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چکیده

 توجه به کاهش مصرف انرژیهای تجدید،امروزه در جهان توسعه پایدار از موضوعات بسیار مهم مورد بحث میباشد و از مهمترین بخشهای مورد تاکید در توسعه پایدار
 ک شور ایران دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی برای ا ستفاده از. موجب کاهش اثرات مخرب زی ست محیطی نیز می شود، ناپذیر میبا شد؛ که عالوه بر حفظ منابع طبیعی
 بهره برداری، یکی از ارزانترین شیوههای استفاده از انرژی پاک خورشیدی.انرژی خورشیدی است و بکارگیری این مزیت میتواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار بدهد
 پروژهای تعریف شد؛ که در آن کل منازل م سکونی مجهز به، در این تحقیق با ا ستفاده از اطالعات سایر منابع و تحقیقات انجام شده.از آبگرمکنهای خور شیدی ا ست
 روش پژوهش تجزیه و تحلیل علی دادهها بود و اهمیت این پژوهش در شیوه محا سبات.آبگرمکن خور شیدی شوند و در این را ستا مزایای پروژه محا سبه و تحلیل شد
 اجرای این پروژه مِلی با مبلغ سرمایه گذاری حدود چهل و ه شت تریلیون تومان معادل یازده میلیارد.متفاوت آن از سایر پژوهشهای متداول صورت پذیرفته میبا شد
 پس از تقریبا سه سال ا صل سرمایه برگ شت داده خواهد شد و از آن به بعد ساالنه بطور تقریبی مبلغ شانزده تریلیون تومان معادل سه و ه شت دهم میلیارد،دالر ا ست
.دالر به سرمایه گذاران سود خواهد رساند
 ایران، پروژه ملی، انرژی تجدید پذیر، آبگرمکن خورشیدی:کلید واژگان
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Abstract
Sustainable development is very important issues in the world today. One of the most important emphasized fields in sustainable
development is the attention to reducing of renewable energy consumption, which in addition to protecting natural resources,
also reduces environmental destructive effects. Iran has a privileged geographic location for solar energy and the use of this
advantage can make the country on the path of sustainable development. One of the cheapest ways to use clean solar energy is
the use of solar water heaters. In this study, by applying other sources of information and researches, a project has been defined
in which the whole house is equipped with solar water heater and in this regard, the benefits of the project were calculated and
analyzed. The method of this research was data analysis and the importance of this research is in its different calculation method
from the method in the other customary researches. The implementation of this national project will do with an investment of
about 11 billion US$; after almost three years, the main capital will be returned and since then, the investors will make profit
approximately 3.8 billion US$ per years.
Keywords: Solar Water Heater, Renewable Energy, National Project, Iran
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 -1مقدمه

م سئله تو سعه پایدار در جهان امروز یکی از مهمترین م شغلههای ذهنی ب شر
میبا شد .تاثیرات ویرانگر و برگ شت ناپذیر دنیای صنعتی بر طبیعت ،به آرامی
تاثیر مخرب خود را بر محیط زندگی انساااان نیز به نمایش می گذارد .تولید
صنعتی و روند زندگی م صرفی ب شر امروزی منجر به تولید مهار ناپذیر گازهای
گلخانه ای و نابودی و تهدید منابع طبیعی زمین شااده اساات .افزایش گازهای
گلخانهای باعث گرم شدن دمای زمین و به تبع آن ایجاد تغییرات آب و هوایی
مخرب ،نابودی زیستگاههای طبیعی و گونههای حیوانی ،تخریب طبیعت ،ذوب
شااادن یخ های قطبی ،افزایش ساااطب آب دریاهای آزاد و به دنبال آن اثرات
مخرب غیر قابل پیش بینی متعاقب آن و هزاران آسااایب و اثرات مخرب غیر
قابل تخمین دیگر خواهد شااد .در قرن بیسااتم دمای زمین بخاطر بی توجهی
ان سان به طبیعت  0/6 ±0/2درجه سانتیگراد افزایش دا شته ا ست[ ،]1اثرات
تخریب زی ست محیطی افزایش دمای زمین ،تاثیر خود را به صورت آنی ن شان
نمیدهند و توقف این تغییرات نیز بسرعت صورت نمیپذیرند ،بنابراین اقدامات
زود هنگام در این راستا بسیار ضروری است.
اسااتفاده از انرژی خورشاایدی یکی از مهمترین اقدامات بشاار امروزی در
جهت تامین انرژی است و از اقدامات موثر توسعه پایدار محسوب می شود .اگر
چه محدوده این تحقیق به حوزه تامین انرژی مربوط اساات اما به جهت کاربرد
وسااایع و همگون با مع ماری  ،در ب حث مع ماری نیز از حیث کاربرد جای گاه
خاصی پیدا کرده است .زمانیکه از معماری پایدار صحبت میکنیم از مهمترین
ارکان آن دسااتیابی به انرژی پاک میباشااد .بهره برداری از انرژی خورشااید
توسط بشر پیشرفتهای چشمگیری داشته است که اشاره به این تکنولوژیها
خارج از حوصاااله این بحث اسااات و در این میان یکی از سااااده ترین و کم
هزینهترین روشهای تولید انرژی پاک و ارزان خور شیدی ،ا ستفاده از سی ستم
آبگرمکنهای خورشیدی است.
تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی توسط بشر ،به سال  1896میالدی
در بالتیمور امریکا بر میگردد .اولین کلکتورهای صفحه ای در سال  1920در
فلوریدا و کارولینای جنوبی امریکا بکار برده شد .از  1960به بعد موج وسیعی
از استقبال مردم در امریکای شمالی نسبت به استفاده از آبگرمکنهای
خورشیدی به راه افتاد ،به ویژه بعد از بحران نفتی  1973میالدی [.]2
از  1960میالدی رشد سریعی در استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی در
جهان را شاهد بودیم .در تحقیقاتی که در آژانس انرژی بین المللی درسال
 2014میالدی صورت پذیرفته است ،مجموع ظرفیت آبگرمکنهای خورشیدی
جهان به  410/2گیگا وات حرارتی میرسد و کشور چین و کشورهای اروپایی
با تولیدی به ترتیب معادل  289/5و  47/5گیگا وات حرارتی تقریبا  82/1درصد
از این ظرفیت تولید را به خود اختصاص میدهند 60 .کشور  95درصد از این
انرژی را تولید مینمایند و ایران به همراه  128کشور دیگر جهان  5درصد از
این انرژی را تولید مینمایند[ .]3وضعیت ضعیف ایران در بین کشورهای
استفاده کننده از آبگرمکنهای خورشیدی نشاندهنده نیاز مبرم به سرمایه
گذاری ،در این حوزه را به اثبات میرساند ،همچنین موقعیت جغرافیایی ایران
که در عرض جغرافیایی بین  25تا  40درجه است؛ یکی دیگر از مزیتهای بهره
برداری از این سیستم در ایران است .تابش آفتاب زیاد و شرایط جغرافیایی ایران
که از کمبود شدید آب رنج میبرد ،اگرچه یک نقطه ضعف برای موقعیت

 -2بیان مسئله

با توجه به اهمیت مسئله توسعه پایدار و باال بودن میزان تابش خورشید در
ایران ،نتایج حاصل از برنامهریزی در زمینه تولید انبوه و فراگیر آبگرمکن
خورشیدی برای واحدهای مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .در
صورت مشاهده نتیجه مطلوب ،اهمیت این پژوهش این است که عالوه بر افزایش
بهرهوری مالی کشور و افزایش رفاه و ثروت مردم ،موجب حفظ منابع طبیعی و
سرمایهای کشور ،کمک به کاهش تولید گازهای گلخانهای و کاهش آسیبهای
زیست محیطی به طبیعت ایران و جهان میشود و بدیهی است که در این
پژوهش سعی بر این بوده است که در روند محاسبات و تحلیلها بیطرفی حفظ
شود تا نتایج از اعتبار باالتری برخوردار شوند.
 -3مرور سوابق موضوع

پژوهش گت چل 2،مِوس 3،اُکیسااای 4و سااایگمون 5؛  - ]4[ 2012این پژوهش
مختص واحدهای مسکونی تهیه شده است ،در آن اعالم میشود ،با اینکه بطور
متوسااط در نیمی از سااال خانهها دارای تابش مناسااب خورشااید نیساات ،اما
همچنان ا ستفاده از سی ستم آبگرمکن خور شیدی مقدار ب سیار زیادی صرفه
جویی در مصااارف گاز و برق ایجاد مینماید و با فرض تامین پنجاه درصاااد از
آبگرم م صرفی یک واحد م سکونی تو سط این سی ستم .در این تحقیق مدت
برگشت سرمایه گذاری را  5تا  7سال برآورد کرده است و میگوید با توجه به
عمر  20تا  30سااال این ساایسااتمها میتوان ادعا کرد که این ساایسااتم حتی
باعث سااود رسااانی به صاااحب خانه مسااکونی نیز میشااود .در این تحقیق به
کاهش اسااتقبال مردم ایالت اورگان در سااالهای  2007الی  2011نساابت به
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جغرافیایی ما محسوب میشود اما میتوان با تغییرنگاهی مثبت این ضعف را به
نقطه قوت تبدیل کرد؛ با برنامه ریزی درست و حساب شده ،به استفاده از انرژی
خورشیدی پرداخت و حتی در افقهای بلندتر یکی از کشورهای صادر کنند
انرژی پاک به جهان باشیم و از بیابانهای خشک و بی آب کشورمان انرژی و
ثروت ملی استحصال کنیم.
تولید انرژی خورشیدی نه تنها از ایجاد هزینه جهت خرید انرژی حاصل از
سوختهای تجدید ناپذیر جلوگیری میکند ،بلکه موجب کاهش آلودگیهای
زیست محیطی نیز میشود .تولید انرژی توسط آبگرمکن خورشیدی منجر به
کاهش تولید گازهای مضر و گلخانه ای توسط سوختهای فسیلی و یا زبالههای
حاصل از سوخت هستهای میشود.
منابع سوختهای فسیلی در دسترس همگان نیستند و همچنین آالیندهای
مخرب برای طبیعت و پایان پذیرند ،اما انرژی خورشیدی در اختیار اکثر مردم
جهان است ،همچون چاه نفت پاک پایان ناپذیری که تا زمان وجود حیات بشر
در خانههایمان مالک آن هستیم.
بنابراین بسیار منطقی است که دولت جهت بهره برداری از این استعداد
کشور برنامه ریزی میان مدتی را بعمل آورد تا از حاصل آن مردم بهرهمند شوند.
در پژوهش سعی شد که با استناد به اطالعات بدست آمده از تحقیقات آزاد و
سازمانی مختلف و تحلیل این اطالعات به جمع بندی مناسبی در راستای هدف
پژوهش دست یافت و نتایج حاصل از سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از
انرژی خورشیدی به صورت ساخت آبگرمکنهای خورشیدی و بهره برداری از
آنها در واحدهای مسکونی مورد تحقیق و تحلیل قرار بگیرد.
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این سیستم ا شاره میکند و برای افزایش ا ستفاده از این سیستم سودمند ،به
راهکارهای فوق اشاره میکند:
 -1ت جدید نظر در تعریف انرژی های ت جدید پذیر چون در اذهان مردم تن ها
پنلهای خورشاایدی (ساالولهای فتو ولتایک تولید کننده الکتریساایتهر را به
عنوان منبع تولید کننده انرژی تجدید پذیر خورشیدی میشناسند ،در حالیکه
سیستم آبگرمکنهای خورشیدی نیز از دسته انرژیهای تجدید پذیر هستند و
حتی نسبت به پنلهای خورشیدی دارای راندمان باالتری نیز میباشند.
 -2بکارگیری سیستمهای مشوق مالی متنوع.
 -3گ سترش دامنه بازار هدف ،یعنی برای م صرف کنندههای متنوع م سکونی
پیشنهادهای متنوع و مناسب هر واحد مسکونی وجود داشته باشد.
 -4اجرای این سی ستم در ساختمانهای عمومی ،باعث آ شنایی مردم با این
سیستم تولید انرژیهای تجدید پذیر میشود.
پژوهش ساااتکین و کعبی نژادیان ؛  - ]5[ 1378موضااوع این تحقیق در
مورد تحلیل فنی -اقت صادی یک خانه خور شیدی به صورت عایق و با سوخت
هیبرید (خور شیدی – ف سیلیر در تهران ا ست .روند تحقیق فوق و م ستندات
قابل ا شاره در این تحقیق م ستدل و قابل اعتماد میبا شند و محققین در پایان
تحقیق شان به این نتیجه ر سیده اند که بار مالی جهت تامین انرژی ساختمان
از طریق آبگرمکن خور شیدی برای پروژه با توجه به سطب سقف تعریف شده
(حدود %70انرژی گرمایشی مورد نیاز تامین شودر پس از سه سال استحصال
میشود.
پژوهش عیوضااای ؛  - ]6[ 1384در این پژوهش محقق با اساااتناد به
دادههای منابع داخلی از م صرف آبگرم تا سایر اطالعات ن سبت به محا سبات
خود اقدام کرده اساات و زمان سااود دهی آبگرمکن خورشاایدی را  10/4سااال
بدست آورده است.
پژوهش ح سنی ،سینا و عطایی؛  - ]7[ 1389این پژوهش به روال سایر
پژوهشهای انجام شده داخل کشور در زمینه آبگرمکنهای خورشیدی ،جهت
تعیین زمان ساااود دهی پروژه هدف گذاری شاااده اسااات ،با این تفاوت که
آبگرمکن خور شیدی را با سه نوع آبگرمکن با سوخت ف سیلی مقای سه کرده
اساات و محاسااباتشااان مشااخص میکند که بازگشاات ساارمایه در جایگزینی
آبگرمکن خورشیدی بجای آبگرمکنهای برقی ،گازئیلی و گاز طبیعی به ترتیب
در حدود  6/3 ، 3/3و  16سااال میباشااد .نتیجه تحقیق ایشااان اسااتفاده از
آبگرمکن خور شیدی را بجای آبگرمکن گازی مفید ت شخیص نمیدهد که البته
با توجه به قیمت پایین گاز داخلی تا حدودی نتیجه گیری ایشاااان معقول به
نظر میرسد .اما مسئله ای که در این تحقیق در نظر گرفته نشده است مسئله
قیمت جهانی گاز اساات و امکان فروش گاز به خارج از کشااور و اضااافه کردن
اثرات و هزینههای زی ست محیطی حا صل از م صرف سوختهای ف سیلی و ...
که تمام این موارد بازدهی مثبت آبگرمکن خورشیدی را میتواند افزایش بدهد.
پژوهش عزیزی و فرهادی؛  - ]8[ 1391آخرین تحقیق مورد بررسی قرار
گرفته به بررساای جامع تری نساابت به اسااتفاده از آبگرمکنهای خورشاایدی
پرداخته اساات یعنی نه تنها از لحاظ هزینههای مسااتقیم مالی این مقایسااه را
پیش برده اساات بلکه هزینههای غیر مسااتقیم مثل اثرات زیساات محیطی و
اجتماعی این جایگزینی را مورد بررساای و تعمق قرار داده اساات .مشااکل این
تحقیق این ا ست که ارزش مقای سهای انرژی حا صل از آبگرم فوق را به معادل
آن بر حسب انرژی برق تبدیل میکند در حالیکه اکثر آبگرمکنها در ایران گاز

مدل

سوز میبا شند .بنابراین دوره بازگ شت سرمایه اولیه بی شتر از محا سبات قید
شده در تحقیق بدست آمده است.
 -4روش تحقیق

دادههای مورد استفاده پژوهش از شیوه مطالعات کتابخانه ای ،از منابع داخلی
و خارجی تامین شد و پس از انجام محاسبات بر روی این مقادیر مستند ،موضوع
تحقیق به روش تجزیه و تحلیل عِلی دادهها مورد بررسی قرار گرفت .بررسیهای
انجام شده بر روی تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه این پژوهش
نشاندهنده این است که سایر محققین از منابع اطالعاتی و روش محاسبات
خاصی بهره بردهاند ،اما مزیت این پژوهش در روش محاسباتی جدید این
پژوهش است که متفاوت با سایر پژوهشهای مرسوم انجام شد.
 -5جمع آوری و آنالیز دادهها

برای انجام این پژوهش پاره ای اطالعات مورد نیاز بود که از طریق منابع موثق
اقدام به جمع آوری اطالعات شاااد و بهره گیری از آنها در روند تکمیل این
فرایند صورت پذیرفت.
تابش انرژی خورشیدی ایران در طول سال به ازای واحد سطب (متر مربعر
در حدود  1800تا  2200کیلو وات ساعت است [.]9
بازده کلکتورهای لوله ای تحت خالء آبگرمکنهای خورشیدی با تکنولوژی
شاارکت پالر سااوالر [ ]10طبق ادعای آن شاارکت ) % (2±98اعالم شااد و بر
اسااااس تخمین منابع خارجی این راندمان برای آبگرمکن های خورشااایدی
ترموسااایفون با کلکتور لو له ای ت حت خالء در حدود  % 90درنظر گرف ته
میشود [ ]11و ما در این تحقیق برای ایجاد اعتماد بیشتر به محاسبات؛ مقدار
 90%را در نظر گرفتیم.
راندمان ساایسااتم آبگرمکن خورشاایدی حدودا  %70در نظر گرفته شااد
[.]12
قیمت آبگرمکن خور شیدی سوالر پوالر از نوع ترمو سیفون لوله ای که
قابلیت تامین آب گرم برای  4تا  5نفر را دارا ا ست با م ساحت کلکتور تقریبی
 3مترمربع و حجم مخزن  200لیتری حدود دو میلیون تومان اسااات []13
(قیمت فوق مربوط به زمان انجام تحقیق استر.
م قدار انرژی هر متر مک عب گاز طبیعی م عادل  8600کیلو کالری و یا
 10/5کیلو وات ساعت است [.]14
قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی فروشاای ایران حدود  0/44دالر اساات
[.]15
هر دالر امریکا با توجه به نرخ برابری ارزها در زمان تحقیق معادل 4200
تومان است [.]16
حدودا تعداد  24میلیون خانوار در ایران موجود میباشند [.]17
مقدار جرم گازهای آالینده حاصاال از سااوختن مقدار یک مترمکعب گاز
طبیعی [ .]18هزینه هر تن گاز آالینده تولید شده [.]19
 -6محاسبات

در پژوهش های مورد م طال عه قرار گرف ته قبلی؛ اب تدا با ک مک فرمول ا ندازه
گیری انرژی گرمایی سیاالت ،بر ا ساس تغییرات دمایی سیال و مقدار سرانه
مصاارفی آبگرم افراد بر اساااس اسااتانداردهای ارائه شااده ،مقدار انرژی گرمایی
مورد نیاز ساختمان محا سبه و سپس به بقیه محا سبات پرداخته می شود ،اما
در این تحقیق با روش دیگری کار محاسبات پیش رفت.

T200b-AL
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در این تحقیق مدل خاصااای از آبگرمکنهای گازی تعیین و اطالعات آن
مشااخص شااد سااپس با توجه به میزان متوسااط تابش خورشااید در ایران ،
مساحت کلکتور دستگاه مورد نظر ،لحاظ کردن راندمان جذب انرژی خورشید
توسااط کلکتور و راندمان تقریبی دسااتگاه مقدار انرژی کسااب شااده توسااط
دسااتگاه محاساابه شااد .این مقدار انرژیی بود که به طور معمول یک خانه با
ظرفیت  4نفری از چنین دسااتگاهی میتواند دریافت کند .بطور مثال میتوان
با افزایش توان ساایسااتم آبگرمکن خورشاایدی از میزان مصاارف سااوختهای
فسیلی کاست (با افزایش سطب کلکتورهار.
در برخی از پروژههای مساااکونی انرژی خورشااایدی عالوه بر "تامین آب
گرم" م صرفی ،برای ایجاد "گرمایش" نیز مورد ا ستفاده قرار میگیرد که البته
ه مان متداولترین حالت یعنی بهرهگیری ج هت " تامین آب گرم" منزل مد
نظر پژوهش میبا شد .انرژی تولید شده تو سط آبگرمکن خور شیدی به صورت
معادل آن بر حسب میزان گاز طبیعی سوخته شده نشان داده شد و با در نظر
گرفتن اینکه چه تعداد خانوار در ایران وجود دارد که مشاااترک گاز طبیعی
هستند ،میزان صرفه جویی کشور در مصرف گاز طبیعی در صورت استفاده از
آبگرمکنهای خورشااایدی بدسااات آمد .مقدار فوق با توجه به قیمت جهانی
فروش گاز مورد مطالعه و بررساای قرار گرفت .تا به اینجای کار "اثر مسااتقیم"
این پروژه ملی مشااخص شااد و برای محاساابه "اثر غیر مسااتقیم" و یا همان
اجتماعی با اسااتناد به مقادیر موجود در اسااتانداردهای سااازمانهای مربوطه
عمل شد .در این اقدام عدم تولید گازهای م ضر و بهره حا صل از آن محا سبه
شد و جمع دو اثر فوق میزان تاثیر کلی را مشخص کرد و با تحلیل و محاسبات
بر روی دادهها زمان بازگشت سرمایه و سود آوری پروژه بدست آمد .نکته قابل
توجه در ان جام بی نقص این پژوهش این بود که ت مام اعداد و رقم ها در یک
بازه زمانی جمع آوری شااد و تاثیر تورم و تغییرات قیمتها خنثی شااد؛ تغییر
متغیرهای مالی در این پژوهش همگی متناساااب با یکدیگر تغییر میکنند؛
بنابراین همزمانی اخذ داده های مالی در پژوهش رعایت شد.
میزان انرژی تابشاای خورشااید برای ایران در حدود  1800تا  2200کیلو
وات ساعت در سال ا ست که برای انجام محا سبات متو سط این مقدار یعنی
 2000کیلو وات ساعت در سال در نظر گرفته می شود .در اجرای این پژوهش
آبگرمکن خورشیدی داخلی معرفی شده در نظر گرفته شد.
این آبگرمکن خور شیدی برای  4نفر منا سب ا ست حجم مخزن آن 200
لیتر و مساحت کلکتور آن حدود  3متر مربع و قیمت آن در زمان انجام تحقیق
حدود دو میلیون تومان است.
طبق رابطه مربوط به گرمای جذب شده تو سط سی ستم از طریق کلکتور
بدست میآید[:]20
 = CYمقدار انرژی ذخیره شده توسط واحد سطب کلکتور در سیستم
برای یکسال « » kWh/m2
2
 = SRمتوسط مقدار تابش خورشیدی برای یکسال « » kWh/m
 = Kراندمان کلکتور
 = SYSراندمان سیستم ( لولهها و تانکر
() 1

CY = SR * K * SYS

«CY = 2000 * 0/9 * 0/7 = 1260 »kWh/m2 year

حال با توجه به مسااااحت کلکتور آبگرمکن خورشااایدی مورد نظر مقدار
انرژی خورشیدی بدست میآید.
 = CNمقدار انرژی ذخیره شده توسط کلکتور مورد نظر در سیستم
برای یکسال « » kWh/m2
 = CYمقدار انرژی ذخیره شده توسط واحد سطب کلکتور در سیستم
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یکسال « » kWh/m2

=A

برای
مساحت کلکتور آبگرمکن خورشیدی

()2

«» m2

CN = CY * A

« CN = 1260* 3 = 3780 » kWh year

در صورت استفاده یک خانوار  4نفره از آبگرمکن خورشیدی معادل 3780
کیلو وات ساعت در سال انرژی صرفه جویی می شود و چون یک متر مکعب
گاز طبیعی معادل  10/5کیلو وات ساعت انرژی تولید میکند با تقسیم انرژی
صاارفه جویی شااده بر عدد  10/5مقدار گازی که در مدت یک سااال بخاطر
استفاده از آبگرمکن خورشیدی صرفه جویی شده است را بدست میآوریم.

« = 3780 / 10/5 = 360 »m3مقدار کاهش مصرف گاز ساالنه جهت استفاده

خانواری  4نفره از آبگرمکن خورشیدی
حال با توجه به اینکه  24میلیون خانوار در کشاااور وجود دارد و فرض
اینکه همه مشااترکین از آبگرمکن خورشاایدی اسااتفاده نمایند ،مقدار صاارفه
جویی در مصرف گاز شد:
« = 24000000* 360 = 8/64*109 »m3کاهش مصرف گاز مستقیم
ساالنه جهت استفاده کل خانوارهای کشور
با تو جه به قی مت ج هانی گاز طبیعی و ارزش برابری ارز کاهش هزی نه
مستقیم ساالنه پروژه بدست آمد.
9
«تومان»  = 8/64 * 10 * 0/44 * 4200 = 1/597*1013کاهش هزینه
مستقیم ساالنه جهت استفاده کل خانوارهای کشور
برای محاسبه بهره غیرمستقیم یا اجتماعی حاصل از بکارگیری آبگرمکن
خورشیدی ،بدینسان عمل شد که با محاسبه مقدار کاهش مصرف گاز طبیعی،
مقادیر کاهش تولید گازهای آالینده محاساابه شااد و به تبع آن بهره اجتماعی
بدست آمد (منظور از "بهره غیرمستقیم یا اجتماعی" از بین رفتن "هزینه غیر
مسااتقیم و یا اجتماعی" در اثر کاهش مصاارف سااوخت گاز طبیعی به جهت
استفاده از آبگرمکن خورشیدی میباشدر.
مقدار کاهش گازهای آالینده حاصاال از عدم سااوختن مقدار گاز صاارفه
جویی شااااده در آبگرمکن های خانگی به ج هت ب کارگیری آبگرمکن های
خورشیدی ،از طریق منابع موجود محاسبه و در جدول شماره  1در نظر گرفته
شدند.
جدول  1محاسبات "بهره اجتماعی" استفاده از طرح آبگرمکن خورشیدی
ردیف
آالینده حاصل
از سوختن یک
متر مکعب گاز
طبیعی

CO2

NOX

SPM

SO2

1/2*105*16

2/84 *16
= 45/44

7/6 * 16
= 121/6

0/6 * 16
= 9/6

=1/92*106

« »kg/106 m3

مقدار کاهش
گازهای
آالینده حاصل
از پروژه
«»kg/m3

مقدار کاهش
هزینه حاصل
از صرفه جویی
یک ساله
پروژه«ریال»

8/64*109
*1/92
=1/66*1010

1/66*1010
= * 100
1/66*1012

8/64*109

*109

=3/93*105

=1/05*106

*4/54*5-10

3/93*105
= * 6000
2/36*109

8/64

*1/22*4-10

1/05*106
* 43000
=4/52*1010

8/67*109
*9/6*6-10
=8/29*104

8/29*104
* 18250
=1/51*109

محاسبه و تحلیل مزایای استفاده از آبگرمکن خورشیدی در طرحی جامع برای ایران
مجموع بهره
غیرمستقیم

«تومان» « = 1/709 * 1011ریال» 1/709 * 1012

مقدار کاهش هزینه کل در سال به جهت انجام پروژه فوق میشود:
کاهش غیر مستقیم  +کاهش مستقیم = کاهش هزینه کل ساالنه در
صورت استفاده تمام خانوارها از آبگرمکن خورشیدی
«تومان» « + 1/709* 1011تومان» = 1/597* 1013کاهش هزینه کل
ساالنه در صورت استفاده تمام مشترکین گاز از آبگرمکن خورشیدی
«تومان»  = 1/614* 1013کاهش هزینه کل ساالنه در صورت استفاده همه
خانوارهای کشور از آبگرمکن خورشیدی
حال به محاسبه سرمایه گذاری اولیه پرداخته میشود:
قیمت آبگرمکن خورشیدی  +تعداد خانوار مشترک گاز = سرمایه گذاری
اولیه مورد نیاز
 = 24000000 * 2000000سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز
«تومان»  = 4/8 * 1013سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز
دوره بازگشت سرمایه گذاری برابر است با:
کاهش /سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز = دوره بازگشت سرمایه گذاری
هزینه کل ساااالنه در صااورت اسااتفاده تمام خانوارها از آبگرمکن خورشاایدی
میشود.
4/8 * 1013 / 1/614 * 1013

=

دوره بازگشت سرمایه گذاری

«سال»  = 2/97دوره بازگشت سرمایه گذاری
تقریبا بعد از سه سال سرمایه گذاری اولیه بر روی این پروژه؛ اصل سرمایه
گذاری برگشاات داده خواهد شااد و در سااالهای بعدی ساااالنه مبلغی معادل
شانزده تریلیارد تومان که تقریبا برابر ا ست با سه میلیارد و ه شت صد و چهل
میلیون دالر؛ سود عاید سرمایه گذاران خواهد شد.
 -7یافتههای تحقیق

مطابق نتایج محاساابات فوق میتوان نتیجه گرفت که ساارمایه گذاری در این
حوزه ،ساارمایه گذاری موفقی خواهد بود و بازگشاات ساارمایه در مدت بساایار
کوتاهی تحقق خواهد یافت .زمان بدست آمده جهت بازگشت سرمایه مطابق با
این محا سبات عددی ب سیار مطلوب مح سوب می شود که در ق سمت نتیجه
گیری به بحث و برر سی آن پرداخته شد تا دقت آن محک بی شتری بخورد .با
توجه به نتیجه بد ست آمده ،اثرات دیگر این نتیجهگیری و راههای ر سیدن به
هدف فوق و مسائل پیرامون آن نقد و کنکاش شد.
 -8نتایج

سااارمایه گذاری کالن در حوزه انرژیهای تجدید پذیر ،به ویژه آبگرمکنهای
خورشاایدی ،میتواند برای کشااور ثمرات بساایار مثبت و سااازنده ای به همراه
دا شته با شد .عالوه بر تاثیرات مفید زی ست محیطی که همواره متخ ص صین به
آنها ا شاره میکنند ،به همچنین میتوان سود دهی مطلوبی با صرفه جویی در
مصرف انرژیهای فسیلی برای کشور بدست آورد .یکی دیگر از اثرات مثبت راه
اندازی این پروژه ایجاد اشااتغال در سااطب وساایعی از کشااور اساات؛ که کمک
شای سته ای به پی شرفت و بالندگی ک شور میر ساند؛ البته این خود میتواند
زمینه یک تحقیق جداگانه باشاااد .در راساااتای این تحقیق نکات مختلفی را
میتوان مطرح کرد؛ که شاید بسیاری از آنها در حوصله این تحقیق نگنجد و یا

از دید این تحقیق م ستتر با شد؛ بنابراین زمینه برای برر سیهای دقیقتر و در
جنبههای دیگر مرتبط با مباحث این پژوهش مشهود و قابل بررسی است.
برخی از تقریبها در این پژوهش اعمال شدند؛ که همگی به روال بدبینانه
در محاسبات بکار گرفته شدند تا بتوانیم نتایج قابل اعتمادتری را بدست آوریم.
به طور مثال در این تحقیق گرمایش حاصااال از روزهای ابری صااافر در نظر
گرفته شده ا ست در حالیکه متخ ص صین اعالم مینمایند که د ستگاه آبگرمکن
خورشیدی در شرایط ابری نیز آب را با ضریب کمتری گرم میکند یا اینکه در
این تحقیق تاثیر گرمای شی ا شعههای غیر م ستقیم خور شید بر روی کلکتورها
را در نظر نگرفته ایم و یا راندمان کلکتورها و د ستگاه آبگرمکن خور شیدی در
حداقل مقادیر ممکن در نظر گرفته شدند.
دوره بازگشت سرمایه اولیه راه اندازی آبگرمکن خورشیدی در این تحقیق
سه سال بر آورد می شود و با محا سبه برخی از تحقیقات م ستدلتر پی شین
مطابقت نزدیکی را نشاان میدهد و این نتیجه در شارایطی بدسات آمد که ما
قیمت تمام شده د ستگاه را در حالت غیر حمایتی و خارج از برنامه تولید انبوه
محاسبه کرده ایم .بدیهی است؛ در صورتیکه دولت و بخش خصوصی به صورت
کالن بخواهند این پروژه عظیم را عملی سااازند؛ هزینه ساااخت و نصااب و راه
اندازی به مراتب کاهش خواهد یافت و این خود باعث کوتاهتر شااادن دوره
بازگشت سرمایه اولیه خواهد شد.
در این پژوهش نکته کاربردی مهم قابل توجه دیگر این اساات که با تغییر
ضریب نفوذ این سیستم در کشور ،با استفاده از همان نتایج و اثر دادن نسبت
ضرایب نفوذ ،میتوان مبالغ سرمایه مورد نیاز و سود دهی را مجددا محا سبه
نمود .بطور مثال اگر ضریب نفوذ این سیستم بجای  %100مورد محاسبه%50 ،
در نظر گرفته شاااود؛ سااارمایه گذاری اولیه بجای  48تریلیون تومان به 24
تریلیون تومان کاهش می یابد و تغییرات به همین نسااابت در ساااایر نتایج
پژوهش اعمال میشود.
 -9فهرست عالئم

 CYمقدار انرژی ذخیره شده توسط واحد سطب کلکتور در سیستم برای
یکسال « » kWh/m2
 SRمتوسط مقدار تابش خورشیدی برای یکسال «» kWh/m2
 Kراندمان کلکتور
 SYSراندمان سیستم ( لولهها و تانکر
 CNمقدار انرژی ذخیره شده توسط کلکتور مورد نظر در سیستم برای
یکسال « » kWh/m2
 CYمقدار انرژی ذخیره شده توسط واحد سطب کلکتور در سیستم برای
یکسال « » kWh/m2
مساحت کلکتور آبگرمکن خورشیدی « » m2
A
 -10سپاسگزاری

نویسندگان مقاله از مساعدت اعضای محترم هیئت تحریریه مجله " انرژیهای
تجدیدپذیر و نو" کمال سپاسگزاری را دارند.
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