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1- مقدمه
صفحه های خورشیدی شناور همان پنل های فتوولتاییک خورشیدی 
هستند که در سطح زمین نصب می شوند با این تفاوت که این صفحات 
با یک سازه شناور در آب نصب و ثابت شده است. نخستین نیروگاه 
خورشیدی شناور در سال 2007 در  ایالت کالیفرنیا در امریکا مورد 
بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر 70 نیروگاه خورشیدی شناور 
در جهان با ظرفیتی معادل 93 مگاوات در حال بهره برداری هستند. 
بزرگ ترین این نیروگاه ها 20 مگاوات و کوچک ترین آن ها 5 کیلووات 
کمتر  ظرفیتی  نیروگاه ها  این  از  درصد   50 از  بیش  دارد.  ظرفیت 
نام  بهره برداری  حال  در  نیروگاه های  لیست  در  دارند.  مگاوات   1 از 
سیزده کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هند، 
امریکا به چشم  تایلند، هلند، سنگاپور و  اندونزی، فلسطین اشغالی، 
می خورد. دو کشور با پهنه سرزمینی کم ژاپن و انگلستان پیشرو در 
زمینه توسعه این نوع نیروگاه ها به حساب مي آیند. ژاپن داراي 45 و 

انگلستان داراي 6 نیروگاه از این دست مي باشند.]1[
پنل های  مساله  به  بین المللی  رویکرد  و  جهان  وضعیت  به  نگاهی 
مختلف  کشورهای  در  پنل ها  این  از  استفاده  علل  می تواند  شناور، 
احداث  زمینه  در  کشور  پیشروترین  ژاپن  کند.  روشن  را  جهان 
و  ژاپن  در  زمین  کمبود  است.  بوده  شناور  خورشیدی  نیروگاه های 
برای  کشور  این  دالیل  مهم ترین  از  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  به  نیاز 
ژاپن  این،  بر  است. عالوه  بوده  انرژی  تولید  فناوري  نوع  این  توسعه 
دارای تعداد زیادی آبراه های داخلی و مخازن ساخته شده برای اهداف 
کنترل کشاورزی و سیل است که می تواند برای توسعه نیروگاه های 
خورشیدی استفاده شود. تا سال 2015 در ژاپن 5/2 مگاوات نیروگاه 
این کشور کار  خورشیدی شناور وجود داشته است. در حال حاضر 
با  را در جهان  نیروگاه خورشیدی شناور  بزرگ ترین  از  احداث یکی 
تا  برنامه  آن طبق  نصب  که  است  کرده  آغاز  مگاوات  ظرفیت 13/7 
سال 2018 به پایان می رسد. این نیروگاه بر روی  مخزن سد یاکامورا1 
نیروگاه  این  است.  ساخت  حال  در  ژاپن  در  توکیو  شرق  جنوب  در 
از 51،000 پانل خورشیدی تشکیل شده که سطحی در حدود 18 

هکتار را پوشش می دهد.]1[
دیگر کشوری که با سرعت زیادی در حال توسعه نیروگاه خورشیدی 
نیروگاه  بزرگ ترین  حاضر  حال  در  چین  است.  چین  است،  شناور 
خورشیدی شناور در جهان به ظرفیت 20 مگاوات را در اختیار دارد. 
در  نیروگاه ها  این  توسعه  برای  را  گسترده ای  برنامه های  کشور  این 
ماه  تنها در کشور چین در چهار  کشور خود در پیش گرفته است. 
نخست سال 2016، 1400 مگاوات نیروگاه خورشیدی شناور در حال 
طراحی و یا ساخت بوده است. این درحالی است که مقدار آن در سال 
2015 تنها 100 مگاوت بوده است. برنامه های تولید انرژی پاك در 
این کشور و تعهدات آن در کاهش گازهای گلخانه ای، افزایش تولید 
انرژی به دلیل کم تر بودن اثر گرد و خاك در کنار آب راه ها به عنوان 
دلیل اصلی و همچنین کاهش تبخیر آب درصورت مستقر شدن این 
سامانه ها بر روی منابع آب قابل شرب از دیگر دالیل مهم کشور چین 
برای توسعه نیروگاه های خورشیدی شناور در سطح وسیع می باشد.

]2[
به صورت  خورشیدی  پنل های  از  انبوهی  چین،  هاینان2  منطقه  در   
شناور در منطقه ای آب گرفته که برای معدن مورد استفاده بوده را 

می توان مشاهده کرد.
چین،  آن هوئی3  استان  جنوب  در  خورشیدی  شناور  نیروگاه  این 
است  مشهور  زغال سنگ  از  غنی  زمین های  داشتن  به  که  ناحیه ای 
قرار دارد. از آنجایی که این منطقه به علت آب و هوای بارانی در حال 

حاضر سیل زده است و با آبی به عمق 4 تا 10 متر پوشیده شده است، 
دولت چین توانست با بهینه سازی این منطقه از منظر سرزمینی آن 
را به منبعی برای تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل کند. پنل ها به یک 
مبدل مرکزی و جعبه تقسیم وصل شده اند که هر دو توسط شرکت 
ساخته  آب  روی  شناوری  شرایط  برای  و  می شوند  تولید  سان گرو4 
شده اند و در برابر رطوبت باال و پاشش آب به طور کامل مقاوم اند.]2[

برای  را  خود  برنامه ریزی  که  است  کشورهایي  گروه  در  نیز  برزیل 
سال  در  است.  کرده  آغاز  شناور  خورشیدی  نیروگاه های  از  استفاده 
خورشیدی  نیروگاه  مقیاس  بزرگ  پروژه هاي  از  دیگر  یکی   ،2015
شناور با ظرفیت بزرگ تر از 10 مگاوات در برزیل آغاز شد. این طرح 
بخشی از طرح بزرگ احداث 350 مگاوات نیروگاه خورشیدی شناور 
است.  بالینا5 شناور  بر روی مخزن سد  نیروگاه  این  است.  برزیل  در 
جنگل  یوتوم6 در  رودخانه  شاخه های  از  یکی  روی  سد،  این  مخزن 
آمازون، احداث شده است. انباشت و تجزیه درختان، گیاهان، خاك 
با  مخازن سدها   در  پی جاری شدن سیل  در  آلی  مواد  گونه  هر  و 
تابش نور خورشید مواد مغذی خوبی را برای جلبک ها فراهم می آورد. 
این جلبک ها با پوششی که در سطح مخزن به وجود می آورند سبب 
ایجاد واکنش هایی مي شوند که تولید متان را در مخزن این سد سبب 
می شوند تا این مخزن، مانند بسیاری از مخازن واقع در آب و هوای 
گرمسیری، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان متان در طبیعت باشد. 
تابش  کاهش  با  تا  می شود  سبب  شناور  خورشیدی  نیروگاه  احداث 
آفتاب در سطح تحت پوشش صفحات خورشیدی، میزان تولید جلبک 

و در نتیجه میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یابد.]3[
میزان  به  نیروگاه خورشیدی شناور  از  بهره برداری   با  نیز  انگلستان 
9/3 مگاوات در سال 2016 در دسته کشورهایی قرار گرفت که برای 
این روش تولید انرژی برنامه ریزی کرده است. انگلستان در این سال 
 3 و  لندن  در  دوم  الیزابت  ملکه  مگاواتی  خورشیدی6/3  نیروگاه  از 
مگاواتی در شهر گادلی بهره برداری کرد. طرح دیگری نیز با ظرفیت 
نزدیک  مخزنی  در  دوم  الیزابت  ملکه  نیروگاه  ظرفیت  نصف  معادل 

منچستر در حال برنامه ریزی است.]4[
انرژی خورشیدی  با یک چشم انداز توسعه 1/2 گیگاوات  هندوستان 
کرده  آغاز  سیستم  این  از  استفاده  برای  را  خود  فعالیت های  شناور 
کانال های  پوشش  برای  فناوري  این  از  دارد  قصد  کشور  این  است. 
کند.  استفاده  خود  برق آبی  سدهای  مخازن  و  کشاورزی  آب  انتقال 
به   2015 سال  در  نوع  این  از  خود  نیروگاه  نخستین  از  کشور  این 
ظرفیت 10 کیلووات بهره برداری کرد و در حال حاضر با حمایت بانک 
نیروگاه  مگاوات  احداث 40  برای  مذاکره  درحال  کی اف دبلیو7 آلمان 
است. 600 مگاوات از 1/2 گیگاوات برای مخازن نیروگاه های برق آبی 
نظیر کیونا8 در نظر گرفته شده است. سد و نیروگاه برق آبی کیونا با 
ظرفیتی معادل 1920 مگاوات بزرگ ترین نیرگاه برق آبی هندوستان 

است.]5[
استرالیا، امریکا و مراکش نیز برای استفاده از نیروگاه های خورشیدی 
مقیاس بزرگ )در حد مگاوات( تالش هایی را آغاز کرده اند. در استرالیا 
و امریکا تالش برای استفاده از این فناوري برروی حوضچه های تصفیه 
 400 احداث  برای  را  مناقصه ای  مراکش  است.  شده  انجام  فاضالب 

مگاوات نیروگاه خورشیدی شناور درحال برگزاری دارد.]6[

2- پروژه بزرگ ژاپن
مشکل  با  که   است  کشوری  ژاپن  که   نکته  این  گرفتن  نظر  در  با 
کمبود زمین مواجه است، ژاپنی ها در حال احداث یکی از بزرگ ترین 
نیروگاه های خورشیدی در آب های نزدیک توکیو، پایتخت این کشور، 
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از برق  اندکی  انرژی خورشیدی تنها بخش  هستند. در حال حاضر، 
 2015 سال  در  می کند.  تامین  را  ژاپن  صنایع  و  خانوارها  مصرفی 
خورشیدی  انرژی  طریق  از  ژاپن  برق  از  درصد   3/3 فقط  میالدی 
انرژی های  از  تامین شده  برق  کرده   بیان  ژاپن  دولت  اما  فراهم شده 

تجدیدپذیر را تا سال 2030 به 22 تا 24درصد مي رساند.
شرکت چندملیتی مستقر در ژاپن در حال ساخت نیروگاه خورشیدی 
شناور 13/7 مگاواتی روی مخازن آبی سد یاماکورای ژاپن است که از 
50409 پنل خورشیدی بهره مند شده و در مدت زمان 24 ماه امکان 
برق رسانی به چیزی در حدود 5 هزار منزل مسکونی را فراهم خواهد 
کرد. شرکت در جدیدترین اخبار منتشر شده اعالم کرده این نیروگاه 
در تاریخ 31 مارس 2018 میالدی در فضایی به وسعت 180 هزار 
مترمربع به بهره برداری خواهد رسید. این نیروگاه خورشیدی شناور 
تولید کند  الکتریکی  انرژی  می تواند سالیانه 16170 مگاوات ساعت 
 8،170 میزان  به  کربنی  آلودگی های  کاهش  منزله  به  رقم  این  که 
پنل های  از  استفاده  میالدی   2014 سال  اواخر  از  بود.  خواهد  تن 
خورشیدی در ژاپن، در پرتو رشد تعداد استارت آپ های فعال در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافت. در نتیجه ي این امر، شرکت های 
از  بهره برداری  جهت  در  مناسب  مکان  یافتن  برای  تالش  مختلف 
خورشیدی  پنل های  نصب  کرده اند.  آغاز  را  خورشیدی  نیروگاه های 
روی سطح آب عالوه بر تامین انرژی الکتریکی می تواند تا حد زیادی 

میزان تبخیر منابع آبی را نیز کاهش دهد. 
نیویورك تایمز در گزارش جدیدی، از پروژه سازمان آب لس آنجلس 
به منظور پوشاندن منابع آبی با توپ های پالستیکی سیاه رنگ به ارزش 
34/5 میلیون دالر در جهت کاهش روند تبخیر خبر داده است. در 
به عنوان  آب  سطح  روی  خورشیدی  پنل های  نصب  از  گزارش،  این 
تاثیرات مثبتی هم  یاد شده که می تواند  با عملکرد مشابه  راهکاری 
روی اکوسیستم درون و اطراف آب داشته باشد. در صورت موفقیت 
پروژه نصب صفحه های خورشیدی شناور، ساکنان اطراف دریاچه نیز 
با توجه به تقویت اکوسیستم و وضعیت منابع آبی، سود خواهند برد. 
موجودات  و  جانداران  پنل های خورشیدی،  نصب صحیح  در صورت 

زنده در دریاچه نیز تاثیرات مثبتی را شاهد خواهند بود. 

3- بحث فنی
دست یابي به انرژی خورشیدی قابلیت باالیی برای رفع مشکل انرژی 
جهان دارد اما گاهی موانعی برای استفاده عمومی از آن ایجاد می شود 
پنل های مخصوص  استفاده کرد.  آن  از  نمی توان  و در همه مکان ها 
خشکی که امکان باز و بسته شدن داشته باشند، نصب و برقراری آن ها 
را در هر جایی امکان پذیر می کنند اما دریا با خشکی متفاوت است. 
تخریب  باعث  امواج  هجوم  با  است  ممکن  هم  نقاط  آرام ترین  حتی 
آن،  امواج  و  دریا  تخریبی  قدرت  شوند.  شناور خورشیدی  سکوهای 
هزینه های باالیی را برای سرمایه گذاران و محققان در بر خواهد داشت. 
کشور،  در  ساخته  شده  سد   600 در  آب  شدید  تبخیر  به  توجه  با 
محققان طرحی را با استفاده از پنل های خورشیدی برای جلوگیری 
از تبخیر آب ارائه کردند که ضمن تولید برق از منابع تجدیدپذیر از 

میزان تبخیر آب ذخیره شده در پشت سد جلوگیری شود.
نصب پنل های خورشیدی شناور در مقایسه با مدل های زمینی این 
اجازه را می دهد تا اراضی ضمن عدم تغییر کاربری، برای کشاورزی و 
توسعه زیرساخت ها آزاد باشد. عدم آسیب دیدگی این پنل های شناور 
در زمان وقوع زلزله و بی نیازی به زمین در خشکی از جذابیت های 
می باشد.  زمین  محدودیت های  با  کشوری  برای  سیستم  این  عمده 
پایدار  از  روش  این  طراحان  دارد،  وجود  چالش  هم  باز  مزایا  این  با 

و  طبیعی  بالیای  سایر  و  عظیم  طوفان، سیالب های  برابر  در  نبودن 
همچنین خوردگی نگران هستند. ضد آب بودن همه سیستم، پنل ها 
و سیم کشی ها، رعایت مقررات حفظ کیفیت آب از مواردی است که 

فعالیت این پنل های شناور را سخت تر می کند.
مهم ترین نکته بعد از هزینه اقتصادی، درباره نصب پنل های خورشیدی 
شناور، اثر بر کیفیت آب مي باشد. این پنل ها در هر حال باعث عدم 
نفوذ نور به درون آب شده و باعث تاریک شدن الیه های زیرین در آب 
می شوند. بنابراین ممکن است که ماهی ها در زیر این پنل ها حضور 
آب  دمای  کاهش  باعث  می توانند  پنل ها  این  همچنین  نکنند.  پیدا 
شوند و با کاهش نفوذ نور، از رشد جلبک ها جلوگیری کنند. پنل های 
خورشیدی شناور می توانند سطح تبخیر را کاهش داده و به ذخیره 

بیشتر آب کمک کنند.
پنل های خورشیدی طراحی شده اند که حتی قدرت ایستادگی در برابر 
گردباد را هم دارند. البته هنوز پنل های خورشیدی طراحی نشده اند 
 که بتوان روی دریاچه هایی که در زمستان یخ می زنند، نصب شوند.

فرانسه،  کشورهای  در  خورشیدی  پنل های  این  سازنده  شرکت های 
ایتالیا و استرالیا از مزایای این روش به بازدهی انرژی باالتر به نسبت 
نمونه های خشکی )15- 20درصد( به دلیل خنک بودن سیستم، نصب 
و راه اندازی آسان ، مقاومت در برابر خوردگی اشاره می کنند که این 
افزایش بازدهی به علت خنک بودن سیستم و منوط بر حفظ زاویه و 
جهت پنل ها در برابر خورشید مطابق با بهترین حالت ممکن می باشد. 
نگه داشتن زاویه و جهت پنل ها بر روی سطح آب نیازمند تجهیزات و 
دقت بیشتری نسبت به پنل های نصب شده بر روی خشکی می باشد.

پیش بینی  اما  شده،  بیان  پنل ها  این  برای  بسیاری  معایب  چه  اگر 
چندین  دلیل  به  جهان  شناور  خورشیدی  پنل های  بازار  می شود 
از آنجایی که  با آن رشد قابل مالحظه ای داشته باشد.  مزیت مرتبط 
تاثیر قرار  پنل ها سطح را پوشش می دهند، نرخ تبخیر آب را تحت 
تاثیرگذار  باد  الگوهای  روی  بر  می تواند  خود  نوبه  به  این  می دهند. 
باشد و باعث باران های موسمی غیرمنتظره یا حتی بدتر از آن شود، 
این تغییر سیستم می تواند فاصله های زمانی زیادی را بین بارش های 
متوالی ایجاد کند. وسایل شناور به طور کلی بر اکوسیستم آبزی تاثیر 
می گذارد. اگر چه ساختار غیرسمی است، اما مانع از ورود نور خورشید 
به آب می شود. این باعث ایجاد یک اثر سایه می شود که می تواند بر 
رشد  این،  بر  عالوه  بگذارد.  تاثیر  آبزی  گیاهان  و  موجودات  زندگی 
این  متوقف می شود.  آب  باالی سطح  در  پنل ها  نصب  با  نیز  جلبک 
در حالی است که تجارت این جلبک ها رو به افزایش می باشد و برای 

برخی از کشورها مهم است. 

4- قابلیت اجرا در ايران 
با بررسی نمونه های نصب شده و همچنین کشورهای پیشرو در نصب 
از  کدام  هیچ  که  می رسد  نظر  به  اقلیمی  لحاظ  از  شناور  پنل های 
کشورها و مناطق اجرا شده از لحاظ اقلیمی نه تنها مشابه به ایران 
آب  مسیرهای  روی  بر  بیشتر  و  ندارند  هم  آب  مشکل  بلکه  نبوده 
آب کشور  بحران  اجرا شده اند.  مسیر سیالب ها  و همچنین  طوالنی 
بر هیچ کس پوشیده نیست و بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی 
است  میلی متر  در کشور 250  بارندگی  ساالنه  متوسط  نیرو،  وزارت 
ولی به دلیل تغییرات اقلیمی در 5 تا 6 سال اخیر، متوسط بارندگی 

به 204 میلی متر در سال کاهش یافته است.
از سوی دیگر در حال حاضر کشور با معضالت تبخیر شدید آب در 
پشت 600 سد احداث شده در کشور مواجه است که برای رفع این 
چالش نیاز به اقدامات فناورانه داریم. در این راستا تاکنون روش های 
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نوینی ارائه شده است که از آن جمله می توان به استفاده از »توپ های 
پالستیکی« اشاره کرد؛ ولی بر اساس برآوردهای انجام شده این روش 
برای ایران توجیه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه مانعی برای دسترسی و 
بازبینی سد است. بر این اساس محققان پارك علم و فناوری فارس 
این  کردند.  ارائه  زمینه  این  در  را  نوینی  ایده  روش،  این  از  الهام  با 
محققان با استفاده از نانوپوشش ها، الیه هایی برای کاهش تبخیر در 
دریاچه های پشت سد عرضه کردند. نانوپوشش های ارائه شده با اعمال 
بر روی سطح آب عالوه بر آنکه مانع تبخیر آب و موجب نگهداری 
آب ذخیره شده در پشت سد می شود، به راحتی می توان بازدیدهای 
انجام  برای  مانعی  پوشش ها  این  و  داد  انجام  را  سدها  از  دوره ای 
پوشش  این  موتوري  قایق های  از  استفاده  با  شد.  نخواهد  بازبینی ها 
به کناری می رود و با خروج قایق از دریاچه پشت سد، این نانوذرات 
به تازگي  روش،  این  بر  عالوه  خواهند شد.  متصل  یکدیگر  به  دوباره 
کاهش تبخیر آب از طریق پنل های خورشیدی نیز در کشور مطرح 
شده است تا عالوه بر تامین برق از منابع تجدیدپذیر مانع از تبخیر آب 
شود. در رسانه ها ادعا شده است که در این روش با استفاده از صفحات 
فتوولتاییک که بر روی یک سوم دریاچه سدها قرار می گیرند، عالوه 
خود  از  را  تجدیدپذیر  انرژی  می توان  آب،  تبخیر  از  جلوگیری  بر 
تولید  شده،  نصب  سد  مخازن  آب  روی  بر  که  فتوولتاییک  صفحات 
کرد و پنل های مورد نیاز این طرح از سوی شرکت های دانش بنیان و 
مراکز تحقیقاتی قابل تامین  بوده و برنامه ریزی هایی نیز برای جذب 
است  حالی  در  این  است.  گرفته  صورت  خارجی  سرمایه گذاری های 
که در کشور در حال حاضر توانایی ساخت پنل های خورشیدی قابل 
نصب بر روی خورشیدی و سازگار با هوای خشک که رایج می باشند 

وجود ندارد. 

5- نتیجه گیری
داد  پاسخ  قاطعیت  با  نمی توان  طرح  زیستی  محیط  اثرهاي  درباره 
آبی  پیکره  اکوسیستم  و  اجرا  محل  به  کامل  به صورت  اثرها  این  و 
شناور،  خورشیدی  پنل های  کلیدی  چالش  دارد.  بستگی  نظر  مورد 
هزینه های زیاد آن برای نصب است. عالوه بر این، تضمین سودآوری 
در همان زمان نیز چالش برانگیز است. یکی دیگر از معایب و مشکالت 
پیش روی این سیستم ها این است که آن ها را نمی توان در دریا نصب 

کرد زیرا امواج مانع از قرارگیری موقعیت زاویه ای پنل ها در وضعیت 
ایده آل مي شوند و سرعت باد بر میزان تولید برق تاثیر می گذارد. 

در صورتی که تنها هدف از اجرا کاهش تبخیر از سطح دریاچه مخازن 
با روش های دیگر  تا طرح  نیاز است  اقتصادی  از لحاظ  باشد،  سدها 
از  به اجرا برسد. درباره استفاده  مقایسه شده و در صورت ارجحیت 
با بررسی دالیل دیگر کشورها،  این روش برای کاهش تبخیر سدها 
تاکنون کاهش تبخیر هدف اولیه نصب این سیستم ها نبوده و بیشتر 
محدودیت زمین، تولید انرژی با بازدهی بیشتر و تغییر نکردن کاربری 
این  اجرای  برای  تصمیم گیری  صورت  در  است.  بوده  مطرح  اراضی 
اثرهاي محیط زیستی آن در محل های  تا  ایران، الزم است  روش در 

مورد نظر با توجه به اکوسیستم و کاربری های آن بررسی شود.
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