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  بررسي فني و اقتصادي آبگرمكن خورشيدي با تحليل عملكرد شرايط واقعي

  مطالعه موردي شهر زاهدان

  

  1پورحجت حسين 

  آب شهر زاهدان خانهتصفيهمدير 
Hojjat.hoseinpour@hotmail.com  

  
  

  

  چكيده

و سپس به تشريح مشخصات فني و شرايط  است شدهخورشيدي معرفي  هايآبگرمكنو انواع در اين مقاله ابتدا كليات انرژي خورشيدي 
در طول يك دوره  شدهثبتدر شهر زاهدان پرداختيم. در ادامه با تحليل اطالعات  شدهنصبمحيطي يك دستگاه آبگرمكن خورشيدي 

 ساالنه مشخص گرديد اين سيستم جهت عملكرد مداوم ،تجربي برداريبهره. با توجه به برنامه م بررسي شدعملكرد فني اين سيست چهارساله
 برخالف اين مقاله است. در تحليل اقتصادي شدهتكميلاين سيستم با يك المنت برقي  عملكمكي دارد كه در  كنگرمنياز مبرم به يك مدار 

 استوارشده شدهثبتدرازمدت  اطالعات و نتايج بر پايهدر نظر گرفته شده  بوده شرايط واقعي يكه بر پايه تئوري و شرايط آزمايش هاتحليلساير 
استفاده از آبگرمكن خورشيدي براي يك واحد  هايهزينهو ...  كمكي ، انرژي مصرفياندازيراهخريد،  هايهزينه. لذا با در نظر گرفتن تمام است

با توجه به قيمت انرژي در حال حاضر در داخل  انرژي يك واحد مشابه مجهز به آبگرمكن متعارف گازي مقايسه شد. هايهزينهبا مسكوني 
ساله دارد  5/4جهاني انرژي اين سيستم بازگشت سرمايه  هايقيمتكشور استفاده از آبگرمكن خورشيدي صرفه اقتصادي ندارد اما با احتساب 

  دارد. زيستمحيطآلودگي  سازيپاكدر  جوييصرفهدالر  5/21و حدود  كندميدگي كمتري توليد آالين %81و در ضمن 

  

  زيستمحيطاقتصادي،  جوييصرفهنو،  هايانرژيآبگرمكن خورشيدي،  كلمات كليدي:

    

                                                            
 سياالتكارشناس مهندسي مكانيك در حرارت و  -1
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  مقدمه - 1
انرژي  كارگيريبهكه  شودميدرصد از كل انرژي مصرفي در منازل مسكوني را شامل  30الي  20گرمايش آب حدود 

با باال رفتن قيمت جهاني  خصوصبهاست.  قرارگرفته موردتوجهاست كه بسيار  هاييروشاين نياز يكي از  تأمينخورشيدي در 
بحث جريان انرژي در كشور اين روزها بيشتر در خصوص استفاده از انرژي خورشيدي در منازل مسكوني  هاييارانهانرژي و حذف 

كرد و از هزينه انرژي كاست  تأمينگرمايش آب را  موردنيازانرژي  %70ساالنه  توانمي]. با استفاده از آبگرمكن خورشيدي 1[ دارد
]2[.  

مطرح شد و در  1930بود كه از سال  ايايده هاساختمانگرم مصرفي و گرمايش  استفاده از انرژي خورشيدي در توليد آب
اين نوع مصرف در آمريكا، روسيه، استراليا و ساير كشورها از سال  حالبااين]. 1داشت [ توجهيقابل هايپيشرفتطي يك دهه 

به بعد رو به توسعه نهاد. بحران انرژي در جهان و اعالن خطر محدوديت منابع كره زمين كشورهاي صنعتي را وادار به  1940
اع آبگرمكن خورشيدي توسط كالرنس كمپ در سال ]. نخستين اختر3خورشيدي كرد [ هايانرژيدر  گذاريسرمايهپيشرفت و 

مخزن يكپارچه بود، آبگرمكن خورشيدي با سيستم ترموسيفون مشابه محصوالت  كه يك سيستم كلكتورـصورت گرفت  1891
  .]4توسط ويليام جي بيلي در كاليفرنيا به ثبت رسيد [ 1909امروزي در سال 

 تاش متوسط و آن مساحت دوسوم از بيش در فتابيآ روز 300 شتنداايران كشوري است كه به گفته متخصصان اين فن با 
]. 5[ است شدهمعرفي خورشيديانرژي درزمينه باال پتانسيل با يهاركشو از يكيساعت بر مترمربع در روز  كيلووات 5/5-5/4

انرژي خورشيدي تنها به  كارگيريبه، منديبهرهپتانسيل بسيار باالي ايران براي اين مختلف خورشيدي و  هايسيستم باوجود
 اندازيراهآب گرم مصرفي در ايران از طريق  تأميناستفاده از انرژي خورشيدي براي خورشيدي محدود شد.  هايآبگرمكن
حدود  1386در پايان سال  وندي بسيار كندبا ر خانگي و عمومي با حمايت دو وزارت خانه نفت و نيرو آغاز شد و هايآبگرمكن
  .]5شده بود [ اندازيراهحمام خورشيدي نصب و  400آبگرمكن خورشيدي خانگي و  17500

 بر اساسخورشيدي صورت گرفته است كه همه  هايآبگرمكنتاكنون تحقيقات بسيار در داخل و خارج در توجيه استفاده از 
. با توجه به گذشت بيش از يك دهه از ورود اين دهدنمياست و تصوير واقعي از اين پديده نشان  هاآزمايشو نتايج  هاتئوري

. در اين تحقيق عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي وجود دارد واقعيمحصول به بازار مصرف كشور امكان بررسي دقيق با نتايج 
مشابه و مجهز به آبگرمكن  كامالً ا يك واحد مسكوني و ب شدهبررسيلحاظ فني و اقتصادي  مسكوني بهدر يك واحد  شدهنصب

  گازي متعارف مقايسه شده است.

  

  ساختار آبگرمكن خورشيدي - 2
كلكتور (جمع داراي دو جز اصلي شامل  و استدر دو نوع گردش طبيعي و اجباري  خورشيدي هايآبگرمكن طوركليبه

گرم مصرفي منزل الزم است دو آب تأمينكننده) و منبع هستند، براي تعيين مقدار دقيق ظرفيت آبگرمكن خورشيدي به جهت 
 سه بهخورشيدي  هايآبگرمكنمهم شامل مساحت كلكتور و ميزان ظرفيت منبع ذخيره تعيين شود. با توجه به اجزاي فوق  پارامتر

ها مكانيزم عمل در تمامي آبگرمكنمخزن يكپارچه. كلكتورـ -3 هاتيوبوكيوم  -2كلكتورهاي تخت  -1: شوندميدسته تقسيم 
در اين  ].6[ كندميمخزن ذخيره جريان پيدا به سمت  كلكتوركه در اثر نيروهاي شناوري از است مشابه بوده، سيال عامل آب 
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 شدهدرج 1و مشخصات فني در جدول ] 7[ 1آن در شكل نوع كلكتور تخت است طرح شماتيك  مورداستفادهآبگرمكن  تحقيق
  است.

  
  طرح شماتيك سيستم آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون با كلكتور تخت -1 شكل

  

  موردمطالعهآبگرمكن خورشيدي  مشخصات فني -1 جدول

 كلكتور (گردآورنده)
  استاست و داراي مشخصات زير شدهدادهدرجه نسبت به افق قرار45رو به جنوب و تحت زاويه هاگردآورنده

 صفحه تخت (كلكتورها) هاگردآورندهنوع 
 مترمربع75/1 مساحت هر گردآورنده

 مترميلي12 رايزرهايلولهقطر داخلي 
  مترميلي5/0صفحه آلومينيومي آندايز شده به ضخامت  صفحه جاذب

 92/0 ضريب جذب صفحه جاذب
 عدد7 رايزر هر گردآورنده هايلولهتعداد 

 مترميلي45 ضخامت عايق گردآورنده

  دهندهاتصالهايلولهمخزن و
 افقي  نوع مخزن

 4/2w/k ضريب افت گرمايي مخزن
 ليتر120  حجم مخزن
 مترميلي21 دهندهاتصالهايلولهقطر داخلي 

 مترميلي15 هالولهضخامت عايق 
  

  مطالعه موردشهر و ساختمان  شرايط - 3
ي در شهر زاهدان مطالعه شده است. تحقيق شرايط فني و اقتصادي آبگرمكن خورشيدي در يك ساختمان مسكوندر اين 

مشخصات است كه داراي  شدهواقعمتر از سطح دريا 1370در منطقه گرم و خشك و ارتفاع شهر زاهدان در جنوب شرق كشور 
  .است 2اقليمي مطابق جدول 
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هر  است مشابه كامالًداراي دو واحد  موردمطالعهساختمان نزديك به واقعيت  تقريببه يابيدست وجهت سهولت مقايسه 
. طبقه فوقاني مجهز به آبگرمكن خورشيدي استو از دو جهت شمال و جنوب داراي نماي خارجي  مترمربع 130واحد به مساحت 

هر دو واحد مجزا از  گرمايشاست. شدهبمرت3مشخصات دو واحد در جدول  است.ديواري  و طبقه همكف داراي آبگرمكن گازي
. با توجه به عدم وجود گاز شهري در زاهدان گاز مصرفي رودميها بوده و آبگرمكن تنها براي آب گرم مصرفي به كار آبگرمكن

  مشخص است. خوبيبهلذا تفكيك مصرف گاز آبگرمكن از ساير مصارف  شودمي تأمينكيلويي گاز مايع  11سيلندرهاي  صورتبه

  

  مشخصات اقليمي شهر زاهدان - 2 جدول

  مترميلي 6/90  ميانگين بارش متر1370  ارتفاع از سطح دريا
  مترميلي 4/21(ژانويه ـ دي)   ترين ماه سالر بارشپ دقيقه شرقي53درجه و60  طول جغرافيايي
  مترميلي 1/0(سپتامبرـ شهريور)  ترين ماه سالكم بارش دقيقه شمالي28درجه و29  عرض جغرافيايي

  روز 27 ميانگين تعداد روزهاي بارش درجه سانتيگراد4/18  ميانگين دماي ساالنه
  روز 1 ميانگين تعداد روزهاي برفي درجه سانتيگراد1/10  ميانگين دماي حداقل ساالنه

  روز 27  ميانگين روزهاي تمام ابري درجه سانتيگراد8/26  يانگين دماي حداكثر ساالنهم
  روز 87  ابرينيمهميانگين روزهاي  درجه سانتيگراد3/7(ژانويه ـ دي)  ميانگين دماي سردترين ماه سال

  روز 251  ميانگين روزهاي صاف درجه سانتيگراد5/28(جوالي ـ تير)  ماه سال ترينگرمميانگين دماي 
  %33  ميانگين رطوبت نسبي درجه سانتيگراد2/21 و سردترين ماه ترينگرماختالف دماي 
  نات 5/6  ميانگين سرعت باد درجه سانتيگراد-22)1973ژانويه6(  شدهثبتحداقل دماي 
  شمالي و شمال شرقي  جهت باد غالب درجه سانتيگراد43)1982جوالي1(  شدهثبتحداكثر دماي 

  

  موردمطالعهمشخصات محل  - 3 جدول

  2واحد  1واحد شرح
  1طبقه  همكف موقعيت
  130 130 مساحت

  نفر 2 نفر3 جمعيت ساكن
  كولرآبي كولرآبي سيستم سرمايش
  سوزنفتبخاري  سوزنفتبخاري سيستم گرمايش

  آمپر مجزا25 فاز تك آمپر مجزا25فازتك كنتور برق
  

كه در فصول  استگرمايش در مواقع الزم  تأمينخورشيدي مجهز به يك مدار برقي كمكي جهت آبگرمكناست  ذكرقابل
  .شودميو در مصرف برق طبقه اول محاسبه  آيدميبه كار  هاشبسرد سال و 

  

  موردمطالعهعملكرد آبگرمكن خورشيدي بررسي  -4
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و بدون استفاده از مدار كمكي  مردادماهو اطالعات آن در طول يك روز آفتابي در  شدهنصبآبگرمكن مذكور رو به جنوب 
شامل دو  شدهثبتدر معرض تابش قرار دارد. اطالعات  18صبح تا ساعت  6است كه از ساعت  ايگونهبهاست. محل نصب  شدهثبت

شده و در بخش دوم  گيرياندازهتوليدي و آب گرم  شودميكه وارد آبگرمكن  بخش است كه در بخش اول دماي آب سرد مصرفي
  است. شدهثبتساعت  24و همچنين خروجي از آن در طول  دماي سيال عامل (مخلوط آب و ضد يخ) در قسمت ورودي به كلكتور

  .دهدميرا نمايش  توليدشدهو دماي آب گرم  آبگرمكنمقايسه دماي آب سرد مصرفي ورودي به  1نمودار شماره 

  

  
  توليدشدهدماي آب سرد ورودي و آب گرم مقايسه  - 1نمودار 

  

عملكرد آبگرمكن به لحاظ دماي آب گرم توليدي يكنواخت نيست و در صورت  در غياب المنت برقي كمكي شودميمشاهده 
دماي سيال عامل كه  دهدمينشان  2، نمودار شماره شودميشدت تابش نياز به انرژي كمكي بيشتر احساس  يا وكاهش زمان 

  در مقابل آب گرم شده توليدي در چه وضعيتي است. شودميباعث گرمايش آب مصرفي 
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  توليدشدهمقايسه دماي سيال عامل در خروجي كلكتور و آب گرم  - 2نمودار 

ساعت در معرض تابش خورشيد قرار دارد  12كه حتي در يك روز گرم و آفتابي كه سيستم حدود  شودميمشاهده  وضوحبه
 هازمانو در ساير  ودشميشدن آب  ترگرمساعت دماي سيال عامل از آب گرم شده درون مخزن بيشتر است و باعث  5تنها 

، يا عدم تابش مناسب در طول ظرفيت مخزنبيش از آب گرم لذا در صورت مصرف  سيستم در جهت گرمايش آب نيستعملكرد 
  .شودميشخص مروز نياز مبرم به انرژي كمكي 

  محاسبه انرژي - 5
 صورتبهاما در اين مطالعه اطالعاتي  استمحاسباتي  هايفرمولاكثر تحقيقات در اين زمينه بر پايه اعداد و ارقام تئوري و 

سال در يك واحد  10مورد مطالعاتي يك آبگرمكن خورشيدي به مدت  اين دراست.  شدهآوريجمعميداني و بر اساس واقعيت 
يد مقدار انرژي مصرفي براي تولابتدا اين بخش  درثبت و مطالعه شده است. دقتبهاخير  چهارسالهو اطالعات  شدهنصبمسكوني 

  كرديم. گيرياندازهرا  موردمطالعهآب گرم مصرفي در دو واحد 
  

  واحد اول: مصرف گاز مايع -1- 5
كيلوگرم گاز مايع  220نفره حدود  3است براي يك خانواده  شدهتهيهكه از خانوارهاي مشابه  نظرسنجي هايبرگهبر اساس 

2.4حدود است نياز به  MJ/kg 1/46. با توجه به ظرفيت حرارتي گاز مايع كه حدود شودميدر سال صرف توليد آب گرم 

10 ] 9] و [8ميداني با محاسبات ساير منابع مانند [ گيرياندازه ن. كه اياستانرژي جهت توليد آب گرم اين واحد  /
ريال بابت آب گرم مصرفي  1،320،000ريال ساالنه مبلغ  6000گرفتن قيمت هر كيلوگرم گاز مايع معادل  نظر دربا  .شودميتأييد

  .شودميهزينه 
  

  واحد دوم: مصرف برق -2- 5
. برنامه برخي موارد نياز به انرژي كمكي دارد مداوم درآب گرم  تأمينخورشيدي براي  آبگرمكنكه ذكر شد  طورهمان

ساله مطالعه رعايت شده است به اين شرح است كه از ابتداي  4و در دوره  آمدهدستبهسال  10تجربي كه در  برداريبهره
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 تنهاييبهو سيستم خورشيدي  شدميماه برق مدار كمكي سيستم قطع  5به مدت  هرساله ماهتا پايان شهريور ماهارديبهشت
با توجه به اطالعات كمبود انرژي خورشيدي را جبران كرده است. كمكي ماه نيز مدار  7پاسخگوي نياز ساكنين بوده است و مدت 

كرده اعداد هاي دوم و سوم كه آبگرمكن خورشيدي از مدار كمكي استفاده نميشود در دورهمشاهده مي3در نمودار شده ثبت
برابر در نظر گرفت و درنتيجه در ساير قبولي مصرف برق دو واحد را توان با تقريب قابلمصرف برق بسيار به هم نزديك بوده كه مي

  ها اختالف مصرف را با مصرف آبگرمكن خورشيدي يكي دانست.دوره
  

  
  مقايسه مصرف برق دو واحد -3نمودار 

  است. مشاهدهقابل وضوحبه 4دو واحد در جدول  هايو هزينه كنتور برق شدهثبتنتايج اين امر در  درنهايت
  

  واحد مقايسه مصرف برق دو - 3 جدول

دوره 
 دوماهه

  مبالغ اختالف 2 واحدحسابصورت 1صورتحساب واحد مصارفاختالف 2واحدمصرف1 واحدمصرف 
kwh kwh kwh ريال ريال ريال  

1 522 603 81 452،800 607،300 154،500 

2 504 471 33- 418،600 223،300 195،300 - 

3 353 370 17 199،900 222،000 22،100 

4 327 472 145 166،100 369،000 202،900 

5 343 473 130 186،900 370،500 183،600 

6 394 600 206 253،200 601،000  347،800 

 888،800 جمع كل 562 جمع كل

  :توضيحات
  است. شدهمحاسبهساله همان واحد  4مصارف هر دوره بر اساس ميانگين 

  است. شدهمحاسبه 93جديد در سال  هاينرخساله و احتساب  4صورتحساب دوره بر اساس ميانگين مصرف 
  مصرف برق آبگرمكن خورشيدي =اختالف مصارف  :پذيرفت كه توانمي قبولقابل* با فرض برابري مصارف دو خانوار با تقريبي 

  

  تحليل اقتصادي -6
  ايران در تحليل با نرخ انرژي -6-1
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انرژي مصرفي، تعمير و نگهداري و ... را در اوليه،  گذاريسرمايهآب گرم هر دو واحد شامل  تأمين هايهزينهدر اين بخش 
لذا از لوازم جزئي  . بايد در نظر داشت هر دو سيستم به تعمير و نگهداري حداقلي نياز دارندكنيمميعمر مفيد هر دستگاه محاسبه 

  .است 4به شرح جدول  هاهزينهجدول  شده است. رنظصرفمصرفي در هر دو مورد 

  

  آب گرم تأمين هايهزينه - 4 جدول

  عمر مفيد  (ريال) هزينه انرژي مصرفي  (ريال)اندازيراههزينه خريد و محل نصب  نوع تجهيز
  سال 15 1،320،000 4،500،000 1واحد گازي مخزن دار آبگرمكن
  سال 20  888،800 12،000،000 2واحد خورشيدي آبگرمكن

    431،200 7،500،000  التفاوتمابه
  

اما هزينه  شودمي جوييصرفهريال در انرژي مصرفي  431،200خورشيدي ساالنه مبلغ  آبگرمكنكه با نصب  شودميمشاهده 
 4/17حدود  1393است كه اين هزينه اضافي بدون در نظر گرفتن تورم و نرخ بهره در سال پايه  ترگرانريال  7،500،000اوليه 

  سال براي مستهلك شدن زمان نياز دارد.

و البته بدون در نظر RET Screenافزارنرمطبقه در شهر تهران با استفاده از  8نتيجه محاسبات تئوري براي يك ساختمان 
 هايداده] كه صحت 10كرده است [ بينيپيشساله را  9/16بازگشت سرمايه بگرمكن خورشيدي، گرفتن مصرف برق مدار كمكي آ

  .كندميتأييدتجربي در طول دوره آزمايش را  صورتبه شدهثبت

  

  ]OECD]5كشورهايدر تحليل با نرخ انرژي  - 6-2

بود و  سنت به ازاي هر مترمكعب 5/59 در بخش خانگيو  OECDكشورهايمتوسط قيمت گاز طبيعي در  2012در سال 
با  ناچاربه گاز مايع. با توجه به عدم دسترسي به قيمت جهاني استسنت به ازاي هر كيلووات ساعت  1/17متوسط قيمت برق نيز 

شد، همچنين قيمت جهاني محصوالت مشابه شرايط آزمايش متفاوت بوده كه براي تبديل واحدها از قيمت گاز طبيعي استفاده 
 جوييصرفهاز محل  التفاوتمابهسال  5/4بوده كه حدود  5مطابق جدول  هاهزينهاست. شدهگرفتهسهولت ميانگين تجربي در نظر 

  .شودميانرژي مستهلك 
  

  آب گرم تأمين هايهزينه - 5 جدول

  عمر مفيد  (دالر) هزينه انرژي مصرفي  (دالر)اندازيراههزينه خريد و محل نصب  نوع تجهيز
  سال 15  166 150-200 1واحد گازي مخزن دار آبگرمكن
  سال 20  100 400-500 2واحد خورشيدي آبگرمكن

    66 300  التفاوتمابه
  

 بينيپيشساله را  4/6، بازگشت سرمايه RET Screenافزارنرمتوسط  شدهگفتهدر اين مورد نتيجه محاسبات تئوري با شرايط 
  ]10كرده است [
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  در هر مورد زيستمحيطميزان آاليندگي و هزينه رفع آلودگي محاسبه   -6-3

را با استفاده از جداول  هاآنانرژي مصرفي ميزان  بايستميمورد آزمون  هايدستگاهبراي امكان مقايسه بار آلودگي هر يك از 
 بشكه نفت خام است 172×10-9معادل  Btuكه هر  به صورتيبه سوخت فسيلي معادل تبديل كنيم.  ضرايب تبديل ترازنامه انرژي

  است. 1با رابطه با اين شرط سوخت مصرفي ساالنه آبگرمكن گازي برابر  ]9[

)1(  2.4 10   بشكه	نفت	خام	1.6

  مشابه براي انرژي ساالنه مصرفي آبگرمكن خورشيدي داريم: و به طريق

)2(  562	   بشكه	نفت	خام	0.3

 xCOكيلوگرم  65/10و  xOSكيلوگرم  xNO ،59/3كيلوگرم  01/2زنامه انرژي هر بشكه نفت خام بر اساس آمار مندرج در ترا
 3/24معادل  xCOآمريكا هزينه اقتصادي اجتماعي هر تن  زيستمحيط]. همچنين بر اساس آمار سازمان حفاظت 5[ كندميتوليد 
معلومات بار آاليندگي و هزينه رفع آن را  بنابراين ؛]11[ استدالر  883معادل  xSOدالر و هر تن  6446معادل  xNO هر تندالر، 

  است. شدهمحاسبه 6براي هر واحد مجزا در جدول 

  در يك سال و هزينه رفع آلودگي براي هر واحد توليدشدهميزان آلودگي  - 6 جدول

 (كيلوگرم)توليدشدهميزان آلودگي 

xCO xSO xNO  
  6/0 1/1 2/3 آبگرمكن خورشيدي

  22/3 74/5 04/17 آبگرمكن گازي
  جمع كل (دالر) هزينه رفع آلودگي 

  5  9/3 1 01/0 آبگرمكن خورشيدي
  5/26  21 1/5 4/0 آبگرمكن گازي

  

  كرد. جوييصرفه توانميهزينه رفع آلودگي بابت توليد آب گرم دالر در  5/21با استفاده از آبگرمكن خورشيدي ساالنه 

  

  گيرينتيجه -7
برابر  تقريباًمربوط به آن پرداختيم و در شرايط  هايهزينهدر اين پژوهش به بررسي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي و 

  آبگرمكن گازي در شهر زاهدان مقايسه نموديم. متداولاين دستگاه را با سيستم  هايهزينهكارايي و 

ساعت برق  كيلووات 562بر اساس نتايج حاصل همزمان با استفاده از انرژي خورشيدي مدار جانبي برقي نيز ساالنه حدود 
در نظر گرفتن  لذا بااست  شدهگرفتهه در اكثر مراجع و مقاالت مربوط به آبگرمكن خورشيدي ناديد اين مهم كه كندميمصرف 

انرژي دارد كه براي جبران  جوييصرفهريال  432،100 ساالنهدر قياس با نوع متداول گازي تنها و هزينه برق مصرفي اين آبگرمكن 
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حال حاضر انرژي در داخل كشور  هايقيمت باوجودسال را در پي دارد. پس  4/17اختالف هزينه تهيه و نصب، دوره بازگشت 
  و كاربري محدود به تهيه آب گرم توجيه اقتصادي منطقي ندارد.وني مسك واحدهاياستفاده از آبگرمكن خورشيدي در 

با احتساب قيمت  موردمطالعهپروژه كه  صورتبهشده  تركوتاهجهاني انرژي دوره بازگشت سرمايه  هايقيمتاما با توجه به 
كمتر %81حدود  گازسوزسيستم  نسبت به خورشيدي ساله را در پي دارد. سيستم 5/4دوره بازگشت  OECDكشورهايانرژي 
دالر  5/21مبلغ را در پي دارد و  زيستمحيطكه اين امر كاهش هزينه رفع آلودگي  كندميتوليد NOx و  COx ،Sox هايآالينده

اجرا براي تعداد  در صورت. شايد اين اعداد براي يك واحد كوچك مسكوني ناچيز به نظر برسد اما شودمي جوييصرفهدر سال 
آبگرمكن خورشيدي براي  كارگيريبهدر صورت  كهطوريبه. شودميحاصل  توجهيقابلبزرگ اعداد  هايمجتمعزياد و  واحدهاي

ميليون دالر  3584مبلغ  ،زيستمحيطبه  هاآالينده توجهقابلم تمام كشور براي توليد آبگرم مصرفي ضمن جلوگيري از انتشار حج
  ].9مالي خواهد شد [ جوييصرفه

  
  منابع
  ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول.»اصول كاربرد انرژي خورشيدي«، 1380 اصغر، ] حاج سقطي،1[
 سازيبهينه، انتشارات شركت »خورشيدي خانگي و عمومي هايآبگرمكن«، 1388] مديريت بخش ساختمان و مسكن، 2[

  مصرف سوخت كشور.

  خورشيدي ايران. ي، چاپ اول، انتشارات انجمن انرژ»نو هايانرژيفناوري «، 1387كعبي نژاديان، عبدالرزاق، ] ٣[
[4] Everett, B. 1994, "A Resource Pack For Tertiary Education", The Open University, UK. 

  عاونت امور برق و انرژي، وزارت نيرو.، انتشارات م1391، »ترازنامه انرژي«كالن برق و انرژي،  ريزيبرنامه] دفتر 5[
[6] Norton B, Probert SD. Thermosiphon solar energy water heaters. Adv. Solar Energy 
1986.  

  ».بررسي آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون با توزيع دماي خطي«رياحي، عبداهللا و طاهريان، حسام، ] 7[
  .روزبهان، چاپ سيزدهم، انتشارات »ساختمان تأسيساتمحاسبات «، 1388مجتبي، سيد ] طباطبايي، 8[
انرژي و  ازنظرخورشيدي  توجيه اقتصادي استفاده از آبگرمكن«، 1392فتاح و صفري، مرزبان،  ،رضايي، سجاد، نظري] 9[
  .نو و پاك هايانرژي، اولين همايش ملي »محيطيزيست
استفاده از  محيطيزيستآناليز فني و «، 1390] عتابي، فريده، كعبي نژاديان، عبدالرزاق، موسي زاده نميني، الميرا، 10[

  .4 شماره 14دوره  ، نشريه انرژي ايران»سيستم آبگرمكن خورشيدي در ساختمان مسكوني
  ».تجديد پذير و توسعه پايدار اقتصادي هايانرژينو،  هايانرژيسمينار توسعه كاربرد «، 1376، محمدعلي] احمدي، 11[
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