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چکيده
بررسي ها و تحقيقات نشان داده ا ست كه استفاده بي حدو مرز از سوخت هاي فسيلي و به تبع آن انتشار گازهاي گلخانه اي،
مهم ترين عامل بحران هاي زيست محيطي بوده اند.در اين ميان ،ساختمانها به عنوان پرتعدادترين عناصر تشكيل دهنده ي
مراكز زيست شهري و روستايي در جهان از مهمترين عوامل توليد كننده ي گاز كربن به شمار مي روند.بنابراين استفاده از
انرژي تجديد پذير جهت تامين نياز انرژي اين بخش ،ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.ايده مقاله حاضر بر استفاده از
انرژي زمين گرمايي به منظور تامين سرمايش و گرمايش مورد نياز ساختمان است.به همين منظور ارزيابي اقتصادي استفاده از
اين سيستم براي يك آپارتمان  200متر مربعي نيز انجام شده است.بنابر نتايج بدست آمده استفاده از اين سيستم ،در تامين
انرژي حرارتي و برودتي ساختمانها پيشنهاد مي گردد.
واژگان كليدي :انرژي زمين گرمايي ،حرارتي ،ساختمان ،اقتصادي
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-1مقدمه
انرژي الزم ه حيات است .در حال حاضر انرژي ارزان است كه سبب پيشرفت تمدن بشر شده است .آژانس بينالمللي انرژي
پيشبيني كرده است كه تا سال  2040تقاضا براي انرژي  % 37افزايش خواهد يافت .كشورهاي پيشرفته از انرژي به صورت
كارآمدتري استفاده ميكنند و رشد جمعيتي آنها نيز بسيار آهستهتر است .چين ،هند و ساير كشورهاي در حال توسعه ،سهم
بزرگي از مصرف انرژي را به خود اختصاص مي دهند .اين در حالي است كه چين اخيرا خبر داده است كه تا سال %20 ،2030
از انرژي مصرفي خود را از سوختهاي غير فسيلي بدست ميآورد .با اين وجود ،چين به اندازه  %80به سوختهاي فسيلي
محتاج خواهد بود .آژانس بين المللي انرژي ميگويد در آينده كشورهاي در حال توسعه مقدار زغالسنگ بيشتري استفاده
خواهند نمود .تا سال  2040مصرف زغالسنگ  %15افزايش خواهد يافت و پس از آن روند نزولي خواهد داشت.
توجه به انواع انرژي غير وارداتي و متفاوت از سوخت فسيلي نكتهاي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا مبناي برنامه
ريزيهاي بلند مدت قرار گرفته است .از سوي ديگر با افزايش بحران آاليندههاي ناشي از سوختهاي فسيلي  ،توجه به
فاكتورهاي زيست محيطي توسط ارگانها و نهادهاي بين المللي و نيز توجه برنامه ريزان به استفاده از انرژي تجديدپذير موجب
گرديده تا امروزه به اين مباحث با جديت بيشتري پرداخته شود

شکل -1مقايسه ميزان مصرف و توليد بشکه نفت خام تا سال 2050

انرژيهاي تجديدپذير شامل منابع متنوع و مختلفي بوده كه از انرژيهاي طبيعي و قابل دسترس به وجود مي آيند با توجه به
اينكه اين انرژيها صورتي آرماني ندارند اما استفاده از آنها موجب كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و اشتغال زايي شده و ميزان
آاليندگي محيط زيست را نيز كاهش ميدهد  .چشم انداز استفاده از اين انرژي در كشور ما نيز همانند ساير كشورهاي توسعه
يافته ا ز اهميت قابل توجهي برخوردار بوده به گونه ايكه دولت در برنامه پنجم توسعه برنامه ريزي الزم را صورت داده لذا با
توجه به سياستهاي جهاني توسعه اين انرژيها در كشور ما بمنظور حل مشكالت و ايجاد اشتغال اجتناب ناپذير خواهد بود.
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بررسيهاي صورت گرفته در اين رابطه حاكي از اين بوده كه توسعه استفاده از انرژيهاي نو مي تواند نقش بسزايي در افزايش
درجه امنيت سيستم انرژي كشور ايفا نمايد.
به منظور حفظ بازار فعلي و آينده انرژي به نظر ميرسد تا سال  2040نوع سومي از انرژي ،كه تركيبي از انرژيهاي امروزه و
تجديدپذير خواهد بود ،بوجود ميآيد .كشورهاي مختلف دنيا ،اهداف مختلفي را در زمينه بكارگيري از انرژي ها نو تدوين نموده
اند(.شكل)2

شکل -2اهداف تعيين شده براي استفاده از انرژي نو در كشورهاي اروپايي تا سال 2020

در اين ميان بخش عظيمي از مصرف انرژي در ساختمانها و جهت سرمايش يا گرمايش استفاده مي شود.نمودار  3نشاندهنده
ميزان انرژي مصرفي در بخش خانگي است.به همين دليل در اين مقاله به بررسي تامين انرژي مورد نياز گرمايشي و سرمايشي
ساختمان از طريق منبع انرژي زمين گرمايي پرداخته شده و با يك مثال نمونه براي آپارتمان  200متر مربعي ،كارآيي اين
سيستم مورد ارزيابي اقتصادي قرار مي گيرد.

شکل -3نمودار مصرف انرژي در يك منزل مسکوني
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-2انرژي زمين گرمايي و كاربرد آن در مناطق مناسب
واژه زمين گرمايي يا همان ژئوترمال  Geothermalاز تركيب دو كلمه يوناني  Geoبه معني زمين و  Thermeبه معني گرما
تشكيل شده به عبارت ساده تر انرژي ژئوترمال در واقع گرمايي زا بوده كه از درون اليه هاي زمين به بيرون از زمين هدايت مي
شود .بخار و آب داغي كه در اعماق زمين توليد مي شود براي گرم كردن ساختمان ها و يا توليد برق مورد استفاده قرار مي
گيرد .انرژي زمين گرمايي يك منبع انرژي تجديدپذير مناسب مي باشد زيرا بارش باران موجب جايگزين شدن آب شده و گرما
هم نيز متناوب ًا در اعماق زمين توليد مي شود(kavanaugh and rafferty,1997)(vinay and nirmal,2012).
انرژي زمين گرمايي در عمق  400مايلي زير سطح زمين توليد مي شود .حرارتي كه به خاطر پوسيدگي آرام ذرات راديواكتيو
در داخل زمين و در اليه سنگ ها توليد مي شود از گرماي سطح خورشيد بيشتر مي باشد از طرفي زمين داراي اليه هايي
متفاوت بوده و هسته زمين نيز دو اليه دارد يك هسته جامد داخلي و يك هسته بيروني كه از سنگ هاي بسيار داغ ذوب شده
تشكيل شده و «ماگما» ناميده مي شود« .جبه» كه هسته را فراگرفته و حدود  1800مايل ضخامت دارد .جبه از ماگما و سنگ
تشكيل شده اما پوسته خارجي ترين اليه زمين مي باشد كه قاره ها و سطح اقيانوس ها را تشكيل مي دهد و حدود  3تا پنج
مايل در زير اقيانوس ها و  15تا  25مايل در زير قاره ها ضخامت دارد .پوسته زمين به بخش هاي متفاوتي تقسيم شده كه به
آنها «پليت» مي گويند.
در اقصي نقاط جهان از طريق حفر چاه هاي عميق و پمپاژ آب داغ يا بخار داخل زمين به سطح زمين ،انرژي «زمين گرمايي»
توليد مي شود و براي گرم كردن خانه ها و توليد الكتريسيته مورد استفاده قرار مي گيرد.در پاره اي موارد نيز از منافذ طبيعي
مي توان انرژي گرمايي توليد نمود اغلب منابع «انرژي زمين گرمايي» در اعماق زمين جاي داشته و نشانه مشخصي هم براي
يافتن آنها در سطح زمين وجود ندارد .بعض ًا انرژي زمين گرمايي به صورت آتشفشان ،انتشار دود و بخار از شكاف دهانه
آتشفشان ،چشمه هاي آب گرم و آبفشان ها به سطح زمين منتقل مي شود .بيشترين فعاليت هاي آتشفشاني در دنيا در ناحيه
اي كه حلقه آتش ناميده مي شود به وقوع مي پيوندد .بعضي از كاربردهاي انرژي زمين گرمايي از دماي نزديك سطح زمين
استفاده مي نمايند در حالي كه برخي ديگر ن يازمند حفر چاه هاي بسيار عميق در زمين بوده لذا سه كاربرد اصلي انرژي زمين
گرمايي شامل موارد زير است:
 )1سيستم هاي گرمازا و استفاده مستقيم از آب گرمي كه در چشمه ها و مخازن آب نزديك سطح زمين قرار دارند.
 )2توليد الكتريسيته در نيروگاه ها كه نيازمند آب و يا بخاري بوده كه درجه حرارت بسيار بااليي داشته باشد .نيروگاه هاي
زمين گرمايي معموالً در مكاني احداث مي شوند كه منابع انرژي زمين گرمايي در عمق يك يا دو مايلي از سطح
زمين واقع شده اند.
 )3پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي كه از زمين محكم و سخت و حرارت آب نزديك سطح زمين استفاده مي نمايد تا دماي
هوا را در روي زمين كنترل نمايند(nagano and katsura,2006).
 -1-2تعريف پمپ حرارتي زمين گرمايي

اگر منحني تغييرات دماي هوا و دماي زمين در اعماق را در طول يك سال رسم نماييم مشاهده مي شود كه هرچه به عمق
زمين بيشتر شود ،ميزان تغييرات دماي زمين در طول سال داراي تغييرات كمتري خواهد بود .همانگونه كه در شكل 4
مشاهده مي شود از حدود عمق  3الي  4متري از سطح زمين تغييرات دما و نوسانات آن در طول يك سال بسيار ناچيز مي
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باشد .اين در حالي است كه ميزان تغييرات دماي هوا داراي نوسانات بسيار زيادي مي باشد(sanave and .
)niroomand,2009

شکل  -4شماتيك ميزان نوسانات دماي خاک در يك سال در اعماق  2 ،0.3و  3متري از سطح زمين

شکل -5استفاده از سيستم انرژي زمين گرمايي در ساختمانها

اين امر بدين معني است كه زمين منبع خوبي براي تامين گرمايش در ماههاي سرد سال است و مي توان از حرارت زمين براي
تامين گرمايش ساختمان ها استفاده نمود و همچنين از آن مي توان براي تامين سرمايش در ماههاي سرد سال استفاده بهينه
نمود.شكل.5
فرآيندانجام شده در اين سيستم به اين صورت است كه در فاز سرمايش هواي گرم داخل اطاق از طريق مكنده دستگاه وارد
دستگاه شده و پس از سرد شدن به داخل اطاق دميده مي شود .در داخل دستگاه حرارت به مبرد منتقل شده و پس از عبور
مبرد از سيكل مربوطه (سيكل تبريد) ،حرارت موجود در مبرد توسط يك مبدل دو لوله اي به آب داخل كويل زميني كه در
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داخل لوله هاي پلي اتيلني نصب شده در داخل زمين است منتقل مي شود (شكل  .)6بالعكس در فاز گرمايش با استفاده از
حرارت موجود در زمين ،گرماي مورد نياز ساختمان تامين مي شود (شكل  .)7محاسبه مقدار طول لوله ،طراحي آرايش و
چيدمان بهينه لولهاي پلي اتيلن در داخل زمين مهم ترين عامل در افزايش راندمان سيستم  GHPو كاهش هزينه نصب آن
مي باشد.

شکل -6فرايند سرمايشي پمپ حرارتي زمين گرمائي

شکل -7فرايند گرمايشي پمپ حرارتي زمين گرمائي
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 -2-2چيدمان هاي مختلف كويل زميني پمپ حرارتي زمين گرمايي

سيستم آب زيرزميني :سيستم آب زيرزميني(مدارباز) از پتانسيل طبيعي زمين به عنوان چشمه حرارتي/منبع حرارتي استفاده
مي نمايد.آب در اين چيدمان از سفره هاي يرزميني به وسيله چاه تغذيه برداشت شده و پس از عبور از مبدل حرارتي دستگاه
پمپ حرارتي زمين گرمايي ،جايي كه بين آب و مبرد تبادل حرارتي صورت مي گيرد ،از طريق چاه برگشت يا آب هاي سطحي
به سفره زيرزميني بازگردانده مي شود.دماي آب هاي زيرزميني با اينكه دماي هواي محيط در طول سال در بازه گسترده اي
تغيير مي نمايد ،ثابت باقي مانده و دستگاه  GHPدماي اتاق را با ضريب عملكرد باال و بدون تاثير گرفتن از تغييرات دمايي
محيط در مقدار تنظيم شده به عنوان دماي اتاق ،حفظ مي نمايد.سيستم آب هاي زيرزميني براي مكانهايي كه چاه آب موجود
است پا پتانسيل مناسب براي حفر چاه وجود دارد ايده آل مي باشد.زماني كه دسترسي به آبهاي زيرزميني فراهم باشد استفاده
از اين روش داراي كمترين هزينه نصب مي باشد.

شکل  -8چيدمان سيستم به صورت افقي و عمودي

شکل  -9چيدمان سيستم به صورت درياچه اي و آب زيرزميني

سيستم عمودي :سيستم عموديي(مداربسته) از پتانسيل طبيعي دماي زمين در حالتي شبيه سيستم آب زيرزميني بهره گرفته
است.در اين چيدما ن بر خالف سيستم آب زيرزميني كه آب از زمين برداشت شده و بعد از مصرف مجددا به زمين بازگردانده
مي شود.آب يا سيالي كه در مقابل يخ زدگي مقاوم است در طول شبكه ي حلقه بسته ي لوله هاي پالستيكي كه در داخل
سوراخ هاي عمودي حفر شده در زمين قرار مي گيرند ،گردش مي كنند.چاه هاي عمودي در اين سيستم معموال با عمق هاي
 100تا  300فوت به ازاي هر تن گرمايش يا سرمايش حفر مي شوند(entchev et al,2014).
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سيستم عمودي براي استفاده در مكان هايي كه فضاي موجود(سطح زمين) محدود است بسيار ايده آل ميباشد.همانند سيستم
آب زيرميني،سيستم عمودي از تاثير نوسانات گسترده دماي هواي محيط بر ثبوت كارآيي باالي دستگاه و آسايش و راحتي
مكاني كه مورد تهويه قرار گرفته است،جلوگيري مي نمايد.
سيستم افقي :سيستم افقي(حلقه بسته) از سطح گسترده زمين و خاصيت زمين بهه مي گيرد.همانند سيستم عمودي ،آب يا
سيالي كه در مقابل يخ زدگي مقاوم است در سراسر شبكه ي حلقه بسته ي لوله هاي پالستيكي كه آب بند و هواگيري شده و
درداخل زمين دفن مي شوند ،گردش مي نمايد.برخالف سيستم عمودي كه لوله ها در داخل حفره هاي عمودي قرار ميگيرند،
در اين سيستم لوله ها در داخل كانال هايي افقي كه معموال عمق آنها در حدود  4تا  6فوت و طول آنها بين  75تا  600فوت
به ازاي هر تن سرمايش يا گرمايش مي باشد ،دفن مي شوند.با اتخاذ روش هاي جديد در نوع چيدمان لوله هاي افقي ،اين
سيستم به صورتي درآمده كه در شرايط كاركرد يكسان،هزينه نصب كاهش مي يابد.معموال در مكان هايي كه سطح زمين
موجود نسبتا محدود نباشد بايستي سيستم افقي نصب شود.ميزان صرفه جويي انرژي چيدمان سيستم هاي افقي به همان
ميزان سيستم عمودي است.
سيستم درياچه اي/رودخانه اي :سيستم درياچه اي/رودخانه اي (حلقه بسته) در مقايسه با تمامي سيستم هاي حلقه بسته از
نظر نصب اقتصاد ي تر است و داراي مزاياي بسياري نسبت به سيستم هايي با بهره وري انرژي ،دارد.در اين سيستم از يك منبع
آبي مانند بركه يا درياچه كه در نزديكي محل نصب دستگاه  GHPموجود باشد،استفاده مي شود.همانند سيستم افقي و
عمودي ،حلقه بسته اي از لوله هاي پالستيكي آب بند و هواگ يري شده كه آب يا سيال مقاوم در برابر يخ زدگي در داخل آن
گردش مي كند استفاده مي شود .با اين تفاوت كه بر خالف قراردادن لوله ها در حفره هاي عمودي در سيستم عمودي يا
خواباندن لوله ها در كانالهاي افقي در سيستم افقي ،در اين سيستم لوله ها در داخل آب(درياچه يا بركه) جايي كه دماي آب
ثابت و شار حرارتي مورد نظر به آب منتقل شود ،غوطه ور مي شوند.عدم نياز به حفر چاه و كاهش حجم حفر كانال موجب ده
است تا در اين سيستم هزينه نصب كاهش يابد.
 -3مزيت هاي استفاده از سيستم GHP
 -1قابليت تامين همزمان گرمايش و سرمايش با صرفه جوئي انرژي به ميزان  50الي  70درصد
 -2امكان نصب سيستم  GHPدر تمامي مناطق و تمامي اقليم ها
 -3كاهش دهنده ميزان رطوبت و تامين كننده سرمايش بطور همزمان در مناطق داراي رطوبت زياد
 -4توليد كمتر آالينده هاي محيط زيستي در مقايسه با ساير سيستم هاي گرمايشي -سرمايشي
 -5كاهش توليد آلودگي صوتي
 -6امكان استفاده از سيستم  GHPبراي مناطق دور از شبكه خط لوله انتقال گاز
 -7امكان استفاده از سيستم  GHPبراي تامين آب گرم و سرد (تهويه مطبوع با فن كويل)
 -8امكان انتقال هواي گرم و سرد با استفاده از كانال
 -9امكان استفاده از سيستم  GHPدر ظرفيت هاي متفاوت (نيم تن تبريد تا هزار تن تبريد)
 -10قابليت تامين آب گرم مورد نياز ساختمان و استخرهاي شنا
 -11امكان استفاده از  GHPدر مراكز پرورش دام ،طيور ،آبزيان گرمابي ،ذوب برف معابر و فرودگاهها و صنايع مختلف
 -12امكان نصب سيستم  GHPبصورت متمركز يا مجزا در ساختمان ها
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-4صرفه جويي انرژي
سيستم حرارت مركزي موجود كه امروزه بسيار فراگير هستند ،شامل بويلر ،پمپ ها ،لوله ها و رادياتورها مي باشد كه دماي آب
را به حدود متوسط  50درجه مي رسانند.بازدهي اين سيستم ها به ندرت از  %25تجاوز خواهد نمود.همچنين در فصل هاي
گرم نيز سيستم هاي سرمايشي متداول مانند اسپيلت ها ،چيلرها يا پكيج ها مورد استفاده قرار مي گيرند كه بازدهي اين نوع
سيستم ها نيز حدود  %40مي باشد.
در مقابل سيستم هاي حرارتي و سرمايشي زمين گرمايي حداقل  3برابر بيشتر از سيستم هاي سوخت سنتي داراي بازدهي
هستند.مطالعات نشان داده است كه حدود  %70انرژي مصرف شده در سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي زمين گرمايي از
انرژي زمين بدست مي آيد.
به منظور برسي دقيق تر ،فرض مي كنيم ساعات كاركرد يك سيستم سنتي حرارتي در پنج ماه سرد سال و روزي  5ساعت
باشد.بنابراين كل ساعات كاركرد در زمستان برابر است با:
5hrs * 30days * 5mon .  1500hrs
براي آپارتماني با مساحت تقريبي  200مترمربع بويلري با ظرفيت  40000وات مورد نياز خواهد بود.بنابراين مصرف سوخت

بويلر:

40000w / 10000wh / ltr  4lrt / hr
بنابراين كل هزينه انرژي مصرفي سيستم گرمايشي ساختمان در زمستان به صورت زير محاسبه خواهد گرديد:
4ltr * 0.231$ *1500hrs  1386$ / year
اما در مقابل ،پمپ حرارتي زمين گرمايي داراي مصرف  0/821 kw/hrبه ازاي هر تن مي باشد.بنابراين براي به كار انداختن

اين سيستم در شرايط مشابه سيستم سنتي ،در يك آپارتمان با شرايط مشابه قبل ،هزينه انرژي بصورت زير محاسبه خواهد
گرديد.
0.821kw / hr / ton * 40kw / 3.571* 0.0441$ / kw *1500hrs  608.33$ / year

بنابراين بازدهي سيستم زمين گرمايي بصورت زير محاسبه خواهد گرديد:

608.33 / 1386  43.89%
بنابر نتايج بدست آمده استفاده از سيستم زمين گرمايي به منظور ايجاد گرمايش در ساختمان ،مقرون به صرفه و اقتصادي
خواهد بود.
-5بحث و نتيجهگيري
مصرف انرژي در ساختمان هاي كشورمان و به خصوص ساختمان هاي مسكوني بسيار زياد و در مواردي چندين برابر ميانگين
جهاني است .استفاده و بهره گيري مناسب از انرژي هاي تجديد پذير از جمله انرژي زمين گرمايي مي تواند در كاهش ميزان
مصرف انر ژي فسيلي و كاهش گازهاي گلخانه اي بطور مثري ايفاي نقش نمايد.ارزيابي اقتصادي انجام شده در اين مقاله
استفاده از اين نوع از انرژي تجديد پذير را براي سيستم گرمايشي ساختمان مقرون به صرفه ميداند.
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همچنين پيشنهاد مي گردد به منظور بهبود بيشتر استفاده تركيبي از اين نوع انرژي به همراه ساير منابع از جمله خوريدي
.مورد بررسي قرار گيرد
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