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چکیده

 استفاده بیش از حد از انرژیهای فسیلی که تنها. میلیارد نفر برسد8/5  جمعیت کل جهان به حدود2030 با افزايش روزافزون جمعیت پیشبینی میشود تا سال
 انرژی های فسیلی دارای دو مشکل اساسی پايان. نیاز به منابع انرژی جايگزين و نو بیش از پیش احساس میشود، پاسخگوی نیازهای بشر هستند2300 تا سال
 از میان تمام. پاک بودن آنها میباشد،پذير بودن و انتشار انواع گازهای گلخانهای هستند که در مقابل يکی از مهمترين مزيتهای انرژیهای تجديدپذير
 انرژی خورشیدی يکی از پرکاربرد انرژیهای تجديدپذير میباشد که پتانسیل بسیار زيادی برای استفاده از آن به شکلهای مختلف در،انرژیهای تجديدپذير
 در اين مقاله با بررسی وضعیت. استفاده از انرژی خورشیدی روز به روز به صرفهتر میشود، با پیشرفت تکنولوژی و کاهش قیمت.ايران و جهان موجود میباشد
 و بررسی ويژگیهای انرژی خورشیدی و روند استفاده از آن در2030 رشد جمعیت و مصرف انواع سوختهای فسیلی در جهان و پیشبینی روند آن تا سال
 همچنین تولید. میلیارد کیلووات ساعت برسد10200  مقدار تولید الکتريسیته از منابع تجديدپذير به مقدار2030  پیشبینی میشود که تا سال،جهان
 کوادريلیون بیتیيو و میزان مصرف انرژی به655  میزان تولید انرژی از منابع اولیه به حدود،میلیارد کیلووات ساعت1040 الکتريسیته از انرژی خورشیدی به
. کوادريلیون بیتیيو برسد670 حدود
2030 ، انرژی خورشیدی، انرژیهای تجديدپذير، انرژیهای فسیلی:کلید واژگان
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Abstract
By increasing the population of the world, it is expected to reach to 8.5 billion by 2030. The excessive use of fossil fuels
that meet human needs only by 2300, there is a growing need for alternative and new energy sources. Fossil fuels have
two major problems; it is going to finish and releasing various kinds of greenhouse gases, which, in contrast to one of
the most important advantages of renewable energy, that they are clean. Among all the renewable energies, solar energy
is one of the most widely used renewable energies that has a huge potential for its use in different forms in Iran and the
world. With the advent of technology and lower prices, the use of solar energy is becoming more and more affordable.
In this paper, by studying the population growth and consumption of different types of fossil fuels in the world and its
prediction by 2030, and the study of the properties of solar energy and the trend of its use in the world, it is predicted
that by 2030, the amount of electricity generated from renewable sources reaches to 10,200 billion kilowatt hours .Also
solar power generation will be 1040 billion kilowatt hours, the amount of energy from the primary sources will be about
655 quadrillion btu, and energy consumption will be about 670 quadrillion btu.
Keywords: Fossil Energies, Renewable Energies, Solar Energy, 2030
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اردوان شهسواری ،حسین يوسفی ،اسرافیل شاهورن

 -1مقدمه

افزايش جهانی تقاضا برای انرژی از سوختهای فسیلی نظیر نفت وگاز،
نقش بسیار مهمی در انتشار بسیار زياد گازهای گلخانهای نظیر
کربندیاکسید و آلودگی هوای ناشی از آنها دارد .يکی از داليل بسیار مهم
اين افزايش تقاضا ،رشد بسیار زياد جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی و
مشکالت همراه با آن نظیر فقر ،مشکالت محیط زيستی ناشی از انتشار گاز
های گلخانهای میباشد[.]1 ,2
از بین  10چالش مهم جهان در  50سال آينده ،کمبود انرژی و نحوه
تامین آن ،يکی از اساسی ترين و اصلی ترين مسائل آينده میباشد که به
دلیل پايانپذير بودن منابع انرژی فسیلی در آينده ،بسیار مورد اهمیت واقع
شدهاست [.]3
يکی از تعهدنامههايی که برای جلوگیری از افزايش انتشار گازهای
گلخانهای و افزايش دمای ناشی از آن منعقد شده ،پیمان پاريس میباشد .بر
اساس اين پیمان که به امضای بیش از  160کشور جهان رسیده ،بايد افزايش
دمای متوسط جهانی به کمتر از  2درجه سانتی گراد نسبت به سطح قبل از
صنعتی شدن و میزان گرمايش جهانی به  1/5درجه سانتی گراد محدود

شود[.]4
با میزان امروزه مصرف سوخت های فسیلی ،به نظر پیمان پاريس برای
جلوگیری از افزايش دما ناکارآمد میآيد[ .]5به طور مثال ايران حدود 1/7
درصد کربندیاکسید جهان را تولید میکند و جزو  10کشور اول تولید
کننده کربندیاکسید جهان میباشد ،که نشان دهنده مصرف باالی انرژی
های فسیلی میباشد[.]1
به دلیل بحران انرژی ،تمام کشورهای جهان به دنبال کاهش مصرف
انرژی و پیدا کردن منابع جديد جهت تامین نیازهايشان میباشند[.]6
بنابراين رفتن به سمت منابع انرژی تجديدپذير به عنوان منابع جايگزين که
دارای ظرفیت باال ،قابل اعتماد ،از نظر اقتصادی به صرفه و همیشگی هستند،
يک ضرورت برای آينده میباشد [.]2،7
انرژیهای تجديدپذير خود به انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،انرژی
زيست توده ،انرژی امواج و ...تقسیم میشوند .از بین تمامی انرژیهای
تجديدپذير ،انرژی خورشیدی که بصورت رايگان برای استفاده تمام کشورهای
جهان موجود میباشد ،يکی از پرکاربردترين انرژیهای تجديدپذير در جهان
میباشد که استفاده از اين تکنولوژی تاريخی بلندمدت دارد.
استفاده از انرژی خورشیدی بصورت مستقیم يا غیرمستقیم به دوران
تمدنهای باستانی برمیگردد که يونانیان و رومی ها از انرژی خورشیدی در
ساختمانهای خود استفاده میکردند[.]8
بین سالهای  1860و جنگ جهانی اول ،استفاده از فناوریهايی برای
تولید بخار برای راهاندازی موتورها و پمپهای آب ،با محبوس کردن گرمای
خورشید مورد استفاده بود .سلول های فتوولتايیک خورشیدی اولیه بسیار
بزرگ بودند و در آزمايشگاه های کشور آمريکا ساخته شدند و يکی از
مهمترين استفادهی آنها ،تولید الکتريسیته در سفینه هايی بود که توسط
ناسا به فضا پرتاب میشدند.
در دهه  70میالدی ،به دلیل بحرانهای نفتی  ،سرمايه گذاری و عالقه به
انرژی خورشیدی رو به فزونی گشت اما با کاهش قیت نفت و استفاده بیش از
حد از سوختهای فسیلی ،انرژی خورشیدی کمتر مورد توجه قرار گرفت .اما
دوباره با شروع قرن جديد توجه به انرژی خورشیدی بیشتر شد و توسعه آن
مورد توجه تمام کشورهای جهان قرار گرفت[.]9

تکنولوژی انرژی خورشیدی به دوصورت برای تولید الکتريسیته و
گرمايش به کار میرود که برای تبديل به آنها از سلول های فتوولتايیک و
کلکتورهای خورشیدی استفاده میشود که در سالهای گذشته با استفاده از
فناوریها و مواد مختلف بازدهی تبديل انرژی خورشیدی به الکتريسیته و
حرارت و گرما افزايش يافته است و اين پیشرفت ادامه دارد [.]1 ,9
در بین تمامی کشورهای جهان ،ايران يکی از کشورهايی میباشد که
دارای پتانسیل بسیار زيادی برای استفاده از انرژی خورشید به علت شرايط
جغرافیايی و تابش باالی خورشید در آن میباشد اما به دلیل وجود منابع
بسیار زياد نفت وگاز توجه بسیار کمی به پیشرفت آن در کشور شده
است[.]10
با وجود تمام مزيت های انرژی خورشیدی که از جمله آنها میتوان به
کاهش میزان انتشار کربندیاکسید در جهان ،افزايش امنیت انرژی ،قابلیت
دسترسی به انرژی خورشیدی در تمام مناطق ،کاهش روز افزون قیمت
تکنولوژیهای مرتبط با انرژی خورشیدی و نزديک شدن قیمت آن به
سوختهای فسیلی و افزايش کارايی استفاده از آنها اشاره کرد ،ازمهمترين
مشکالت آن نیز میتوان به نیاز به دربرگرفتن مساحت زيادی از زمین برای
ايجاد نیروگاههای خورشیدی ،ثابت نبودن تابش خورشید در طول شبانه روز،
اثرات بصری نامناسب استفاده از صفحات خورشیدی ،جمع شدن گرد و غبار
بر روی صفحات خورشیدی ،نیاز به وسايل ذخیره کننده يا باتری و سرمايه
گذاری کم اشاره کرد [ .]1حال باتوجه به تمام مزايا و معايب ذکر شده
میتوان دريافت که بکارگیری انرژی خورشیدی میتواند توجیه اقتصادی
داشته باشد .با تمام اين تفاسیر ،اتمام منابع سوختهای فسیلی امری اجتناب
ناپذير است و پیشبینی شده است که منابع گاز طبیعی تا حدود  56سال
آينده به پايان خود برسند[. ]3پس حرکت به سمت انرژیهای تجديدپذير
امری بسیار ضروری میباشد.
 -2روش کار

در اين مقاله با استفاده از روش تحلیل اطالعات و بررسی روند گذشته و
فعلی انرژی و عوامل دخیل در تغییرات آن ،روند آينده آنها پیشبینی شده
است .برای پیشبینیهايی که در اين تحقیق انجام شدهاند ،از الگوريتم
هموارسازی نمايی يا  (Exponential Triple Smoothing) ETSاستفاده
شد ..اساس کار اين الگوريتم بر پايه رشد سالیانه تولید انرژی از اين منبع
بصورت خطی است .از مزايای اين روش پیشبینی آينده با خطايی قابل قبول
است .از معايب اين روش کلی بودن آن و توجه کم به جزيیات میباشد.
 -2-1وضعیت جمعیت جهان

انرژی نقشی بسیار مهم در ز ندگی انسانها و اقتصاد و توسعه آن در
جوامع دارد .وجود منابع سرشار انرژی در قسمتهای مختلف جهان ،باعث
تامین نیازهای مردم و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف میشود .افزايش
جمعیت با روندی بسیار سريع در جهان به خصوص در قسمتهايی از آفريقا و
آسیا که به همراه افزايش رشد سطح زندگی و روند رو به رشد صنعتی شدن
جوامع و پیشرفتهای اقتصادی کشورهايی مثل چین و هند همراه شده
است ،باعث افزايش شديد تقاضا برای انرژی و مصرف بیشتر آن در تمام جهان
شده است[ .]1 ,2شکل ،1روند رشد جمعیت جهان را تا سال 2030نشان
میدهد .جمعیت جهان در سال  2014حدود 7282/46میلیون نفر بوده
است[ ]2که پیشبینی میشود تا سال  2030به  8/5میلیارد نفر و تا سال
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 2050به  9/7میلیارد نفر و تا سال  2100به  11/2میلیارد نفر در جهان
برسد [ ]1که نشان میدهد جمعیت در هر نسل تا حدود  2میلیارد نفر و هر
سال حدود  83میلیون نفر افزايش پیدا میکند[.]1 ,2
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شکل 3روند رشد تولید انرژی در جهان[]12

شکل  1روند رشد صعودی جمعیت جهان[]11

شکل  ،2روند افزايش مصرف انرژی را نشان میدهد .درصد زيادی از
انرژی جهان در حال حاضر از منابع انرژی فسیلی تامین میشود .مصرف
انرژی در سراسر جهان تا سال  2011حدود 520کوادريلیون بیتیيو بوده
است[ .]2پیشبینی میشود با روند فعلی ،مصرف تا سال  2030به حدود
 670کوادريلیون بیتیيو برسد[ .]12در نتیجه تا سال  2300به علت مصرف
باال ،منابع انرژی به انتهای خود خواهند رسید [ ]2و به همین علت دنیا به
دنبال تولید انرژی بیشتر و جايگزينی منابع پايان پذير با منابع ديگر میباشد.
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شکل 2روند رشد مصرف انرژی در جهان[]12
شکل  ،3روند تولید انرژی را نشان میدهد .که حدود  77/9درصد از
الکتريسیته جهان توسط سوختهای فسیلی شامل نفت  ،گاز  ،زغال سنگ و
انرژی هسته ای تامین میشود [.]2
از میان آنها حدود 42درصد از الکتريسته در قسمتهای مختلف جهان
از زغال سنگ تامین میشود  ،اما اين روند با مصرف فعلی زغال سنگ به 37
درصد کاهش خواهد يافت[ .]7پیشبینی میشود با روند فعلی ،تا سال 2030
تولید از منابع اولیه انرژی به حدود  655کوادريلیون بیتیيو برسد که کمتر
از مقدار نیاز جهان در آن سال میباشد و باعث ايجاد کمبود انرژی خواهد
شد .شکل  ،4روند تولید الکتريسیته در جهان تا سال  2030را از منابع
مختلف نشان میدهد که با روند فعلی تا سال  2030نیاز به تولید حدود
 28500میلیارد کیلوواتساعت الکتريسیته میياشد[.]12
به طور مثال کشور ايران يکی از بزرگترين ذخاير نفت و گاز را در جهان
دارد[ ]6که در سال  2013حدود  224میلیارد کیلووات الکتريسیته که 92
درصد آن از سوختهای فسیلی بود ،تولید کرد[.]3
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کیلووا ساعت

 -2-2وضعیت انرژي در جهان
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شکل 4روند رشد تولید الکتريسیته در جهان[]12
 -2-3روند تولید گازهاي گلخانه اي در جهان

يکی از مهمترين مشکالت سوختهای فسیلی انتشار انواع گازهای
گلخانهای است ،که زندگی انسانها را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار میدهد
و حدود  80درصد از کربندیاکسید جهان وابسته به تولید و استفاده از
سوختهای فسیلی است[ .]1اين گازها باعث آلوده کردن اکوسیستم[ ]2و
مرگ  4تا  7میلیون انسان در سرتاسر جهان و بیمار شدن هزاران نفر ديگر
میشود[.]13
از مشکالت ديگر انتشار گازهای گلخانهای ،تغییرات آب و هوايی ،بحران
هايی مثل خشکسالیهای طوالنی ،از بین رفتن مناطق کشاورزی ،از بین
رفتن گونههای مختلف جانوری و گیاهی ،آب شدن سريع برف[ ]1و باال آمدن
سطح درياها میباشد[.]2
چین ،آمريکا ،هند ،روسیه ،ژاپن ،آلمان ،کره جنوبی ،ايران ،عربستان و
اندونزی ده تولید کننده اول کربندیاکسید در جهان هستند که مسئول
تولید  68درصد انتشار جهانی کربندیاکسید میباشند .در سال  2012حدود
 32723میلیون متريک تن کربندیاکسید در جهان تولید شد که مقداری
بسیار زياد و باعث بروز مشکالت عديدهای همچون گرمايش جهانی و تغییرات
آب و هوايی در آينده میشود[ .]2شکل  ،5روند تولید کربندیاکسید در
جهان را نشان میدهد که با اين روند مصرف انرژی تا سال  2030مقدار
حدودی  40380میلیون متريک تن کربندیاکسید در جهان آزاد میشود که
بسیار خطرناک میباشد[.]12
به طور مثال مقدار کربندیاکسید تولیدی در چین و هند به علت تولید
و مصرف باالی انرژی با روندی بسیار سريع در حال رشد میباشد .آاليندههای
ديگری مثل  SO2و  NOXنیز باعث مشکالتی مثل باران اسیدی نیز میشوند.
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شکل 5روند رشد تولید کربندیاکسید در جهان[]12
 -3وضعیت انرژي خورشیدي در جهان و پیش یني آينده آن

همانطور که در بخش قبل ذکر شد ،تقاضای جهانی انرژی ،تغییرات آب و
هوايی ،محدود بودن منابع انرژیهای فسیلی ،افزايش قیمتها و آلودگیهای
محیط زيستی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی مثل خطرات نیروگاههای
انرژی هستهای ،باعث کشش به سمت منابع جايگزين يعنی انرژیهای
تجديدپذير شده است .اين منابع دارای دو ويژگی بسیار مهم پاک بودن و
قابل برگشت پذيری میباشند[ .]10به طور مثال اتحاديه اروپا استراتژی را در
سال  2015تعیین نمود که طبق آن بايد تا سال :2030
40 -1درصد کاهش در انتشار گازهای گلخانهای در مقايسه با سطح آن
در سال  1990صورت گیرد.
 27 -2درصد ذخیره و صرفه جويی انرژی صورت گیرد.
 27 -3درصد از مصرف انرژی از منابع تجديدپذير صورت گیرد.
پس نقش اساسی انرژیهای تجديدپذير در آينده بشر بیش از پیش
مشخص میشود[ .]14براساس آمار آزمايشگاه ملی انرژیهای تجديدپذير،
تقاضا برای انرژیهای تجديدپذير تا سال  2015روندی صعودی داشته
است[.]1
جدول  ،1نشاندهنده ظرفیت کلی نصب شده از انرژیهای تجديدپذير
برای تولید الکتريسیته تا سال  2015میباشد که در اکثر بخشها روندی
صعودی را دارا میباشد .يکی ديگر از مهمترين مزيتهای استفاده از انرژی
های تجديدپذير ايجاد شغلهای جديد میباشد .در سال 2012بر اساس
گزارشهای جهانی ،استفاده از انرژیهای تجديدپذير میتواند موجب ايجاد 5
میلیون شغل در کشورهای مختلف شود[.]3
شکل  ،6روند تولید الکتريسیته از منابع تجديد پذير در جهان را نشان
میدهد ،که در سال  2013حدود  23درصد از الکتريسیته جهان از منابع
تجديد پذير تامین میشد ،که در اين بین نقش انرژی بادی و خورشیدی
پررنگ تر از بقیه منابع میباشد .پیشبینی شده است که تا سال  2030حدود
 10200و تا سال  2035حدود  11800میلیارد کیلووات ساعت الکتريسیته از
منابع تجديدپذير تولید شود ،که نشاندهنده پیشرفت بسیار زيادی نسبت به
گذشته میباشد[ .]10،12در میان تمامی انرژیهای تجديدپذير ،انرژی
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کشور ايران يکی از ده تولید کننده اول کربندیاکسید در جهان و
بزرگترين انتشاردهنده کربندیاکسید در خاورمیانه میباشد .در دهه گذشته
انتشار کربندیاکسید در ايران تا  10/3درصد با میانگین ساالنه  1/4درصد
افزايش يافت که اين رشد باعث تحقق نیافتن محدوديتهای پیمان کیوتو شد
و دلیل اصلی آن وابستگی ايران به تولید انرژی از نفت خام و گاز میباشد که
منبع اصلی تولید توان در ايران هستند[.]1

خورشبدی يکی از فراوانترين و پايدارترين منابع انرژی میباشد که استفاده
از آن بصورت تبديل آن به الکتريسیته و گرما از  1970در پی بحران انرژی
اوج گرفت .تبديل آن به گرما با استفاده از کلکتورهای خورشیدی و تبديل آن
به الکتريسیته با استفاده از سلولهای فتوولتايیک صورت میگیرد[.]14

شکل  6روند تولید الکتريسیته از منابع تجديدپذير در جهان[]12
جدول  1درصد ظرفیت کلی الکتريسیته نصب شده تجديدپذيرها بین  2012تا

]1[2015

نوع انرژی

2012

2013

2014

2015

نیروگاه آبی()%

17/8

17/6

17/5

17

فتوولتايیک()%

1/8

2/4

2/9

3/6

نیروگاه
متمرکزکننده

0

0/1

0/1

0/1

خورشیدی()%

بادی()%

زمین
گرمايی()%

زيست توده()%

تمام
تجديدپذيرها()%

ظرفیت
کلی(گیگاوات)

5/1

5/5

6/1

6/9

0/2

0/2

0/2

0/2

1/5

1/5

1/5

1/7

26/5

27/3

28/5

29/5

1470

1579

1712

1848

119

سهم انرژی خورشیدی از سبد انرژی جهان در سال 2030

انرژی خورشیدی يکی از بهترين گزينهها برای آينده جهان میباشد زيرا:
 -1بصورت رايگان است.
 -2باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای بخصوص کربندیاکسید می
شود.
 -3میتوان از آن برای کاربردهای مختلفی چون تولید برق ،گرمايش و
سرمايش خانه ،تولید گرما برای صنعت ،گرمايش آب ،پختوپز و خشک
کردن استفاده نمود[.]2
پیشبینی شده است که استفاده از سیستم سلولهای فتوولتايیک می
تواند باعث کاهش اتتشار  69-100میلیون تنی کربندیاکسید-184000 ،
 126000تنی سولفوردیاکسید و  68000-99000تنی نیتروژن اکسید تا
سال  2030شود .همچنین استفاده از نیروگاههای متمرکزکننده خورشیدی
نیز کمک بسیار زيادی به جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای میکنند .که
هر متر مربع از سطح متمرکزکنندهها سالیانه از انتشار حدود 200-300
کیلوگرم از کربندیاکسید جلوگیری میکنند[.]1
کشورهای آمريکا ،ژاپن ،آلمان ،ايتالیا و چین بیشترين ظرفیت تولید
الکتريسیته از انرژی خورشیدی را دارند و دارای روندی روبهرشد می
باشند[ .]3شکل ،7مقدار تولید الکتريسیته از انرژی خورشیدی را در جهان
نشان میدهد که پیشبینی میشود تا سال  2030مقدار حدودی 1040
میلیارد کیلووات ساعت از الکتريسیته جهان از انرژی خورشیدی تامین شود
که مقداری بسیار زياد نسبت به گذشته میباشد[.]12
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شکل 7تولید الکتريسیته از انرژی خورشیدی[]12
به طور مثال کشور ايران که روی کمربند خورشیدی قرار دارد تنها
حدود 0/1درصد از ظرفیت کلی کشور به سلولهای فتوولتايیک اختصاص
دارد که مقدار بسیار کمی است و در سال  2012تنها حدود  80مگاوات
ساعت الکتريسیته از سلولهای فتوولتايیک تولید شد که پیشبینی میشود با
روند فعلی تا سال  2030ظرفیت نصب شده برای تولید الکتريسیته از انرژی
خورشیدی به حدود  139/298مگاوات برسد[.]15
کل ظرفیت نصب شده از سلولهای فتوولتايیک تا پايان سال  2010در
جهان برای تولید الکتريسیته  40گیگاوات بود که رشد قابل توجهی را نسبت
به سالهای قبل تجربه کرد اما پیشبینی میشود که تا سال  2030به 1845
گیگاوات برسد و همچنین ظرفیت نیروگاههای متمرکزکننده خورشیدی به
حدود  137گیگاوات خواهد رسید[.]9
با پیشرفت تکنولوژی و افزايش استفاده از سلولهای فتوولتايیک ،قیمت
آنها به شدت کاهش يافته و از  0/285دالر به ازای هر کیلووات ساعت در
سال  2010به  0/126دالر به ازای هر کیلووات ساعت در  2015رسید که
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پیشبینیها حاکی از کاهش قیمت بیشتر آنها در آينده به علت حرکت
جهان به سمت استفاده از آنها میباشد[.]1
 -4ن ايج

با بررسیهای انجام شده و روش تحلیل اطالعات پیشبینی میشود تا
سال :2030
 -1جمعیت جهان به حدود  8/5میلیارد نفر
 -2روند مصرف انرژی به حدود  670کوادريلیون بیتیيو
 -3روند تولید انرژی به حدود  655کوادريلیون بیتیيو
 -4میزان تولید الکتريسیته به  28500میلیاردکیلووات ساعت
 -5میزان آزادسازی و تولید کربندیاکسید در جهان به 40380
میلیون متريک تن
 -6میزان تولید الکتريسیته از منابع تجديدپذير به حدود 10200
میلیارد کیلووات ساعت و تولید الکتريسیته از منابع انرژی
خورشیدی به حدود  1040میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید.
 -5حث و ن یجه گیري

با روند فعلی مصرف انرژی در جهان و افزايش جمعیت ،استخراج از منابع
پايانپذير روزبهروز افزايش يافته و باعث کاهش اين منابع در آينده میشود .با
توجه به بحثهای محیط زيستی پیرامون استفاده از اين منابع و آلودگی آن
ها ،حرکت به سمت منابع تجديدپذير امری ضروری محسوب میشود که در
حال حاضر نیز دنیا در حال حرکت به سمت آن میباشد .از بین تمامی منابع
تجديدپذير استفاده از انرژی خورشیدی دارای مقبولیتی مناسب بین
کشورهای مختلف میباشد که پیشبینی میشود روند تولید الکتريسیته از
انرژی خورشیدی در سال  2030به حدود  1040میلیاردکیلووات ساعت برسد
که همین رشد استفاده از انرژی خورشیدی نسبت به گذشته ،باعث استفاده
بیشتر از آن در آينده و کاهش قیمت نصب و راهاندازی و کاهش مشکالت
زيست محیطی میشود.
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