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1- گام اول: تشویق و ترغیب مردم به استفاده از چیلرهای جذبی
اولیــن گام بــه منظــور کاهــش مصــرف بــرق در فصــل تابســتان، تشــویق 
ــای  ــای چیلره ــی بج ــای جذب ــتفاده از چیلره ــه اس ــردم ب ــب م و ترغی
تراکمــی می باشــد. برخــاف چیلرهــای تراکمــی، ایــن چیلرهــا بــا 
ــاز  ــدم نی ــد. ع ــد می کنن ــرمایی را تولی ــرژی س ــهری، ان ــتفاده از گازش اس
بــه الکتریســیته جهــت تولیــد ســرمایش، مهمتریــن مزیــت ایــن سیســتم 
می باشــد. بنابرایــن اســتفاده ی فراگیــر از ایــن چیلرهــا منجــر بــه حــذف 
ــی( در  ــی الکتریک ــایل سرمایش ــی وس ــور )یعن ــرق کش ــود ب ــل کمب عام
فصــل تابســتان خواهــد شــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه مصــرف انــدک 
ــه فصــول ســرد(، پاالیشــگاه های  ــرم )نســبت ب گاز شــهری در فصــول گ
ــی مشــکلی  ــای جذب ــت چیلره ــن گاز شــهری جه کشــور از لحــاظ تامی

ــد داشــت. نخواهن
یکــی از دالیــل عــدم اســتقبال مــردم از چیلرهــای جذبــی، نظــر برخــی 
کارشناســان تاسیســات مبنــی بــر پاییــن بــودن ضریــب عملکــرد 
چیلرهــای جذبــی نســبت بــه چیلرهــای تراکمــی و هزینــه ی اولیــه بــاالی 
آن می باشــد. متاســفانه ایــن اعتقــاد در برخــی از کارشناســان تاسیســات 
و انــرژی از عــدم اطــاع از مفاهیــم برخــی از تعاریــف و همچنیــن 
ــن  ــرد. ای ــمه می گی ــی سرچش ــریات اروپای ــون و نش ــرداری از مت ــو ب الگ
ــی  ــه و چگونگ ــمگیر هزین ــاوت چش ــه تف ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک در حالیس
تولیــد بــرق در کشــورهای اروپایــی، برخــی نتیجه گیری هــا و پیشــنهادها 

ــد داشــت. ــران را نخواه ــرا در کشــور ای ــت اج قابلی
نســبت انــرژی مفیــد تولیــدی بــه انــرژی مصــرف شــده، ضریــب عملکــرد  
ــای تراکمــی حــدود  ــرد چیلره ــب عملک ــده می شــود. متوســط ضری نامی
3 و چیلرهــای جذبــی 1.5 می باشــد. بــر اســاس ایــن تعریــف، چیلرهــای 
ــرژی  ــرژی الکتریکــی، حــدود 3 واحــد ان ــا مصــرف 1 واحــد ان تراکمــی ب
ســرمایی تولیــد می کننــد. امــا اگــر بــا دیــد کان بــه موضــوع نگریســته 
و مبنــای مقایســه، انــرژی اولیــه ی تحویلــی بــه نیــروگاه در نظــر گرفتــه 
ــد  ــرف 1 واح ــا مص ــران ب ــور ای ــی در کش ــای تراکم ــگاه چیلره ــود آن ش
ــد.  ــد می کنن ــرمایی تولی ــرژی س ــد ان ــیلی، 0.8 واح ــوخت فس ــرژی س ان
ــور  ــی در کش ــای تراکم ــی چیلره ــرد واقع ــب عملک ــر ضری ــارت دیگ بعب
ایــران حــدود 0.8 می باشــد. امــا بــا توجــه بــه این کــه چیلرهــای جذبــی 
ــد،  ــرمایش می کنن ــاد س ــی(، ایج ــرژی گرمای ــهری )ان ــرف گاز ش ــا مص ب
ــبه  ــیلی محاس ــوخت فس ــرف س ــاس مص ــر اس ــا ب ــرد آن ه ــب عملک ضری

ــی آن می باشــد. ــب عملکــرد واقع ــا ضری ــر ب شــده اســت و  براب
بنابرایــن ضریــب عملکــرد چیلرهــای جذبــی نــه تنهــا کمتــر از چیلرهــای 
ــد و  ــز می باش ــتر از آن نی ــوارد، بیش ــر م ــه در اکث ــت بلک ــی نیس تراکم
ــه جــای الکتریســیته، چیلرهــای  ــه اســتفاده از گاز شــهری ب ــا توجــه ب ب
جذبــی می تواننــد گزینــه ی مناســبی بــرای ســرمایش فصــل تابســتان در 

ایــران باشــند.

ســامانه های  بــا  جذبــی  چیلرهــای  ترکیــب  دوم:  گام   -2
خورشــیدی گرمایــش 

گام بعــدی در جهــت رفــع تامیــن انــرژی مــورد نیــاز وســایل سرمایشــی 
ــا ســامانه های گرمایــش  ــی ب در فصــل تابســتان، ترکیــب چیلرهــای جذب
ــده  ــیدی نامی ــرمایش خورش ــاح س ــه در اصط ــد ک ــیدی می باش خورش
ــرژی گرمایــی اســت؛  ــی، ان می شــود. از آنجــا کــه ورودی چیلرهــای جذب
لــذا قابلیــت ترکیــب بــا ســامانه های گرمایــش خورشــیدی را دارا هســتند. 
ایــن مزیــت موجــب می شــود کــه سیســتم تولیــد گرمــای چیلــر )بویلــر و 
یــا مشــعل و ...( بــه عنــوان منبــع پشــتیبان عمــل کــرده و فقــط ســاعاتی 
ــرژی تولیــدی ســامانه ی خورشــیدی کمتــر از مقــدار  از شــبانه روز کــه ان
ــا اعمــال ایــن روش عــاوه  ــر اســت؛ وارد عمــل شــود. ب مــورد نیــاز چیل
بــر جایگزینــی یــک منبــع تجدیدپذیــر بــا یــک منبــع فســیلی، اســتفاده 

بهینــه و کارآمــد از انــرژی خورشــیدی نیــز شــده اســت. 

در ســامانه های گرمایــش خورشــیدی منــازل مســکونی، تطابقــی بــا 
انــرژی خورشــیدی در دســترس و انــرژی گرمایشــی مــورد نیــاز در فصــول 
ــدت  ــن ش ــه کمتری ــی ک ــرا در فصول ــد؛ زی ــود ندارن ــتفاده  وج ــورد اس م
ــش  ــد تاب ــامانه بای ــتان(؛ س ــز و زمس ــود دارد )پایی ــید وج ــش خورش تاب
ــه شــدت  ــر چ ــال ه ــد. ح ــد نمای ــرم را تولی ــید را جــذب و آب گ خورش
تابــش خورشــید کمتــر شــود؛ متعاقبــا دمــای هــوا ســرد تــر شــده و نیــاز 
ــامانه  ــدی س ــرژی تولی ــه ان ــد شــد در حالیک ــش بیشــتر خواه ــه گرمای ب
گرمایــش خورشــیدی کاهــش یافتــه اســت. از طرفــی ایــن ســامانه ها در 
فصــل تابســتان کــه نیــاز آب گــرم بــه حداقــل می رســد؛ مقــدار زیــادی 
ــال  ــر فع ــورت غی ــه در ص ــد ک ــد می کنن ــاال تولی ــای ب ــا دم ــرم ب آب گ
نکــردن ســامانه در ایــن فصــل، بــه ســامانه آســیب جــدی وارد خواهدشــد.

ــوان  ــیدی می ت ــرمایش خورش ــامانه های س ــه در س ــت ک ــن در حالیس ای
ــر  ــتان، ه ــل تابس ــرد. در فص ــیدی ک ــرژی خورش ــد از ان ــتفاده کارآم اس
چــه شــدت تابــش خورشــید بیشــتر باشــد؛ متعاقبــا دمــای هــوا افزایــش 
ــد  ــش خواه ــازل افزای ــوع من ــرمایش و تهویه مطب ــه س ــاز ب ــه و نی یافت
یافــت. افزایــش شــدت تابــش خورشــید و دمــای هــوا، منجــر بــه تولیــد 
ــر  ــه نیــاز چیل بیشــتر آب داغ توســط ســامانه ی خورشــیدی می شــود و ب
ــی پاســخ داده خواهــد شــد. بعبــارت دیگــر در ســامانه ی ســرمایش  جذب
خورشــیدی، از خورشــید کــه عامــل اصلــی تولیــد گرمــای محیــط اســت، 
ــه  ــن موجــب می شــود ک ــد ســرما اســتفاده می شــود و ای در جهــت تولی
ــز  ــد ســرما نی ــوان تولی ــد، ت ــش یاب ــش خورشــید افزای هرچــه شــدت تاب

افزایــش یابــد.
ــه  ــری آن ب ــر کارب ــیدی، تغیی ــرمایش خورش ــامانه ی س ــر س ــت دیگ مزی
ســامانه ی گرمایــش خورشــیدی در فصــول ســرد ســال می باشــد. بعبــارت 
دیگــر ایــن ســامانه عــاوه بــر کمــک بــه تامیــن ســرمایش در فصــول گــرم، 
تامیــن بخشــی از گرمایــش مــورد نیــاز ســاختمان در فصــول ســرد ســال را نیــز 
ــری از ســامانه ی خورشــیدی  ــن اســتفاده ی حداکث ــر عهــده خواهــد داشــت. ای ب
نصــب شــده، مصــرف گاز ســاختمان را بــه شــدت کاهــش داده و زمــان بازگشــت 
ســرمایه  ســامانه را کاهــش خواهــد داد. ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه ترکیــب 
ــب  ــت نص ــای الزم جه ــد فض ــی نیازمن ــر جذب ــا چیل ــیدی ب ــامانه ی خورش س
ــد  ــی مانن ــهرهای آپارتمان ــن در کان ش ــد؛ بنابرای ــیدی می باش ــای خورش پانل ه
تهــران کــه فضــای کافــی جهــت نصــب پانــل خورشــیدی وجــود نــدارد، امــکان 
ــد  ــته و بای ــود نداش ــیدی وج ــامانه ی خورش ــا س ــی ب ــای جذب ــب چیلره ترکی
چیلرهــای جذبــی بــه تنهایــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ایــن در حالیســت کــه 
در شــهرهای مرکــزی و جنوبــی ایــران کــه از آب و هــوای گرمســیری برخــوردار 
بــوده و هزینه هــای سرمایشــی باالیــی را متحمــل می شــوند؛ فضــای کافــی 
ــرمایش  ــامانه ی س ــوان س ــود اســت و می ت ــیدی موج ــل خورش ــت نصــب پان جه

ــاال اجــرا کــرد. ــا بازدهــی ب خورشــیدی را ب

3- گام سوم: تخصیص مشوق های یارانه ای 
ــی،  ــای جذب ــتفاده از چیلره ــه اس ــردم ب ــویق م ــت تش ــل جه ــای قب در دولت ه
قیمــت گاز مشــترکین دارای چیلــر جذبــی ارزان تــر محاســبه  می شــد. متاســفانه 
ــادی  ــه ی اقتص ــت، صرف ــن سیاس ــور ای ــت ارزان گاز در کش ــه قیم ــه ب ــا توج ب
چشــمگیری را متوجــه مصــرف کننــده نمی کنــد. از آنجــا کــه چیلرهــای جذبــی 
ــتند؛  ــر هس ــی گران ت ــای تراکم ــه چیلره ــبت ب ــیدی نس ــامانه های خورش و س
بنابرایــن تخصیــص یارانــه ای مناســب جهــت تشــویق مــردم بــه اســتفاده از ایــن 
ــی و  ــای جذب ــتفاده از چیلره ــورت اس ــد. در ص ــر می رس ــروری بنظ ــامانه ض س
ســامانه های ســرمایش خورشــیدی در کشــورکه منجــر بــه کاهــش مصــرف بــرق 
ــاز  ــرق و نی ــه ب ــت یاران ــت پرداخ ــت باب ــای دول ــود؛ هزینه ه ــتان می ش در تابس
بــه ســاخت نیروگاه هــای جدیــد کاهــش خواهــد یافــت. حفــظ ذخایــر راهبــردی 
ــر  ــوا از دیگ ــای ه ــش آلودگی ه ــن کاه ــور و همچنی ــیلی کش ــوخت های فس س

ــود. ــن ســامانه خواهــد ب دســتاوردهای مهــم ای


