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 چکیده
های فسیلی تا بکارگیری انقالب فناوری و گسترش جمعیت انسانی، وابستگی انسان را به انرژی چند برابر کرده است. استفاده از سوخت      

زیستی محیط-سازی تولید و کاربرد انرژی را نویدبخش بوده است. اثرات اجتماعیهای تجدیدپذیر، سیر تحول و نمو فکری برای بهینهانرژی
های تجدیدپذیر را برجسته کرده است که در این میان، انرژی خورشیدی، بهه عنهوان یهر فر هت     سیلی، نیاز به منابع انرژیهای فسوخت

تواند پاسخگوی نیاز انسان بهه انهرژی بهوده و تهاثیرات     ژی پاک مورد توجه قرار گرفته است که میهای تجارت و تولید انرمناسب در زمینه
است تا با تمرکز بر انرژی خورشیدی و کاربردهایش به موضوعاتی همچهون تهاثیر انهرژی    این مقاله بر آن شد.زیستی کمتری داشته بامحیط

پذیری و همچنین عوامل موثر بهر پهذیرش اجتمهاعی    زیست، توسعه اجتماعی، امنیت انرژی، اقتصاد خانواده، اجتماعخورشیدی روی محیط
ههای  های اجتماعی کاربرد انرژی خورشیدی، تحقه  سیاسهت  ها و چالشا واکاوی فر تانرژی خورشیدی بپردازد. در نهایت این پژوهش ب

 . نمایدمحور را بازنمایی و برجسته میهای قانونی و سیاستاعمالی برای جذب حمایت

 

 SWOTامنیت انرژی، اقتصاد خانوار، توسعه اجتماعی،  کلمات کلیدی:

 

  



 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 مقدمه.1  

 زنجیره یر شکل به همه که است، روبرو اقلیم تغییر و زیستمحیط انرژی، آب، بحران چهار با جهان دانیممی که همانگونه      

. شد خواهد نیز هابحران سایر بهبود باعث انرژی مصرف سازیبهینه راستای در حرکت میان این در. هستند متصل یکدیگر به

 تخصصی هایجنبه از که است شده تبدیل اجتماعی بزرگ معضل و بحران یر به فسیلی هایسوخت از گیریبهره مسئله

 به آمارهای طب . هاسوخت قبیل این شدن تمام و زیستیمحیط مسائل همچون است گرفته قرار بررسی و بحث مورد مختلفی

 دیگر طرف از و است یافته افزایش ایمالحظه قابل مقدار به جهان انرژی احتیاجات طرفی از گذشته، سال 30 طی رسیده ثبت

 تداوم برای تالش واقع در و زیستیمحیط هایآلودگی کنترل کربن، انتشار کنترل جهت مشترک تالش امروز جهان دغدغه

 .[1] باشدمی زمین کره روی بر انسان زیست

 به هاانرژی این. گیرندمی عهده به جهان انرژی تامین سیستم در بیشتری سهم روزروزبه تجدیدپذیر، هایانرژی کلیه

 ندارند آلودگی و بوده سازگار طبیعت با اساسا تجدیدپذیر، هایانرژی. هستند فسیلی منابع برای ایشایسته جایگزین منابع، عنوان

 هایانرژی تر،پایین فناوری به نیاز جهان، تمام در آنها گستردگی و پراکندگی. ندارد وجود آنها برای پایانی تجدیدپذیرند چون و

 المللی،بین هایسیاست و هابرنامه در رو،این از. است کرده برخوردار بیشتری جاذبه از فقیر کشورهای برای ویژه به را تجدیدپذیر

 تجدیدپذیر منابع مصرف سازیبهینه به ایویژه نقش جهانی، پایدار توسعه راستای در متحد، ملل سازمان هایبرنامه در جمله از

 است همراه مشکالتی با هنوز جهان، انرژی مصرف کنونی سیستم با تجدیدپذیر منابع کردن سازگار اما. است شده محول انرژی

 .شود شناسایی علمی تحقیقات طری  از حوزه این هایچالش و هافر ت است الزم که

 دریافت لحاظ به که شده واقع ایمنطقه در و است گرفته قرار شمالی عرض درجه 40 تا 25 مدارهای بین در ایران کشور

 2200 تا 1800 بین ایران در خورشیدی تابش میزان. دارد قرار ها¬رده باالترین در جهان نقاط بین در خورشیدی انرژی

 نصیرسالمی، و ملکشاهی) است جهانی متوسط میزان از باالتر البته که است شده زده تخمین سال در مترمربع بر ساعت کیلووات

 بر عالوه. نماید ایفا ارزنده نقشی کشور  نعتی استقالل در تواندمی آن از استفاده فناوری شدن بومی  ورت در(. 2.ص ،1393

 خورشیدی انرژی از استفاده ترویج. است فراهم نیز انرژی زمینه در کشور خودکفایی امکان ایران جغرافیایی موقعیت دلیل به آن

 .[2] باشد نیز سبز هایشغل تولید ساززمینه تواند¬می

 زیسهت، محهیط  روی خورشیدی انرژی تاثیر همچون موضوعاتی به کاربردهایش و خورشیدی انرژی بر تمرکز با تا استآن بر مقاله این

 در. بپهردازد  خورشهیدی  انهرژی  اجتمهاعی  پذیرش بر موثر عوامل همچنین و پذیریاجتماع خانواده، اقتصاد انرژی، امنیت اجتماعی، توسعه

 ههای حمایت جذب برای اعمالی هایسیاست تحق  خورشیدی، انرژی کاربرد اجتماعی هایچالش و هافر ت واکاوی با پژوهش این نهایت
 نماید.می برجسته و بازنمایی را محورسیاست و قانونی

 

 انرژی خورشیدی .2.1

ای به انتشار و توسعه  نایع انرژی جایگزین و برای میالدی توجه دنیا به طور فزاینده 1970از زمان بحران نفت در دهه 

انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان و پاک  .[3] های فسیلی جلب شده استکمتر شدن وابستگی به سوخت

های اخیر، کشورهای جهان را ان انرژی در سالهای گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحراست که از دیرباز به روش

های های فسیلی با انرژیبر آن داشته است که با مسایل مربوط به انرژی، برخورد متفاوت نمایند. در این میان جایگزینی انرژی

ژی و جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرتجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و  رفه

 .[4]کاهش انتشار گازهای آالینده با استقبال فراوانی روبرو شده است 
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کند. از کل انهرژی منتشهر شهده توسهط     کیلووات ساعت انرژی ساطع می 1.1*10 20به طور متوسط خورشید در هر ثانیه 

 60رسد. این بدان معنی است که زمهین در ههر سهاعت تابشهی در حهدود      آن به سطح زمین می 47/0خورشید، تنها در حدود 

ین برابر با تمهام انهرژی   .یعنی انرژی تابشی از سه روز تابش خورشید به زم [5]کند میلیون واحد گرمایی بریتانیایی دریافت می

توان نتیجه گرفت که در اثهر تهابش خورشهید بهه مهدت      های فسیلی در دل زمین است. بنابراین میناشی از احتراق کل سوخت

توان تا حدودی از توان انرژی مورد نیاز یر قرن را ذخیره نمود. بنابراین با به کارگیری کلکتورهای خورشیدی میچهل روز، می

. آنچهه  [4]جویی نمهود  های فسیلی  رفهپایان، پاک و رایگان استفاده کرد و تا حد زیادی در مصرف سوخترژی بیاین منبع ان

باشد، استفاده از دانش و فنون جدید و بومی برای ذخیره کردن و تبدیل آن به انرژی الکتریکهی در مصهارف   که حائز اهمیت می

 خانگی و  نعتی است.

 

 رشیدی. کاربردهای انرژی خو2.2

های گیاهی، جانوری و نوع یافت. تمام گونهبدون وجود خورشید زندگی بر روی زمین به شکل کنونی امکان بروز نمی

ها سال است که با برآمدن خورشید موجودات زنده تکاپوی روزانه خود را اند. میلیونبشر برای ادامه زندگی به خورشید وابسته

یابد. پرتو و گرمای آن برای فرایندهای زیستی موجودات زنده کامال اپوها پایان میکنند و با غروب آن بیشتر این تکآغاز می

 .[6]ضروریست. بشر نیز از تابش خورشید همواره بهره برده است 

 توان به دو گروه غیرنیروگاهی و نیروگاهی تقسیم کرد:کاربردهای انرژی خورشید را می

باشد که اهم گاهی از انرژی حرارتی خورشیدی شامل موارد متعددی میکاربردهای غیرنیروگاهی: کاربردهای غیرنیرو-1

کن شیرینآنها عبارتند از آبگرمکن و حمام خورشدی، گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی، آب

در ادامه به توضیح  [7]های خورشیدی های خورشیدی، کوره خورشیدی، خانهکن خورشیدی، اجاقخورشیدی، خشر

 .[8,9]پردازیم مختصری از آنها می

های استفاده از انرژی ترین روشها از اقتصادیالف( آبگرمکن و حمام خورشیدی: تولید آب گرم مصرفی ساختمان

توان از انرژی حرارتی خورشید جهت تهیه آب گرم بهداشتی در منازل و اماکن عمومی به خصوص در خورشیدی است. می

توان از آنها در ها افزایش یابد میرسانی وجود دارد استفاده کرد. چنانچه ظرفیت این سیستمهایی که مشکل سوختنمکا

های خورشیدی نیز استفاده نمود. تاکنون با توجه به موقعیت جغرافیای ایران تعداد زیادی آبگرمکن خورشیدی و چندین حمام

اندازی های خراسان و سیستان و بلوچستان و یزد نصب و راهاز جمله استاندستگاه حمام خورشیدی در نقاط مختلف کشور 

 شده است.

ها با استفاده از انرژی ب( گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشید: گرمایش و سرمایش ساختمان

ای قابل توجهی رسید. با همطرح شد و در کمتر از یر دهه به پیشرفت 1930های ای بود که در سالخورشیدی ایده تازه

توان عالوه بر تهیه آب گرم مصرفی و گرمایش های خورشیدی میافزدون سیستمی معروف به سیستم تبرید جذبی به سیستم

 ها در فصول گرم برای سرمایش ساختمان نیز استفاده کرد.از این سیستم

ا درجه حرارت کم روی آب شور اثر کند کن خورشیدی: هنگامی که حرارت دریافت شده از خورشید بشیرینج( آب 

 آب تبخیر شده و امالح باقی 

توان آب تبخیر شده را تقطیر کرده و به این ترتیب آب های مختلف میمانند. سپس با استفاده از روشنمودن می

مانند جزایر را تامین  توان آب بهداشتی مورد نیاز در نقاطی که دسترسی به آب شیرین نداردشیرین تهیه نمود. با این روش می

توان برای استفاده شوند. در نوع  نعتی با حجم باال میکن خورشیدی در دو اندازه خانگی و  نعتی ساخته میشیرینکرد. آب

 شهرها آب شیرین تولید نمود.
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کن خورشیدی: خشر کردن عبارتست از گرفتن قسمتی از آب موجود در مواد غذایی و سایر محصوالت. د( خشر

باشد. در ها میدف از خشر کردن، خارج آب از یر ماده و در نتیجه افزایش عمر انباری محصول و جلوگیری از رشد باکتریه

شود که های خورشیدی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از انرژی خورشیدی جهت خشر نمودن مواد استفاده میکنخشر

های خورشیدی در کنگردد. خشرث تسریع عمل خشر شدن محصول میهوا به  ورت طبیعی یا اجباری جریان یافته و باع

 شوند.های مختلف و برای محصوالت و مصارف گوناگون طراحی و ساخته میها و طرحاندازه

پز خورشیدی اولین بار به وسیله شخصی به نام نیکالس ساخته شد. اجاق او شامل ه( اجاق خورشیدی: دستگاه خوراک

داد. اشعه خورشید با عبور از ای درپوش آن را تشکیل میشده با  فحه سیاهرنگی بود که قطعات شیشه بندییر جعبه عای 

درجه  88شد. سپس درجه حرارت داخل جعبه را به ها وارد جعبه شده و به وسیله سطح سیاه جذب میمیان این شیشه

رشید در یر نقطه کانونی و افزایش دما در آن نقطه آوری پرتوهای مستقیم خوداد. ا ول کار اجاق خورشیدی جمعافزایش می

 باشدمی

های دیگر، نوعی سوخت را شود )در کورهو( کوره خورشیدی: کوره خورشیدی با استفاده از انرژی خورشیدی گرم می

آوری و جمع سوزانند تا گرمایش به کوره منتفل شود( معموال با استفاده از تعداد زیادی آینه، پرتوهای نور خورشید رامی

 تابانند تا دمایش خیلی باال رود.کنند و مجموعه آنها را بر روی کوره میپرقدرت می

های خود در ز( خانه خورشیدی: ایرانیان باستان از انرژی خورشیدی برای کاهش مصرف چوب در گرم کردن خانه

های نشیمن ه در زمستان نور خورشید به داخل اتاقکردند کها را به ترتیبی بنا میکردند. آنان ساختمانزمستان استفاده می

 تابید ولی در روزهای گرم تابستان فضای اتاق در سایه قرار داشت.می

های خورشیدی بوده است. بعضی وسایل نقلیه از توسعه ماشین 1980ژ( حمل و نقل: یکی از اهداف مهندسان از دهه 

کنند و ی هوا برای خنر کردن فضای داخل ماشین استفاده میمله تهویههای خورشیدی برای تامین نیروی اضطراری از جپنل

 .دهندبه این  ورت مصرف سوخت را کاهش می

کاربردهای نیروگاهی: تاسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسته تبدیل  -2

ها به سه دسته تقسیم سیسات بر اساس انواع متمرکزکنندهشوند. این تاشود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده میمی

 :[8]شوندمی

 های سهموی ناودانی هستند )شلمجی باز(.هایی که گیرنده آنها آینهنیروگاه-الف

های بزرگی به نام هلیوستات به آن هایی که گیرنده آنها در یر برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینهنیروگاه-ب

 )دریافت کننده مرکزی(.شود منعکس می

 باشد )شلمجی بشقابی(.هایی که گیرنده آنها بشقاب سهموی )دبش( مینیروگاه-پ

ی مختلف انرژی خورشیدی به  ورت نیروگاهی و غیرنیروگاهی و با محاسبه هزینه و فایده آن در با توجه به کاربردها

ن اطالعات زیادی در این مورد کسب کرده تا بتوان به توازیستی و زمینه ایجاد کسب و کار میهای محیطکاهش آلودگی

 بهترین  ورت استفاده نمود. 

 

 های خورشیدیزیستی سیستماثرات محیط. 2.3

های مثبت و توانند پیامدی میدیخورش یهاستمیسهای تجدیدپذیر است که انرژی خورشیدی بزرگترین منبع انرژی

 -2کنند ای اتمسفر را آلوده نمیبا عدم انتشار گاز گلخانه -1موارد مثبت عبارتند از: زیست داشته باشد. منفی بر روی محیط

آلودگی  -4ی جهانی و باران اسیدی دخالتی ندارند، و در گرما -3کنند ای تولید نمیهای هستهپسماند پرتوزا مثل راکتور

های انرژی خورشیدی های منفی سیستمخی از جنبههای مثبت انرژی خورشیدی، بردهند. عالوه بر جنبه وتی را کاهش می

 .[10]به شرح زیر است 
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 گیرد.برداری از واحد که طی آن هیچ ا الحی روی آن  ورت نمیاستفاده دایمی زمین در طول بهره -

 شود مثل عای  و شیشه.کند تولید میهایی که واحد کار نمیمواد غیرقابل تجدید طی زمان -

 سیمای منظر، مانند واحدهای فسیلی که شامل بخار است ولی ذرات معل  ندارد.اثرات مخرب روی  -

 ها.آسیب به دید چشم به خاطر انعکاس تشعشات خورشید و همچنین آسیب از مواد سمی در سردکننده-

 موارد دیگر همچون فرسایش زمین و فشردگی، انحراف مسیر باد و افزایش پتانسیل شدت تبخیر از خاک. -

آنالیزی از آلودگی ذرات معل  همراه با مواد سازنده یر واحد خورشیدی را در مقایسه با واحدی  1977هارته در سال 

کرد با رعایت این نکته که انرژی تولیدی هر دو واحد یکسان بود، انجام داد. مقایسه نشان که نفت یا زغال سنگ مصرف می

ها در واحدهای خورشیدی بسیار کمتر از زیست دارند مقدار تولید آنمحیط دهد در مورد ذرات معلقی که اثر مخرب رویمی

ای، دهند که اثرات گلخانههای اخیر چندان خوشایند نیست این تحقیقات نشان میواحدهای نفتی یا زغال سنگ است. اما یافته

ای و قایسه با واحدهای هستههای انرژی خورشیدی قابل مها و ایمنی سیستمزیست، سالمت انسانکاهش کیفیت محیط

 .[10]فسیلی است 

شود اما در زیستی میهای بزرگ منجر به بروز خسارات محیطبا وجود اینکه استفاده از انرژی خورشیدی در مقیاس

های بزرگی های فسیلی خسارات کمتری دارد و در دسترس بودن و رایگان بودن آن یکی از امتیاز ورت مقایسه با سوخت

 توان توجه عموم را به آن جلب کرد.ه میاست ک

 

 . انرژی خورشیدی و توسعه اجتماعی2.4

ماندگی مناط  روستایی بیشتر عیان گردیده است. از در سنوات اخیر، با رشد پرشتاب  نعت و فناوری در جهان, عقب

ت اجتماعی کمتری برخوردارند، ها دارای درآمد کمتری هستند و از خدماآنجایی که عمدتا روستاییان نسبت به شهرستانی

گردد. علت این امر نیز پراکندگی پذیرتر شده که منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز میاقتصاد روستایی فقیرتر و آسیب

های کشاورزی، محدودیت منابع جغرافیایی روستاها، نبود  رفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی، بازدهی پایین فعالیت

 .[11])در برابر رشد جمعیت( و نبود مدیریت  حیح مسئوالن بوده است  ارضی

ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه است؛ چرا که روستاها به رغم توسعه روستایی یکی از اهداف کشورها و دولت

های مناسب ضعف زیرساخت ای مثل فقر، بیکاری،دارا بودن منابع طبیعی و کشاورزی نسبتا فراوان، با مسایل و مشکالت عدیده

وری در بخش کشاورزی و بخش تولیدات روستایی و نبود زا، پایین بودن نرخ بهرههای خدماتی دروناقتصادی، کمبود فعالیت

انرژی پایدار از یر سو و تخریب منابع طبیعی از سوی دیگر، مواجه هستند که توسعه اقتصاد روستایی را تا حدودی غیرممکن 

–ترین راهبردهای ارایه شده برای پایداری ابعاد اجتماعی های اخیر، در متون توسعه یکی از مهم. در دهه[12]ساخته است 

های محلی، توجه به دانش بومی ساکنان محلی و ارتقای سطح آگاهی و اطالعات آنها اقتصادی و محیطی و توسعه سکونتگاه

اقتصادی است -ژی خورشیدی( برای دستیابی به توسعه اجتماعیبرای استفاده بهینه از منابع متنوع محیطی )همچون انر

های خورشیدی به مثابه یکی از این گونه منابع، پتانسیل فراوانی برای ایجاد ثروت و سرمایه، مقابله با فقر و انرژی .[13]

های فسیلی دارند، ن سوختهای شهری و مراکز تامییافتگی روستاها به ویژه در روستاهایی که فا له بیشتری از کانونتوسعه

های برخودار است. البته، در این زمینه، افزایش سطح دانش و آگاهی مردم در زمینه استفاده از این انرژی و از طری  استراتژی

 سازد در جهت بهبود ارایه خدماتهایی برابر برای همه مردم، آنان را قادر مینوآورانه در زمینه کشاورزی و فراهم نمودن فر ت

 .[14]اجتماعی و افزایش سطح اطالعات برای حمایت از امنیت غذایی حرکت نمایند

اقتصادی -ای برای رفاه عمومی و بهزیستی اجتماعیتوان به عنوان سنجهاستفاده از فناوری انرژی خورشیدی را می

اقتصادی و معیاری برای سنجش میزان  -ریزی توسعه اجتماعیتفسیر کرد و آن را به عنوان ابزار قدرتمند برای نظارت بر برنامه

های ذهنی یا کیفی و هم برآورده شدن نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده تعریف نمود که هم متکی به شاخص
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های خورشیدی می تواند منجر به تامین نیروی برق در . گسترش فناوری[15]های عینی و کمی است متکی به شاخص

مناطقی شود که قبال وجود نداشته است. مردمی که در مناط  روستایی زندگی اغلب به شبکه قدرت برق متصل نیستند این 

دم بیشتر از دو میلیون از مر2000مسئله مخصو ا در مورد کشورهای فقیرتر و کمتر توسعه یافته  دق می کند. در سال 

. در این [16]های خورشیدی می تواند انرژی را برای این جوامع مهیا کنند جهان به نیروی برق دسترسی نداشتند. فناوری

توان به کاربرد انرژی خورشیدی در یر نمونه عملی در روستای سیاه دره اشاره کرد. طب  گزارش بنیاد مسکن انقالب مورد می

قدام به نصب و بکارگیری تعدادی آبگرمکن خورشیدی مبتنی بر سیستم گردش طبیعی ا 1391اسالمی استان همدان در سال 

باشد. این در روستای سیاه دره نمود. روستای سیاه دره یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان نوهاوند در استان همدان می

ار است که دارای تعدادی روزهای آفتابی کامل آبادی به تبعیت از اقلیم منطقه نهاوند از اقلیم معتدل کوهستانی زاگرس برخورد

کنند که دارای سطح خانوار زندگی می 28باشد. در این روستای کوچر گیری از انرژی خورشیدی میو مناسب جهت بهره

های خورشیدی قسمت اعظم درآمد باالیی نبوده و با توجه به مشاهدات به عمل آمده از منازل آنان تا قبل از نصب آبگرمکن

زیست بکر و طبیعی است،  ورت انداز بسیار زیبا و محیطگرمایش منازل توسط هیزم و قطع درختان منطقه که دارای چشم

های خورشیدی با هدف کند. از این رو آبگرمکنزیست هر منطقه شبیه سیاه دره را تهدید میگرفته است. خطری که محیطمی

زیست گیاهی و جانوری آن و ارزانی و قابل دسترس بودن آن به  ورت های منطقه، محیطجلوگیری از نابود شدن جنگل

 .[11]رایگان در اختیار اهالی این روستا قرار گرفته است

تواند در توسعه روستایی تاثیر دهد که کاربرد انرژی خورشیدی چقدر میاستفاده از آبگرمکن خورشیدی نشان می

توان با ها بوده و عالوه بر آن، میجویی در هزینهاط  باشد تا روشی برای  رفهتواند الگویی برای سایر منبگذارد و این می

 ای در استفاده گسترده از این انرژی فراهم کرد. های هر منطقه، زمینهشناسایی پتانسیل و محدودیت

 

 . انرژی خورشیدی و امنیت انرژی2.5

توانند بدون محدودیت و با حداقل اثرات ای، میههای فسیلی و هستمنابع انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت

ای و تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانهها میهای فسیلی با آنزیستی مورد استفاده قرار گیرند. جایگزینی سوختمحیط

اند ولی شدههای تجدیدپذیر، تا حدود زیادی شناخته های انرژیزیستی فناوریزیست موثر باشد. مزایای محیطتخریب محیط

های امنیت ملی در ترین مولفهها در تامین امنیت انرژی کمتر شناخته شده است. بدون تردید یکی از ا لیسهم و اهمیت آن

باشد. به طور تمام کشورها، دسترسی به انرژی مورد نیاز است و تامین انرژی از ملزومات امنیت پایدار و توسعه در هر کشور می

 .[17]گردد ه در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای جوابگویی تقاضا تعریف میکلی امنیت انرژی ب

اند از نظر امنیت انرژی در سطح پایینی قرار های فسیلی وابستهبا این تعریف از امنیت انرژی، کشورهایی که به سوخت

اجتماعی و اقتصادی تمام کشورها به انرژی بستگی دارد که برای ی هاست. امروزه چرخهدارند که ایران هم جزو یکی از آن

های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و بادی، توجه پیشرفت الزم است به امنیت انرژی که همان روی آوردن به انرژی

توان از هستند میهای تجدیدپذیر در سطح جغرافیایی وسیعی گسترده شده و قابل دسترسی ای  ورت گیرد. چون انرژیویژه

های مختلف در مصارف مختلف استفاده کرد. در این میان بعضی از مناط  گرم بویژه مناط  کویری از پتانسیل طری  فناوری

 ها از این انرژی حمایت کنند. ریزیبسیار خوبی در امنیت انرژی برخوردارند به شرطی که سیاستگذاران در برنامه

 
 اد خانواده. انرژی خورشیدی و اقتص2.6

نظران و کارشناسان اقتصاد ، توجه  احب1973های نفتی، بعد از شوک نفتی سال افزایش قابل توجه قیمت فرآورده

ترین منابع انرژی تجدیدپذیر یعنی انرژی خورشیدی جلب نمود. با آغاز مطالعه ترین و گستردهانرژی را به سمت یکی از مهم

توان زمان پیدایش آن را ژی، مبحثی به نام اقتصاد انرژی خورشیدی به وجود آمد که میانرژی خورشیدی از منظر اقتصاد انر
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دانست. عوامل بسیار زیادی، افراد را به توجه و سرانجام پذیرش  1973میالدی و مصادف با شوک نفتی سال  70اوایل دهه 

های انرژی خورشیدی از نقطه ترین ویژگیذابدهد. با این حال یکی از جخورشید به عنوان یر منبع انرژی جایگزین سوق می

ای که یر سیستم خورشیدی ترین فایدهمهم. [18]باشد های کلی تولید انرژی مینظر اقتصادی، توانایی آن در کاهش هزینه

به کننده دارد همان کاهش هزینه از قبال هزینه برق مصرفی تولید شده توسط نیروگاه فسیلی است. بر طب  مصوبرای مصرف

 .[19]شود کننده خریداری میریال از مصرف1300مجلس هر کیلووات برق تجدیدپذیر معادل 

(، برق مصرفی خانوار، هر کیلووات ساعت برق فسیلی 1390های تجدیدپذیر وزارت نیرو )طب  گزارش ساالنه انرژی

کیلووات ساعت ماهانه  400کننده هزینه دارد. بنابراین برای یر مجتمع مسکونی سه واحدی با ریال برای مصرف 700معادل 

ریال در هر ماه و ساالنه )با فرض  840000زینه برق فسیلی معادل کیلووات(، ه1200= 3ضربدر  400برق مصرفی هر واحد )

، ارزش فعلی هزینه برق فسیلی در طی 17/0ریال برآورد شده که با نرخ تنزیل  10080000ثبات قیمت برق فسیلی( معادل 

فاده کند با تولید باشد. حال اگر این مجتمع مسکونی از سیستم برق خورشیدی استریال می 55211680بیست سال به میزان 

کیلووات ساعت در مجتمع سه واحدی( و فروش هر کیلووات ساعت  720کیلووات ساعت برق خورشیدی هر واحد ) 240

(. ارزش 1ساالنه برخوردار خواهد شد )جدول  112320000ریال ماهانه و 936000ریال از درآمدی به میزان  1300معادل 

ریال. البته برای سیستم خورشیدی هزینه ثابت  61521587برابر است با 17/0 فعلی درآمد بیست سال نیز با نرخ تنزیل

میلیون ریال  200سال( برابر با  20گذاری و هزینه تعمیر و نگهداری وجود دارد که در طول عمر مفید این سیستم )سرمایه

شود. به این ترتیب با رگردانده میسال سرمایه اولیه ب 13باشد که طب  محاسبات انجام شده، دوره بازگشت سرمایه طی می

 60/0فرض ثبات قیمت برق فسیلی و برق خورشیدی، کل هزینه برق مصرفی خانوار با استفاده از سیستم خورشیدی به میزان 

توان هزینه برق مصرفی خانوار را به یابد که البته با سناریوهای مختلفی از جمله افزایش قیمت برق تجدیدپذیر، میکاهش می

 .[18]زان بیشتری کاهش داد می

 
 اقتصاد انرژی خورشیدی -1جدول 

 درآمد کل هر سال قیمت موارد درآمد

کیلووات ساعت ضربدر  720 خورشیدی برق فروش

 ریال 1300

936000 11232000 

 

اجتماعی، سیاسی تواند اقتصادی، هر پروژه و طرحی با توجه به مالحظات مختلفی باید انتخاب شود. این مالحظات می

های زیستی باشد. در بحث اقتصاد خانواده مالحظات اقتصادی نقش اساسی دارد که در  ورت استفاده از انرژو محیط

جویی کرد. در این های زندگی  رفهتوان در هزینهتجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی در مصارف مختلف خانگی چقدر می

اند. در این زمینه ست که به  رفه بودن اقتصادی استفاده از این انرژی را توجیه کردهمورد مطالعات زیادی  ورت گرفته ا

های توزیع انرژی اعم از ( اشاره کرد که با روش تحلیل هزینه چرخه عمر، سیستم2009توان به تحقی  اوانس و همکاران )می

های ی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که سیستمهای انرژی تجدیدپذیر را مورد ارزیابی اقتصادهای سنتی و سیستمسیستم

   .[20] های بهتری برای تامین روشنایی در مناط  روستایی هستندهای سنتی، گزینهمدرن انرژی نسبت به سیستم

 
 . عوامل اجتماعی موثر بر پذیرش انرژی خورشیدی2.7

تواند در سطح خرد و کالن کشورها مورد استفاده قرار گیرد و به افزایش کارایی و مشارکت فناوری انرژی خورشیدی می

توسعه، ارتقا و بهبود شیوه زندگی و کاهش هزینه در ارایه خدمات منجر شود. عالوه بر این، انرژی خورشیدی این توان بالقوه را 

نقش باثباتی در تسریع توسعه و پویایی اجتماعی و اقتصادی و بهبود وضعیت کالبدی  دارد که در  ورت به کارگیری مناسب،
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برای تسهیل تدوین استراتژی توسعه انرژی خورشیدی در راستای اهداف توسعه  .[21]کشورهای در حال توسعه ایفا نماید

ه فناوری و باال بردن آگاهی، توانمندسازی، پایدار روستایی، چهار حوزه وجود دارد که ابزارهای مالی، ابزارهای قانونی، توسع

های مالی از طری  تاسیس  ندوق شود. در ایران شرایط الزم برای تامین مشوقسازی و آموزش را شامل میظرفیت

های مرتبط با انرژی خورشیدی و همچنین اجرای پذیر است. توسعه نظام حمایت مالی و گسترش سازمانتجدیدپذیرها امکان

های انرژی خورشیدی کمر های مالی جهت سیستمهای نوآورانه به ایجاد ساختار پایدار و مکانیزمو خالقیت رویکردها

 .[22]سازند گذاری داخلی و خارجی فراهم مینمایند و زمینه را برای سرمایهمی

های ورشیدی در فعالیتهای انرژی خباال بردن سطح دانش و اطالعات روستاییان و توانمندی آنها در بکارگیری فناوری

سازی ساکنان محلی در پذیرش انرژی خورشیدی تواند موثر باشد و توجه به امر توانمندسازی و ظرفیتاقتصادی می-اجتماعی

بدین ترتیب، توانمندسازی  ..[13]های کشاوری و غیرکشاورزی آنها ضروری است های مربوط به فعالیتدر ارتباط با مقوله

های توسعه وری آن باعث بهبود شاخصاده کارآمد و اثربخش از انرژی خورشیدی ضمن ارتقای بهرهروستاییان در استف

 .[23]شودروستایی نیز می

( به این نتیجه رسیدند که به کارگیری انرژی خورشیدی، در پایداری و توسعه 1396شفیعی ثابت و همکاران )

پذیری و گسترش فناوری انرژی خورشیدی برای بهبود در حقیقت، شکلهای روستایی موثر است. اقتصادی سکونتگاه-اجتماعی

های زیربنایی و های محیط طبیعی و شاخصهای اجتماعی و بهبود شاخصهای کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود فعالیتفعالیت

ت از روستاییان برای رسانی و حمایخدماتی روستایی بسیار کلیدی است. بنابراین، توجه به بهبود وضعیت آموزش و اطالع

 گذاری در به کارگیری انرژی خورشیدی پیشنهاد شده است.گیری و مشارکت و سرمایهافزایش میزان بهره

های بزرگ ای موثر بر پذیرش اجتماعی پروژهبندی کلی از عوامل پس زمینه( چهار طبقه1395 الحی و مرادی ا ل )

گذاری، عوامل ای معرفی کردند و عبارتند از موضوعات سیاسی و سیاستطقهدر حیطه انرژی خورشیدی را در مقیاس ملی و من

 .[24]اشاره شده است 2اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل جغرافیایی که به طور خال ه در جدول 

 
 ای تاثیرگذار بر پذیرش اجتماعیانواع عوامل پس زمینه ملی و منطقه -2جدول

 ایقهعوامل مرتبط با پس زمینه ملی و منط

 گذاریموضوعات سیاسی و سیاست

های انرژی جدید و موضوعات های حکومت در مورد فناوریانواع سیاست •

 مرتبط

 گذاری ملیپایداری سیاست •

 های اجراییگذاری و روشفرهنگ سیاست •

 ای(توزیع قدرت )سطح ملی و منطقه •

 اقتصادی و زیربنایی–عوامل اجتماعی 

 وجود و کشف منابع طبیعی •

 ایهای شغلی و توسعه اقتصادی منطقهعالقه به فر ت •

 گذاری خارجیباور به سرمایه •

 اهمیت خودکفایی در انرژی •

 ها و  نایع رقابتیفناوری •

 عوامل فرهنگی

 اعتماد به نهادها •
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 سنت اقدامات باال به پایین در برابر اقدامات از پایین به باال •

 زیستیآگاهی محیط •

 تجارب تاریخی •

 ها به فناوری جدیدنگرش •

 عوامل جغرافیایی

 اقلیم •

 های مناسبوجود مکان •

 

براساس تحقیقات فوق، عوامل اجتماعی متفاوتی در پذیرش انرژی خورشیدی تاثیر دارند. این عوامل در همه مناط  

که ما عوامل مربوط زمانیهاست. تا ثابت و یکسان نیستند. پس مستلزم شناسایی عوامل اجتماعی هر منطقه و شناسایی شکاف

رسانی در توانیم برای پذیرش اجتماعی این فناوری گام برداریم. به هر حال، عامل آگاهی و اطالعبه هر منطقه را نشناسیم نمی

 ها برای پذیرش اجتماعی یر نکته کلیدی بوده است.بین بیشتر تحقی 

 

 های اجتماعی کاربرد انرژی خورشیدیها و چالش. فرصت2.8

های توان دالیل عدم تحق  سیاستهای زیادی در استفاده از انرژی خورشیدی وجود دارد که میها و چالشفر ت

 توان در موارد زیر ابراز نمود:های پاک از جمله انرژی خورشیدی در ایران را میاعمالی برای انرژی

ه توسعه از ابتدای دوره، بودجه مورد نظر در نبود راهبردهای استراتژیر: باید توجه داشت که در زمان تدوین برنام-

ها قرار بگیرد و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت باید توسط سازمان ها و پروژهریزی و انجام طرحاختیار سازمان مربوطه برای برنامه

ی باشد که سازمان هایشفاف باشند. بنابراین چنانچه به کمبود بودجه مواجه شدیم اولویت تخصیص بودجه در دسترس با پروژه

 دهد.را بیشتر به اهداف مشخص شده سوق می

های علمی گوناگون سطح کشور به گیری از پتانسیل انجمنگیری مطلوب از منابع انسانی: در  ورت بهرهعدم بهره-

ها و ایشها، همها، پژوهشکدههای پژوهشی مطرح شده در دانشگاههای انرژی تجدیدپذیر و حمایت از طرحویژه در حوزه

 تواند حل شود.سنجی و غیره میها، بخش اعظم مشکالت پیمانکاران اعم از پتانسیلکنفرانس

سازی و تفکیر وظایف و های دولتی، عدم شفافمشکالت در ساختار نظارتی و اجرایی: در ساختارهای پیچیده سازمان-

 دی پیمانکاران و دانشگاهیان در این حوزه شده است.کاری در بسیاری از امور باعث کندی پیشرفت کار و دلسروجود موازی

عدم تناسب اهداف تعیین شده با توان دولتی: برای پیشرفت در یر حوزه باید متناسب با توان مدیریتی و اختیارات و -

تجدیدپذیر در  توان برای رسیدن در د قابل توجهی از تولید انرژی را از انرژیبندی انتظار داشت مثال با بودجه کم نمیبودجه

 .[25]نظر گرفت 

 های دیگری نیز وجود دارند که برای استفاده از این انرژی باید رفع شوند از جمله:عالوه بر موارد فوق، محدودیت

های های ارزان سوختهای اقتصادی )قیمتهای تشویقی دولت(، محدودیتهای سیاسی )تغییرپذیری برنامهمحدودیت

های فرهنگی اجتماعی )تغییر در نگرش مردم در استفاده از های خورشیدی(، محدودیتاد برای سیستماولیه زی فسیلی، هزینه

 .[26]انرژی، تغییر از منابع انرژی سنتی( و محدودیت آموزشی )نیاز به افراد متخصص، تحربیات محدود افراد( 

اورمیانه است. این کشور، عالوه بر منابع کشور ایران، با توجه به دارا بودن منابع مختلف انرژی، دومین کشور در خ

فراوان انرژی مانند نفت و گاز طبیعی، دارای منابع بزرگ انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و 

ان توهای استفاده از انرژی خورشیدی  ورت گرفته که میآبی است. تحقیقات داخلی و خارجی زیادی در مورد فر ت و چالش

های اثرگذار بر عدم توسعه این فناوری را در ارزان بودن ( اشاره کرد که مهمترین شاخص1395راد و شاهین )به پژوهش قایمی
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های انرژی در ایران، عدم درک ضرورت توسط سیاستمداران، فقدان انگیزه برای وارد شدن بخش های فسیلی و حاملسوخت

 SWOT لیتحلهای کافی از سوی دولت اشاره نمودند. به هرحال، ه مشوقهای موثر و ارایخصو ی و فقدان سیاست

 ارائه شده است. 3ی در جدول دیخورش یانرژ یریپذجامعه

 

 پذیری انرژی خورشیدیجامعه SWOTتحلیل  -3جدول 

 هافر ت نقاط قوت

وجود پتانسیل باالی انرژی  ✓

 خورشیدی در ایران

فناوری مناسب برای مناط   ✓

 دورافتاده و ناهموار 

 زیستکاهش آلودگی محیط ✓

فناوری رقابتی و کم هزینه برای  ✓

مصارف خانگی، با ساختار محکم، ماژوالر و 

نیاز به نگهداری اندک، استهالک کم و طول 

 عمر باال

 وارد شدن و توسعه بخش خصو ی ✓

گام برداشتن در جهت توسعه اقتصادی  ✓

ار و ایجاد ثروت ملی و و توسعه پاید

 جلوگیری از خروج ارز

 ایجاد بازار بالقوه برای مواد اولیه ✓

 های فسیلیکاهش وابستگی به سوخت ✓

 تهدیدها نقاط ضعف

 باال بودن هزینه اولیه ✓

فقدان انگیزه برای  ✓

 وارد شدن بخش خصو ی

های فقدان سیاست ✓

 هاموثر و ارایه مشوق

فقدان همکاری الزم  ✓

های دولت،  نعت، بخش بخشبین 

 خصو ی و مراکز پژوهشی

های فسیلی و ارزان بودن سوخت ✓

 های انرژیحامل

 عدم درک ضرورت توسط سیاستمداران ✓

 عدم آگاهی اجتماعی ✓

 

کند تا بتوانیم یر تصویر کلی از عدم تحق  این انرژی ها، ضعف و تهدیدها به ما کمر میشناسایی نقاط قوت، فر ت

هایی که در استفاده از آن وجود دارد به ها نقاط قوت و فر تبیاوریم. با توجه به تحقیقاتی که مرور شد در اکثریت آنبه دست 

های فسیلی، گران بودن هزینه اولیه انرژی خورشیدی، عدم توجه سیاستگذاران و عدم وضوح بیان شد و ارزان بودن سوخت

مکررا تکرار شده بودند. بنابراین، الزم است که برای افزایش امنیت انرژی و تاثیر آن آگاهی افراد از این انرژی نکاتی بودند که 

 ای  ورت گیرد.در توسعه پایدار با رفع این نکات به انرژی خورشیدی توجه ویژه

 

 گیری.نتیجه3

های کاربرد آن ها و چالشاهمیت و کارکردهای انرژی خورشیدی و نقش آن در توسعه اجتماعی و همچننین فر ت

یافتگی مساله مهمی است که این مقاله به بررسی آن پرداخت. با توجه به اینکه کشور ما هم اکنون در گذار به مرحله توسعه

ناسب با منابع تجدیدپذیر انرژی را داراست. بنابراین رفتن به سمت است فر ت کافی برای تعیین الگوی مصرف هماهنگ و مت
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هایی است که در برنامه توسعه کشور خصو ا توسعه روستایی باید مورد توجه قرار گیرد. های تجدیدپذیر از ضرورتانرژی

زیادی در توسعه اجتماعی و تواند اثرات بسیار های تجدیدپذیر بویژه در مناط  روستایی میکاربرد آگاهانه فناوری انرژی

های روستایی سالم و اقتصادی و کالبدی آنها و به تبع آن توسعه ملی کشور داشته باشد و موتور توسعه و ایجاد سکونتگاه

های تجدیدپذیر به عنوان هدفی راهبردی و درازمدت برای مطلوب محسوب شود. به همین دلیل الزم است توسعه فناوری

هایی که امکان به کارگیری آنها وجود دارد در نظر گرفته شود. از طرفی ضروری است ا در استانمناط  روستایی خصو 

های تجدیدپذیر، و دهی به آنها با استفاده از انرژیهمزمان با شناخت نیازهای ضروری انرژی روستایی و امکان پاسخ

بت به نهادینه کردن و ترویج عمومی دانش آن اقدام های تجدیدپذیر در مناط  روستایی نسگذاری برای ورود فناوریسرمایه

 شود.

ها و های نو با موانعی همچون نفت ارزان و منابع غنی هیدروکربنی و عدم شناخت کافی این انرژیدر کشور ما انرژی

ت که باعث های اولیه روبروسگذاریمجهول ماندن مزایای آن توسط مردم و مسئوالن و عدم توجه توجیه اقتصادی در سرمایه

 ها  ورت نگیرد.شود توجه جدی به این انرژیمی

کنند از جمله های آتی، الزم است دیدگاه بازیگرانی که در این زمینه نقش بخصو ی ایفا میبنابراین جهت پژوهش

ر یر ها و مراکز علمی پژوهشی، به  ورت مجزا بررسی شود تا مشخص گردد از نگاه هدولت،  نعت، بخش خصو ی، دانشگاه

 های انرژی خورشیدی وجود دارد.هایی برای فناوریاز این گروداران چه نقاط ضعف و فر ت
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Abstract  

 

  The technology revolution and the expansion of human populations have multiplied human 

dependence on energy. The use of fossil fuels to utilize renewable energies has proven the 

evolution of mental development to optimize energy production and use. The social-

environmental effects of fossil fuels have highlighted the need for renewable energy sources, 

among which solar energy has been considered as an appropriate opportunity in the fields of 

trade and clean energy production. It can meet human needs for energy and have less 

environmental impact.The paper aims to focus on solar energy and its applications on issues 

such as the impact of solar energy on the environment, social development, energy security, 

family economics, socialization, as well as factors affecting the social acceptance of solar 

energy. Ultimately, this study presents and highlights the use of solar energy to explore the 

opportunities and challenges of using solar energy, implementing policies to bring legal and 

policy support. 
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