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خورشيد منبع پاکيزه و نامحدود انرژی است که می تواند به عنوان يک منبع جانبی و يا حتي اصلي، بسياری از نيازهای انرژی ما را رفع 
ــتم های فتو ولتائيک و يا نيروگاه هاي  ــکل گرما در آبگرمکن خورشيدی، يا به شکل برق در سيس ــيدی می تواند به ش کند. انرژی خورش
حرارتي استفاده شود. معموًال کاربران در مورد ميزان تابش خورشيدی برای تأمين آبگرم کافی خود نگران هستند. در واقع ايران به لحاظ 
ــواحل شمالی تا day.kwh/m۲ ۴,۵ در مناطق  ــيدی day.kwh/m۲ ۲,۸ در س موقعيت جغرافيايی ويژه خود از ميزان تابش خورش
ــود. با اين مقدار تابش، به راحتي  ــيار بااليی برای بهره مندی از انرژی خورشيدی محسوب مي ش ــيل بس ــت که پتانس جنوبی برخوردار اس

می توان آبگرم کافی برای مصارف گوناگون را تأمين نمود. 
يکی از اقتصادی ترين شيوه های استفاده از انرژی خورشيد، تأمين آبگرم منازل است که آبگرم کافی و مناسب برای استحمام، شستشوی لباس و 
ظروف را فراهم می کند. ساالنه هزاران آبگرمکن خورشيدی در سراسر دنيا توليد و نصب می شود. در ايران نيز شرکت های مختلفی کار توليد و 
نصب آبگرمکن های خورشيدی را برعهده دارند که اين سيستم ها به دليل استفاده از تکنيک های روز دنيا از استانداردهای جهانی برخوردار هستند 
و بنابراين می توانند جايگزين مناسبی برای آبگرمکن های نفتی، گازی و برقی بوده يا بصورت سيستم پيش گرمکن برای موتورخانه های مرکزی 

مورد استفاده قرار گيرند. آبگرمکن های خورشيدی به نحوی طراحی می شوند که در دماهای زير صفر و نيز دماهاي بسيار باال آسيب نبينند. 
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ــد. از آنجايی که مصرف  ــتفاده می کن ــيدی اس ــيدی هزينه های انرژی را کاهش می دهد چون از انرژی رايگان خورش ــن خورش آبگرمک
ــيلی را کاهش می دهد، به دليل تأثير مستقيم در کاهش ميزان انتشار گازهای گلخانه ای، به ما در داشتن محيطی پاک  ــوخت های فس س
کمک می کند. در آبگرمکن های خورشيدی موجود، يک سيستم مکمل برقي و يا گازي وجود دارد که هميشه آبگرم را در دمای مناسب 
ــده نگهداری می کند. آبگرمکن خورشيدی می تواند در کارواش ها، هتل ها، رستوران ها، استخرها و حتی  تأمين و در منابع ذخيره عايق ش
ــتم، ميزان  ــده به عواملی از قبيل اندازه کلکتورها، حجم تانک ذخيره، بازدهی سيس ــويی ها بکار رود. ميزان انرژی صرفه جويی ش خشکش
ــيدی تا حدود ۷۰٪ از ميزان  ــتفاده از آبگرمکن خورش ــتگي دارد. اس ــيدی روزانه و از همه مهمتر ميزان آبگرم مصرفی بس تابش خورش
هزينه های انرژی جهت تأمين آبگرم مصرفی مي كاهد. به دليل بهره مندي از انرژي خورشيدي، خطرات مسمومّيت، آتش سوزي، انفجار 

و برق گرفتگي كه ناشي از مصرف گاز و سوخت هاي مايع، جامد و برق است كامًال حذف مي شود.

به طور كلي موارد استفاده از انرژي خورشيد به صورت زير دسته بندي مي شود:
۱. تامين انرژي الكتريسيته
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 توليد برق با استفاده از فتوولتائيك ها (سلول  هاي خورشيدي)
 توليد برق با استفاده از گرمايش خورشيدي در نيروگاه ها

۲. گرمايش خورشيدي
 تهيه آب گرم مورد نياز مصارف خانگي با استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي

 گرمايش فضاهاي مسكوني و تجاري
 تامين آبگرم در فرايندهاي صنعتي و تامين گرماي مورد نياز برخي فرايندها

 گرمايش استخرها
 مخازن ذخيره آب فصلي

 گرمايش منطقه اي
۳. اجاق هاي خورشيدي

۴. آب شيرين كن هاي خورشيدي
۵. سرمايش خورشيدي

١. کلکتورها: که انرژی خورشيدی را به گرمای قابل استفاده تبديل می کنند. كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت (flat plate) معموًال 
شامل يك صفحه جاذب فلزي تيره رنگ هستند كه داخل يك جعبه فلزي با قاب شيشه اي كه كامًال عايق شده قرار مي گيرند .در داخل 
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صفحات جاذب يا در زير آن مسيرهاي خاصي براي عبور مايع قرار داده شده است. كلكتورها بايد در سقف هاي رو به جنوب (با كمتر از 
٤٥ درجه به سمت جنوب غربي يا شرقي) و با زاويه ايي بين ١٥ و ٥٠ (شيب سقف هاي استاندارد كافي است) قرار گيرند. براي سقف هاي 

شيب دار در جهت هاي ديگر، با استفاده از چارچوب مناسب مي توان به نتيجه مطلوب رسيد.  
ــتم هاي  ــت که آب گرم توليدي را در خود ذخيره می کند. مخزن ذخيره براي سيس ــده اس ــامل يک تانک عايق ش ۲. مخزن ذخيره: ش
آبگرمكن خورشيدي معموًال از فوالد ضّد زنگ يا فوالد ساده كه با يك اليه لعاب شيشه اي پوشش داده شده (در سيستم هاي مدار بسته) 
يا از مس (فقط براي سيستم هاي فشار ثابت) ساخته مي شود. مخازني كه با لعاب شيشه اي پوشيده شده اند يك «آند فداشونده» دارند كه 
ــي شده و بطور متوسط هر ۵ تا ۷ سال تعويض شوند.  ــوند. اين آندها بايد بطور دوره اي بررس براي كاهش خوردگي مخزن طراحي مي ش

طول عمر مورد انتظار از مخزن اغلب با طول دوره ضمانت محصول مرتبط است. 
۳. سيستم گرمکن جانبی: اين سيستم طراحي مي شود تا دماي آب را در روزهايي كه ممكن است انرژي خورشيدي براي تأمين آب گرم 

كافي نباشد باال ببرد. سيستم گرمكن جانبي معموًال از برق در ساعات غيرپيك، گاز (طبيعي يا مايع) يا سوخت جامد استفاده مي كند.
۴. مبدل حرارتی: اين بخش در سيستم های غير مستقيم وجود دارد و برای مناطقی که امکان يخ زدگی و نيز تابش شديد آفتاب وجود 

دارد توصيه می شود.

ــد) در حين عبور از كلكتورهاي خورشيدي كه در  ــتم آب مصرفي (که عاری از امالح و سختی باش ۱. سيسـتم مسـتقيم: در اين سيس
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ــده در يك مخزن ذخيره عايق پوش كه معموًال بصورت مستقيم در باالي  ــود. سپس آب گرم ش ــتقيمًا گرم مي ش بام خانه قرار دارند، مس
كلكتورها قرار دارد ذخيره مي شود. يك سيستم گرمكن جانبي هم در سيستم قرار دارد تا دماي آب را در روزهايي كه ممكن است انرژي 

خورشيدي براي تأمين آب گرم كافي نباشد باال ببرد.
۲. سيستم غير مستقيم: در اين سيستم ها از يك مبدل حرارتي استفاده مي  شود. آب كه با مقداري ضديخ (ازقبيل گليكول) مخلوط شده 
است در كلكتورها جريان مي يابد و حرارت جذب شده از خورشيد را، توسط مبدل حرارتي آب داخل تانك ذخيره كه آب مصرفي است منتقل 

مي كند و سپس آب و ضد يخ به داخل كلكتورها برمي گردد. در اكثر مناطق کاربرد سيستمي كه از ضّديخ استفاده مي كند منطقي تر است. 

 سيستم ترموسيفوني بسته (فشار اصلي)
اين نمونه متداول ترين نوع سيستم آبگرمكن هاي خورشيدي است و شامل يك كلكتور خورشيدي مي باشد كه در سقف واقع شده و با 
يك مخزن ذخيره كه دقيقًا باالي كلكتور قرار دارد مرتبط مي شود. در اكثر سيستم هاي خورشيدي به پمپ نيازي نيست. آب گرم بصورت 
ــود. در حين وقوع اين پديده آب سردتر از كف مخزن ذخيره  ــيدي باال رفته و وارد تانك ذخيره مي ش طبيعي از طريق كلكتورهاي خورش

حركت كرده و بطرف پايين كلكتورها جريان مي يابد. اين چرخه تا زماني كه خورشيد بتابد مرتب تكرار مي شود.
 سيستم ترموسيفوني باز ( فشار ثابت «كم») 

ــقف قرار مي گيرد و آب گرم را در  ــاس مكانيزم قبلي كار مي كند با اين تفاوت كه در آن مخزن ذخيره داخل فضاي س ــتم بر اس اين سيس
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فشار ثابت ذخيره مي كند. كف مخزن بايد حداقل ۳۰۰ ميلي متر باالتر از كلكتورها قرارگيرد.
 سيستم چرخش اجباري (پمپاژ با فشار اصلي) 

در اين مدل با به كارگيري يك پمپ، تانك پايين تر از سطح كلكتورها و معموًال در سطح زمين طراحي مي شود. بنابراين آب بايد از مخزن 
ــتاتيكي برگردد. معموًال اين پمپ ها از قيمت بااليي برخوردار  ــتم پمپ كنترل ترموس ــپس توسط يك سيس ــده و س به كلكتورها پمپ ش

نيستند. اين سيستم ها در شرايطي بكار مي روند كه ساختار سقف به دليل عدم استحكام قادر به تحمل سيستم مدار بسته نباشد. 
 پيش گرمكن 

ــيد حداكثر بهره را برد.  ــيدي نيز اضافه كرد تا از انرژي خورش ــتم پيش گرمكن خورش ــيدي، سيس مي توان به يك آبگرمكن غير خورش
پيش گرمكن شامل يك مخزن ذخيره است كه با كلكتورهاي خورشيدي ارتباط دارد و مي تواند آبي را كه توسط انرژي خورشيد گرم شده، 

جايگزين آب گرم ورودي به آبگرمكن نمايد. (مانند استفاده از سيستم خورشيدی به عنوان مکمل و پيش گرمکن موتورخانه مرکزی)
 پمپ حرارتي 

گرما توسط يك گاز خنك كننده و يك كمپرسور از اتمسفر جذب شده (به همان طريقي كه گرما از يخچال خارج مي شود) و براي گرم 
كردن آب داخل يك مخزن ذخيره كه در كف زمين قرار دارد استفاده مي شود. 

 رتروفيت 
ــوند. تانك هاي متداول اختصاصًا  ــتفاده مي كنند متصل ش ــاعات غير پيك اس كلكتورها مي توانند به آبگرمكن هاي برقي كه از برق در س
ــتفاده شده در اين سيستم بايد از راندمان بااليي برخوردار باشند. همچنين در  ــيد طراحي نشده اند . كلكتورهاي اس براي اتصال به خورش
سيستم هاي پمپاژي، بايد سرعت پمپ براي حداكثر استفاده از خورشيد بهينه شود. آبگرمكن هاي گازي نمي توانند تغيير يابند مگر اينكه 
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ــعل گازي به كمك ترموستات در طي ساعات آفتابي ممانعت  ــن شدن مش ــد كه از روش حجم مخزن كافي بوده و مكانيزمي موجود باش
كند. 

آيا در هر ساختمانی امکان نصب آبگرمکن خورشيدی وجود دارد؟
اکثر آبگرمکن های خورشيدی به سادگی بر روی بام منازل قابل نصب هستند و با لوله کشی و اتصال تانک ذخيره به سيستم آبگرم داخلی 

قابل استفاده می شوند. محل مناسب روی بام منازل بايد بدون سايه باشد. 

گرمايش آب به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد كل انرژي مصرفي در خانه را شامل مي شود. شكل ۱ سهم مصرف كنندگان مختلف انرژي 
را در ساختمان نشان مي دهد.

با استفاده از آبگرمكن خورشيدي مي توان ساليانه ۷۰٪ انرژي مورد نياز براي گرمايش آب را تامين كرد. 
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شكل ١. سهم مصرف كنندگان مختلف 
انرژي در ساختمان



١١

۱. اندازه سيستم: بهترين روش برای تعيين اندازه سيستم، بررسی تعداد ساکنين منزل و الگوی مصرف آبگرم آنهاست. تعداد ساکنين 
ــبات بايستی منظور  ــويی نيز در محاس ــويی و ظرفش ــين لباسش آينده خانه، تعداد و اندازه لوازم خانگی مصرف کننده آبگرم از قبيل ماش

شوند. 
ــرکت های توليد کننده، خدمات نصب سيستم های خورشيدی را نيز  ۲. محل نصب مناسـب آبگرمکن خورشـيدی: در حال حاضر ش
ــازه های مورد نياز را تعيين  ــب ترين محل برای نصب کلکتورها و ديگر س ــرکت ها بهترين و مناس ــين های اين ش انجام می دهند. تکنيس
می کنند. بهترين محل بايد در حداقل ۸۰٪  محدوده زمانی ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر تابستان و زمستان بدون سايه باشد. سايه می تواند به 
دليل ساختمان ها و يا درخت های اطراف باشد. بايد توجه داشت در طی زمستان اندازه سايه ها به دليل موقعيت خاص خورشيد طوالنی تر 
هستند، در نتيجه می توانند عملکرد کلکتور را به ميزان قابل مالحظه ای كاهش دهند. تا حّد ممکن لوله کشی ها در حداقل مقدار باشند 
ــود كه از داخل سطوح عبور کنند که هم در نمای ساختمان تأثير منفی نداشته باشند هم عايق کاری سيستم ها در برابر تابش  ــعي ش و س

خورشيدی آسيب نبيند و در نتيجه تلفات حرارتی کم شود.
ــرکت توليد کننده مناسب می تواند در مورد اندازه سيستم، محل نصب دقيق،  ۳. نکات مهم در انتخاب شـرکت توليدکننده: يک ش
ــتم، آموزش، خدمات پس از  ــتی های سيس ــت نصب جهت اطمينان از رفع نش هزينه های مربوطه، نصب و راه اندازی، تکميل چک ليس

فروش، نحوه تعمير، نگهداری و گارانتی مشاوره بدهد. توجه به تجربه شرکت و نوع گارانتی ارائه شده نيز بسيار مهم است. 
۴. آنچه بايد از عملکرد سيستم بدانيد: پس از نصب آبگرمكن خورشيدي بايد به نکات زير کامًال مسلط باشيد:
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 راه اندازی و خاموش کردن و تخليه سيستم در شرايط ضروری و پر کردن مجدد
 اقداماتی که قبل و بعد از يک دوره طوالنی عدم استفاده از سيستم بايد انجام گيرد

 انجام تعمير و نگهداری دوره ای 
 موارد تحت پوشش گارانتی

 چه هنگامی بايد تعمير کار مجرب را خبر کنيد؟
۵. تعمير و نگهداری دوره ای: برای اينکه صرفه جويی شما ادامه داشته باشد موارد زير را بايد هر ماه بررسی کنيد:

 آيا سيستم کمکی در هنگاميکه آفتاب می تابد در حال کار کردن است؟
 آيا لوله های آب، گرم هستند؟
 قبض برق و گاز چقدر است؟

ــرف می کنند می توان ميزان  ۶. چگونـه می تـوان ميـزان صرفه جويی را اضافه کـرد؟ از طريق زمان بندی کارهايی که آبگرم مص
ــوی لباس ها به ساعات بين ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر  ــت. به عنوان مثال در صورتيکه شستش ــتری در انرژی مصرفی داش صرفه جويی بيش
منتقل شود عالوه بر بهره مندی بيشتر از سيستم خورشيدی، امکان پر شدن دوباره مخزن ذخيره هم وجود دارد. اقدامات ديگر عبارتند از 
ــی های کم فشار، استفاده از عايق های مناسب برای تانک ذخيره و لوله کشی ها (در صورت بازدهی پايين سيستم)، کاهش  نصب سردوش

درجه حرارت سيستم تا ۵۰ درجه سانتيگراد، استفاده از آبگرم با درجه پايين تر برای مصارف لباسشويی.
٧. چگونه مي توان سيستمي با اندازه مناسب خريداري نمود؟
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جدول زير مي تواند راهنماي خوبي براي انتخاب اندازه يك دستگاه آبگرمكن خورشيدي باشد:

آيا استفاده از آبگرمكن خورشيدي يك سرمايه گذاري منطقي است؟
استفاده از آبگرمكن خورشيدي از ديد محيط زيستي  و ضرورت كاهش انتشار گازهاي گلخانه ايي، سرمايه گذاري بسيارخوبي است و بايد 
مورد توجه قرار گيرد. بهرحال براي تعيين اينكه استفاده از آبگرمكن خورشيدي از نظر مالي سودآور است بايد به نكات زير توجه نمود: 

 موقعيت جغرافيايي
 ميزان استفاده از آب گرم 

 عملكرد سيستم 
 نوع و قيمت سيستم

 نوع سيستم گرمكن جانبي مورد استفاده
 قيمت حامل های انرژی

ميزان سوخت مصرفي ساالنه
(m2) سطح كلكتور ظرفيت (ليتر) تعداد افراد

(lit) نفت (m3) گاز طبيعی (kWh) برق
٤٨٠ ٥٠٠ ٣٤٠٠ ٣ ١٨٠ ٢
٧٢٠ ٧٤٠ ٥٠٠٠ ٦ـ٥ ٢٧٠ ٣ـ٤
٩٦٠ ١٠٠٠ ٦٦٠٠ بيش از ٦ ٢٧٠ پر فشار بيش از ٥



١٤

ــتند. نمودار زير مقدار گازهاي گلخانه ايي منتشر شده براي توليد حجم  ــازگار هس ــيدي با محيط زيست س ــتم هاي آبگرمكن خورش سيس
مشخصي از آب گرم را با استفاده از مواد سوختي مختلف (براساس انتشار معادل گاز CO2) نشان مي دهد. 

۰  ۲  ۴  ۶  ۸
تن بر خانوار در سال 

گاز ـ خورشيد 

گاز ۵ ستاره

گاز متداول 

خورشيد ـ برق 

برق
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ــده كه به لحاظ دريافت انرژي  ــت و در منطقه اي واقع ش ــمالي قرار گرفته اس ــور ايران در بين مدارهاي ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض ش كش
ــاعت بر  ــيدي در ايران بين ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ كيلووات س ــيدي در بين نقاط جهان در باالترين رده ها قرار دارد. ميزان تابش خورش خورش

مترمربع در سال تخمين زده شده است كه البته باالتر از ميزان متوسط جهاني است.
ــور، كاهش حجم ذخاير سوخت هاي فسيلي و نيز مشكالت عمده در تامين سوخت فسيلي براي بسياري  ــاليانه كش ميزان باالي تابش س
ــتفاده از انرژي خورشيدي در مصارف گرمايشي است. اين در حالي است كه  ــتايي ايران از جمله داليل مهم براي لزوم اس از مناطق روس
امروزه در اكثر روستاهاي كشور سوخت عمده نفت سفيد است كه عالوه بر ارزش اقتصادي باالي آن، مشكالتي از جمله هزينه حمل و 
نقل و تلفات توزيع و مشكالت در دسترسي مصرف كنندگان در ماه هاي سرد سال را دارا مي باشد. به اين عوامل مي توان رشد روزافزون 
ــت محيطي را نيز اضافه نمود. به عالوه ايران از نظر ذخاير معدني  ــايل زيس جمعيت و افزايش تقاضا براي گونه هاي مختلف انرژي و مس

نظير مس و آلومينيوم كه عمده مواد اوليه ساخت آبگرمكن هاي خورشيدي هستند، كشوري غني است.
ــتفاده از آبگرمكن خورشيدي در شهرهايي كه داراي شرايط اقليمي مناسب هستند عالوه برآنكه مشكالت مصرف كنندگان را مرتفع  اس
مي سازد، صرفه جويي ارزي قابل توجهي به دليل عدم استفاده از گاز طبيعي و يا نفت سفيد را به دنبال خواهد داشت. انرژي خورشيد به 

عنوان منبع مهم انرژي تجديدپذير و بدون آلودگي، جايگزين مناسبي براي فراورده هاي نفتي و همچنين گاز طبيعي به شمار مي رود.
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استفاده از گرمايش خورشيدي براي تامين آبگرم مصرفي در ايران از طريق راه اندازي دو نوع سيستم صورت گرفته است:
(Domestic Solar Water Heaters) ۱. آبگرمكن هاي خانگي خورشيدي

(Public Solar Water Heater) ۲.حمام هاي عمومي خورشيدي

۱. آبگرمكن هاي خانگي خورشيدي
به طور كلي اين نوع آبگرمكن ها براي مصرف خانگي يك خانواده طراحي و اجرا مي شوند. اندازه آبگرمکن بر حسب آب مصرفي و تعداد 
افراد خانوار تعيين مي شود. مساحت کلکتور مورد نياز بايد برابر ۲ متر مربع براي يک خانوار ۴ نفره در نظر گرفته و بازاء افزايش هر يک 
ــاحت کلکتور افزود.  ــدت تابش کمتر به مس نفر به افراد خانواده ۰/۷ متر مربع در مناطق آفتابي و ۱/۱ تا ۱/۳ متر مربع در مناطق با ش
ــود. به طور معمول يک تانک کوچک با ظرفيت  ــاي ذخيره نيز معموال  ۱۶۰-۲۲۰-۳۰۳-۴۵۴ ليتر در نظر گرفته مي ش ــت تانک ه ظرفي
ــط با ظرفيت ۳۰۰ ليتر آبگرم مورد نياز يک  ۱۶۰ تا ۲۲۰ ليتر، آب گرم مورد نياز يک خانواده ۱ تا ۴ نفره را تامين مي کند، تانکي متوس

خانواده ۳ تا ۴ نفره را فراهم مي آورد و يک تانک بزرگ با ظرفيت ۴۵۵ ليتر مورد نياز يک خانواده ۴ تا ۶ نفره مي باشد. 
به طور كلي ظرفيت آبگرمكن خورشيدي بر مبناي ۶۰ ليتر آب گرم روزانه ۶۰O مورد نياز براي هر نفر محاسبه مي شود.
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۲. حمام هاي عمومي روستايي خورشيدي
ــکالت عديده اي در بردارد، تهيه نفت کوره و يا گازوئيل جهت مصارف  ــفيد براي مصرف کنندگان مش ــي به نفت س همانگونه که دسترس
ــتي، مدارس و ... نيز با دشواري هاي بسياري  ــور و نيز اماكن عمومي مانند پادگان ها، زندان ها، مراكز بهزيس ــتاييان کش آبگرم براي روس
ــياري را منتشر مي سازد.  ــنگين آالينده هاي بس ــوختن نفت کوره و گازوئيل به عنوان فرآورده هاي نفتي س ــت. عالوه بر آن، س همراه اس
به کارگيري آبگرمکن خورشيدي عمومي عالوه بر برطرف کردن مشکالت مذکور، صرفه جويي ارزي قابل توجهي ناشي از عدم مصرف 

اين فرآورده ها را به دنبال خواهد داشت. 
تفاوت آبگرمکن خورشيدي عمومي با آ بگرمکن هاي خورشيدي خانگي در تعداد کلکتورها، حجم مخزن ذخيره و نوع حرکت سيال است. 
در حمام هاي خورشيدي متناسب با تعداد نفرات که در روز استحمام مي کنند، حجم مخزن ذخيره و تعداد کلکتور تغيير مي کند و همچنين 

در اين آبگرمكن ها، سيال داخل کلکتورها توسط يک يا چند پمپ جابجا مي گردد. 

ــيلي مورد استفاده در تامين گرمايش آب در  ــالت جاي گزيني منابع تجديد پذير انرژي به جاي سوخت هاي فس ــخ به رس بنابراين در پاس
ــاختمان هاي کشور، مجموعه اي از پروژه هاي اجرايي تهيه و تدارک آبگرمکن هاي خورشيدي به شرح زير توسط مديريت بهينه سازی  س
ــکن شركت بهينه سازي مصرف سوخت، در طول چند سال، تعريف و به اجرا رسيده و يا در دست اجرا  ــاختمان و مس انرژی در بخش س

مي باشد. 
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مرحله اول: 
تهيه و تدارک ۳۳۰ دستگاه آبگرمکن خورشيدي خانگي و ۳ مجموعه آبگرمکن خورشيدي عمومي (حمام خورشيدي عمومي روستايي) 
ــيده است. اين طرح، اولين مرحله اجراي طرح جايگزيني انرژي هاي نو  ــال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ انجام پذيرفته و به بهره برداري رس در س
به جاي سوخت هاي فسيلي در کشور بود، که در ابتدا در فاز آزمايشي به اجرا درآمد. هدف از اجراي اين طرح امکان سنجي اقتصادي، فني 

و فرهنگي اجراي طرح هاي مشابه بوده است. 
آبگرمكن هاي خانگي در اين پروژه با پرداخت يارانه ۳۰۰,۰۰۰ توماني از سوي شركت بهينه سازي به هردستگاه، جهت تأمين آبگرم مورد 
ــتان هاي خراسان رضوي و فارس به اجرا در آمدند، اما در  ــتر در جنوب اس ــدند. اين آبگرمكن ها بيش نياز يك خانواده نصب و راه اندازي ش
ــوي شركت بهينه سازي، در روستاهاي استان هاي خراسان  ــيدي، اين حمام ها با تقبل تمام هزينه ها از س بخش حمام هاي عمومي خورش
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رضوي و يزد، نصب و به بهره برداري رسيدند. 

مرحله دوم: 
ــيدي خانگي طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ به چهار شركت ايراني همراه  ــتگاه آبگرمکن خورش در اين مرحله تهيه و تدارک ۱۰,۰۰۰ دس

با شريك خارجي معتبر واگذار شد.
ــت.  ــانس خارجي وجود داش ــرکت هاي منتخب در مناقصه و رعايت ليس در اين مرحله از طرح نيز، الزام به حضور همکار خارجي براي ش
ــركت  ــط ش ــيدي خانگي با قابليت تأمين آب گرم روزانه براي ۵ نفر، ۲۰۸,۵۰۰ تومان يارانه توس ــتم آبگرمکن خورش به ازاي هر سيس

بهينه سازي پرداخت شده و الباقي هزينه ها توسط خريداران دستگاه ها تأمين گرديد. اين مرحله از پروژه هم با موفقيت به انجام رسيد.

مرحله سوم:
در اين مرحله، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي ده مجموعه آبگرمکن خورشيدي عمومي (حمام عمومي روستايي) با برگزاري مناقصه 
ــد. اين حمام هاي روستايي در استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي، يزد، اصفهان و فارس  ــال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ انجام ش در س

به بهره برداري رسيدند.

 مرحله چهارم: 
در اين مرحله، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي ۵ دستگاه حمام خورشيدي عمومي روستايي طي سال هاي ۸۰ الي ۸۲ صورت پذيرفت. 
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در اين پروژه ساخت و نصب آبگرمکن خورشيدي عمومي با استفاده از مصالح و سيستم هاي سنتي به اجرا درآمد. 

مرحله پنجم: 
ــاله ساخت  ــابه، مناقصه اي با موضوع پروژه ۵ س پس از اجراي چهار مرحله فوق و ارزيابي فني، اقتصادي و فرهنگي اجراي طرح هاي مش
و راه اندازي ۷۸۴۰ دستگاه آبگرمکن خورشيدي خانگي و ۱۰۰۰ مجموعه آبگرمکن خورشيدي عمومي (حمام عمومي روستايي) در سال 

۱۳۸۳ برگزار گرديد. اين مناقصه بين شرکت هاي داخلي به شرط داشتن همکار خارجي معتبر برگزار شد.
در بخش حمام هاي عمومي خورشيدي، اين آبگرمكن ها به صورت ۱۰۰٪ يارانه اي در روستاها، مناطق محروم كشور و اماكن عمومي كه 
فاقد لوله كشي گاز طبيعي هستند مانند پادگان ها، زندان، مراكز بهزيستي، مدارس و ... نصب مي شوند. اما به ازاي هر سيستم آبگرمکن 
خورشيدي خانگي با قابليت تأمين آب گرم روزانه براي ۴ نفر، در حدود ۱۴۰,۰۰۰ تومان يارانه توسط شركت بهينه سازي پرداخت مي شود 

و الباقي هزينه ها توسط مصرف كننده تأمين مي گردد. 

در ادامه تصاويري از چند حمام عمومي خورشيدي نصب شده در چند روستاي كشور آمده است.
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حمام خورشيدي نصب شده در روستاي كرد آباد، 
استان سمنان
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حمام خورشيدي نصب شده در روستاي فهرج، 
استان يزد

حمام خورشيدي نصب شده در امامزاده آقا علي عباس، 
استان اصفهان
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حمام خورشيدي نصب شـده در روستاي چوپانان، 
استان اصفهان

حمام خورشيدي نصب شده در روستاي رودمعجن، 
استان خراسان شمالي



 اطالعات موجود در اين بروشـور از منابع مختلف گرفته شـده و تا زمان چاپ اين 
بروشـور صحيح بوده انـد. بهرحال اين اطالعات  ممكن اسـت بـراي موارد خاصي 
صادق نباشـد. شركت بهينه سازي مصرف سوخت هيچگونه مسئوليتي در قبال درك 
غير صحيح و غيرمنطقي از مطالب آموزشـي، صدمات يا آسـيب هاي احتمالي مرتبط 

با اين بروشور را نمي پذيرد.

روابط عمومي و فرهنگ سازي: ۸۸۶۰۴۷۹۳  نمابر: ۸۸۶۰۴۹۶۴
همه حقوق چاپ و نشر براي شركت بهينه سازي مصرف سوخت محفوظ است.


