
اًزصيْاي تجذيذ پذيز 
ٍ پتاًسيل استفادُ اس اًزصي خَرشذي در ايزاى 

1

: ارايِ دٌّذُ
ػلي ًَرٍسي هٌش



اًزصي 
خَرشيذي
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كمتر از : Iناحيه 

1600 kWh/m2

بين: IIناحيه 

  1900تا  1600 
kWh/m2

بين:   IIIناحيه 

  2000تا  1900 
kWh/m2

بين: IVناحيه 

  2100تا  2000 
kWh/m2

بيش از: Vناحيه 

 2100 kWh/m2
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:استحصال اًشطي حشاستي اص اًشطي خَسشيذي  -1
 (ّاي خَسشيذي  تْيِ آبگشم هَسد ًياص هصاسف خاًگي ، عوَهي ٍ صٌعتي با استفادُ اص آبگشهكي)  گشهايش آب هصشفي 

 (هسكًَي ، تجاسي ، صٌعتي ٍ گلخاًِ ّا )  گشهايش فضا ...

گشهايش آب استخشّا ٍ هخاصى رخيشُ آب فصلي

خَسشيذي  آب شيشيي كي

(تاهيي هايع يا گاص با دهاي بسياس باال بشاي تَليذ ًيشٍي بشق) ًيشٍگاُ حشاستي خَسشيذي

(پخت غزا بَسيلِ تابش ٍ توشكض ًَس خَسشيذ) اجاق خَسشيذي

 (تاهيي آب با دهاي بسياس باال بشاي استفادُ دس سيستوْاي سشهايشي)سشهايش خَسشيذي

( :فتٍَلتائيك)استحصال اًشطي الكتشيكي اص اًشطي خَسشيذي  -2
تاهيي هستقين اًشطي الكتشيكي اص ًَس خَسشيذ بَسيلِ سلَلْاي خَسشيذي
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كلكتَسّاي سْوَي -3

Concentrating Collector  

 كلكتَس صفحِ اي صاف -1

    Flat Plate Collector

كلكتَس لَلِ اي تحت خال -2

Evacuated Tube Collector  
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هزٍري تز ٍضؼيت 
استفادُ اس  

آتگزهكٌْاي  
خَرشيذي در 

جْاى
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:هٌطقِ صيش تقسين بٌذي شذُ است  4كشَس چيي  اص ًظش شذت تابش خَسشيذ بِ •

  kWh/m2 1750بيش اص :  Iًاحيِ 
1750تا  kWh/m21400بيي :  IIًاحيِ 
1400تا  kWh/m2 1000بيي :  IIIًاحيِ 
kWh/m2 1000كوتش اص :  IVًاحيِ 
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(Kunming)



(Kunming)
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باتوجه به منطقه تابش اندك 

كشور از نظر نصبچهارمين 

آبگرمكن خورشيدي در دنيا
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ميليون كيلومتز مزبع 1.65: مساحت 

ميليون نفز 75: جمعيت 

در حذود كيلووات  2200: متوسط تابش ساليانه 
ساعت بز متز مزبع

 130در حذود : كلكتور خورشيذي نصب شذه 
هشار متز مزبع كلكتور

ميليون كيلومتز مزبع 0.78: مساحت 

ميليون نفز 70بيش اس : جمعيت 

كيلووات ساعت 1400در حذود :  متوسط تابش ساليانه 
بز متز مزبع

ميليون   18در حذود : كلكتور خورشيذي نصب شذه 
مزبع كلكتور

مقايسٍ كشًس تشكيٍ ي ايشان دس بُشٌ گيشي اص اوشطي گشمايشي خًسشيذ

عليشغن ضذت تاتص تيطتش ايشاى ًسثت تِ كطَس تشكيِ، كل كلكتَس ًصة ضذُ : ًتيجِ هْن 
.كل كلكتَس ًصة ضذُ دس كطَس تشكيِ كوتش هي تاضذ% 1دس ايشاى اص 



هزٍري تز ٍضؼيت 
هصزف اًزصي در  

جْاى ٍ سْن 
اًزصي ّاي  

تجذيذپذيز ٍ 
سٌاريَّاي آيٌذُ 
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(2050 سال تا) CO2 عييتجم كاَش اص مختلف ساَكاسَاي ي َا بخش سُم

سْن عوذُ اًشطی ّای تجذيذپزيش دس تَليذ تشق ٍ تعذ اص آى دس تخص 
.حول ٍ ًمل است

Energy Technology Perspective 2015- IEA
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2030پيش بيىي ميضان سشذ اوشطي َاي تجذيذپزيش دس جُان تا سال 



ٍضؼيت  
سياستگذاري ٍ  

ّذف گذاري  
کشَرّا در حَسُ 

اًزصي ّاي  
تجذيذپذيز
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كشًسَاي داساي سياست ي َذف گزاسي دس صميىٍ اوشطي َاي تجذيذپزيش 
  2015دس سال  



استفادُ اس   
اًزصي ّاي  

تجذيذپذيز در  
سَخت ٍ )ايزاى 

حزارت  
(تجذيذپذيز
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دٍلت ٍ ٍسارت ًفت IFCO
داًشگاّْا ٍ هزاکش  

تحميماتي

تأهيي کٌٌذگاى

کارتزاىشرکت ها

سياستگذاري 

تأهيي هٌاتغ  تَسؼِ فٌاٍري ٍ کارتزد آى

ظزفيت ساسي ٍ حوايت

ششكت بُيىٍ ساصي مصشف سًخت
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  ٍ تماضا هذيزيت دار ػْذُ ،ًفت ٍسارت طزف اس ساسي تْيٌِ شزکت اًزصي، هصزف الگَي اصالح لاًَى 9 هادُ هطاتك
ِ ساسي تا هزتثط ّاي سياست اجزاي   اًَاع کارتزد تَسؼِ تِ کوک هصزف، هختلف تخشْاي در سَخت هصزف تْيٌ

ِ ّاي کاّش هصزف، هختلف تخشْاي در اًزصي تثذيل ًَيي فٌاٍريْاي   اًزصي، تماضاي اس ًاشي دراسهذت ّشيٌ
ِ ساسي تا هزتثط دستَرالؼولْاي ٍ ضَاتط هؼيارّا، تذٍيي   اًزصي ّاي حاهل التصادي جايگشيٌي اًزصي، هصزف تْيٌ
ِ کارگيزي تَسؼِ تا ّوزاُ .تاشذ هي تجذيذپذيز اًزصيْاي ٍ اًزصي هحلي ظزفيتْاي ت



تفكيك حًصٌ َاي اوشطي تجذيذپزيش دس كشًس

اوشطي َاي تجذيذپزيش

يصاست وفت

(استفادٌ حشاستي)

سًخت َاي صيستي

آبگشمكه َاي خًسشيذي

يصاست ويشي

(استفادٌ تًليذ بشق)
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ٌ َاي تعشيف شذٌ دس بخش  مسكه اختمان يسپشيط
دس صميىٍ آبگشمكه َاي خًسشيذي 

حوام ػوَهي 15آتگزهكي خاًگي ٍ  10000ساخت ٍ تَسيغ  

فاز اول  

فاز دوم 

ػوَهيحوام  3آتگزهكي ّاي خاًگي ٍ  330ًصة ٍ راُ اًذاسي 

فازسوم 

حوام ػوَهي1000آتگزهكي خاًگي ٍ 215100ساخت ٍ تَسيغ  



مًاوع ي مشكالت پشيطٌ آبگشمكه َاي خًسشيذي
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هَاًع ٍ هطكالت

هطكالت عوَهي ٍ  

لشاسدادی

عذم تَجِ تِ سٍيكشد 
ُ تشداسی دس كل   تْش

عوش كاسی

عذم تذٍيي 
استاًذاسدّای 
اجشايي، هتشُ ٍ 

تشآٍسد

هصَتات هتٌالض ٍ 
ًاّوسَيي اجشای 

19طشح تا تثصشُ 

فمذاى هطَلْای 
لاًًَي دس ضْشداسی 

تشای تَسعِ

هطكالت  هستٌذساصی

اجشايي   -فٌي

هحاسثات غيش دليك 
ٍ هطكالت ًصة، 

اجشا ٍ ًگْذاسی

هطكالت خذهات 
پس اص فشٍش

كيفيت ًاهٌاسة اجشا

عذم پايص هٌاسة 
ُ تشداسی  دس صهاى تْش

اص سيستن

فشٌّگساصی

اًتخاب ًادسست 
گشٍُ ّای ّذف

ًاّوسَيي دس هٌافع 
ُ تشداساى تْش

تْشُ تشداسی، پطتيثاًي ٍ  

خذهات

عذم ٍجَد خذهات 
پس اص فشٍش 

هٌاسة

عذم آهَصش كافي 
تْشُ تشداساى

تستشساصی اٍليِ تشای  

  اجشای پشٍطُ

فمذاى ًمطِ جاهع 
دس  صهاى  REتَسعِ 

ِ سيضی ٍ اجشا تشًاه

كوثَد تكٌسيي دس  
سشاسش كطَس 

عذم ٍجَد استاًذاسد 
كيفي ٍ عولكشدی

ضشٍست دسس آهَصی اص تجشتيات



تزرسي   
صَرت  ّذفگذاري 

گزفتِ در سٌذ 
حزارت ٍ سَخت  )

( تجذيذ پذيز
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اَذاف سىذ اوشطي َاي تجذيذپزيش

%  1/5دستيابي به سهم •
حزارت تجذيذپذيز  

نسبت به كل حزارت 
1404مصزفي در سال 

حشاستي

اتانول سيستي% 5•

گاسوييل سيستي%  2•
سَختْای صيستي

آماده ساسي سيزساخت هاي فني، حقوقي، اجزايي و 
فزهنگي

تخصيص منابع مورد نياس

اجزاي صحيح

خذمات پس اس اجزا

مستنذساسي و مذيزيت دانش

:دستياتي تِ اّذاف هستلضم
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تجذيذپزيشحشاست %  1/5دستيابي بٍ سُم  -1َذف 

  1404وسبت بٍ كل حشاست مصشفي دس سال   

%   1/5سُم 
حشاست

ميليًن متش مشبع  5/5
كلكتًس خًسشيذي

ضشكت ّای ٍاسد  

كٌٌذُ دس هٌاطك  

هختلف كطَس

ضشكت ّای 
فعال

اصفْاى: پالس

اصفْاى ٍ صًجاى: صٌعت خَسضيذی پاسس

اصفْاى: فٌاٍساى اًشطی ّای سثض

تْشاى: ضشكت ساد ًَس سَالس

تْشاى: كياى اًشطی

تْشاى: صٌعت گستش سْيل

تْشاى: اًشطی ساصاى آفتاب

لن: طَفاى الكتشيك

لن: هْشسا سٍيا اًذيطاى

تثشيض: آرسسَالس ساصُ

سوٌاى: سٌگشكاس

عملكشد

َضاس متش مشبع كلكتًس خًسشيذي وصب شذٌ 130

ظشفيت فعلي 
:  كاسخاًجات

ّضاس هتش  500
هشتع دس سال

دس صَست تاهيي ٍ تحشيك تماضا، ظشفيت 
.  ايجاد ضذُ پاسخگَ ی ّذف هي تاضذ



سىذتمشكض بش ساَبشدَاي ريل بعىًان ساَبشدَاي اساسي مىذسج دس  

 ٍ تجْيشات ٍ سَخت حزارت، تزق، تاسار تَسؼِ ٍ دّي شكل اس حوايت•

تجذيذپذيز ّاي اًزصي تٌياى داًش خذهات

 ّاي اًزصي کارتزد تَسؼِ تزاي پايذار هالي هٌاتغ ساهاًذّي اس حوايت•

 تز تاکيذ تا تجْيشات ٍ هَاد تَليذکٌٌذگاى اس هالي حوايت ٍ تجذيذپذيز

خارجي سزهايِ جذب ٍ خصَصي تخش هشارکت افشايش

 هزتثط صٌايغ ٍ ّا فٌاٍري فٌي، ّاي سيزساخت تمَيت ٍ ايجاد اس حوايت•

تجذيذپذيز ّاي اًزصي حَسُ تَسؼِ تزاي

 در هشارکت ٍ ًياس هَرد کيفي تاييذ ٍ هلي استاًذارد ًظام تذٍيي اس حوايت•

الوللي تيي استاًذاردّاي تذٍيي
35



 با سپاس از توجه شما


