
 

 

 
 

 
ن

جمن بهينه سازي مصرف ا
 اريان  ارنژي

Iran Energy Conservation Society 

 Iran Energy Conservation Society 

نجمن بهينه سازي مصرف 
 اريان ارنژيا

  88430412نمابر  88439192تلفن:          1567616833کد پستي   9واحد  - 3پالک  -انتهاي خيابان استاد مطهري   -آدرس: تهران 

Info@iranecs.com www.iranecs.com     

 
 
 

 از انرژي خورشيد را دفع كند %25آلودگي هوا مي تواند 

 

 

 تحقيقات جديد نشان مي دهد كه گرد و خاك و ذرات آلوده موجود در هوا مي توانند تاسيسات خورشيدي را فلج كنند

از انرژي مورد نياز آمريكا را  %2خورشيدي براي تامين انرژي نسل هاي آينده، اين منبع انرژي تنها با وجود تمام توان انرژي 

كند، كه بخشي از اين موضوع به خاطر گران بودن پنل هاي خورشيدي و بخش اعظم آن به خاطر كم بودن كارايي اين ميتامين 

 انند بخش كوچكي از انرژي خورشيد را جذب كنند.پنل ها است. پنل هاي خورشيدي در بهترين حالت تنها مي تو

اما در شرايط نامناسب اين موضوع به چه شكل است؟ تحقيقات جديد دانشگاه دوك و موسسه تكنولوژي گانديناگار هند  نشان 

. دهد كه يكي از اصلي ترين داليل كم بودن كارايي سلول هاي خورشيدي وجود گرد و خاك و ذرات آلوده در هوا استمي

 كارايي سلول هاي خورشيدي را كاهش دهند. %25تحقيقات آنها نشان مي دهد كه آلودگي هاي موجود در هوا مي توانند تا 

مايكل برگين، مدير اين طرح تحقيقاتي، در اين باره مي گويد: "همكاران من در هند در حال به رخ كشيدن پنل هاي خورشيدي 

ه فكرم رسيد چقدر اين پنل ها كثيف هستند. پيش خود فكر كردم كه اين كثيفي ها نصب شده بر روي پشت بامشان بودند كه ب

ممكن است كارايي پنل ها را تحت تاثير قرار دهند، ولي هيچ تحقيقاتي وجود نداشت كه اين كاهش كارايي ها را تخمين بزند. 

 ."در نتيجه ما يك مدل جامع طراحي كرديم كه اين نقصان ها را اندازه گيري كنيم

محققين كارايي پنل هاي خورشيدي را در طول زمان كه كثيف تر مي شدند اندازه گيري كردند. نتيجه تحقيقات آنها نشان داد 

كه تنها چند هفته جمع شدن آلودگي ها بر روي پنل هاي خورشيدي مي تواند حجم زيادي از نور خورشيد را دفع كند. بعد از 

 افزايش يافت. %50ا بيش از تميز كردن اين پنل ها، كارايي آنه
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ناشي از  –درصد  8حدود  –بيشتر آلودگي هاي موجود بر روي پنل ها، گرد و خاك روزمره بودند. اما بخش اندكي از آن 

آلودگي انساني بود. اين ذرات مي توانند اثر بسيار بيشتري بر كارايي پنل ها داشته باشند زيرا آن ها نور خورشيد را بيشتر دفع مي 

 مامتوجه شده "ما هميشه مي دانستيم كه اين آلودگي ها براي انسان و محيط زيست بد هستند، ولي اكنونگويد:كنند. برگين مي

ا حتي براي انرژي خورشيدي هم نامناسب هستند. اين مي تواند دليل ديگري باشد كه سياست گذاران در سراسر دنيا ايم كه آن ه

 سياست هاي كنترل انتشارات گازهاي گلخانه اي را با جديت بيشتري دنبال كنند.

 

كنند. محققان از داده هاي جوي ناسا براي تخمين زدن ميزان آلودگي هاي موجود در اتمسفر نيز در اين مسئله نقش بازي مي

 %25دفع نور خورشيد به واسطه اين آلودگي ها استفاده كردند. آنها متوجه شدند كه پنل هاي خورشيدي در مناطق بسيار آلوده با 

  كاهش دركارايي مواجه بوده اند.

تركيب اين دو اثر موجود مي شود كه يك پنل خورشيدي واقع در مناطق بسيار آلوده، كه بيش از يك ماه پاكسازي نشده است 

از كارايي خود را از دست بدهد. اين خبر مي تواند براي كشورهايي مانند چين و هند كه اهداف بزرگي براي انرژي  %35تا 

 خورشيدي دارند خبر بدي تلقي شود.

 جم: مهندس فرزام ابريشميمتر

-http://www.popularmechanics.com/science/energy/news/a27112/pollution-canمنبع: 

block-25-percent-of-solar-power/ 
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