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Abstract
Drinking water supply in the household consumption sector has always been
emphasized due to its direct impact on human health. One of the common
methods to reduce soluble solid pollutants that is used in many parts of the
country, is the use of household water purifiers. Despite the usefulness of
filters in these devices which need to be replaced at regular intervals, they
waste 70-80% of piped water by transferring it to sewage due to their
mechanism of action based on reverse osmosis. In contrast, there are solar
distillation systems that produce distilled water using solar energy. The use of
solar distillation systems has a high potential to provide quality drinking
water for sparsely populated areas and hot weather due to its prevention of
water loss, easy use and long life. The purpose of this research was to
Techno-economic study the use of household water purifiers and solar
distillation system to achieve quality and potable water in homes, as well as
to analyze the sensitivity of water cost, operating cost and increase the initial
fixed cost. The results show that despite the higher initial cost of the solar
distillation system, the cost of using these systems in the long run is more
economical, and the water loss for these systems can be ignored.
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چكیده

(احمدی و همکاران)

تأمین آب آشامیدنی در بخش مصرف خانگی بهدلیل اثربخشی مستقیم بر سالمت انسان همواره
مورد تأکید بوده است .یکی از روشهای رایج برای کاهش آالینددههدای جامدد ملودوک کده در
بسیاری از مناطق کشور بهکار می رود ،استفاده از دستگاههای تصفیهکنندد آب خدانگی اسدت.
باوجود مصرفی بودن پاالیههای این دستگاهها کهدر بازههای زمانی مشخصی تعویض میشود ،با
توجه به سازوکار عملکردشان که مبتنی بر اسمزمعکوس است %07-07 ،از آب لولهکشی را بدا
انتقاک به پساب هدر میدهند .در مقابل ،سامانههای تقطیر خورشیدی وجود دارد که با استفاده
از انرژی خورشیدی ،آب مقطر تولید میکنند .سامانههای تقطیر خورشیدی بهدلیل جووگیری از
هدررفت آب ،استفاد آسان و طوک عمر زیاد ،توان باالیی برای تأمین آب آشامیدنی با کیفیدت
برای نواحی با جمعیت اندک و آب و هدوای گدرد دارندد .بررسدی فندی و ایتصدادی اسدتفاده از
دستگاه های تصفیۀ آب خانگی و سامانۀ تقطیر خورشیدی برای دستیابی بده آبدی بدا کیفیدت و
یابل آشامیدن در منازک و هم چنین بررسدی تجزیدۀ حساسدیت هزیندۀ آب ،هزیندۀ عمویداتی و
افزایش هزینۀ ثابت اولیه ،هدف این پژوهش است .نتایج نشان میدهد که باوجود هزیندۀ اولیدۀ
باالتر سامانۀ تقطیر خورشیدی ،هزینۀ اسدتفاده از ایدن سدامانه در درازمدد از نقدر ایتصدادی
بهصرفهتر است ،ضمن آنکه کاستی ِهدررفت آب نیز در این سامانهها وجود ندارد.
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در سداک  %22 ،2711از

خود کنند .همچنین مواد جامد معوق نیز بهدلیل مؤلفههای بسیاری

جمعیت جهان در معرض بلران آب یرار گرفتدهاندد ،در بدین آنهدا

همچون پمپاژ و توزی در خ لوله با یدمت زیاد و دارای فرسدودگی

 10کشور در منطقۀ خاورمیانه و شماک آفریقا  2باالترین سطح بلران

و خوردگی باعث تأثیرگذاری بر کیفیت آب آشامیدنی میشوند.

است؛ طبق گزارش مؤسسۀ جهانی منداب

1

آب را دارند که ایران در این بین رتبۀ چهارد را دارد .برخی دیدگاهها
ایجاد وض موجود را ناشدی از تیییدر ایودیم ،خشد سدالی و وجدود

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

بلران آب ،به یکی از موضوعا چالش برانگیز جهدانی تبددیل شدده

باید ایداد به خرید آب آشامیدنی از شهر و انتقاک آن به ملل زندگی

تلریمها میداند؛ درصورتی که بهنقر میرسد دید غیری پارچده بده
مدیریت مناب آب ،یکی از عوامدل وجدود ایدن مشدکال اسدت[.]1
بهعنوان مثاک از مهمتدرین ویژگدیهدایی کده بدرای بازیافدت پسداب
برشمرده میشود ،سدهم انکدار ناشددنی آن بدرای افدزایش پایدداری
مدیریت مناب آب ،در طی ساکهای آیندده اسدت[ .]2طبدق تعرید
سازمان مول متلد در ساک " ،1102سدامانۀ منداب آب" (عرضده) و
"گروههای مصرفکننده" (تقاضدا) رکدن اصدوی مددیریت منداب آب
بهشمار میرود[ .]3میدزان مصدرف سدرانۀ آب در هدر روز در بخدش
خانگی  127لیتر تخمین زده میشود ،در شکل ( )1درصدد مصدرف
روزانۀ بخشهای مختو نشان داده شده است .بر اسداس شدکل ()1
نیاز روزانۀ آشامیدن و پخت و پز برای هر فرد بهترتیب  2و  17لیتدر
تخمین زده میشود[ ،]4این بخشها جدز اصدویتدرین بخدشهدای
مصرف خانگی است که به بداالترین کیفیدت آب آشدامیدنی نیازمندد
است.
از مهمترین آالیندههایی که در بخش آشامیدنی و پخت و پز مصدرف
خانگی مؤثر است کدل جامددا ملودوک اسدت کده معمدوال شدامل
کاتیونهای کوسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،سددیم و آنیدونهدای کربندا ،
هیدددروژن کربنددا  ،کورایددد ،سددولفا و نیتددرا اسددت[ ]2سددازمان
بهداشت جهانی  3استاندارد یابل پذیرش برای کل جامددا ملودوک

4

را  1777میویگرد بر لیتر اعالد کرده است؛ اگرچه در ایدن گدزارش
اعالد شده که این مقدار اعالمدی یابدل پدذیرش ،بدر اسداس شدرای
میتواند متفاو باشد .در گدزارش  WHOآمدده کده آب آشدامیدنی
دارای گوارایی در حد عالی ،آب دارای  TDSزیر  377میویگدرد بدر
لیتر است[ .]6در برخی مناطق کشدور هدمچدون منداطق مرکدزی و
جنوبی ،آب شهری ورودی به خانههای مردد بهدلیل شوری کیفیدت
)1. World Resources Institute (WRI
)2. Middle East and North Africa (MENA
)3. World Health Organization (WHO
)4. Total Dissolved Solid (TDS

شکل  .1درصد توزیع روزانۀ سرانۀ مصرف آب
در بخش خانگی[.]4
Figure 1. Percentage of the daily distribution per water
consumption in the household sector.

خرید آب آشامیدنی با کیفیت از راههای گوناگونی هدمچدون بطدری
آب معدنی ،خرید از تانکرهای آبرسان یا کارگاههای تصدفیۀ آب در
برخی مناطق کشور رایج است .صرف نقر از کیفیت آنهدا ،اسدتفاد
مداود از آنها بهدلیل هزینه و حمل و نقل ،برای خانوارها مشدکالتی
را در پی داشته است .از سویی تأمین آب آشامیدنی با کیفیدت از راه
شبکۀ انتقاک آبرسانی شهری بهدلیدل حجدم بداال و نیداز روزاندۀ آن
فرایندی پرهزینه است و در برخی شهرها که میدزان شدوری و مدواد
ملووک در آب زیاد است ،اجرای این فرایند را بسدیار مشدکل کدرده
است .یکی از روشهای تصفیه در ملل که راهکار مطووب مدردد در
ایصی نقاط کشور است ،استفاده از دستگاههای آبشیرینکن خانگی
برای شیرینسدازی و کداهش مدواد جامدد ملودوک در آب اسدت .در
پژوهشی که در شهر ساری در زمینۀ میزان رضایت مردد از کیفیدت
)5. Total Suspended Solid (TSS
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آب آشامیدنی انجاد گرفت ،مشخص شد که  11درصد از افراد مدورد

 -4مرحوۀ چهارد :پاالیۀ ممبران یدا اسدمز معکدوس اسدت؛ یطدر

مصاحبه از آب دستگاههای تصفیۀ آب خانگی استفاده میکنندد[.]0

حفره های این پاالیه بسیار ریز است ،بدهگوندهای کده در ایدن

استفاده از دستگاههای تصفیۀ آب خانگی بیشتر بهدلیدل هددررفت و

پاالیه تقریبا تمامی ناخالصیهای آب و حتی سختیهایی کده

نیاز به تعویض پاالیهها -با توجه به ماهیت مصرفی آنهدا -در بخدش

در آب وجددود دارد و منجددر بدده رسددوبگددذاری در کتددری و

خانگی توصیه نشدده و روشهدای متفداوتی بدرای جدایگزینی آنهدا

چایساز میشود نیز از آب جدا میشود .عمر این پاالیه ید

پیشنهاد شده است .یکی از راهکدارهدایی کده در حددود سداکهدای

یا دو ساک تخمین زده میشود.

 ،1110غالب فرایندهای نم زدایی با آن انجاد میگرفت ،استفاده از

 -2مرحوۀ پنجم :پاالیۀ پست کربن است .این پاالیه مانندد پاالیدۀ

فرایندهای تقطیر بوده است[ .]0در وای مشکل عمد فرایند تقطیر،

مرحوۀ دود از جدنس کدربن اسدت و وظیفدۀ آن حدذف بدو و

تأمین انرژی باالی آن است که چنانچه بتوان بدا اسدتفاده از اندرژی

طعمی است که در اثر ماندگی در مخزن ایجداد شدده اسدت.

خورشیدی بر ایدن مشدکل غوبده کدرد ،مدیتواندد بدهدلیدل ماهیدت
تجدیدپذیری و دوستداری ملی زیست در بخش مصارف خدانگی

طوک عمر مفید این پاالیه نیز ی

ساک برآورد میشود.
1

 -6مرحوۀ ششم :این مرحوه مرحوۀ معدنیسداز اسدت؛ بدهدلیدل
اینکه غالب مواد معدنی از آب جدا شده اسدت بدرای جبدران

به کار رود[.]1
هدف از این پژوهش بررسدی جدایگزینی اسدتفاده از سدامانۀ تقطیدر

آن ی

خورشیدی بهجای دسدتگاههدای تصدفیۀ آب خدانگی در تدأمین آب

در آن کوسیم و منیزیم به آب اضافه میکند و بهنوعی کمبود

آشامیدنی خانگی است که در ادامه به بررسدی ویژگدیهدای هرید

امالح آب را جبران میکند.

پرداخته و تجزیه و تلویل شده است.

مرحوۀ دیگر در بعضی از دستگاهها یرار داده شده کده

مرحوۀ چهارد یا استفاده از پاالیۀ ممبران ،یوب دستگاههدای تصدفیۀ
آب خانگی است .سازوکار بهکاررفتده در غشدای اسدمز معکدوس در

 .1دستگاه تصفیۀ آب خانگی

شکل ( )2نشان داده شده است .در این مرحوه بهدلیل نلو حرکدت

استفاده از دستگاههای تصفیۀ آب خانگی ،برای تأمین آب آشامیدنی

مماسدددی آب از روی غشدددا ،جریدددان ورودی  2بددده دو جریدددان

سالم بین مردد شهرهای مختو ایران رایج شده اسدت؛ اصدوک ایدن

3

تقسیم میشود؛ یکی جریدان تدراوشیافتده از غشدا و دیگدری کده

دستگاها بر مبنای پاالیش سامانههای غشدایی اسدتوار اسدت .تعدداد

بخش عقیمی از جریان ورودی را شامل میشود ،جریان تیویظشده

مراحل این دستگاهها ،بر حسب تعداد پاالیههایی که در ملدل عبدور

است و بدون نفوذ از روی غشا عبور میکند[.]17

4

جریان یرار دارد ،متفاو است .برخی از این دستگاهها  2مرحوهای و
برخی نیز با اضافهشدن مرحوۀ معدنیساز 6 ،مرحوهای هستند.
 -1مرحوۀ اوک :این پاالی بیشتر از جنس پروپیون است و وظیفدۀ
آشیاکگیری را بر عهده دارد .طوک عمر مفیدد ایدن پاالیدههدا
شش الی هفتماه تقریب زده میشود.
 -2مرحودۀ دود :پاالیددۀ کددربن فعدداک اسددت ،کدده وظیف دۀ حددذف
آالیندههای شیمیایی و سمی را برعهده دارد .همانند مرحودۀ
اوک ،در مرحوۀ دود نیز طوک عمر مفید شش الدی هفدت مداه

شکل  .2جریانهای ورودی و خروجی غشای اسمز معکوس.

برآورد میشود ،سپس نیازمند تعویض است.

Figure 2. Inlet and outlet streams in RO membrane.

 -3مرحوۀ سود :پاالیۀ کربن بالک همراه با تدوری دور آن اسدت.
این مرحوه دارای منافذی با یطر  1میکرون اسدت ،منافدذ آن
ریزتر است و مواد ریزتری را میتواند از آب حذف کند و زمان
تعویض آن نیز شش ماه است.
01
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 04212177است .آمار رسدمی واردا منتشرشدد ایدن کدد کداال
مسددتخرا اتدداز بازرگددانی ،صددنای  ،معددادن و کشدداورزی تهددران در
شکل ( )3نمایان است ،در بازه زمانی بین ساکهای  1300تدا 1316
واردا دسددتگاه تصددفیۀ آب بددهطددور میددانگین ارزشددی معددادک بددا
 32میویون دالر داشته است.

شکل  .4طرحوارۀ دستگاه تصفیۀ آب خانگی.
Figure 4. Schematic of a Household Water Purifier.

ریزاندادها ،خود میتوانند ملی مناسبی برای رشدد میکدروبهدا و
تشکیل بایوفیوم باشند؛ بهدلیل تنوع بداالی میکدروبهدا و مقاومدت
شکل  .3آمار رسمی واردات دستگاه تصفیۀ آب

برخی از آنها در مقابل آنتیبیوتی ها ،احتماک انتقاک ژنهای مقاود

در طی سالهای .1331-1311

به باکتریهای دیگر و یا از راه آب آشدامیدنی بده بددن وجدود دارد.

Figure 3. Official statistics of water purifier imports during the
years between 2009-2017.

بهعنوان مثاک در مطالعۀ آب شهر اهواز وجدود بداکتری سدودوموناس
آیروژینوزا ،با بیشترین مقاومت آنتدیبیدوتیکی ،شناسدایی شدد[.]12

 2-1کاستیهای استفاده از دستگاههای تصفیۀ آب خانگی

در مطالعهای دیگر مشخص شد که حذف کور آزاد باییماندده در آب

در سامانههای تصفیۀ آب خانگی مشکل اصوی میزان هدررفت پنهان

بهتدریج موجب تشکیل بیوفیوم در سطح و روی پاالیدههدا شدده ،بدا

آب است؛ برآورد شده که اغوب سامانههای تصفیۀ آب خانگی مبتنی

نفوذ این باکتریها به آب ،موجب آلودگی میکروبی آن میشود[.]13

بر اسمز معکوس بر مبنای  27تا  37درصد ندر بازیدابی آب ورودی
طراحی شدهاند[ .]11اگر فرض کنیم که میزان بازیدابی  %27باشدد،

 .3دستگاه تقطیر خورشیدی

 % 07هدررفت وجود خواهد داشت .یعنی در واید از هدر  17لیدوان

یرارگرفتن ایران در کمربند خورشیدی دریافت ساالنه  2077ساعت

آبی که به دستگاه تصفیۀ آب خانگی وارد میشود  0لیوان به پسداب

انرژی خورشیدی با متوسد تدابش  2777kwh/m2را ممکدن کدرده

تخویه میشود و تنها  2لیوان بدهعندوان آب تصدفیهشدده بده دسدت

اسددت[ .]14-12مدددیریت ایددن انددرژی در جنبددههددای مختودد

میآید؛ زیرا مطابق طرحوار دستگاه تصدفیۀ آب خدانگی نشدان داده

مصرف مفید است و چنانچه بتواندد در سدامانۀ تقطیدر خورشدیدی

شده در شکل ( ،)4جریدان تیودیظشدد خروجدی بددون هدی گونده

استفاده شود امکان تأمین آب آشدامیدنی و پخدت و پدز خانوارهدا را
سدامانۀ تقطیدر خورشدیدی از اصدوک

استفاد مفیدی به داخل پساب تخویه میشود.

ممکن میسازد .در وای ید

باوجود میزان هددررفت بداالی دسدتگاههدای آب خدانگی ،برخدی از

پایدۀ تبخیددر و میعددان اسددتفاده مدیکندد ،آب ناخددالص و شددور وارد

مطالعا نشان داده است که این پاالیههدا بدهدلیدل بده داداندداختن

سامانۀ تقطیر خورشدیدی مدیشدود و بدهدنبداک اثدر گوخاندهای کده
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بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانههای تقطیر خورشیدی با قابلیت ...

دسددتگاه تصددفیۀ آب در گمرکددا کشددور دارای شددمار تعرفدده

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانههای تقطیر خورشیدی با قابلیت ...

در نتیجۀ جذب پرتوهای خورشیدی به سطح شیشه بهوجود میآید،

 2-3انواع دستگاه تقطیر خورشیدی

تبخیر میشوند .این بخدار آب پدس از برخدورد بدا سدطح شیشدهای،

دستگاههای تقطیر خورشیدی به دو دستۀ کوی دستگاههای فعداک و

مددای شددده ،از روی آن سددطح بدده مخددزن تعبیددهشددده جم د آوری

غیرفعاک تقسیمبندی میشوند .همدانگونده کده در شدکل (()a -)2

آب مقطر ،جداری مدیشدود و در آنجدا تجمد مدییابدد .بدهمنقدور

نشان داده شده است ،دسدتگاههدایی کده در آن اندرژی خورشدیدی

جووگیری از تجم نم  ،هرچند ویت ی بدار نیداز بده شستشدو بدا

بهطور مستقیم به حوضچۀ تقطیر خورشیدی میتابد از نوع دسدتگاه

زیددادی در انتهددای آن تددهنشددین نشددود.

غیرفعاک است و دستگاههایی که در آن انرژی ثانویهای برای افدزایش

این سامانه چنانچه به شکل کارامد به کار رود ،معمدوال بدهازای هدر

نر تبخیر به حوضچۀ دستگاههای غیرفعداک وارد مدیشدود ،از ندوع

متر مربد سدطح 2 ،تدا  3لیتدر آب مقطدر در روز تولیدد مدیکندد،

دستگاههای فعاک (شکل ( )b -)2اسدت .ایدن منداب خدارجی اندواع

هم چنین طوک عمر این دستگاهها نیدز در صدور اسدتفاد صدلیح

متفاوتی دارند و میتوانند متمرکزکنندههای خورشیدی و انرژیهای

زیاد است و ممکن است تا  22ساک نیز برسد[.]16

حرارتی اتالفی و غیره باشند[.]10

آب ورودی دارد تددا نم د

a

b
شکل  .5دستگاه تقطیر خورشیدی ) (aغیرفعال ) (bفعال.
Figure 5. Solar Distillation Systems (a) Passive (b)Active.
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تجاری بیمزه نیست؛ زیرا این آب مقطرها جوشانده نمیشوند[،]10

تولیدی را برای دستیابی به حد ایل مقدار کوسیم ،کربنا  ،منیزیم و

این سامانههای خورشیدی نیز مانند طبیعت از سازوکار بخارشددن و

غیره الزد میدانند[.]21

مای شدن طبیعی استفاده میکنند؛ همانند آنچه در طبیعدت وجدود
دارد ،تیییری در خواص آب تولیدی همچدون  pHر نمدیدهدد؛ در

 .4بررسی اقتصادی

صورتیکه استفاده از سازوکار جوشاندن برای تأمین آب مقطر  pHرا

جنبۀ دیگری از بررسی دستگاه آبشیرینکن خانگی و سامانۀ تقطیر

کاهش میدهد[ .]16سامانههای تقطیر خورشیدی یادرند که تمامی

اسدت .بدا در

نمدد هددا و آالیندددههددای زیسددتی و بدداکتریهددایی هددمچددون
کریپتوسپوریدیود  ،1ایکالی  2و غیره را حذف کنند .اثبا شده است
که برخی از سامانههای تقطیر خورشیدی از منب آبی بدون کیفیدت
میتوانند آب آشامیدنی به دست آورند و چنانچده از تمداس منبد
آبی آلوده با آب مقطر بهطور کامل جووگیری شود ،مدیتوانندد 11/1
درصد باکتریهای موجود در آب را از بین ببرند[.]16
عمود مردد چنین میپندارند که از آب مقطر بهعنوان آب آشامیدنی
نباید استفاده کرد .سازمان انرژی خورشیدی اک پسو  3بدا افدرادی در
مکزی

مالیا داشته که بسیار به سالمت خود اهمیت مدیدادندد و

بهجای مصرف آبهدای غیربهداشدتی منطقدهای ،رو بده مصدرف آب
مقطددر گذاشددتند و از نقددر سددالمتی در وضددعیت بهتددری یددرار
گرفتند[ .]11هم چنین دکتر اندروویل  4از دانشگاه آریزوندا در مدورد
استفاده از آب مقطر چنین بیان میکند که« :من بدا مردمدی دیددار
کردد که آب مقطر و تصفیهشده را مصرف نمیکردندد؛ زیدرا اعتقداد
داشتند که امالح معدنی از آن گرفته شده اسدت .در صدورتیکده مدا
به طور طبیعی مقدار اندکی مواد معدنی را از مواد غدذایی هدمچدون
گیاهان و سبزیجا دریافت میکنیم .فوائد استفاده از آب آشامیدنی
تصفیهشده بی اندازه است .این آب بهتدرین راه حفاظدت بددن مدا در
برابر ورود سمها و آالیندههایی هست که خطر بزرگی بدرای سدالمت
انسان به حساب میآیند .]16[».در وای دیدگاههای متفاوتی بدرای
اسددتفاده از آب مقطددر گددزارش شددده اسددت؛ برخددی معتقدنددد کدده
همانگونه کده بدرای آزمدایشهدای حسداس از آب مقطدر اسدتفاده
میشود ،برای سالمتی خود نیز باید چنین کدرد و از آب لولدهکشدی

خورشیدی توجه به ارزش ایتصادی استفاده از هر ید

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

خووص آب مقطر تولیدشده بسیار باالسدت و همانندد آب مقطرهدای

در آب آشامیدنی اشاره دارند و معدنیسازی مجددد آبهدای مقطدر

نقرگیری مصرف روزانۀ  2الی  17لیتر آب برای هر فرد و همچندین
مصرف آب برای ی

خانواد  4یا  2نفره ،میتدوان فدرض کدرد ید

خانواده بهطور میانگین روزانه  37لیتر آب مصرف میکند؛ لذا مبنای
ملاسبا ایتصادی بر پایۀ تصفیۀ روزانۀ  37لیتدر آب در ملاسدبا
انجاد مدیپدذیرد .در ایدن بخدش بده ملاسدبا ایتصدادی دو روش
مورد بررسی یعندی اوک دسدتگاه تصدفیۀ آب خدانگی و دود سدامانۀ
تقطیر خورشدیدی پرداختده مدیشدود و هزیندههدا و شداخصهدای
ایتصادی دو روش با هم مقایسه میشود.
2

بهمنقور بررسی دو طرح ابتدا هزینۀ ثابت اولیه و هزیندۀ عمویداتی

6

(هزینۀ ثابت و متییر) دسدتگاه تصدفیۀ آب خدانگی در جددوک ( )1و
سامانۀ تقطیر خورشیدی در جدوک ( )2بهصور موردی شدرح داده
میشود .از آنجایی که خرید سامانۀ تقطیر خورشیدی مرسود نیست؛
لذا ییمتی برای آن در فروشگاهها وجود ندارد؛ ولی از آنجایی که در
مؤلفۀ طراحی آن برای تولید روزانه  37لیتدر آب بدهمیدزان  12متدر
مرب مساحت مورد نیاز خواهد بود ،بهدای اجناسدی مانندد شیشده و
ورز آلومینیود للاظ شده است ،همچنین ییمت پمپ هم بر اسداس
توان و هد مورد نیاز اعماک شده و در آخر برای تهیۀ دستگاه تصدفیۀ
خورشیدی هزینه ای برای طراحی و سداخت و اجدرا در نقدر گرفتده
شده است .هزینۀ خرید آب بر اسداس مصدوب مصدرف آب و پسداب
شهری  4/677ریاک برای هر متر مکعب در نقر گرفتده شدده اسدت،
همچنین با در نقرگرفتن  07درصد هدررفت آب ورودی در دستگاه
تصفیۀ آب خانگی برای هر  37لیتر آب تصفیهشده ،مقدار  127لیتر
آب مورد نیاز است که در جدوک ( )1به آن اشاره شده است.
سپس با توجه به استعالد هزینههای ثابدت اولیده و عمویداتی هدر دو
واحد که در دو جدوک یبل نمایش داده شده ،میتوان شداخصهدای

1. Cryptosporidium
2. Escherichia Coli
)3. El Paso Solar Energy Association (EPSEA
4. Dr. Andrew Weil

)5. Fixed Capital Investment (FCI
6. Operating Cost
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 1-3آب مقطر تولید شده در تقطیر خورشیدی

استفاده نشود[ ،]27در مقابل نیز برخی به لزود حدایوی مواد معدنی

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانههای تقطیر خورشیدی با قابلیت ...

ایتصادی را ملاسبه کرد؛ برای ایدن کدار ،در ایدن مقالده از دو روش

نتایج خروجی این نردافزار نیز در پایان این بخش آورده شدده اسدت.

استفاده شده است؛ ابتدا با استفاده از نردافزار  Excelروابد ریاضدی

همچنین در نردافزار کامفار بر این فرض شده است که دور تهیده و

شاخص های ایتصادی (که در ادامه توضیح داده میشوند) ملاسبا

نصب دستگاهها  6ماه باشد و آغاز استفاده از نیمدۀ دود سداک 2721

انجاد شده است؛ در روش دود به کم

ندردافدزار کامفدار (ورژن )3

این کار از نو انجاد شده است که نتایج کامال با هدم مطابقدت دارد و

میالدی باشد .اکنون به تعری مفاهیم و مؤلفههدای مدورد اسدتفاده
پرداخته میشود:

جدول  .1هزینۀ سرمایهگذاری برای دستگاههای تصفیۀ آب خانگی.
Table 1. Total capital investment for household water purifiers.

Unit

Price

Item

Rials

)Fixed Capital Investment (FCI
42,500,000

Equipment

Rials

42,500,000

Sum

Operating Cost
Rials/year

1,200,000

Filter 1

Rials/year

1,200,000

Filter 2

Rials/year

1,200,000

Filter 3

Rials/year

1,250,000

Filter 4

Rials/year

450,000

Filter 5

Rials/year

500,000

Filter 6

Rials/year

1,200,000

Filter 7

Rials/year

200,000

Electricity

Rials/year

251,850

)Water (150 L/day

Rials/year

7,451,850

Sum

جدول  .2هزینۀ سرمایهگذاری برای دستگاههای سامانۀ تقطیر خورشیدی.
Table 2. Total capital investment for solar distillation systems.

Unit

Item

Price
)Fixed Capital Investment (FCI

Rials

4,200,000

Glass

Rials

25,200,000

Aluminum

Rials

16,500,000

Pump

Rials

5,140,000

)Storage tank (200 L

Rials

10,208,000

Rials

61,248,000

Construction & Installation
)(20 % sum above
Sum

Operating Cost

01

Rials/year

200,000

Electricity

Rials/year

50,370

)Water (150 L/day

Rials/year

250,370

Sum
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بیان میشود و از رابطۀ ( )1حساب میشود:

ارزش آب تصددفیهشددده معددادک بددا ارزش ییمتددی آب معدددنی -در
ارزانترین حالت و بهصور فروش عمده و گدالونی بدرای ملاسدبا
∑

()1

ییمت  1/677ریاک برای هر لیتر -در نقر گرفته میشود؛ با این کدار
میتوان شاخص های ایتصادی را به دست آورد و دو روش را بدا هدم

در رابطۀ فوز  nساک و دوره است و  Nتعداد کل ساکهای مورد نقر

مقایسه کرد .مطابق جدوک ( )3در هر دو روش ارزش آب تصفیهشده

از ابتدا تا انتهای استفاده از طرح است .مقدار  rندر تنزیدل اسدت و

معادک است .زیرا ظرفیت تولید و ییمدت برابدر اسدت .بدا ملاسدبا

 CFبرای ساک صفر همان هزینۀ ثابت اولیه است و برای بقیۀ ساکهدا

انجادشده ییمت تمادشد هر لیتر آب گزارش شدده اسدت؛ هدر چده

مقدار جریان مالی آن ساک است.

مقدار این عدد بیشتر باشد نمایانگر هزینههای بیشتر در تولید اسدت

ندر بازگشددت سددرمایه  2معددادک درصددد سددود سدداالنهای اسددت کدده

که مطدابق ایدن یاعدده اتفداز افتداده اسدت و هزیندۀ هدر لیتدر آب

سرمایهگذاری به دست آورد و بده

تصفیهشده در روش دستگاه تصفیۀ خانگی بیشدتر از سدامانۀ تقطیدر

سرمایهگذار میتواند در پایان ی
کم

رابطۀ ( )2تعیین میشود:

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

طددرح کدده در پایددان دور آن بدده دسددت مددیآیددد و بددا واحددد پددولی

خورشیدی است؛ اما هر دو عدد از مقدار  1/677ریاک کده ارزش آب
تصددفیهشددده اسددت کمتددر هسددتند و ایددن امددر بددهوضددوح نشددانگر
∑

()2

بهصرفهبودن داشتن دستگاه تصفیۀ آب (بده هدر دو روش) بده جدای
خرید آب معدنی از فروشگاه است .شاخص بعدی حسابشدده ،ندر

چنانچه در رابطۀ  NPVهدف یافتن  rباشد کده بده ازای آن مقددار

بازگشت سرمایه  2است؛ این شاخص در مباحث ایتصادی در مقایسده

 NPVصددفر شددود ،آنگدداه بدده آن  rنددر بازگشددت سددرمایه ()IRR

با سود تضمینی سپردهگذاری است و هرچه باالتر باشدد مناسدبتدر

گفته میشود.

است ،که برای دسدتگاه تصدفیۀ آب خورشدیدی بداوجود بداالتربودن

دور بازگشت سرمایه  3مد زمانی است که طوک میکشد تدا هزیندۀ

هزینۀ ثابت اولیه مقدار بیشتری دارد؛ زیرا هزینههای عمویداتی ایدن

ثابت اولیه با سود خالص حاصل از طرح برابر شود و به کم

رابطدۀ

( )3به دست میآید.

روش به مراتب کمتر اسدت .سداکهدای بازگشدت سدرمایه  6بدا ندر
بازگشت سرمایه نسبت عکس دارد و به عبارتی میتوان گفت که بدر
اساس خالص تولید ارزش و هزینۀ سالیانه ،چه مد طوک میکشد تا

()3

هزینۀ ثابت اولیه جبدران شدود؛ مطدابق ملاسدبا در روش تقطیدر
خورشیدی زمان زودتری این اتفاز میافتد .در آخر شاخصی بدا نداد

هزینۀ تمادشده  4ارزش ییمتی ملصوک بر اساس هزیندههدای انجداد

ارزش خالص فعوی  0برای طرحهای ایتصدادی در انتهدای دوره بیدان

گرفته در فرایند تولید است و متییر خوبی بدرای مقایسده بدا ییمدت

میشود؛ اگرچه عمر هر دو دستگاه را تا  22ساک نیز میتوان متصور

فروش ملصوک است ،یعنی هرچده هزیندۀ تمدادشدده کوچد تدر از

بود ولی برای ملاسبۀ این شاخص برای هر دو دستگاه طوک عمر 17

ییمت فروش باشد در آن فرایند سود بیشتری به دست میآیدد و در

ساک در نقر گرفته شده و همچنین از ارزش اسقاطی دسدتگاههدا در

رابطۀ ( )4به دست میآید .در این رابطه  CPهزینۀ تمادشدده اسدت

اواخر عمر صرف نقر شده است .با این فرضیا میزان ایدن شداخص

که از حاصل تقسیم هزینۀ عمویاتی ( )OCبر ظرفیت به دست مدی-

مهم که بهمنزلۀ درآمد نهایی توقی مدیشدود ،بدرای سدامانۀ تقطیدر

آید.

خورشیدی بیشتر است .همچنین برای ملاسبۀ این شاخص نیداز بده
)1. Net Present Value (NPV
)2. Internal Rate of Return (IRR
)3. Pay Back Period (PBP
4. Cost Price

5. Internal Rate of Return
6. Pay Back Period
7. Net Present Value
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ارزش خالص فعوی  1عبار است از مقدار خالص سود و یا ضرر ید

()4
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در نقر گرفتن نر تنزیل یا تورد پدولی اسدت کده بدهطدور متوسد

آن فهمید .بهطور کوی از روی نمودار میتوان فهمید با اینکه هزینۀ

میتوان  10درصد فرض کرد .در انتها نموداری از جریان مالی هر دو

ثابت اولیۀ سامانۀ تقطیر خورشیدی بیشتر از دستگاه تصفیۀ خدانگی

روش در شدکل ( )6آورده شدده کده مدیتدوان شداخصهدایی نقیدر

است؛ ولی بهعوت داشتن هزینههای کمتر در طدوک زمدان بدا شدیب

ساکهای بازگشت سرمایه و انتخاب گزینۀ ایتصدادی بهتدر را از روی

بیشتری ارزش ایجاد میکند و میتواند به صرفهتر باشد.

جدول  .3خالصۀ هزینۀ سرمایهگذاری و محاسبۀ شاخصهای اقتصادی.
Table 3. Summary of capital cost and calculation of economic indicators.

Unit

Household water
purifiers

Solar distillation
systems

Item

L/day

30

30

Capacity

Rials

42,500,000

61,248,000

)Fixed Capital Investment (FCI

Rials/year

7,451,850

250,370

Operating Cost

Rials/year

17,520,000

17,520,000

)Income (value of treated water

Rials

681

23

)Cost Price (CP

%

24

28

)Internal Rate of Return (IRR

year

4.2

3.5

)Pay Back Period (PBP

Rials

58,181,500

111,448,300

)Net Present Value (NPV

شکل  .1نمودار مقایسۀ جریان مالی دو روش.
Figure 6. Comparison of the cash flow diagram for two methods.
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در شکلهای ( )0و ( )0بهترتیدب نمدودار جریدان مدالی بدرای روش

خورشیدی بعدد از  3سداک از راهانددازی برگرداندده مدیشدود .بدرای

دستگاه تصفیۀ آب خدانگی و سدامانۀ تقطیدر خورشدیدی بدهصدور

نمایش مقدار  IRRحسابشدده بدهوسدیوۀ ندردافدزار کامفدار ،نتدایج

جداگانه نشان داده شده است (عوت جددا کشدیده شددن دو جریدان

شکلهای ( )1و ( )17که بهترتیب برای دستگاه تصفیۀ آب خانگی و

مالی در مقایسه با شکل ( )6در این است که ملاسبا کامفار بدرای

سدامانۀ تقطیدر خورشدیدی اسدت ،دییقددا برابدر بدا نتدایج حاصددل از

هر پروژه بهصور جداگانه بود و خروجیها را میتوان جداگانه رسم

جدوک ( )3است .همانطور که در توضیح

رابطۀ ( )2بیدان شدد IRR

و مقایسه کدرد) .مطدابق نتدایج برآمدده از هدر دو روش ملاسدباتی،

دارای نر تنزیوی است و در  NPVبرابر صفر ،حاصل میشود کده در

میتوان استنباط کدرد کده اسدتفاده از دسدتگاه تصدفیۀ آب خدانگی

شکلهای ( )1و ( )17نشان داده شده است.

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

آمده اسدت ،ملاسدبا در ندردافدزار کامفدار نیدز انجداد گرفدت کده

هزینۀ دستگاه تصدفیۀ آب خدانگی بعدد از  4سداک و سدامانۀ تقطیدر

 20میویون ریاک و سدامانۀ تقطیدر خورشدیدی  111میویدون ریداک

شکل .7جریان مالی دستگاه تصفیه آب خانگی.
Figure 7. Cash flow for household water purifiers.

شکل  .1جریان مالی سامانه تقطیر خورشیدی.
Figure 8. Cash flow for solar distillation systems.
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مطابق ملاسبا در نردافزار اکسل کده در جددوک ( )3و شدکل ()6

صرفهجویی برای فرد استفادهکننده به دنباک خواهد داشت .همچنین
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شکل  .3نمودار محاسبه  IRRبرای دستگاه تصفیه آب خانگی.
Figure 9. IRR calculation diagram for household water purifiers.

شکل .11نمودار محاسبه  IRRبرای سامانه تقطیر خورشیدی.
Figure 10. IRR calculation diagram for solar distillation systems.

 2-4تجزیۀ حساسیت

بهمنقور بررسی هزینۀ آب در ش شکلهدای ( )11و ( ،)12در ابتددا

در ایددن بخددش بددا اسددتفاده از نددردافددزار کامفددار تجزیدده حساسددیت

مشاهده میشود که شیب این منلنیها مثبت است؛ زیرا با افدزایش

انجاد گرفته است؛ عالوه بر تأثیر هزینۀ آب که با ناد

08

Sales revenue

ییمت آب تصفیهشده پوک بیشتری صرفهجویی مدیشدود؛ لدذا

IRR

آمده است ،تأثیر هزینههای عمویاتی با ناد  Operating Costsو تأثیر

افزایش مییابد؛ ولی شیب تیییرا  IRRنسبت به تیییدر ییمدت آب

تیییرا در هزینۀ ثابت اولیه بدا نداد  Increase in fixed assetsنیدز

در روش سامانۀ تقطیر خورشیدی کمتر است؛ زیرا هزینۀ ثابدت ایدن

آمده اسدت .شدکلهدای ( )11و ( )12بدهترتیدب تجزیدۀ حساسدیت

سامانه بیشتر از دستگاه تصفیۀ آب خانگی است ،که هزینۀ ثابدت در

دستگاه تصفیۀ آب خانگی و سامانۀ تقطیر خورشیدی را با استفاده از

صور رابطۀ ( )2برای ساک اوک است و بهعنوان عرض از مبدأ است.

نردافزار کامفار برای این مؤلفهها نشان میدهند.

البته پر واضح است کده بدهدلیدل مصدرف آب کمتدر و کمتدر بدودن

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و نوزده ()1044

هم چنین پیداست که با تیییر  27درصدی در ییمت آب نیدز واحدد

این دستگاه است و مقدار چشمگیری آب دور ریدز دارد؛ امدا سدامانۀ

سامانۀ تقطیر خورشیدی مناسبتر است .عالوه بر آن در شکل ()11

تقطیر خورشیدی چنین نیست و منلنی این مؤلفه حدودا بهصدور

و ( )12نیز تأثیر دو مؤلفۀ دیگر یعنی تیییرا در هزینۀ ثابت اولیه و

خطی در آمده است؛ ولی تأثیر هزینۀ ثابت اولیده در سدامانۀ تقطیدر

هزینۀ عمویاتی برای هر روش اضدافه شدده اسدت .واضدح اسدت کده

خورشیدی خود را بیشتر نشان داده است .زیرا بهعودت بداالتر بدودن

تیییرا مثبت در این دو مؤلفه باعث کاهش سود شده و لدذا شدیب

هزینۀ ثابت اولیه ،درصد تیییرا آن هم مقدار بیشدتری اسدت؛ لدذا

این دو منلنی در هر دو نمودار منفی است .تأثیر هزینۀ عمویاتی که

خود را در ملاسبۀ  IRRبیشتر نشان میدهد.

احمدی و همكاران – صص7-12 :.

تماد بازه تلویل باالی نمودار برای دستگاه تصفیۀ آب خانگی اسدت.

خانگی شیب تند تری دارد که عوت آن مصرف بیشتر آب بدهوسدیوۀ

شکل  .11آنالیز حساسیت نرخ بازگشت سرمایه برای دستگاه تصفیه آب خانگی.
Figure 11. Sensitivity analysis on the rate of return for household water purifiers.

شکل  .12آنالیز حساسیت نرخ بازگشت سرمایه برای سامانه تقطیر خورشیدی.
Figure 12. Sensitivity analysis on the rate of return for solar distillation systems.
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هزینههای عمویاتی نقیر تعویض پاالیدههدای متعددد ،نمدودار آن در

رنگ آبی است (و در وس وای شده است) برای دستگاه تصدفیۀ آب

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

آب آشامیدنی سالم نیاز ضروری و روزاندۀ مدردد اسدت؛ لدذا امدروزه
یافتن راهکاری که بتواند پیوسته تأمینکنند این نیاز باشد بهصور
 دستگاههای تصدفیۀ آب خدانگی بدا داشدتن.جدی احساس میشود
ویژگیهایی همچون هدررفت بی رویۀ آبی که یابویت استفاد مجدد
 مصرفیبودن و نیاز به تعدویض دورهای و امکدان بدروز آلدودگی،دارد
 از سویی با توجه به. بهرهوری مناسبی ندارند،بهدلیل تجم میکروبی
مویعیت جیرافیایی ایران میتوان به استفاده از انرژیهای خورشیدی
 سدامانههدای تقطیدر خورشدیدی،که یکی از صور های این اندرژی
 این سامانهها میتوانندد بدر سدطح زیداد پشدتبداد. توجه کرد،است
 بدرای،خانهها و مناطق دارای تابش کدافی روزاندۀ اندرژی خورشدید
روستاها و خانوارهای کم جمعیتی کده بده آب آشدامیدنی دسترسدی
 این سامانهها عالوه بر طوک عمر باال و کداربری. مناسب باشند،ندارند
 ایتصدادیتدر و بدرای،آسان در مقایسه با دستگاه تصفیۀ آب خدانگی
.اسددتفاد خانوارهددا در تددأمین آب شددیرین مناسددبتددر هسددتند
 تصویرسددازی مناسددب از سددامانههددای،فرهنددگسددازی در جامعدده
 بهرهبرداری و تعمیر) این دستگاهها از،خورشیدی و آموزش (ساخت
اصویترین مؤلفههای مورد توجه بدرای اسدتفاد عمدومی از سدامانۀ
.تقطیر خورشیدی است
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