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 چکیده: 

 يپرداختـه شـده اسـت. اجـزا     یاستفاده در منـازل مسـکون   يبرا يدیخورش شیسرما يها ستمیانواع س یپژوهش به بررس نیدر ا
آنهـا انجـام    يمختلـف بـر رو   يبر اساس پارامترها يروز انتخاب شده و محاسبات اقتصاد يبر اساس فناور ها ستمیس یمختلف تمام

 طیموجـود، اثـرات محـ    یشـ یسرما يهـا  ستمیس نیگزیاستفاده به عنوان جا يبرا ها ستمیس نیا ياقتصاد یابیگرفته است. در کنار ارز
مـورد   يها ستمیعنوان شده است. س یمطالب زیآنها ن یاجتماع رشیمورد توجه قرار داده شده و در مورد پذ زین یآنها از منظر مل یستیز

اثرگذار بر اندازه  يپارامترها ی) انتخاب شده و تمامیو حرارت کی(فتوولتائ يدیخورش شیسرما يها ستمیس یهر دو دسته اصل مطالعه از
در کشـور   يدیخورشـ  يتوسعه صنعت انرژ گذاران استیپژوهش، کمک به س نیا گریآنها مورد توجه قرار گرفته است. هدف د متیو ق
ـ است. از ا يدیخورش شیدر حوزه سرما يگذار هیمناسب سرما فناوريانتخاب  يبرا بـار   نیشـتر یکشـور کـه ب   یجنـوب منـاطق  ، رو نی

 انـد. نکتـه    انتخـاب شـده   یبررسـ  يبـرا  باشـند  یرا در طول سال دارا مـ  دیخورش ياستفاده از انرژ لیپتانس نیشتریو البته ب یشیسرما
 طگرم تابستان است که جزو نقا يمصرف برق کشور در روزها اوجآن بر  ادیز اریبس ریتاث ،يدیخورش شیدر انتخاب سرما تیحائز اهم

 .باشد یتمرکز دولت م
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 مقدمه

در  یديخورشـ  ياستفاده از انرژ يبرا آلی یدها هاي ینهاست و زم یدپذیرتجد هاي يانرژ یسرشار از منابع بسیار غن یرانا
 ].1[رسد یساعت در سال م 2800از  یشبه ب یرانا يمناطق مرکز يبرا یدکشور وجود دارد. متوسط مدت زمان تابش خورش

، اسـتفاده از  ]2[درصد انـرژي کشـور    5/27بیش از  باهاي انرژي در بخش مسکونی  با توجه به مصرف بسیار باالي حامل
جـایگزین مطـرح گـردد     عنـوان  توانـد بـه   انرژي خورشیدي در بخش جنوبی و مرکزي ایران، به دلیل پتانسـیل بـاالي آن مـی   

شـود. لـذا    مـی  مصـرف مایش منازل شده و حجم بسیار زیادي انـرژي  ها، بیشترِ انرژي صرف تامین سر ). در این بخش1جدول(
هـاي فسـیلی،    تواند گامی مهم در کاهش مصـرف سـوخت   ها می هاي خورشیدي در تامین سرمایش ساختمان استفاده از سیستم

شـار مـواد   هاي خورشیدي در تامین انرژي باعـث کـاهش انت   کاهش آالیندگی و عرضه پایدار انرژي باشد. افزایش سهم سیستم
هاي اجتماعی ایـن انـرژي را کـاهش داده و     اي، هزینه گردد و کاهش انتشار گازهاي گلخانه و غیره) می NOx ،SOxآالینده (

 مردم را به سمت استفاده بیشتر از این انرژي سوق خواهد داد.  

زیستی و امکـان جـایگزینی    محیطهاي سرمایش خورشیدي از منظر اقتصادي و  در این پژوهش به بررسی انواع سیستم
 آنها در منازل مسکونی جنوب کشور پرداخته شده است.

 ]3در مناطق مختلف کشور [ یدخورش یتابش يانرژ یل) پتانس1جدول 

 منطقه
 پتانسیل انرژي خورشیدي 

)kWh/m2.day( 

 8/2-8/3 دامنه شمالی البرز

 8/3-5/4 شمال شرق، شمال غرب، جنوب غرب

 2/5-4/5 (کرمان، یزد و فارس)مناطق مرکزي 

 5/4-2/5 باقی مناطق

 هاي سرمایشی سیستم

) تبـدیل انـرژي خورشـیدي بـه     1دو راه براي استفاده از انرژي خورشیدي به منظور سرمایش وجـود دارد،   ،طور کلی به
هاي چرخه) تبدیل انرژي خورشیدي به حرارتی و استفاده از 2 و هاي تبرید تراکمی چرخهمکانیکی یا الکتریکی و استفاده از 

 آورده شده است. )1(شکل هاي سرمایش خورشیدي در  چرخهتر انواع  بندي دقیق . تقسیم]1[ جذبی
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و تحقیقات انجام شده قبلی مانند کار فونگ و همکـاران   )1(شکل هاي مناسب براي منزل مسکونی از  چرخهبراي انتخاب 
 استفاده شده است. [7]و چیدامبارام و همکاران  [6]، اُتانیکار و همکاران ]5[ لواسانی و همکاران، [4]

 اند:  هاي زیر براي استفاده خانگی انتخاب شده با مطالعه مقاالت باال، سیستم

 سرمایش تراکم الکتریکی •

 Adsorption -ی جذب سطحسرمایش  •

 Desiccant -سرمایش دسیکانت جامد  •

 Absorption - )یاك(آب و آمون یحجم جذبسرمایش  •

 LiBr( – Absorption(آب و  یحجم سرمایش جذب •

صـورتی اسـت    مشکل براي استفاده در منزل مسکونی است. شرایط مورد بررسی بهنبود  معیار انتخاب آنها تجاري بودن و 
مترمربـع زیربنـا را در منـاطق جنـوبی کشـور       100ها توان تولید برودت موردنیاز براي یک واحد مسکونی ویالیی با  که سیستم

فـرض شـده و میـزان انـرژي      kW 58/17تن تبریـد یـا    5داشته باشند. بار برودتی موردنیاز براي این واحد مسکونی در حدود 
تامین خواهد شد است در نظر گرفته شده  ]W/m2 1700 ]8موردنیاز نیز از میانگین انرژي تابشی خورشید در کشور که معادل 

 محیطی آنها مقایسه اقتصادي و زیست ،منظور تامین این بار نرمال کرده و در نهایت ها را به تا از این طریق بتوان تمامی سیستم
 به درستی انجام گیرد.

 تحلیل اقتصادي

جویی آنها در مصرف انـرژي   هاي معرفی شده، بر قیمت فعلی آنها به همراه مقدار صرفه تمرکز تحلیل اقتصادي سیستم
سـال در نظـر    20حدود  برداري معموال دوره بهره ،هاي خورشیدي برداري است. در سیستم واحد مسکونی در طول دوره بهره

ها بـا یکـدیگر برابـر     هاي نگهداري و تعمیرات (نت) این سیستم شود. از طرف دیگر، فرض بر این است که هزینه گرفته می
نظـر شـده اسـت تـا      هاي مربوط به نت صرف لذا از هزینه .بوده و البته تاثیر زیادي بر نتایج تحلیل اقتصادي نخواهند داشت

 ،ترتیب تن تبرید در نظر گرفته شده است. بدین 5وند. همانگونه که ذکر شد، مقدار برودت موردنیاز برابر تر ش محاسبات ساده
مقایسه آنهـا   ،هاي کلکتور مختلفی را براي تامین انرژي موردنیاز خواهند داشت و از این طریق هاي مختلف مساحت سیستم

ساز انرژي براي آنها در نظر گرفته شده است که تـوان   ژي، یک ذخیرهتر خواهد بود. براي تامین پایدار انر به واقعیت نزدیک
 ساعت ذخیره انرژي را دارا باشد. 8

 )PVسیستم فتوولتائیک (

ارائه شده است. همانگونه که مشخص اسـت، ایـن    )2(شکل شماتیک یک سیستم سرمایش خورشیدي فتوولتائیک در 
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سیستم تبرید و  ساز انرژي (باتري) )، اینورتر، ذخیرهPVي خورشیدي (ها شوند: سلول بخش اصلی تشکیل می 4ها از  سیستم
بخش به همراه بار برودتـی و انـرژي    4تراکمی. به منظور محاسبه اندازه سیستم براي تامین برودت، از مقادیر بازدهی این 

 است.آورده شده  )2(جدول ها در  تابشی خورشید استفاده شده است. جزئیات مقادیر بازده این بخش

 هاي مختلف سیستم سرمایش خورشیدي فتوولتائیک ) بازده بخش2جدول 

 منبع COPبازده (%) یا  بخش

 ]1[ 18-15 یديخورش يها سلول

 [6] 90 اینورتر

 [6] 80 باتري

COP 4 ]9[ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [18]هاي سرمایش خورشیدي  چرخه) انواع 1شکل 
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، بـازدهی  Qcool ،(COP)، بر اساس بار برودتی (QPVتامین شود ( PVهاي  مقدار انرژي موردنیازي که باید از طریق سلول
 خواهد بود: )1() به صورت معادله cinv) و بازدهی اینورتر (cstساز انرژي ( ذخیره

)1( 𝑄𝑃𝑉 =
𝑄𝐶𝑜𝑜𝑙

𝐶𝑂𝑃 𝑐𝑠𝑡  𝑐𝑖𝑛𝑣
 

 PVهـاي   )، مساحت سلولQsun) و مقدار انرژي تابشی خورشید (PV )cPVهاي  بدین ترتیب، با درنظرگرفتن بازدهی سلول
 مشخص خواهد شد:

)2( 𝐴𝑃𝑉 =
𝑄𝐶𝑜𝑜𝑙

𝑄𝑠𝑢𝑛 𝐶𝑂𝑃 𝑐𝑠𝑡  𝑐𝑖𝑛𝑣 𝑐𝑃𝑉
 

 برودت موردنیاز، خواهیم داشت:) بر اساس Qinvبراي محاسبات مربوط به توان اینورتر (

)3( 𝑄𝑖𝑛𝑣 =
𝑄𝐶𝑜𝑜𝑙

𝐶𝑂𝑃 𝑐𝑖𝑛𝑣
 

 سازي انرژي برابر خواهد بود با: ساعت توان ذخیره 8) نیز با فرض Qstساز انرژي ( و توان ذخیره

)4( 𝑄𝑠𝑡 = 8 
𝑄𝐶𝑜𝑜𝑙

𝐶𝑂𝑃 𝑐𝑠𝑡  𝑐𝑖𝑛𝑣
 

 

آید. به منظور بـرآورد   ها به دست می در معادالت باال، اندازه هر یک از بخش )2(جدول پس از جایگزین نمودن مقادیر 
از منابع مختلفی بهره گرفته شده است. برآورد قیمـت و   PVقیمت اولیه سیستم سرمایش خورشیدي تبرید تراکمی بر پایه 

 اند. ارائه شده )3(جدول بخش در  4اندازه هر یک از 

 هاي مختلف سیستم سرمایش خورشیدي فتوولتائیک شبخ [10]) اندازه و قیمت 3جدول 

 )$قیمت ( اندازه بخش

 m2 21 18000یا  kW 1/6 یديخورش يها سلول

 kW 5 2000 اینورتر

 kWh 50 5000 باتري

 4000 دستگاه 1 سیستم تبرید تراکمی
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 هاي حرارتی سیستم

اسـت. در ایـن    PVهاي حرارتی، استفاده بیشتر از انرژي تابشی خورشـید نسـبت بـه     ترین دلیل استفاده از سیستم مهم
شـود. سـیال عامـل بـا      ها از انرژي خورشیدي براي گرم کردن سیال عامل (ژنراتور حرارتی) در کلکتورها استفاده مـی  روش

هـاي سـرما (ماننـد فـن      کننـده  یده و از طریق سیستم واسط به توزیـع گرددریافت حرارت باعث ایجاد برودت در چیلر حرارتی 
نشـان داده   )3(شـکل  هـا همانگونـه کـه در     گردد. ایـن سیسـتم   شود و باعث خنک شدن هواي داخل می ها) فرستاده می کوئل
ل حـرارت بـین   سیسـتم انتقـا   و  حرارتـی  چیلـر بخش هستند: کلکتور خورشیدي، منبع ذخیره انرژي، سیستم  4اند، شامل  شده

جـدول  و قیمت آنهـا در   )4(جدول هاي مختلف در  ها در سیستم هر یک از این بخش COPفضاي منزل و هواساز. بازده و 
  ارائه شده است. )5(

 [11]هاي مختلف سیستم سرمایش خورشیدي حرارتی  ) بازده بخش4جدول 

 بخش شرح
 بازده (%)

 COPیا  
 30 کلکتور خورشیدي 
 90 انرژيمنبع ذخیره  

COP 
 سیستم 

 تولید برودت

 4/0 جذب سطحی
 1/1 دسیکانت

 6/0 جذب حجمی (آب و آمونیاك)
 LiBr( 75/0جذب حجمی (آب و 

 90 سیستم انتقال حرارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) سیستم سرمایش خورشیدي فتوولتائیک2شکل 
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ها، حـرارت   هاي ترمومکانیکی معروفند. در این سیستم هاي حرارتی نیز هستند که به سیستم نوع دیگري از این سیستم
رانکـین باعـث بـه گـردش      چرخـه ایجاد شده توسط کلکتور باعث باالرفتن دماي سیال عامل (سیال آلی) شـده و در یـک   

برق تولیدي توسط ژنراتـور بـه وسـیله     ،متصل است و در نهایتشود که به ژنراتور  درآمدن یک توربین (موتور حرارتی) می
آلـی رانکـین یـا     چرخه ،شود که باعث تولید برق می چرخهشود. به بخش اول این  تبرید تراکمی به برودت تبدیل می چرخه

ORC ییـرات  به تازگی در حال تجاري شـدن هسـتند، قیمـت آنهـا تغ     ي مذکورها شود. با توجه به اینکه  سیستم گفته می
 اند. زیادي دارد و در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته

متمرکـز کننـده   نوع هستند: صفحه تخت، لوله خـالء و   3گیرند  ها مورد استفاده قرار می کلکتورهایی که در این سیستم
ـ     که بر اساس دماي موردنیاز سیستم تولید برودت یکی از آنها انتخاب می )ي(سهمو االي متمرکـز  شوند. بـه دلیـل قیمـت ب
هاي سهموي، انتخاب آنها براي منزل مسکونی مناسب نیست. لذا دو نوع دیگر در مقاله حاضر انتخاب شـده و مـورد    کننده

تـوان   به دو صورت می که ها نیز از نوع آبی در نظر گرفته شده است اند. منبع ذخیره انرژي در این سیستم بررسی قرار گرفته
منبع  ،آنها بزرگتر از یک است COPهایی که  ده از آن ذخیره نمود: سرد (یخ) و گرم. در سیستمانرژي خورشیدي را با استفا

 .[6]تري است  منبع ذخیره سرد انتخاب مناسب 1هاي کوچکتر از COPذخیره گرم و در 

 

 )[12]و  [11]هاي مختلف سیستم سرمایش خورشیدي حرارتی ( ) قیمت بخش5جدول 

 قیمت بخش

 )m2$/( 150 کلکتور خورشیدي

 )$kWh/( 20 منبع ذخیره انرژي

 )$( 15000 پکیج سرمایش جذب سطحی

 )$( 20000 پکیج سرمایش دسیکانت

 )$( 4000 پکیج سرمایش جذب حجمی (آب و آمونیاك)

 )$LiBr( 15000 )پکیج سرمایش جذب حجمی (آب و 

 

هـاي حرارتـی بـه     )، مساحت کلکتورهاي موردنیاز براي سیستمkW 58/17هاي جداول باال و مقدار برودت ( بر اساس داده
 آید.  دست می به )6( جدولصورت 
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 هاي سرمایش خورشیدي حرارتی ) مساحت کلکتورها و اندازه منبع ذخیره انرژي سیستم6جدول 

 )kWh( اندازه )m2مساحت ( نوع

 434 106 جذب سطحی

 157 39 دسیکانت

 289 70 جذب حجمی (آب و آمونیاك)

 LiBr( 57 231جذب حجمی (آب و 

 و اجتماعی زیستی محیطتحلیل 

محیطی آن نیز پرداخته شود. در حالت معمول، بـراي   در کنار تحلیل اقتصادي سرمایش خورشیدي، باید به اثرات زیست
شود که براي تولید آن در نیروگاه مقادیر قابل تـوجهی آالینـده تولیـد شـده      برق شبکه استفاده میتولید برودت موردنیاز از 

آالینده کمتري  ،جویی شده و در نتیجه در مصرف برق صرفه ،است. بنابراین، اگر از خورشید براي تولید برودت استفاده شود
شود) سیستم کاهش  در قیمت تمام شده در نظر گرفته نمی هاي پنهانی که محیطی (هزینه هاي زیست نیز تولید شده و هزینه

 یابد.  می

محیطی سرمایش خورشیدي کارهاي مختلفـی انجـام شـده اسـت، از جملـه میرخـانی و        در زمینه بررسی اثرات زیست
انـد   دهجذبی را محاسبه کر چرخههاي اجتماعی ناشی از استفاده از پمپ حرارتی خورشیدي با  هزینه 1391همکاران در سال 

هاي خورشیدي بر گرمایش زمـین   نیز به بررسی اثرات سیستم [15]و هیکیال  [14]. همچنین فلوریدیس و همکاران ]13[
 اند.  پرداخته

منبع ذخیره انرژي )حرارتی(چیلر 

کلکتور خورشیدي

بار برودتی موردنیاز

 سیستم سرمایش خورشیدي حرارتی  )3شکل 
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درصـد آن   75درصد انرژي مصرفی خانوار به صورت برق بـوده و   70با توجه به اینکه در مناطق جنوبی ایران بیش از 
توان رسید که استفاده از انرژي خورشیدي براي سرمایش باعث کاهش  بندي می این جمعشود، به  صرف تولید سرمایش می

 شود. هاي سرمایش فعلی می هاي ناشی از مصرف برق در سیستم تولید آالینده

هاي سرمایش خورشیدي براي مقایسه آنهـا بـا    تولیدي توسط هر یک از سیستم CO2محیطی، مقدار  در تحلیل زیست
) اثـرات ناشـی از   1ها است:  ناشی از درنظرگرفتن چهار اثر این سیستم CO2گیرند. این مقدار  فاده قرار مییکدیگر مورد است

) اثرات مستقیم ناشـی از گازهـاي   3ساز انرژي،  ) اثرات سیستم ذخیره2آوري انرژي خورشیدي در کلکتورها،  استفاده از جمع
ستم در مواقع اضطراري. مقادیر متناظر با هر یک از این اثرات بـراي  رسانی به سی ) اثرات غیرمستقیم ناشی از برق4مبرد و 

متوجـه شـد و مقایسـه     CO2توان نقـش هـر بخـش را در تولیـد      اند که بر اساس آنها می شده آورده  )7(جدول مقایسه در 
 تري درباره تولید آالینده آنها داشت. دقیق

 [6]هاي سرمایش خورشیدي  به ازاي هر کیلووات ساعت تبرید در سیستم CO2) مقادیر تولید 7جدول 

 سیستم
g CO2/kWh Cooling 

1 2 3 4 

 261 18 8 12 فتوولتائیک

 LiBr( 16 87 - 263جذب حجمی (آب و 

 351 - 116 21 جذب حجمی (آب و آمونیاك)

 323 - 106 19 جذب سطحی

 444 - 147 27 دسیکانت

 

شود. از آنجا  هاي سرمایش خورشیدي پرداخته می به عوامل مرتبط با پذیرش یا عدم پذیرش سیستم در تحلیل اجتماعی
هاي خورشـیدي) آنهـا اشـغال     هاي موجود در فضایی است که کلکتور (یا سلول ها با سیستم ترین تفاوت این سیستم که مهم

شـود  در هـر سـاختمانی     کاهد، باعـث مـی   بوبیت آنها میباالرفتن مساحت موردنیاز عالوه بر اینکه از مح ،کنند، بنابراین می
هاي خورشـیدي بایسـتی در    گذاري براي ترویج استفاده از سیستم اي است که در سیاست نتوان آنها را نصب نمود. این نکته

 نظر گرفته شود.
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 نتایج

 تحلیل اقتصادي

سیسـتم منتخـب    5نصب هر یک از  هاي سرمایشی و جداول قیمت هر بخش، هزینه بر اساس معادالت بخش سیستم
منظـور سـادگی    هـاي ایـن جـدول بـه     ارائه شده است (بـرآورد قیمـت   )8( جدولتن تبرید محاسبه شده و در  5براي تامین 

 اند). محاسبات گرد شده

هاي برق مصرفی سیستم معمولی و تجهیزات آن نیز طـی   براي انتخاب سیستم مناسب براي استفاده، باید مقدار هزینه
ساعت در روز (در بـار کامـل)، بـرق     5ماه استفاده از سیستم سرمایشی به مدت  7سال مورد توجه قرار گیرند. با فرض  20

افـزار تحـت وب شـرکت     خواهد بود که با استفاده از نرم kWh 6100برابر  COP=3مصرفی یک سیستم تبرید تراکمی با 
ریـال)   26500(با احتساب نرخ تسعیر ارز=  500 $میلیون ریال یا  6/12) مبلغی در حدود 1393براي سال اول ( ]16[توانیر 

سنت (دالر) به ازاي هر کیلووات ساعت برق مصرفی  8کننده هزینه خواهد داشت که به طور میانگین در حدود  براي مصرف
هـاي  مرحلـه هاي آینده با اجرایی شدن  افزایش شده و طی سال قیمت خرید برق از شبکه نیز هر سال دچار ،است. از طرفی

سـنت   14درصد قیمت فوب خلیج فارس خواهد رسید که برخی منابع آن را در حدود  95ها به  بعدي قانون هدفمندي یارانه
 کنند.  به ازاي هر کیلووات ساعت اعالم می

توسـط وزارت نیـرو ارائـه     1393هاي خورشیدي که طبق قانون بودجه سال  درصد یارانه اجراي طرح 50با درنظرگفتن 
 20ساالنه (بر مبنـاي دالر) بـراي دوره    درصد 5ها بر اساس نرخ تنزیل  هر یک از سیستم NPVو  IRR، ]17[شده است 

تی بابت برق مصـرفی و عـدم خریـد سیسـتم سـرمایش      ساله محاسبه شده است. همچنین فرض شده است که مبلغ پرداخ
 است. ارائه شده )9(جدول جویی شده است. نتیجه محاسبات اقتصادي در  معمولی نیز صرفه

 هاي سرمایش خورشیدي و معمولی ) برآورد قیمت سیستم8جدول 

 )$قیمت ( نوع

 29000 فتوولتائیک

 39000 جذب سطحی

 32000 دسیکانت

 22000 آمونیاك)جذب حجمی (آب و 

 LiBr( 30000جذب حجمی (آب و 

 4000 سیستم تبرید تراکمی معمولی (فعلی)
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توان محاسبات را بر مبناي ریال انجام داد. اما بـه   می درصد 25ها به ریال و استفاده از نرخ تنزیل  در صورت تبدیل نرخ
 اند. هایی که در واحد پولی ریال در بلند مدت وجود دارد، محاسبات بر مبناي دالر انجام گرفته دلیل عدم قطعیت

، هاي مورد اشـاره  دهنده اقتصادي نبودن طرح بوده و بدین ترتیب از بین سیستم نشان )9(جدول در  NPVمقدار منفی 
سیستم سرمایش جذبی (آب و آمونیاك) و فتوولتائیک داراي توجیه اقتصادي براي نصـب در منـازل مسـکونی هسـتند. بـر      

سرمایش جذبی (آب و آمونیاك) را به عنوان بهتـرین جـایگزین بـراي     چرخهتوان  و دوره بازگشت سرمایه می IRRاساس 
 بتا مناسبی نیز دارد. هاي فعلی دانست که البته دوره بازگشت سرمایه نس سیستم

 

 هاي سرمایش خورشیدي ) نتایج تحلیل اقتصادي سیستم9جدول 

 دوره بازگشت سرمایه (سال) )$( IRR (%) NPV نوع

 12 367 4/5 فتوولتائیک

 8/17 -4395 1/1 جذب سطحی

 8/13 -1061 9/3 دسیکانت

 9/7 3700 1/11 جذب حجمی (آب و آمونیاك)

 LiBr( 9/4 110- 7/12جذب حجمی (آب و 

 

رود که امکان اسـتفاده   از آنجا که در برخی از مناطق مورد بررسی، رطوبت هوا در برخی مواقع از سال به قدري باال می
 12فتوولتائیک است که با دوره بازگشت سـرمایه حـدود    ،جذبی وجود ندارد، لذا انتخاب بعدي سرمایش خورشیدي چرخهاز 

 20فرض شده اسـت کـه تعرفـه بـرق سـاالنه       ،شود. در محاسبات صورت گرفته هاي فعلی تواند جایگزین سیستم سال می
سال افزایش یابد تا به میانگین جهانی برسد. با درنظر گرفتن تعرفه جهانی برق، دوره بازگشت سـرمایه   4درصد و به مدت 

 تواند براي صاحبان منازل مسکونی جالب توجه باشد. یابد که می سال کاهش می 1ها تقریبا  این سیستم

 ستیزی نتایج تحلیل محیط

تـوان   را می 1393هاي اجتماعی ناشی از مصرف انرژي خانوار در سال  ، هزینه]13[بر اساس مقاله میرخانی و همکاران 
میلیون ریال در نظر گرفت که در بخش جنوبی کشور بیش از  4در حدود  ]2[هاي موجود در ترازنامه هیدروکربوري  با نسبت
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هـاي سـرمایش    هاي سرمایشی فعلی است که در صورت استفاده از سیستم ممیلیون ریال آن ناشی از برق مصرفی سیست 2
 جویی خواهد شد. هاي دولت صرفه خورشیدي، این مبلغ در هزینه

صورت زیر خواهند بود: فتوولتائیک  ها از بیشترین به کمترین پذیرش به به ترتیب سیستم  در زمینه پذیرش اجتماعی نیز
جذب سطحی. براي نمونه، سیستم جـذب   >جذب حجمی (آب و آمونیاك)  >) LiBrجذب حجمی (آب و  >دسیکانت  >

کند که این موضوع نه تنهـا در   مترمربعی را اشغال می 100سطحی را در نظر بگیرید که بیش از فضاي پشت بام یک واحد 
ذیرش آن توسط سـاکنین  نماید و باعث عدم پ ها که فضاي پشت بام مقدار ثابت و محدودي  دارد ایجاد اشکال می آپارتمان

 از مـواردي شود. بنابراین، پذیرش اجتماعی این محصـوالت   بلکه در منازل ویالیی نیز با عدم پذیرش مواجه می ،خواهد شد
 گیري باید به آن توجه شود. است که در هنگام تصمیم

 گیري و پیشنهادها نتیجه

گیـرد و شـدت    مسکونی مورد استفاده قرار مـی  آن در بخش درصد 5/27با توجه به وضعیت مصرف انرژي که بیش از 
گونه اظهار نمود که افزایش ظرفیت تولید برق خورشـیدي یـا    توان این انرژي باالي کشور نسبت به کشورهاي پیشرفته، می

ساعت تابش خورشـید   2800با وجود میانگین  ،هاي دولت قرار گیرد. از طرفی استفاده از انرژي خورشیدي باید جزو سیاست
کشور، ایران جزو بهترین کشورهاي دنیا در زمینه انرژي خورشیدي است. از این منظر، موضوع سرمایش خورشیدي یکی  در

. با توجه به بـار سرمایشـی بسـیار بـاالي منـاطق      گیردتواند مورد توجه قرار  از راهکارهایی است که در بخش ساختمان می
مصرف برق کشور در روزهـاي بحرانـی و گـرم     اوجبه کاهش  جنوبی، سرمایش خورشیدي عالوه بر کاهش مصرف انرژي

 شود. تابستان کمک نموده و باعث افزایش امنیت انرژي نیز می

شـود،   ها مـی  هاي بالعوض دولت در زمینه انرژي خورشیدي نه تنها باعث ترویج استفاده از این سیستم بنابراین، کمک
براي کشور خواهد داشت که توجیه بسـیار مناسـبی بـراي ایـن موضـوع      بلکه در دراز مدت عایدات بسیاري  از دیدگاه ملی 

 است.

آمونیـاك و  -جـذبی آب چرخـه   دهـد کـه اسـتفاده از سـرمایش خورشـیدي بـا       نتایج محاسبات این پژوهش نشان مـی 
هاد فتوولتائیک از توجیه اقتصادي و زیست محیطی مناسبی براي استفاده در منازل برخوردار است. بـه همـین دلیـل، پیشـن    

هـا بـه    تولید این سیستم فناوريها از طرف دولت مورد توجه بیشتري قرار داده شوند. همچنین با انتقال  شود این سیستم می
هاي نصب آنها و باالرفتن اقبال عمومی به آنها در بین مردم خواهیم شد. عالوه بر این، اگر اثرات  کشور شاهد کاهش هزینه

گذاري  هاي سرمایه شاهد کاهش هزینه ،ف برق با موشکافی بیشتري مورد توجه قرار گیردمصر اوجها بر  توسعه این سیستم
هـا را از منظـر ملـی     ها و خطوط انتقال و توزیع برق خواهیم بود که توجیه اقتصادي این سیسـتم  دولت براي ساخت نیروگاه

 نماید. بیش از پیش تقویت می
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