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چکیده
در اين مقاله به بررسی فرصتهای استفاده از منابع غنی انرژيهای تجديدپذير و پتانسیل موجود در
ايران پرداخته شده است .انرژی از موارد ضروری برای توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی
است و وجود انرژی مستمر و پايدار اقتصادی الزمه هرگونه توسعه و رشد اقتصادی می باشد .ايران از
منابع قابل توجه طبیعی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به يك سیستم پايدار انرژی برخوردار
است .فرصتهای بی شمار در رابطه با استفاده از منابع غنی انرژيهای تجديدپذير نظیر شرايط مناسب برای
بكارگیری انرژی باد ،انرژی زمین گرمايی ،توسعه نیروی برق آبی و زمینه ايده آل برای استفاده از انرژی
حرارتی خورشیدی وجود دارد که نه تنها کاهش استفاده از منابع محدود انرژی فسیلی را دربر دارد بلكه
از اثرات زيان بار گازهای گلخانه ای نیز می کاهد .همچنین دراين تحقیق کاربرد انرژيهای تجديدپذير و
بر اساس مطالعه موردی در خصوص انرژی حرارتی خورشیدی و کاربرد آن در تهويه مطبوع به منظور
کاهش استفاده از انرژيهای فسیلی و اثر گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته است .از نتايج اين تحقیق می
توان به همسويی توسعه منابع انرژيهای نو با توسعه اقتصادی ايران از طريق صرفه جويی در هزينه ها و
ايجاد فرصتهای شغلی جديد اشاره نمود.
واژگان كلیدي :تاسیسات ،انرژی های تجديدپذير ،تهويه مطبوع خورشیدی ،بهینه سازی مصرف انرژی
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مقدمه
هر چند بشر از ديرباز از انرژيهای تجديد پذير نظیر باد و خورشید در زندگی خود استفاده می نمود ،ولی با کشف منابع
سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ و نفت و جذابیتهای آن ،استفاده از انرژيهای تجديد پذير بتدريج به فراموشی سپرده شد .تا
اين که بحران جهانی نفت در دهه  07میالدی باعث شد کشورهای صنعتی جهان به استفاده مكمل از منابع ديگر انرژی ،نظیر
انرژيهای تجديد پذير و هسته ای روی بیاورند.درآغاز ،استفاده از انرژيهای تجديد پذير با موانعی نظیر هزينه سرمايه گذاری باال
و به صرفه نبودن اقتصادی روبرو بود .اما به مرور زمان ،پیشرفت تكنولوژی صنعتی و نیز لحاظ کردن مزايای جانبی همچون
کاهش آلودگی محیط زيست باعث گرديد تا انرژيهای تجديد پذير به مرحله اقتصادی بودن برسند و مورد استقبال قرار گیرند.
دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جديد انرژی ،برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش ها
نشان داده است که بین سطح توسعه يك کشور و میزان مصرف انرژی آن ،رابطه مستقیمی برقرار است .با توجه به ذخاير
محدود انرژی فسیلی و افزايش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی ،ديگر نمی توان به منابع فعلی انرژی متكی بود
).(Fisher and Newell, 2003

در آمريكا نیز بدنبال کاهش استفاده از انرژيهای فسیلی ،نسبت به سال  0997تا  0درصد در سال  0707می باشند که با
توجه به اينكه يكی از منابع بزرگ تولید گازهای گلخانه ای احتراق سوختهای فسیلی برای تولید الكترسیته است خود باعث
کاهش بیش از  07درصد آلودگی زيست محیطی خواهد شد

). (Loiter and Norberg-Bohm, 1999

مطابق برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور 077 ،مگاوات از برق مصرفی کشور بايد از انرژيهای تجديد پذير تولید شود (شريفی
و شیرزاد سیبنی. )0990 ،

سیاست گذاري پايدار انرژي
با توجه به تحقیقات بین المللی در زمینه سیاست گذاری انرژی پايدار ،چهار هدف استراتژيك را به عنوان پايه های
سیاست گذاری آتی انرژی ايران می توان نام برد که شامل مقبولیت اجتماعی ،کارآيی منابع ،اثر بخشی زيست محیطی و
کارآيی اقتصادی می باشد .در مقايسه با اهداف کلیدی سیستم های انرژی پايدار ،سیستم انرژی در ايران دارای کمبودهای
ساختاری است که مانع فرآيند مدرنیزه شدن گشته و موجب هزينه های قابل توجه اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی برای
نسل کنونی و آتی می گردد .اين کمبودها شامل توسعه سريع بخش حمل و نقل در شهرهای پر جمعیت که سهم زيادی را در
انرژی مصرفی برای حمل و نقل فردی در محیط شهری دارند ،سهم باال و نامناسب بخش خانگی در کل مصرف انرژی الكتريكی
و گرمايی ،سهم تقاضای رو به افزايش داخلی نفت و گاز که اثرات قابل توجهی برروی ظرفیت صادرات و درآمد ارزی کشور
دارند ،سیستم يارانه ای و کاهش مصنوعی قیمت انرژی که موجب تشويق مصرف کنندگان می گردد ،شدت باالی انرژی که
ناشی از کمبودهای مذکور می باشد و مقدار آن بسیار باالتر از میزان متوسط آن در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است و
غیره (عباسپور مجید ،فريده اتابی. )0930 ،

انرژي خورشیدي
انرژی خورشیدی منحصربه فردترين منبع انرژی تجديدپذير در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژیهای موجود در
زمین میباشد .خورشید سرچشمه ی عظیم و بیكران انرژی است ،که حیات زمین به آن بستگی دارد و همه ی انواع ديگر
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انرژی نیز به گونه ای از آن نشات گرفته اند،اگر تمام سوختهای فسیلی موجود در جهان را جمع کنیم و بسوزانیم ،اين
انرژی معادل تابش خورشید به زمین تنها برای  0روز خواهد بود.و حرارت و نوری که در هر ثانیه از خورشید به زمین می رسد،
میلیون ها می لیون برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما با ناکازاکی است .هر چند استفاده از انرژی خورشیدی هنوز
آن قدر که بايد توسعه نیافته است ،اما انرژی مورد نیاز حدود  067هزار روستا در جهان بر پايه ی انرژی خورشیدی است.
همان گونه که میدانید کشور اندونزی از چندين هزار جزيرهی کوچك و بزرگ تشكیل شدهاست ،و به کارگیری نیروگاه و
خطوط انتقال در آن کشور در عمل امكان پذير نمی باشد .لذا در اکثر روستاهای اندونزی انرژی خورشیدی تنها راه حل است ،و
به اين طريق حدود  07میلیون نفر از مردم اندونزی انرژی الزم را از طريق خورشید کسب میکنند .بنابراين با تحقیقاتی که در
سراسر دنیا در حال انجام است ،به زودی استفاده و بهرهبرداری از نیروگاهای بزرگ خورشیدی همهگیر خواهد شد (معین پناه و
علی مددی. ) 0990 ،

ايران با داشتن حدود  977روز آفتابی در سال جزو بهترين کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان
میباشد .با توجه به موقعیت جغرافیای ايران و پراکندگی روستای در کشور ،استفاده از انرژی خورشیدی يكی از مهمترين
عواملی است که بايد مورد توجه قرار گیرد .استفاده از انرژی خورشیدی يكی از بهترين راه های برق رسانی و تولید انرژی در
مقايسه با ديگر مدل های انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزينه ،حملنقل ،نگهداری و عوامل مشابه
میباشد.با توجه به استانداردهای بین المللی اگر میانگین انرژی تابشی خورشید در روز باالتر از  0,9کیلووات ساعت در
مترمربع ( 9077وات/ساعت) باشد استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر کلكتورهای خورشیدی يا سیستمهای فتوولتائیك
بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه است .در بسیاری از قسمتهای ايران انرژی تابشی خورشید بسیار باالتر از اين میانگین بین
المللی میباشد و در برخی از نقاط حتی باالتر از  0تا  3کیلو وات ساعت بر مترمربع اندازه گیری شده است ولی بطور متوسط
انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ايران حدود  0,0کیلو وات ساعت بر مترمربع است.

تهويه مطبوع خورشیدي
آمريكا از دی اکسید سولفید و سیلیكانژل برای تهويه مطبوع واگنهای سیستم حمل و نقل ريلی استفاده گرديد .بعد از آن
استفاده از تهويه مطبوع برای ايجاد راحتی و آسايش روز به روز در صنعت و ساختمانهای مسكونی شدت يافت .اين تكنولوژی
نیاز به انرژی داشته و مصرف انرژی و به تبع آن ايجاد گازهای گلخانه ای را به دنبال دارد .به تازگی تحقیقات در زمینه
سیستمهای ديسیكنت خورشیدی توسعه يافته است .اين تحقیقات بیشتر بر روی مواد جاذب رطوبت که می توانند جذب
سطحی ،نرخ جذب رطوبت

و گرما را بهبود دهند متمرکز شده است (. )Rieng, Wange, 2001

سیستم های تهويه مطبوع خورشیدی دارای مزايای بسیاری در صرفه جويی مصرف سوخت و حفظ محیط زيست می باشند.
ولی اين سیستم ها دارای ويژگی های فنی و اقتصادی خاص قابلیتهای تجاری بیشتری نسبت به سیستم های ديگر می باشند
و در حال حاضر بكارگیری چیلرهای جذبی خورشیدی با توجه به امكانات ساخت داخل کشور از نظر فنی میسر است
(بزرگمهری و الری. )0930 ،
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سهم خورشید در تهويه مطبوع
طی بررسی های بعمل آمده در اروپا بطور تقريبی  07درصد از کل انرژی مصرفی در اين قاره به اماکن تجاری و خانه های
مسكونی اختصاص دارد .تعداد سیستم های تهويه مطبوع نصب گرديده که باالی  12 kWمی باشند طی  07سال گذشته
همواره در حال افزايش بوده است بطوری که تعداد فضاهای طبقاتی دارای تهويه مطبوع از  97میلیون متر مربع در سال
 0937به  007میلیون متر مربع در سال  0777رسیده است و انرژی سالیانه مصرفی جهت تهويه مطبوع در هر خانه در سال
 6TJ ،0997و در سال  07TJ ،0996و پیش بینی می گردد که اين رقم در سال  0707به  067برسد

(. )Balaras et al, 2007

اين خود باعث افزايش هزينه های زندگی بخصوص در مناطق شهرنشین و افزايش گازهای گلخانه ای گرديده است .يكی از
راههای کاهش هزينه  ،استفاده مناسب از انرژی خورشیدی در سیستم تهويه مطبوع می باشد .سیستم سرمايش خورشیدی
معموال دارای يك کلكتور خورشیدی و تجهیزات سرمايش می باشد که در >> شكل  <<0شماتیكی از تجهیزات سیستم
تهويه مطبوع خورشیدی نشان داده شده است.

شکل  .1شماتیکی از تجهیزات سیستم تهويه مطبوع خورشیدي

روند استفاده از سیستمهاي تهويه مطبوع خورشیدي
امروزه در کشورهای بسیاری از سیستمهای سرمايش و گرمايش خورشیدی بطور وسیعی استفاده می گردد .در اروپا نیز از
اين سیستمها بسیار استفاده می گردد که کشورهای آلمان و اسپانیا بیشترين سهم را به خود اختصاص داده اند .در حال حاضر
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توان مصرفی برای سرمايش سیستم های مذکور در اروپا حدود  6.9 MWو مساحت کل کلكتور آنها در حدود/ 077 M2
 00می باشد

(. )Henning, 2007

بررسی اقتصادي چیلرهاي جذبی خورشیدي
با توجه به بررسی های بعمل آمده تحت عنوان مقايسه فنی – اقتصادی سیستمهای برودتی رايج در کشور می توان نتیجه
گرفت که در مناطق گرم و مرطوب کشور از ديدگاه دولتی و ديدگاه ملی ارزانترين سیستم در بین تمامی گزينه ها سیستم
جذبی و گرانترين آن استفاده از کولر گازی می باشد (توانپور پاوه و سربندری فرهانی. )0990 ،

بنابراين با مقايسه سیستم چیلر جذبی خورشیدی با چیلر جذبی رايج که در اين تحقیق صورت گرفته می توان به وضوح
نشان داد که استفاده از سیستم چیلر جذبی خورشیدی توجیه اقتصادی دارد .البته با توجه به هزينه راه اندازی اولیه از نظر
مشتری مقرون به صرفه نمی باشد .در >>جدول  <<0به مقايسه سیستم های چیلر جذبی خورشیدی و معمولی پرداخته شده
است اين جدول نشان می دهد که در سطح کالن اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن تورم ،دوره بازگشت سرمايه سیستمهای
چیلر جذبی خورشیدی حدود  0سال می باشد.

جدول  - 1بررسی دور بازگشت سرمايه در چیلر جذبی خورشیدي
هزينه مازاد
(میلیون ريال)
رديف

شرح

0

هزينه اولیه برای

میزان صرفه جويی در 0
سال
(میلیون ريال)

0707

_

سیستم خورشیدی
0

هزينه مصرف برق

_

000

9

هزينه مصرف گاز

_

000

0

هزينه زيست محیطی

_

090

0

جمع کل هزينه منوط

0707

0700

به هر ستون
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نتیجه گیري
در شرايط کنونی اقتصادی ،سیستمهای گرمايش و سرمايش خورشیدی از منظر يك سرمايه گذار برای اشخاص حقیقی
بعلت ارزان بودن انرژی فسیلی و برق مقرون به صرفه نمی باشد درصورتی که با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان به
اين نتیجه رسید که استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی دارای مزايای بسیاری در زمینه صرفه جويی انرژی ،اقتصادی و
محیط زيست می باشد که سرمايه گذاری اولیه را در
سطح کالن کشور تنها در  0سال نخست بازگشت می دهد .لذا پیشنهاد می گردد بجای اختصاص يارانه به انرژيهای تجديد
ناپذير کمك به ساخت سیستمهای گرمايش و سرمايش خورشیدی در ساختمانها گردد که ضمن صرفه جويی در مصرف
سوخت موجب کاهش آلودگی محیط زيست نیز می گردد.
پیش بینی می شود که نرخ رشد مصرف انرژی برق در ايران سالیانه بین  6الی  3درصد برای ده سال آينده خواهد بود .هزينه های
مربوط به ساخت نیروگاه های جديد و توسعه شبكه انتقال برق بسیار کالن خواهد بود که با توجه به عدم نیاز سیستمهای خورشیدی به
شبكه می توان اين هزينه ها را کاهش داد.
تسريع حرکت ايران در مسیر آينده پايدار انرژی مزايای فراوانی را برای کشور خواهد داشت .در سطح جهانی توانايی رقابت انرژی های
تجديد پذير به مرور طی سالهای آينده افزايش خواهد يافت .ايجاد سريع تر بسترهای مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی در ايران
باعث افزايش سرعت در تولید انبوه تاسیسات و افزايش منافع اقتصادی خواهد شد .از يك طرف تفاوت هزينه ها برای يك کیلووات ساعت
انرژی از نفت با يك کیلووات ساعت انرژی خورشیدی در آينده افزايش خواهد يافت و از طرفی ديگر تعداد تاسیسات نصب شده و مقدار
انرژی صرفه جويی شده افزايش خواهد يافت.
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