،بهدلیل فراهم کردن امکانات
چاپ این کتاب کمال تشکّر و قدردانی را دارم.
در پناه تابش الطاف الهی حق باشید.
محمودرضا گلزاریان
تابستان 1399

