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مقدمه 
امروزه، به واســطه افزایش روز افزون جمعیت و رشــد صنایع در جهان، نیاز به انرژی به طور چشــمگیری در 
حال افزایش است. از سویی، با توجه به بحران های زیست محیطی که در حال حاضر جهان با آن درگیر است، 
بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای منابع فسیلی، در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته 
است. در میان تمام انرژی های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، با توجه به فراوانی بسیار و دوستدار محیط زیست 
بودن، بسیار مورد توجه قرار گرفته و یکی از بیشترین منابع مورد استفاده کشورها است. به عبارتی می توان گفت، 
انرژی خورشیدی منحصر به  فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در 
زمین اســت. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد؛ به 
طوری که امروزه اســتفاده از منابع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، استفاده دینامیکی، ایجاد 
گرمایش محوطه ها و ساختمان ها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی وغیره در جهان کاربرد 
دارد. در این میان، با توجه به پیشرفت های فنی و فناوری در جهان، بهره گیری از انرژی خورشیدی برای تولید 

برق بسیار رو به فزونی است.
ایران با داشــتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در ســال از 
بهترین کشــورهای دنیا در زمینه پتانســیل انرژی 
خورشــیدی اســت. با توجه به موقعیت جغرافیای 
ایران و پراکندگی روســتایی در کشور، استفاده از 
انرژی خورشیدی یکی از مهم ترین عواملی است 
کــه باید مورد توجه قرار گیرد. اســتفاده از انرژی 
خورشــیدی یکی از بهترین راه های برق رسانی و 
تولید انرژی در مقایســه با دیگــر مدل های انتقال 
انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر 

هزینه، حمل و نقل، نگهداری و عوامل مشابه است.
با توجه به اســتانداردهای بین المللی اگر میانگین انرژی تابشــی خورشید در روز باالتر از ۳/5 کیلووات ساعت 
در مترمربع )۳5۰۰ وات ســاعت در متر مربع( باشــد اســتفاده از مدل های انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای 
خورشــیدی یا سیستم های فتوولتائیک بســیار اقتصادی و مقرون به صرفه است. در بسیاری از قسمت های ایران 
انرژی تابشی خورشید بسیار باالتر از این میانگین بین المللی  است و در برخی از نقاط حتی باالتر از ۷ تا ۸ کیلو 
وات ساعت بر مترمربع اندازه گیری شده است ولی به طور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ایران 

حدود 4/5 کیلو وات ساعت بر مترمربع است )شکل 1 موید این مطلب است(. 
فناوری نانو، توانمندي تولید مواد، ابزارها و سیســتم هاي جدید با در دســت گرفتن کنترل در سطوح ملکولي و 
اتمي و اســتفاده از خواصی است که در آن ســطوح ظاهر مي شود. از همین تعریف ساده برمي آید که فناوری 
نانو یک رشــته جدید نیســت، بلکه رویکردي جدید در تمام رشته هاســت. براي فناوری نانــو کاربردهایي را 
در حوزه هاي مختلف از غذا، دارو، تشــخیص پزشــکي و زیســت فناوری تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، 
حمل و نقل، انرژي، محیط زیست، مواد، هوافضا و امنیت ملي برشمرده اند. کاربردهاي وسیع این عرصه به همراه 

  شــکل 1 . اطلس انرژی خورشیدی در جهان و موقعیت 
منحصر به فرد ایران از نظر تابش

نقشه انرژی خورشیدی جهان
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پیامدهاي اجتماعي، سیاســي و حقوقي آن، 
این فناوري را به  عنوان یک زمینه فرا رشته اي 

و فرابخش مطرح نموده است.
هــر چند آزمایش هــا و تحقیقــات پیرامون 
فناوری نانو از ابتداي دهه ۸۰ قرن بیستم بطور 
جدي پیگیري شــد، اما اثرات تحول آفرین، 
معجزه آســا و باورنکردني فنــاوری نانو در 

روند تحقیق و توســعه باعث گردید که نظر تمامي کشــورهاي بزرگ به این موضوع جلب شود و فناوري نانو 
را به عنوان یکي از مهم ترین اولویت هاي تحقیقاتي خویش طي دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند.

چالش های پیش روی صنعت سلول های خورشیدی چیست؟
با وجود این که انرژی خورشــیدی، فراوان، رایگان و ســازگار با محیط زیســت اســت، اما صنعت سلول های 
خورشیدی با مشکالت قابل توجهی مواجه است که بدون شک، در انتظار نوآوری های آتی در دانش و فناوری 

برای حل کردن آن ها است. چالش های مختلفی از مناظر گوناگون در این راستا قابل ذکر است. از جمله:
1 نیاز به زمین بیشتر برای ساخت نیروگاه؛

2 دفع قطعات سلول های خورشیدی پس از طی طول عمر؛
3 سمی بودن برخی مواد به کار رفته در سلول ها؛

4 کمیاب بودن برخی مواد به کار رفته در سلول ها.
اما عالوه بر موارد باال، دو چالش عمده و اساسی پیش روی این فناوری، قیمت باالی سیستم های خورشیدی و 
نیز بازده پایین این سیســتم ها است. در واقع می توان گفت، مهم ترین موانع بر سر راه فراگیری استفاده از انرژی 
خورشیدی در جهان این دو مورد به شمار می رود. تمام تالش مجامع علمی و صنعتی در راستای فائق آمدن بر 

این دو مسئله است.

  شکل 2. 

فناوری نانو، یکی 
از مهمترین 

دستاوردهای بشر 
در قرن 21

۲۵

  شکل 3. کاهش هزینه در سیستم های فتوولتاییک؛ هزینه های BOS مبتنی بر 
تمام هزینه های تجهیزات به جز صفحات خورشیدی است ]4[.
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هزینه اولیه نصب سلول های خورشیدی باالست. همچنین، هزینه بر کیلووات ساعت برق تولید شده توسط توان 
خورشیدی نیز هنوز باالتر از منابع رایج و مرسوم نظیر زغال سنگ و هسته ای است. در طول بیست سال گذشته، 
هزینه هر کیلووات ســاعت برق تولید شده توسط ســلول های فتوولتاییک از حدود 5۰۰ دالر به 5 دالر کاهش 
یافته و پیش بینی می شــود این روند همچنان ادامه داشته باشد )شکل ۳(. با این وجود، این هزینه هم چنان باالتر 
از مواردی چون برق هسته ای، زغال سنگ و گاز طبیعی است. پس این حیطه، نیازمند توجه فراوان در صنعت 

و دانش سلول های خورشیدی است.
یکی از مشــکالت گونه های مختلف ســلول های خورشیدی بازده تبدیل انرژی پایین آن ها است. به طوری که 
این مقدار در ســلول های سیلیکونی )که رایج ترین نوع سلول های خورشــیدی هستند( در محدوده ی 2۰- ۳۰ 
درصــد قــرار می گیرد. این مقدار در بهترین شــرایط ممکن، یعنی تابش کامــل  W/m2 1۰۰۰ و بدون در نظر 
گرفتن آلودگی های محیطی و شــرایط آب و هوایی تضعیف کننده ی تابش، اندازه گیری شده است و بنابراین، 
در شرایط واقعی مقدار کمتری را دارا ست. این در شرایطی است که عوامل دیگری نظیر افزایش دمای سلول، 
شــرایط محیطی نظیر هوای ابری و غیره می تواند اثر منفی در این میزان بازده داشــته باشد. بنابراین رویه ی روز 
دنیا به ســمت و ســوی افزایش هرچه بیشتر بازده سلول های خورشیدی است. به طور کلی، فناوری نانو به طرق 
گوناگون بر عملکرد سلول های خورشیدی تاثیر مثبت گذاشته است. این تاثیرات کاربردی در قالب موارد زیر 

قابل انجام است:
 افزایش جذب و به دام انداختن نور خورشید:

 اســتفاده از اثــر شکســت نــور نانــوذرات فلــزی )نظیــر نانــوذرات طــال یــا نقــره( بــرای بــه دام انداختــن نــور 
درون ســاختار ســلول های خورشــیدی و افزایــش بــازده تبدیــل انــرژی ]14و15[.

 ارائه ی ساختارهای جدید مبتنی بر فناوری نانو برای سلول های خورشیدی ]۳[:
 استفاده از نانوکریستال های سیلیکون و بهبود بازده سلول های سیلیکونی.

 اســتفاده از نانــوذرات TiO2 و رنگدانه هــا در ســلول های خورشــیدی رنگدانــه ای و بهبــود بــازده و 
ــاخت. ــت س ــش قیم کاه

 سلول های خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی و بهبود بازده و کاهش قیمت ساخت.
 بهره گیری از نانوسیال ها جهت بهبود عملکرد سلول خورشیدی ]1۳[:

 اســتفاده از نانوسیال ها )نظیر نانوســیال آب-Al2O3( جهت بهبود فرآیند خنک سازی سلول خورشیدی و 
کاهش اثر افزایش دما بر عملکرد سلول.

 اســتفاده از نانوســیال ها )نظیر نانوســیال آب- TiO2( به منظور بهبود جذب نور در سلول های خورشیدی 
رنگدانه ای.

 کاربرد فتوکاتالیست های مبتنی بر فناوری نانو در سلول های خورشیدی:
 اســتفاده از انواع نانوفتوکاتالیست ها و انواع حسگرهای نوری )نظیر کادمیوم سولفید( جهت بهبود جذب 
نور، افزایش محدوده ی جذب و سوق دادن آن به سمت نورهای مرئی و بهبود و تسریع انتقال الکترون )و در 

نتیجه بهبود بازده تبدیل انرژی( ]12[.
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موارد باال تنها بخشی از کارکردهای فناوری نانو در عرصه انرژی خورشیدی بوده و فناوری نانو در سایر حوزه های 
انرژی خورشیدی، نظیر سیستم های حرارتی خورشیدی، نیز کاربردهای چشم گیری از خود نشان داده است.

روش های بهبود کارایی سلول های خورشیدی
فعالیت هایی که جهت بهبود کارایی ســلول های خورشــیدی و بازدهی صورت می گیرد، در ســه حوزه واقع 

می شوند:
1 اقداماتی که در جهت کاهش قیمت هم سو با بهینه کردن بازده صورت می گیرد؛  

2 اقداماتی که فناوری جدیدی را برای ساخت سلول های خورشیدی پیشنهاد می دهند؛ 
3 اقداماتی که بر روی ساختار الیه جاذب در سلول های خورشیدی انجام می شود.

سلول های خورشیدی رنگدانه ای؛ نسل جدید سلول های خورشیدی
نخستین نسل از سلول های خورشیدی، سلول های بر پایه سیلیکون بوده است. فناوری و ساخت این سلول ها، در 
طول سالیان متمادی، به پیشرفت هایی دست یافته و انواع مختلفی از این سلول ها، برای دست یابی به بازده های 
باالتر ســاخته و عرضه شده اند. اگر چه این سلول ها در حال حاضر، بخش غالب بازار سلول های خورشیدی را 
به خود اختصاص می دهند، اما با مشــکالتی درگیر هســتند که لزوم استفاده از فناوری های جایگزین را مطرح 
می ســازد. به طور نمونه، اســتفاده از سلول های سیلیکونی، به دلیل فرآیند فرآوری و ساخت بسیار پرهزینه ماده 
اولیه ی سیلیکون، بسیار هزینه بر است. این امر، مانع کاهش هزینه در سلول های سیلیکونی می شود )شکل 4 این 
موضوع را نشان می دهد(. از سوی دیگر، برق مصرفی برای فرآوری سیلیکون بسیار باال بوده و زمان بازگشت 
انرژی1 این سلول ها حدود یک سال است. همچنین مصرف زیاد سیلیکون برای محیط زیست مخاطره آمیز است. 

تمامی این موارد منجر به معرفی نسل دوم سلول های خورشیدی شد.
نســل بعدی معرفی شده، سلول های خورشــیدی الیه نازک هســتند. این فناوری اگرچه تغییرات زیادی را در 

بازدهــی فراهم نکــرد، اما قیمت 
خورشیدی  سیســتم های  ساخت 
را تا حدودی کاهش داده اســت 
)شکل 4(. با این وجود همچنان، 
مــواد و عناصر به کار رفته در این 
ســلول ها قیمت باالیی داشــته و 
مقرون به صرفه نیستند. برخی مواد 
نیز سمی بوده و برای محیط زیست 
مشکل ساز هستند. برخی مواد نظیر 
ایندیوم نیز از فلزات کمیاب بوده 
و فرآیند ســاخت را دچار مشکل 

می سازند.
  شکل 4. مقایســه قیمت در برابر بازده در نسل های مختلف سلول 

خورشیدی ]4[.
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 سلول های رنگدانه ای
 )DSSC( 2نسل سوم سلول های خورشیدی بر پایه مواد نانوساختار ایجاد شده اند. سلول های خورشیدی رنگدانه ای
عمده ترین نوع فناوری در این نسل به شمار می روند. اصول عملکرد و فناوری های ساخت این سلول ها به طور 
کلی با سلول های پیشین همچون سیلیکونی متفاوت است. اگرچه این سلول ها به طور عملی هنوز به مرز بازده 
سلول های سیلیکونی نرسیده اند، اما به واسطه بهره گیری از فناوری نانو، پتانسیل بالقوه فراوانی را برای پیشرفت 
دارا هســتند. در حال حاضر، تحقیقات گسترده ای بر روی این سلول ها در حال انجام است و مجامع صنعتی نیز 

سرمایه گذاری های کالنی را در این حوزه از فناوری انجام داده اند.
ســلول خورشیدی رنگدانه ای یک فناوری در حال رشــد بوده که هدف آن، دست یابی به یک فرآیند تبدیل 
انرژی خورشــیدی به برق با بازده باال و قیمت پایین اســت. در واقع، با الهام گیری از فرآیند طبیعی فتوســنتز، 
تبدیل انرژی در محیطی با هزینه پایین، دوستدار محیط زیست و با فرآیند ساخت آسان انجام می شود. فرآیند 
ساخت این سلول ها یک حوزه میان رشته ای به شمار می رود. نخستین بار در دهه 199۰ میالدی ایده هایی از این 
  DSSC سلول ها مطرح شد. عالوه بر پیشرفت در مواد اولیه، ساختارهای گوناگون از سلول و فرآیندهای ساخت
معرفی گردید. در میان تمام نقاط هدف برای اینگونه ســلول ها، نخســتین بار ســلول های DSSC برای ادوات 
کوچک الکترونیکی به صورت تجاری عرضه شــد. اما از ســال 2۰12 تا کنون، برخی از کمپانی های فعال در 
حوزه DSSC کاربردهای تجاری دیگری را نیز برای این سلول ها معرفی کرده اند. در واقع، در حال حاضر این 

فناوری، از مرحله تحقیق و توسعه خارج 
شده و با پیشرفت های فراوانی که اخیرا 
در مقیاس آزمایشگاهی حاصل گردیده 
اســت، این فناوری در حال چیره شدن 
بر نسل دوم سلول های خورشیدی یعنی 

سلول های الیه نازک است.
اجزای اصلی یک سلول خورشیدی رنگدانه ای یک فتوالکترود شامل یک الیه مزومتخلخل از جنس تیتانیوم دی اکسید 
)TiO2( حساس شده به رنگزا است. شکل 6 ساختار و چگونگی ایجاد جریان الکتریکی را نشان می دهد. عملکرد این 

سلول بدین صورت است که فوتون ورودی توسط رنگ جذب شده 
و سبب برانگیخته شدن الکترون می شود. رنگ طوری انتخاب شده 
اســت که نوار رسانش آن باالتر از نوار رسانش TiO2 بوده و بنابراین 
الکترون برانگیخته شده در رنگ می تواند به نوار رسانش TiO2 منتقل 
شــود. نانوذرات TiO2 به عنوان حامــل این الکترون عمل کرده و در 
نهایت الکترون به الکترود می رسد. در این بین، رنگ توسط محلول 
احیا شــده و آماده دریافت فوتون بعدی می گــردد. الکترونی که به 
الکترود می رسد، توسط سیم به الکترود مقابل )الکترود احیاکننده( 
انتقــال یافته و در عمل احیای الکترولیت مشــارکت می کند. به این 

ترتیب جریان در مدار خارجی نیز برقرار می شود.

  شکل 5. استفاده از 

سلول های خورشیدی 
رنگدانه ای با زیرالیه ی 
شفاف در یک ایستگاه 

قطار در فرانسه.

  شکل ۶. ساختار و نحوه عملکرد یک 
سلول خورشیدی رنگدانه ای
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از نقطه نظر اقتصادی، نظر کلی این است که قیمت ۰/6 دالر بر وات برای این سلول ها باید به دست آید تا بتواند 
با سایر روش های تامین انرژی رقابت نماید. در حال حاضر، بازده های به دست آمده برای این سلول ها پایین تر از 
میزان مشابه برای سلول های رایج در بازار است. اما حتی اگر DSSCها در آینده ی نزدیک به سطح بازده مشابه با 
سایر فناوری ها نظیر الیه نازک دست پیدا نکنند و با معیار قیمت/وات نتوانند با این سلول های تجاری رقابت کنند، 
اما قطعا بهترین راهکار برای مواردی چون نصب در خانه ها بوده و از نظر معیار قیمت/مســاحت بر ســایر فناوری 
چیره می شوند )شکل 5(. این مطلب در شکل 4 نشان داده شده است. به وضوح دیده می شود که سلول های نسل 
سوم که سلول های رنگدانه ای از این دسته اند، قیمت/مساحت بسیار کمتری را نسبت به سلول های رایج سیلیکونی 
ارائه می دهند؛ به طوری که گستره ی قیمتی برای سلول های سیلیکونی میان 15۰ تا 5۰۰ دالر بر متر مربع است، در 
حالی که این مقدار برای سلول های نسل سوم بین 2۰ تا 25۰ است. همچنین اگر چه، سلول های نسل سوم در یک 
گســتره ی قیمتی مشابه با ســلول های الیه نازک نسل دوم تخمین زده می شوند، اما به دلیل پتانسیل ارائه بازده های 
بسیار باالتر از نسل دوم، بسیار مقرون به صرفه تر هستند. مشاهده می شود که گستره بازده سلول های نسل دوم زیر 
2۰درصد است، در حالی که سلول های نسل سوم توانایی رسیدن به بیش از 6۰درصد را نیز داراست. از نقطه نظر 
قیمت/توان نیز، پیش بینی هایی برای دوران بلوغ فناوری های نسل های مختلف انجام شده است. همان طور که در 
شکل4 دیده می شود، قیمت متوسط برای سلول های سیلیکونی در حدود ۳ دالر/ وات و برای سلول های الیه نازک 
حدود 1 دالر/ وات تخمین زده می شود. این در حالی است که این مقدار برای سلول های نسل سوم نظیر سلول های 

رنگدانه ای، بین۰/2 تا ۰/5 دالر/ وات .

به طور کلی، در بازار کنونی سلول های خورشیدی که غلبه ی اصلی با سلول های سیلیکونی بوده و سلول های الیه 
نازک جایگاه بعدی را دارا هستند، سلول های رنگدانه ای از قابلیت رقابت در حوزه های مختلف برخوردار هستند. 
شکل ۷ به طور خالصه این موارد را نشان می دهد. با توجه به این موارد و کارهای تحقیقاتی گسترده ای که در این 

زمینه در حال پیگیری است، آینده ی بسیار درخشانی را برای سلول های خورشیدی رنگدانه ای می توان متصور شد.

  شکل 7 . برخی از موارد برتری سلول های خورشیدی رنگدانه ای نسبت به سلول های رایج در بازار

قابلیت دستیابی به بازده های باال

ای
انه 

گد
ی رن

ید
رش

خو
ل 

لو
س عملکرد پایدار در شرایط نامناسب دمایی و تابشی

فرآیندهای ساخت کم هزینه

فراوانی مواد خام اولیه مورد نیاز

قابلیت یکپارچه سازی بهتر با معماری های مختلف در ساختمان

امکان به کارگیری فناوری های نوین نظیر زیرالیه های منعطف
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بررسی پتانسیل اقتصادی سلول های خورشیدی رنگدانه ای
 سلول های خورشیدی رنگدانه ای در ایران

فناوری نانو عمر دیرپایی در کشور ندارد، اما خوشبختانه اهمیت و جایگاه این فناوری در کشور به درستی درک 
شده و به لطف اهتمام مسئوالن و پژوهشگران، پیشرفت های بسیار درخور توجهی در سال های گذشته در این زمینه 
به دست آمده است. موید این مطلب، قرار گیری ایران در میان 1۰ کشور برتر مولد علم و دانش در حوزه ی فناوری 

نانو در جهان است ]1۰[.
در زمینه سلول های خورشیدی رنگدانه ای، این فناوری در جهان در حال گذار از مرحله ی آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
به مرحله ی تجاری و صنعتی بوده و هنوز اقدامات عملیاتی چندانی در این راســتا در بازار ســلول های خورشیدی 
صورت نگرفته اســت. بدیهی اســت که این امر برای ایران نیز صدق می کند. در همین راســتا می توان به موارد 
گوناگونی در این زمینه اشــاره کرد. به طور مثال، محققان دانشــگاه صنعتی شــریف در پژوهشی در سال 1۳91 
موفق به ساخت سلول های خورشیدی رنگدانه ای شدند. این پژوهش با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو در پایگاه 
ثبت اختراع آمریکا به ثبت رسیده است ]16[. در پژوهش دیگری، محققان دانشگاه شهید بهشتی موفق به ساخت 
نانو ذراتی با اندازه ی ذرات یکنواخت شــده اند که ســاخت سلول های خورشیدی رنگدانه ی نوع p  را امکان پذیر 
می کند. اســتفاده از این نانو ذرات، افزایش بازده ســلول های خورشیدی و کاهش هزینه ی ساخت آن ها را در پی 
خواهد داشت ]1۷[. پژوهش در این زمینه، در مراکز علمی و تحقیقاتی دیگری نظیر دانشگاه تهران، دانشگاه علم و 
صنعت، پژوهشگاه نیرو و غیره در جریان است که منجر به ساخت انواع مختلفی از سلول های خورشیدی رنگدانه ای 

در کشور شده است.
یکی از مصادیق پیوند دانش و فناوری با صنعت، اختراعات ثبت شده هستند. به طوری که با تحلیل روند اختراعات 
ثبت شــده در ســطح جهانی، می توان به درک درســتی از جایگاه یک فناوری در بازار دست یافت. با نگاهی به 
اختراعات ثبت شــده در موضوع سلول های خورشــیدی رنگدانه ای در پایگاه مالکیت معنوی کشور، می توان به 
این نتیجه رسید که مجامع علمی و صنعتی کشور در تالش برای دستیابی به مرزهای فناوری سلول های رنگدانه ای 

هستند. جدول 1 برخی از اختراعات ثبت شده در این زمینه را ارائه می دهد.

شماره ثبتعنوان

سلول خورشیدي فعال شده با رنگینه طبیعی به روش نشست 
65۰۸4الکتروفورتیک نانوذرات اکسید روی

طراحي و ساخت سلول هاي خورشیدي نانو بلوري حساس شده به 
51151رنگ به روش سنتر ساده

ساخت سلول خورشیدي حساس شده به رنگدانه بااستفاده ازالکترود 
۷4496زیرین نانو لوله هاي کربني

۷۸255تولید سلول خورشیدي نانو ساختار با استفاده از رنگدانه هاي طبیعي

  جدول 1 . برخی اختراعات ثبت شده در کشور در زمینه سلول های خورشیدی رنگدانه ای ]۸[

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



1۰

 سلول های خورشیدی رنگدانه ای در جهان
پیش بینی می شود که تا سال 2۰۳۰ میالدی، سلول های خورشیدی سیلیکونی، فناوری غالب در بازار سلول های 
خورشــیدی باشند ]2[. در این فاصله، ســایر فناوری های نوین در حال آماده سازی برای تجاری شدن و رسیدن 
به بازار هســتند. سلول های نانوساختار که در میان آن ها سلول های خورشیدی رنگدانه ای نیز هستند، با توجه به 

پتانسیل باال نقش عمده ای در این زمینه خواهند داشت.
در محافل علمی و تحقیقاتی، کار و پژوهش های فراوانی برای بهبود عملکرد سلول های خورشیدی رنگدانه ای 
در حال انجام اســت. همگرایی نتایج این تحقیقات در آینده ای دور یا نزدیک، منجر به جهش های فوق العاده 
در صنعت ســلول های خورشــیدی می شــود. از این جمله، می توان به پروژه ای در دانشــگاه ماالیا اشاره کرد 

که طــی آن محققان بازده ســلول های رنگدانــه ای را 1/12درصد 
بهبــود بخشــیده اند ]1۸[. همچنیــن در یک نمونه دیگــر، محققان 
دانشــگاه توکیو، با ایجاد بهبودهایی در الکترولیت موجود در یک 

سلول رنگدانه ای، باعث بهبود بازده در این سلول شده اند ]19[.
شــرکت ها و کمپانی هــای فراوانــی نیز در زمینه تحقیق و ســاخت 
سلول های خورشــیدی رنگدانه ای به فعالیت می پردازند. آینده این 
فنــاوری به گونه  ای  اســت که حتــی برخی از این شــرکت ها تمام 
ظرفیــت علمی و صنعتی خود را به این فناوری  نوین اختصاص داده 
و از کار بر روی فناوری نســل های پیشین خودداری ورزیده اند. از 
 DYESOL ،TDP جمله شــرکت های فعال در این زمینه شرکت های

SONOTEK و dyenamo هستند. )شکل ۸(

جمع بندی

همان طــور که اشــاره شــد، ســلول های 
خورشیدی رنگدانه ای، به کمک فناوری 
نانو دریچه ی نوینی را در صنعت سلول های 
خورشیدی گشوده اند. این دست سلول ها، 
عالوه بر این که به نسبت سلول های رایج 
نظیر ســیلیکونی یا الیه نازک که از مواد 
گران قیمت ساخته می شوند، بسیار ارزان تر 
هســتند، قابلیت دســت یابی به بازده های 
بسیار باالتر را به محققان می دهند. امروزه 
تمرکز اصلی مجامع علمی و تحقیقاتی و 

صنعتی بر این نســل از ســلول های خورشیدی بسیار گسترده شده  اســت. با توجه به پتانسیل باالی این سلول ها، 
پیش بینی می شود که آینده ی درخشانی در زمینه ی تجاری سازی در انتظار آن ها باشد.

  شکل ۸. برخی از شرکت های فعال در 
زمینه سلول های خورشیدی رنگدانه ای
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 کاربردهـای فناوری نانـو در بخـش انتقال شـبکه 
برق رسانی 

 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 

فلزات نانو ساختار
 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 

نانو مواد 
 منسوجات ضدمیکروب 

 سـازه های بتنـی هوشــمند بـا قابلیـت خـود 
 ترمیم  شوندگی 

 لوله هـای حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 
حرارتی 

 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 
 خورشیدی 

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن 
)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 

 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات 
 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 

 نوشتار 
 میکرو / نانو حباب در صنعت آب و فاضالب 

 کاربرد منسوجات در حوزه انرژی با رویکرد فناوری 
نانـو 

 نانوحسگرهای تشخیص دهنده مواد منفجره 
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بـر پایه PLGA برای 

دارورسانی هدفمند
 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایی از آب به روش 

ازوناسیون
 تصفیـه آب بـا اسـتفاده از غشـاء سـرامیکی نانو 

فیلتراسیون
 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانوالیاف
 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

 کاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی
 مروری بر فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی

 نانوحسگرهای پایش کیفیت آب

 نانو حسگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
آشامیدنی

 فوالد های نانوساختار
)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی
 کاربرد  فناوری نانو در شیشه های هوشمند )1(

 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره

 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی
 کاربرد فناوری نانو در روغن های روان کننده

 نانو افزودنی های سوخت
 کاربرد نانو الیاف در کشاورزی

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناوری های جدا سـازی 

غشایی
 نانو فیلتر های لیفی

 فناوری های نویـن در مدیریت و افزایش بهره و ری 
آب در نیروگاه های گرمایی

Sandvik Nano flex فوالد نانو ساختار 
کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناوری  نانو در صنعت دیودهای نورافشـان 
 LED

 کاربرد های فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی
 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو
 کاربرد فناوری  نانو در پوشاک 

 کاربرد فناوری  نانو در رنگرزی منسوجات 
 کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی

 کاربـرد فناوری نانـو در تولیـد منسـوجات خـود 
تمیزشونده

سلول های خورشیدی رنگدانه ای مجموعه گزارش های  
۹۵صنعتی فناوری نانـو


