طاهر شاهی

1

مربي

محمود فرزانهگرد

2

دانشيار

احمد عربکوهسار

3

مربي

ارزیابی ترمواکونومیکی سیستم ذخیره ساز
انرژی خورشیدی در گلخانه به منظور کاهش
مصرف سوخت
در این پژوهش استفاده از یک سيستم ذخيره ساز انرژی خورشيدی در گلخانه ها
با هدف کاهش مصرف سوخت امکان سنجي مي گردد .در این راستا ،انرژی
خورشيدی در دسترس از روش ایزوتروپيک و با تکيه بر سایر قوانين معتبر علمي
محاسبه گردیده ،آناليز انرژی بر روی گلخانه نمونه صورت مي پذیرد و ميزان

عبدالامیربک

سرمایه گذاری اوليه بر اساس روشهای اقتصادی معتبر محاسبه مي گردد که نتایج

4

حاصل ،بيانگر سرمایه گذاری اوليه ای به ارزش  5.283ميليون ریال متشکل از .3

دانشيار

عدد کلکتور صفحه تخت و یک تانک ذخيره با حجم  .83مترمکعب مي باشد.

خوشنویس

محمد قلیزاده مقدم

5

مربي

ارزیابي اقتصادی طرح بر اساس روش NPVبيانگر دورۀ بازگشت سرمایه ای معادل
 01سال مي باشد.

واژه های راهنما  :انرژی خورشيدی ،تانک ذخيره ،گلخانه ،ارزش خالص فعلي ،تانک طبقاتي

 -1مقدمه
گلخانه ها یکي از بخش های مهم کشاورزی مي باشند که با استفاده از آن ها امکان پرورش محصولات در
آب و هوا و یا فصل هایي غير از آنچه که مخصوص آن هستند فراهم مي گردد .از آنجایي که پوشش گلخانه
اجازه ورود امواج تشعشعي خورشيدی را داده اما از اجازه خروج این امواج به فضای بيرون گلخانه را نمي
دهد ،لذا غالباً دمای هوای درون گلخانه ها چند درجه ای نسبت به هوای خارج گلخانه بالاتر مي باشد.
همچنين وجود پوشش گلخانه امکان ایجاد رطوبت مورد نياز و سایر عوامل مطلوب برای رشد محصول را
فراهم مي آورد .اما پوشش گلخانه به تنهایي قادر به تامين دمای مورد نياز نبوده و بدین منظور از
سيستمهای توليد انرژی حرارتي بهره گرفته مي شود .در ایران برای گرمایش گلخانه ها معمولاً از هيترهایي
 0نویسنده مسئول ،مربي ،مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر shahi.taher@yahoo.com
 2دانشيار ،دانشکدۀ مکانيک ،دانشگاه صنعتي شاهرود imchm@yahoo.co.uk
 5مربي ،گروه مهندسي تاسيسات ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر mani.koohsar@yahoo.com
4دانشيار ،دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه حکيم سبزواری ،سبزوار khosh1966@yahoo.com
3مربي ،گروه مهندسي تاسيسات ،دانشگاه غيرانتفاعي شمس ،گنبد کاووس m_ghlozadeh6570@yahoo.com
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استفاده ميشود که با مکش هوای بيرون و عبور دادن آن از روی کوئلهایي داغ (که حامل گازهای داغ
حاصل از احتراق گازوئيل هستند) و تزریق آن به درون گلخانه سبب گرمایش گلخانه مي گردند .با بالا رفتن
قيمت حامل های انرژی و همچنين آسيب های ناشي از احتراق سوختهای فسيلي بر روی محيط زیست،
امروزه کاهش مصرف سوختهای فسيلي در سطح جهان در کانون توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته
است .تحقيقات گسترده اثبات نموده است که بهترین جایگزین برای سوختهای فسيلي انرژیهای
تجدیدشونده ميباشند که به دليل دسترسي فراوان و لایزال بودن و همچنين رایگان بودن انرژی خورشيدی،
ميتوان از آن بعنوان سرآمد همة انواع انرژی های نو نام برد .اگرچه تکنولوژی های خورشيدی متنوعي برای
توليد حرارت و بکارگيری آن در بسياری از کاربردهای صنعتي و خانگي وجود دارد ،اما در تمام این سيستم
ها مولفة اصلي کلکتورهای خورشيدی مي باشند .این وسيله شار حرارتي خورشيدی را دریافت کرده و به یک
سيال عامل که معمولاً آب است ،انتقال مي دهد .کاربرد انرژی خورشيدی برای توليد حرارت در کاربردهای
صنعتي به اندازۀ کافي رونق نگرفته است ،مخصوصاً برای کاربردهایي که در آن انرژی گرمایي با دمای پایين
نياز است[ .]0نورتن [ ]2رایج ترین کاربردهای انرژی خورشيدی برای توليد حرارت در زمينة صنعت را در
قالب تحقيقي گسترده ارائه نموده است.
در این تحقيق تاریخچة کاربردهای صنعتي و کشاورزی انرژی خورشيدی به تفصيل بيان گردیده و و مثالهای
عملي نيز تشریح گردیده است .اسپيت و همکارانش [ ]5یک سيستم توليد حرارت با کلکتورهای غير متمرکز
کننده را در کشورهای در حال توسعه معرفي نموده اند .این سيستم برای مکانهایي از قبيل آشپزخانه های
بزرگ و نانوایي ها بسيار مناسب ميباشد .بنز و همکارانش [ ]4نيز دو سيستم خورشيدی متفاوت برای
کارخانة توليد لبنيات در آلمان ارائه نمودند که بررسي ها نشان مي دهد هر دو سيستم برای کاربردهای
خانگي و گرمایش محيط نيز قابل تعميم مي باشند .در مقاله ای دیگر[ ]3بنز مطالعه ای گسترده بر روی
کاربرد کلکتورهای غير متمرکز کننده در صنعت توليد غذا در آلمان ارائه نمود .در تحقيقي دیگر لي و یانگ
[ ]6پتانسيل کاربرد سيستم های توليد حرارت خورشيدی برای توليد آب داغ در هنگ کنگ را بررسي
کردند .بدليل دسترسي کافي به حرارت مازاد در اکثر صنایع بزرگ ،سيستم های خورشيدی که در دمای
پایين توليد حرارت مي کنند در این مکان ها به اندازۀ کافي مفيد نخواهند بود .اما برای مکانها و بخش هایي
در صنعت که حرارت مازادی جهت استفاده وجود ندارد ،استفاده از انرژی خورشيدی به منظور توليد حرارت
برای موارد ضروری ایده ای بسيار منطقي به نظر مي رسد [.]7
با تکيه بر این مقدمه ،در این مقاله امکان بهره گيری از یک سيستم خورشيدی با قابليت ذخيرۀ انرژی به
منظور گرمایش گلخانه ها مورد مطالعه قرار مي گيرد .شایان ذکر است که مطالعات قبلي در این زمينه
هيچکدام بر چنين روشي تکيه نکرده و روشهای ذخيره سازی انرژی متفاوتي را پيشنهاد نموده اند .از اینرو
این طرح برای نخستين بار توسط نویسندگان این مقاله پيشنهاد مي گردد .برای نشان دادن قابليت کارائي
سيستم پيشنهادی ،پياده سازی طرح بر روی یک گلخانة نمونه گریزناپذیر جلوه مي نماید .از اینرو گلخانه
دشت مينو در شهرستان آزادشهر بعنوان نمونه مورد بررسي قرار ميگيرد.
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 -2گلخانه تحت آنالیز
گلخانه تحت مطالعه ،گلخانة دشت مينو متشکل از 01گلخانة مشابه با ابعاد نشان داده شده در شکل (،)0
واقع در شهرستان آزادشهر در استان گلستان مي باشد .شایان ذکر است که محصول تحت کشت این گلخانه
خيار بوده که بصورت مداوم در طول سال کشت مي گردد .با توجه به شکل ،مساحت تحت کشت هر یک از
گلخانه ها  2111مترمربع مي باشد.

شکل  -1ابعاد گلخانه دشت مينو ،گلخانه تحت مطالعه

مناسب ترین حرارت روزانه داخل گلخانه  21تا  23درجه مي باشد که افزایش دما تا  51الي  52درجه
هم مناسب رشد طبيعي مي باشد ،اما دماهای بيش تر به تدریج در رشد طبيعي محصول اثر مي گذارد به
طوری که در دمای بالاتر از  53تا  41درجه سانتيگراد ،رشد متوقف مي شود .از سوی دیگر ،کاهش دما کمتر
از  0.درجه سانتي گراد نيز رشد طبيعي را کند و دمای کمتر از 01درجه رشد را متوقف مي کند[ .].یکي
دیگر از مهمترین فاکتورهای آب و هوایي برای پرورش گياه رطوبت مي باشد ،به عنوان مثال رطوبت متجاوز
از حد مجاز منجر به رشد قارچهای مضر در گلخانه مي شود .ضمن اینکه کاهش رطوبت در فضای گلخانه
باعث افزایش تبخير و تعرق در گياه شده و گياه به سرعت به کمبود آب دچار مي شود .برای تامين رطوبت
گياه در خاک که به روشهای گوناگون آبياری در فواصل زماني مناسب انجام مي گيرد باید توجه نمود که نياز
بهينه رطوبتي در هر مرحله از رشد گياه با هم متفاوت است ضمن اینکه وجود رطوبت مناسب در هر مرحله
در ميزان جذب عناصر غذایي موثر است رطوبت نسبي مورد نياز و ایده آل برای خيار به خصوص در زمان
توليد  %71مي باشد[ .].البته توجه به این نکته حائز اهميت مي باشد برای گلخانه تحت مطالعه ،با توجه به
اینکه شهرستان آزادشهر در شمال کشور واقع گردیده است ،رطوبت هوا درطول سال درحد بسيار مطلوب
برای گياه موردکشت مي باشد و نيازی به سيستم تنظيم کننده رطوبت هوا نمي باشد و در مورد رطوبت
خاک نيز آبياری منظم و طبق برنامه انجام مي پذیرد .

 -3تقاضای انرژی گلخانه
برای مشخص نمودن انرژی توليدی هيترها در طول سال قبل از هر چيز دسترسي به داده های جوی در
موقعيت جغرافيایي که گلخانه در آن قرار دارد ،ضروری مي باشد .داده های جوی مربوط به شهر آزادشهر که
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از وبسایت رسمي سازمان هواشناسي استان گلستان تهيه ميگردد ،مورد استفاده قرار مي گيرند[ .]3با
دانش از این مهم ميتوان موازنه انرژی برای گلخانه را بصورت زیر نوشت.
Q GR  Q lost  Q vent  Q solar

()0

که در این معادله  QGR , Qlost , Q vent , Q solarبه ترتيب انرژی ای که از خورشيد توسط گلخانه جذب
مي گردد (به خاطر خاصيت گلخانه ای) ،تلفات حرارتي از گلخانه به خاطر تهویه هوای گلخانه ،تلفات حرارتي
از جداره های گلخانه با محيط و انرژی مورد نياز گلخانه برای باقي ماندن در دمای مطلوب مي باشند .تلفات
حرارتي از جداره های گلخانه از رابطه زیر بدست مي آید.
n

) Q lost  U i Ai (Tin  Ta

()2

i 1

در معادله فوق  Ai ,Uiبه ترتيب ضریب کلي انتقال حرارت و مساحت دیوارها ،سقف و زمين گلخانه مي
باشند و  Tin,Taبه ترتيب دمای درون گلخانه و دمای محيط بيرون مي باشند .جدول ( )0ارقام مربوط به
مساحت و ضریب کلي انتقال حرارت برای هر یک از جداره ها را مشخص مي کند.
جدول -1ضریب انتقال حرارت و مساحت های مربوط به گلخانه
دیواره  -جداره

)A(m2
2101

)U(W/m.oC
5853

جنوبي و شمالي

211

5853

شرقي و غربي

211

5853

زمين

2111

183

سقف

با توجه به جدول فوق و همچنين دانش از دمای محيط به راحتي مي توان تلفات حرارتي از جداره ها و
کف گلخانه به محيط را محاسبه کرد .تلفات حرارتي به خاطر تهویه هوای درون گلخانه نيز از رابطه زیر
بدست مي آید.
()5
Q vent  N  V    C p  (Tin  Ta ) / 3600

در رابطه فوق  ،Cpظرفيت حرارتي هوا در فشار ثابت است که معادل  08113kJ/kg.oCمي باشد ،

چگالي هوا بوده که در این محدوده دمایي تقریباً معادل  18333 kg/m3ميباشد V ،حجم هوای درون
گلخانه است که معادل  01111m3ميباشد و  Nتعداد دفعاتي است که باید هوای گلخانه در طول یک ساعت
تعویض شود و مراجع علمي مربوطه این عدد را برابر  2پيشنهاد نموده اند[ .]01برای بدست آوردن مقدار
انرژی مورد نياز گلخانه در واحد ثانيه این معادله بر عدد  5611نيز تقسيم گردیده است .آخرین پارامتر
سمت راست معادله  ،0نرخ انرژی وارد شده به فضای گلخانه به خاطر تشعشع خورشيد مي باشد .ميزان
انرژی خورشيدی قابل جذب توسط یک متر مربع از یک سطح از رابطه زیر که موسوم به رابطه ایزوتروپيک
است محاسبه مي گردد.
()4

1  Cos
1  Cos
( S  I b Rb ( ) b  I d ( ) d
( )  I   g ( ) g
)
2
2
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در معادله فوق  S ,Ib, Id,Iبه ترتيب کل شار خورشيدی گذرنده از جو ،مؤلفه پخشي شار خورشيدی ،مؤلفه
مستقيم شار خورشيدی و مقدار شار خورشيدی جذب شونده توسط سطح مي باشند .همچنين در این
معادله  زاویه تمایل دیواره های گلخانه نسبت به افق و  زاویه انحراف دیواره ها از جنوب جغرافيایي مي
باشند .جدول ( )2مقادیر  و  را برای دیواره های مختلف گلخانه نمایش مي دهد .لازم به ذکر است به دليل
اینکه دیواره شمالي این گلخانه کاملاً از سوی جنوب منحرف گردیده است ،نيازی به بازنویسي معادله فوق
برای این دیواره نيست و مقدار انرژی خورشيدی که از این دیواره مي تواند وارد گلخانه شود صفر درنظر
گرفته مي شود.
جدول -2زوایای تمایل و سمت برای دیوارهای گلخانه





جنوبي

1

31

سقف

1

1

شرقي

-31

31

غربي

+31

31

دیواره

همچنين در معادله  ( ) ،4ضریب عبور -جذب گلخانه برای زوایای متفاوت مي باشد که تابعي از جنس
پوشش گلخانه ،جنس عوامل فيزیکي جاذب انرژی درون گلخانه و همچنين زاویه تابش خورشيد مي باشد.
پوشش گلخانه مورد نظر پلي کربنات دو لایه به ضخامت  .ميليمتر بوده و ضریب جذب عوامل درون گلخانه
برای مؤلفه قائم تابش  187در نظر گرفته مي شود [ .]00در این بخش ،از فرمولاسيون بيش از حد محاسبه
برای پارامترهای فوق الذکر بدليل وفور منابع علمي در دسترس خودداری مي گردد .با بکارگيری معادله فوق
برای هر یک از دیوارها و سقف گلخانه ميزان شار خورشيدی جذب شده توسط گلخانه محاسبه مي گردد که
برای محاسبه مجموع آن از رابطه زیر استفاده مي شود.
) Q solar  ( S south  Asouth )  ( Seast  Aeast
()3
)  ( S north  Anorth )  ( S west  Awest
با مشخص شدن تمام مجهولات در معادله  Q GR ،5محاسبه مي گردد .نهایتاً معادله زیر دبي جرمي سوخت
مصرفي هيتر برای توليد انرژی مورد نياز را محاسبه مي نماید.
Q GR
()6
m f 
LHV . h
در رابطه فوق  h , LHV , m fبه ترتيب دبي جرمي سوخت مصرفي در واحد ثانيه ،ارزش حرارتي پایين
گازوئيل ( 4283مگاژول بر کيلوگرم) و راندمان هيتر مذکور مي باشند .لازم به ذکر است که راندمان این
هيترها غالباً در حد بسيار پایين و بطور تقریبي برابر با  %31مي باشند که دليل این امر اگزرژی زیاد خروجي
از اگزوز هيتر مي باشد[.]02
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 -4طرح پیشنهادی
شکل ( )2طرح پيشنهادی برای ذخيره و استفاده از انرژی خورشيدی را نمایش مي دهد .با توجه به اینکه
دمای مورد نياز بسيار پایين مي باشد ( 21درجه سلسيوس) لذا کلکتورهای پيشنهادی برای استفاده در این
طرح از نوع صفحه تخت مي باشند.

شکل -2شماتيک سيستم پيشنهادی

با توجه به شکل ،مادامي که خورشيد مي تابد و پتانسيل گردآوری انرژی خورشيد وجود دارد ،پمپ
شماره( )0روشن است و آب درون تانک ذخيره را درون سيستم کلکتورها سيرکوله مي کند و پمپ شماره
( )2خاموش است و از ورود آب گرم تانک ذخيره به درون مبدل حرارتي ممانعت مي کند .با ممتد شدن این
فرآیند دمای آب تانک ذخيره بالا رفته و انرژی زیادی مي تواند درون تانک به شکل آب گرم ذخيره گردد .با
غروب آفتاب پمپ شماره ( )0خاموش و پمپ شماره ( )2روشن مي گردد و انرژی گردآوری شده بطور
کنترل شده به مبدل حرارتي تزریق مي گردد .باید توجه نمود که در این سيستم نيازی نيست که دمای
ورودی آب گرم به مبدل با دمای هوای خروجي ازمبدل یکسان باشد .کافيست با توجه به ميزان انرژی ای که
نياز است جهت پيش گرمایش ،به هوا تزریق شود ،شير کنترلي باز شود و دبي جرمي کنترل شده ای از آب
گرم به درون مبدل حرارتي جاری گردد ،لذا مي بایستي رفته رفته شيرکنترلي مقدار بيشتری باز شود تا
انرژی به مقدار کافي به مبدل جاری گردد .دليل اینکه شير کنترلي باید با گذشت زمان مقدار بيشتری باز
شود این است که پس از اینکه آب داغ گرمایش هوا را انجام داد با دمای کمتری به تانک بر مي گردد ،لذا
دمای تانک کم کم دچار افت ميگردد.
لازم به ذکر است ،از آنجایي که کلکتورها در دماهای پایينتر ،راندمان گردآوری بهتری از خود نشان مي دهند
و از آنجا که چيدمان سری کلکتورها سبب افزایش دمای آب و کاهش راندمان گردآوری ميگردد ،لذا
چيدمان پيشنهادی برای کلکتورها در این پژوهش چيدمان موازی مي باشد .مقدار انرژی ای که درطول روز
توسط هر کلکتور مي تواند جذب شود از رابطه زیر قابل محاسبه مي باشد.
()7





.
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در رابطه فوق  FR , T fi , Ta , Acو  U lبه ترتيب معرف مساحت صفحه جاذب ،دمای محيط ،دمای سيال
ورودی به کلکتور ،ضریب تفکيک و ضریب کلي تلفات ازکلکتور مي باشند[ .]05همانطور که قبلاً توضيح داده
شد S ،در این رابطه شار جذب شونده توسط کلکتور مي باشد که به دليل وفور مراجع از توضيح مجدد و
جامع تر آن خودداری مي گردد[.]05-06
برای انجام موازنه انرژی بر روی طرح مورد نظر باید دو حجم کنترل اتخاذ گردد[ .]07اولي پيرامون تانک
ذخيره و دومي پيرامون گلخانه .بالانس انرژی بر روی تانک ذخيره با فرض لایه بندی بودن تانک انجام مي
گيرد .فرض لایه بندی بودن تانک ذخيره یعني وارد کردن این اصل در معادلات که لایه های آب بالای تانک
ذخيره دمای بالاتری نسبت به لایه های پایيني آن دارند .مدلهای زیادی برای لایه بندی تانک های ذخيره
وجود دارند که همگي به دو دسته تقسيم مي شوند .در دسته اول ،تانک به  Nنود تقسيم مي گردد و بالانس
انرژی برای تمام نودها انجام مي گيرد .به این ترتيب یک دستگاه معادله  Nمعادله ای و  Nمجهولي خواهيم
داشت و با حل آن مجهولات مساله ،که همان دمای لایه های مختلف آب (به عنوان تابعي از زمان) است،
بدست مي آیند .در دسته دوم فرض مي شود که لایه های مختلف آب که دارای دماهای متفاوتي هستند به
درون یکدیگر شارش پيدا مي کنند .این مساله قابل حضم تر خواهد بود اگر به این نکته توجه گردد که آب با
دمای پایينتر چگالي بيشتری داشته و باید در لایه های پایينتر قرار گيرد و به همين ترتيب آب با دمای بالاتر
در لایه های بالاتر قرار مي گيرد .لذا برای اینکه مولکولهای آب ،لایه ای از تانک ذخيره را که نزدیکترین
چگالي به آنها را دارند پيدا کنند ،شارش مولکولهای آب در تانک ذخيره امری مسجل به نظر مي رسد .به
منظور فرموله کردن یک تانک چند لایه ای ،ضروریست که کاملاً تعداد نودها و طریقه ورود و توزیع آب به
داخل تانک مشخص گردد .مراجع علمي مربوطه یک تانک با تعداد  5لایه را بهترین انتخاب مي دانند.
شکل( )5شماتيک این تانک را نمایش مي دهد .آب خروجي تانک به سمت کلکتور هميشه از نود سوم و
خروجي به سمت مبدل از نود اول مي باشد .آب از سيستم کلکتورها با دمای  Tcoوارد تانک مي گردد و در
لایه ای قرار مي گيرد که نزدیکترین دما به  Tcoرا دارا مي باشد.

شکل -3شماتيک یک تانک ذخيره با سه لایه دمایي متفاوت
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تابع کلکتور  Ficمشخص مي کند که آب ورودی به تانک از سمت کلکتورها به کدام نود وارد مي گرددFic .
از رابطه زیر بدست ميآید.
i  1 and Tco  Ts ,i

if

Ts ,i 1  Tco  Ts ,i

if

if i  0 or if i  N  1
otherwise

().

1

1

0
0


Fic

چون نود صفرم وجود خارجي ندارد ،پس برای حل مساله مجبوریم مقدار آن را بسيار بزرگ فرض کنیيم.
همچنين  Filمشخص مي کند که آب برگشتي از سمت مبدل حرارتي به کدام نود مي رود Fil .نيز از رابطه
زیر بدست مي آید.
i  N and TLr  Ts , N

if

Ts ,i 1  TLr  Ts ,i

if

if i  0 or if i  N  1
otherwise

()3

1

1

0
0


Fi L

جریان خالص شارشي بين نودها با توجه به اینکه آب ،یا از سمت کلکتورها وارد میي شیود ییا از سیمت
مبدل و همچنين با توجه به دو تابع کنترلي معرفي شده ،مي تواند مثبت یا منفیي باشید .معادلیه زییر دبیي
جرمي خالص بين نودها را مشخص مي کند.
N

()01

 F jL

j i 1

m
 m ,1  0

i 1

 m ,1  m
 c  F jc  m
L
m
j 1

m
  m , N 1  0

با این توابع کنترلي ،معادله بالانس انرژی بر روی حجم کنترل اول از معادله  00بدست مي آید.

()00

UA
)  c (Tco  Ts ,i
) i (Ta  Ts ,i )  Fic m
Cp

(

 m,i (Ts ,i 1  Ts ,i ) if m
 m,i  0
m

 m,i 1 (Ts ,i  Ts ,i 1 ) if m
 m,i 1  0
m

dTs ,i
dt

mi

 Q load

که  Q loadدر این معادله از رابطه زیر بدست مي آید.
()02

) Q load  Fi L m L (TL,r  Ts,i

در معادلات بالا , m c , m L , TL,r Taبه ترتيب دمای آب برگشتي از مبدل ،دبي جرمي خروجي از تانک
به سمت مبدل ،دبي آب ورودی به تانک از سمت کلکتورها و دمای محيط مي باشند .همچنين پارامتر اول
سمت راست معادله معرف تلفات حرارتي از تانک ذخيره مي باشد که بدليل عایق بودن تانک این پارامتر نيز
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صفر در نظر گرفته مي شود[ .]0.حل عددی مربوط به معادلات فوق از روشهای متعددی ممکن مي باشد که
در این پژوهش روش  Runge-Kuttaمورد استفاده قرار گرفته است.
جدول -3ویژگيهای کلکتورهای صفحه تخت رایج[]21
پارامتر
دبي جرمي سيال
طول
پهنا
ضخامت
جنس پوشش
ضخامت پوشش
ضخامت صفحه جاذب
قطر داخلي لوله ها
قطر خارجي لوله ها
فاصله لوله ها
مساحت صفحه جاذب
جنس صفحه جاذب

مقدار
1815
2
1833
18133
18114
181113
1810
18102
1803
0830
-

واحد/توضيحات
kg/s
m
m
m
شيشه
m
m
m
m
m
m2
مس

حجم کنترل دوم حول گلخانه مي باشد که مقدار انرژی ای که هنوز گلخانه احتياج دارد تا دمای مورد
نظر را ثابت نگه دارد از رابطه زیر بدست مي آید.
()05
Q GR  Q lost  Q vent  Q solar  Q load
معادله زیر مقدار سوخت مصرفي هيتر در این حالت را محاسبه مي کند.
Q
 Q vent  Q solar  Q load
()04
 f  lost
m
LHV  h
در این سيستم سؤال اساسي مربوط به تعداد بهينه کلکتورهای خورشيدی و حجم تانک ذخيره مورد
استفاده مي باشد .پاسخ این سوال در یک آناليز انرژی -اقتصادی نهفته است .بدین ترتيب که بر اساس این
روش مي بایستي گراف مربوط به هزینه سرمایه گذاری اوليه (که با بالا رفتن تعداد کلکتورها بالا مي رود) با
گراف مربوط به هزینه سوخت ساليانه مصرفي در گلخانه (که با بيشتر شدن تعداد کلکتورها مسلماً کاهش
ميابد) در یک شکل قطع داده شوند .نقطه تلاقي دو گراف تعداد بهينه کلکتورها را مشخص مي کند[ .]03در
توضيح حجم تانک ذخيره باید عنوان نمود که پيرو مطالعات قبلي صورت پذیرفته بهترین حجم تانک ذخيره
به ازای هر عدد کلکتور صفحه تخت با ابعاد و ویژگيهای نوع رایج آن که در جدول ( )5ارائه گردیده است،
 011ليتر ميباشد[ .]0.حال با مشخص شدن تعداد کلکتورها و حجم تانک ذخيره در سيستم پيشنهادی
ميتوان مقدار صرفه جویي اتفاق افتاده در طول هر ماه و سال را محاسبه نمود و از روی آن دوره بازگشت
سرمایه را نيز محاسبه کرد .برای محاسبه آن از روش ارزش خالص فعلي استفاده ميگردد .این نوع آناليز
اقتصادی جزئيات کار اعم از این هزینه تعميرات و نگهداری ،استهلاکات سيستم ،نرخ تورم و سایر پارامترهای
اقتصادی را در بر ميگيرد .معادله  03فرمول محاسبه این مهم مي باشد[.]0.
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Rt
t

N

NPV  

) t 1 (1  i

در معادله فوق  Rt,i,tبه ترتيب شمارنده سال ،نرخ بهره و سود خالص ساليانه حاصل از طرح که در آن
هزینه های تعميرات و نگهداری و سایر هزینه ها در نظر گرفته شده است ،مي باشد .این معادله برای چندین
سال متناوب نوشته ميشود تا رقم  NPVبه عددی مثبت تبدیل شود .شماره سالي که این اتفاق مي افتد
دوره واقعي بازگشت سرمایه را نمایش ميدهد .به طور کلي اگر یک دوره بازگشت سرمایه خاص مدنظر باشد
باید محاسبه نمود که در آن سال عدد  NPVمثبت ،منفي و یا صفر است .اگر مثبت باشد یعني پياده سازی
پروژه کاریست معقول ،اگرمنفي باشد یعني ازلحاظ اقتصادی این امرتوجيهي ندارد و اگرصفر باشد نشاندهنده
این مطلب است که پروژه نه سوددهي بالا دارد و نه باعث زیان اقتصادی مي گردد.

 -5نتایج
یکي از فاکتورهای بسيار مؤثر در آناليز انرژی گلخانه دمای محيط مي باشد .شکل شماره( ،)4دمای هوای
شهر آزادشهر در سال 31را بصورت متوسط ماهيانه -ساعتي نشان مي دهد .همچنين همانگونه که گفته شد
در گلخانه مورد مطالعه در طي روز و شب هميشه باید هوای داخل در  21درجه سانتيگراد باقي بماند .یک
بخش عمده از محاسبات مربوط به انرژی دریافتي توسط دیوارهای سمتهای مختلف گلخانه و سقف آن در
واحد مساحت است که شکل ( )3این مهم را نمایش مي دهد
29.0
24.0
19.0
14.0
9.0
4.0

ماههای سال
شکل  -4دمای محيط شهر آزادشهر در سال  0531بصورت متوسط ماهيانه ساعتي

)Ambient Temperature (oC

34.0
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500
400
300
200
100
0

ماههای سال
South Wall

Roof

West Wall

)Absorbed Solar flux (kW/hr

600

East Wall

شکل -5شار جذب شده توسط دیوارهای گلخانه در واحد مساحت

مقدار انرژیای که به خاطر تهویه هوای گلخانه باید به گلخانه تزریق شود ،مقدار انرژیای که به خاطر
تلفات حرارتي از جدارهها باید تامين شود و همچنين مقدار انرژی دریافتي گلخانه از انرژی خورشيد همگي
در شکل( )6نمایش داده شده اند.
)Energy (kW

300

150

200

100

100

50

0

)Energy (kW

400

200

0

ماههای سال
Total Solar Energy

Ventilation Losts

Wall Losts

شکل -6تلفات حرارتي و انرژی خورشيدی دریافتي گلخانه

شکل ( )7ميزان شار خورشيدی جذب شده و همچنين مقدار انرژی برداشتي از کلکتور در حضور تانک
ذخيره را نمایش مي دهد.
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Useful Energy

)Energy (W

800
700
600
500
400
300
200
100
0

ماههای سال

Absorbed Solar Flux

شکل -7شار خورشيدی جذب شده و انرژی مفيد برداشتي از کلکتور بطور متوسط ماهيانه ساعتي

شکل ( ).دمای طبقات مختلف تانک ذخيره را با فرض سه طبقه دمایي آن در طول ماههای مختلف سال
بطور متوسط ماهيانه -ساعتي نمایش مي دهد .همچنين دبي جرمي آب تزریقي به مبدل حرارتي از سمت
تانک ذخيره ،توسط شکل ( )3نمایش داده ميشود.

Ts,3

Ts,2

Ts,1

74

54
44

34
24
14

)Temperature (C

64

4

ماههای سال
شکل -8توزیع دما در لایه های مختلف سيال درون تانک ذخيره در طول سال بطور متوسط ماهيانه ساعتي
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Water mass flow rate
)(kg/s

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ماههای سال

شکل -9دبي جرمي آب تزریقي به مبدل در طول سال ،بطور متوسط ماهيانه ساعتي

پس از آناليز تانک ذخيره اکنون ميتوان مشخص نمود که چه بخشي از انرژی مورد نياز گلخانه هنوز باید
توسط سوخت فسيلي تامين گردد .شکل( )01مقدار تقاضای انرژی گلخانه را در حضور سيستم خورشيدی
مجهز به یک تانک ذخيره با ظرفيت کافي نمایش مي دهد.

250
200
150

100
50
0

)Energy Demand (kW

Energy Demand Wiithout Solar System
Energy Demand WiithSolar System

300

ماههای سال
شکل -11مقایسه تقاضای انرژی گلخانه بين دو حالت با سيستم خورشيدی و بدون سيستم خورشيدی

شکل ( )01بر اساس تعداد  .3عدد کلکتور و یک تانک ذخيره با حجم  .83مترمکعب ترسيم شده است.
برای انتخاب این تعداد کلکتور روش اقتصادی که قبلاً تشریح شد مورد استفاده قرار گرفته است .شکل ()00
جزئيات این انتخاب را نمایش مي دهد.
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تعداد کلکتورها
شکل -11انتخاب تعداد بهينه کلکتور برای سيستم پيشنهادی

چنانچه از شکل فوق مشخص است تعداد بهينه کلکتور  .3خواهد بود و این یعني تانک ذخيره ای با
حجم  .83مترمکعب .این سيستم هزینه سرمایه گذاری اوليه ای معادل  5.2311111ریال مي طلبد در
حاليکه سوددهي ساليانهای معادل تقریباً  77531625ریال را به همراه خواهد داشت .لازم به ذکر است که
مطابق بررسيهای بعمل آمده بر روی دیتاهای مستخرج از سایت هواشناسي کشور ،آزادشهر بطور متوسط
 %61مواقع ممکن را آفتابي است و در  %41ساعات ممکن دیگر با ابرهای کدر و یا باران و برف امکان جذب
شارهای مستقيم خورشيدی را ندارد .لذا ضریب  186در شار جذبي که وارد محاسبات ميشود ،باید ضرب
گردد که این ضریب در تمام مراحل در نظر گرفته شده است.
با انجام آناليز اقتصادی به روش  NPVکه آناليز جامعي ميباشد مشخص ميگردد که دوره بازگشت
سرمایه در این سيستم حدود  01سال است .در این محاسبات نرخ بهره ( %6مطابق نرخ بهره دلار آمریکا) در
نظر گرفته شده است و همچنين با توجه به توصيه های شرکت فروشنده سيستم خورشيدی هزینه تعميرات
برای یک سيستم خورشيدی متشکل از  .3کلکتور و یک تانک ذخيره با حجم  .83مترمکعب معادل ساليانه
 23ميليون ریال لحاظ گردیده است .شکل ( )02نتيجه این محاسبات را نمایش مي دهد.
شکل ( )02مبين این مطلب ميباشد که طرح موردنظر تقریباً پس از گذشت  01سال به سوددهي خالص
ميرسد .حال آنکه عمر مفيد و بدون نقص سيستم های خورشيدی از این دست بالغ بر  23سال ميباشد .لذا
طرح مورد نظر بسيار کارآمد خواهد بود و از نظر اقتصادی توصيه ميگردد.
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در نهایت باید این مساله مورد تذکر قرار گيرد که در ایران سوختهای فسيلي بسيار ارزان قيمت عرضه مي
گردد و ارزیابي اینگونه طرح ها با قيمت داخلي سوخت قطعاً با شکست مواجه خواهد شد .مرسوم است که
نرخ جهاني سوخت مورد استفاده قرار گيرد و این در حاليست که قيمت گازوئيل در بازار جهاني  2873دلار
در هر گالن که هر گالن معادل  1874دلار در هر ليتر مي باشد .با نرخ  23هزار ریالي دلار مرجع ،این رقم
بسيار بالا خواهد بود و دوره بازگشت سرمایه به کمتر از نصف کاهش پيدا خواهد کرد .اما با توجه به
حساسيت امر و اینکه اینگونه طرح ها باید یک ضریب اطمينان قابل قبول را یدک بکشند نرخ سوخت در نظر
گرفته شده در این پژوهش با نرخ دلار دولتي یعني  02261ریالي محاسبه گردید.

نتیجهگیری
امروزه انرژیهای نو به خصوص انرژی خورشيدی بعنوان یک جایگزین بسيار مناسب برای سوختهای فسيلي
در سطح جهان مطرح ميباشند .از طرفي گلخانه ها بعنوان یکي از بخشهای مهم صنعت کشاورزی در سطح
جهان مصرف کنندۀ مقدار قابل توجهي سوخت مي باشند و یکي از این مکانهایي هستند که پتانسيل بسيار
بالایي برای استفاده از انرژی خورشيدی جهت کاهش مصرف سوخت فسيلي دارند .این پژوهش نشان مي
دهد که بکارگيری سيستم ذخيره ساز انرژی خورشيدی در گلخانه ها بسيار کارآمد مي باشد .با سيستمي
خورشيدی متشکل از  .3عدد کلکتور صفحه تخت رایج در بازار و یک تانک ذخيره با حجم  .83متر مکعب و
با قيمت سوخت  711توماني در هر ليتر ميتوان بطور ساليانه حدود  787ميليون تومان بهره وری انرژی برای
یک گلخانه کوچک با مساحت  2111متر مربع داشت و موفقيت طرح را دوره بازگشت سرمایه  01ساله آن
تضمين مي کند .به این ترتيب اگر استفاده از انرژی های نو رواج پيدا کند سالانه ميلياردها ریال در سطح
کشور صرفه جویي اقتصادی رقم خواهد خورد .همچنين ثابت مي شود که در شهری مانند آزادشهر که در
شمال ایران قرار دارد نيز پروژه های خورشيدی بسيار کارآمد هستند و این کارآمدی بيشتر خواهد بود اگر
این نوع سيستمها در نقاط مرکزی ایران که دارای آب و هوای گرم و خشک هستند ،مورد استفاده قرار
گيرند .نکته دیگر حائز اهميت آنست که در تمام نقاط دنيا تنها دوره بازگشت سرمایه نيست که در کاربرد
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 بلکه همين مطلب که با استفاده از این انرژیها سبب،انرژیهای پاک نظير انرژی خورشيدی اهميت دارد
پاکي محيط زیست شده و تا اندازه بسيار قابل ملاحظه ای از زوال سوختهای فسيلي جلوگيری ميشود نيز
.نوعي ارزش به حساب ميآید
سپاسگزاری
.این پژوهش تحت حمایت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر صورت پذیرفته است
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فهرست نمادهای انگلیسی
m2  مساحت: A
kJ/kg.oC  ظرفيت حرارتي ویژه در فشار ثابت: Cp
m  قطر: D

 ضریب برداشت کلکتور: FR
kW/h.m2  شار خورشيدی رسيده به کلکتور مایل: IT
m  طول: L
kj/kg  ارزش حرارتي پایين: LHV
kg  جرم: m

kg/s  دبي جرمي: m
kW  انرژی حرارتي:

Q

 نسبت زوایای تابش: Rb
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 : Sشار خورشيدی جذب شده kW/s.m2
o

 : Tدما C

 : Uضریب کلي انتقال حرارت W/m2.oC
 : Vحجم m3

نمادهای یونانی
 : ρدانسيتهkg/m3 ،

 : βزاویه تمایل کلکتور
 : γزاویه سمت
 : η hراندمان حرارتي

 : ( )avضریب عبور -جذب متوسط برای کلکتور
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Abstract
Renewable energies especially solar energy are globally suitable alternatives for fossil fuels.
On the other hand, greenhouses as a main part of agriculture industry use a significant amount
of fossil fuels annually. That's why feasibility of utilizing a solar energy storage system in
greenhouses for using at nights is studied. The optimum capital cost for this project is chosen
based on valid economic methods which results to 85 flat plate collector module numbers and
a 8.5 cube meters storage tank as the best choice. Economic survey is also carried out based
on NPV method which results to payback ratio of 10 years.

