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 چکیده:

 داشته استاو در سالهای اخیر افزایش روزافزون مصرف و قیمت انرژی، مهند سان بخش انرژی را به ا ستفاده بهینه از منابع انرژی هدف: 

سودمند در بخش انرژی و تولید توان، بتوانند به حداکثر بهره    شی  ست یابند  تا با اتخاذ رو طرح جدیدی از نیروگاه  ،پروژه این در .وری د

 یک برای سییاهنه های سییازی شییبیهزمین گرمایی( به منظور تولید توان حرارتی ارائه شییده اسییت، ) زمین گرمایی-هیبریدی خورشیییدی

شده در  ست محیطی    و اگزرژی ، انرژی عملکرد ارزیابی برای بوده و ترکیه غربی جنوب نیروگاه اجرا  صادی و زی ستفاده  مورد نیروگاه اقت  ا

شیدی گیرد.  می قرار ست( به بخش    بخار )سیکل رانکین   -به این منظور ادغام بخش خور سیکل رانکین   زمین گرماییسیکل باهد  یآلو 

که  کندیمبه بخش زمین گرمایی کمک  بخش خورشیدی  تولید شده در  در این واحدها حرارت سیکل پایین دست( صورت گرفته است.    )

صرف کمتر از ذخایر حرارتی زیرزمین  ستفاده  پایدارتر تولید گرمایش برای  با م ستم   شود یما سی . هدف از این پژوهش طراحی بهینه یک 

 یک سپس و ،(اول حالت) مستقل گرمایی زمین چرخه یکخورشیییییییییییییدی برای  تولید همزمان گرمایش، سرمایش و توان هیبیریدی

اقتصییییییییادی و  اگزرژی ژی،راگز یهالیتحلبا توجه به اهمیت  .شد انجام( دوم حالت) ترکیبی ماییگر زمین-خورشیدی ترکیبی چرخه

یت    یاگزرژ ی یرمایش، از این ابزارها به منظور    یهاکلیسمحیطی در ارزیابی و طراحی بهینه  زیس ی سازی سیکل  تحلیل و بهینه توان و س

 .مورد نظر استفاده شده است

ا ستفاده شده    افزار ترموفلکس رمایش از نرمگگذاری نتایج واحد  سازی ترمودینامیکی و صحه   منظور شبیه به   شناسی پژوهش:  روش

افزار متلب انجام  در محیط نرممحیطی  زیسییییییتی اگزرژو  اقتصییییییادی اگزرژی، یهای اگزرژترمودینامیکی و تحلیل . شبیه سازیاست

ست    ستفاده از ابزار الگوریتم ژنتیک     .شده ا سازی چندهدفه با ا  سه تابع هدف راندمان اگزرژی کل،  افزار متلب  نرمو چرخه آب بهینه  با 

. همچنین متغیرهای تصمیم متفاوتی برای این بهینه سازی در نظر   است محیطی کل مجموعه انجام شده   کل و اثر زیست  هزینه اگزرژی

 گرفته شده است.

  

 تخریب بیشترین وات کیلو 1050 با توربین که داد نشان مستقل گرمایی زمین چرخه سازی شبیه برای اگزرژی تخریب نتایج :هایافته

 دوم جایگاه در اگزرژی تخریب سهم کل از ٪26 با کندانسور سپس،. داشت را تخریب سهم کل از ٪38 که این میزان، داشت را اگزرژی

 تخریب سهم کل از ٪56 حدود و محیطیزیست تأثیر بیشترین خورشیدی پنل ترکیبی، خورشیدی-گرمایی زمین چرخه در. گرفت قرار

 قابل اگزرژی تخریب که داد نشان مستقل گرمایی زمین چرخه در اگزرژی پیشرفته تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. است داشته را اگزرژی

 بخار اواپراتور و بخار زرمایواکون خورشیدی، پنل ترکیبی، خورشیدی-گرمایی زمین چرخه در. میزان را داشت باهترین کندانسور اجتناب

. بود باهتر دیگر اجزای از پمپ و راتورپاوا ناپذیر اجتناب اقتصادی تخریب. داشتند اجتناب را قابل اگزرژی تخریب منظر از سوم تا اول مقام

 اقتصادی، منظر از عالوه،ب. بود درصد 39/16 و 61.61 زا به ترتیببرون و زا درون اگزرژی تخریب کل مستقل، گرمایی زمین چرخه برای

و میزان تخریب اگزرژی  88.63زا  درون تخریب میزان محیطی، زیست منظر از. بود برونزا درصد 11 و زا درون هابیتخر کل از درصد 89

 درصد 92/24 و 75.08 ترتیب به زاوبرون زا درون اگزرژی تخریب کل خورشیدی،-گرمایی ترکیبی زمین چرخه برای. بود 11.27 برون زا

 تخریب از %81.19 محیطی، زیست منظر از. بود برونزا درصد 82/18 و زا درون اقتصادی، تخریب میزان از درصد 81.82 بعالوه، .بود

 زا بودبرون ٪18.81 و زا درون اگزرژی

به  الگوریتم چرخه آبدرصد و در  30.15و  22.49 ،1.22 نظر به ترتیب سه تابع هدف مورد در الگوریتم ژنتیک نتایج نشان داده است که

 .درصد نسبت به حالت پایه بهبود یافته است 28.97و  1.13،21.97ترتیب 
 

اگزرژی ، اگزرژی مرسوم ، اگزرژی پیشرفته ، اگزرژی اقتصادی ، اگزرژی زیست محیطی ،     تخریب اگزرژی ،   های کلیدی:واژه

 چرخه آب سازی بهینه سازی ژنتیک ، بهینه 

 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 فناورانه یهاپیشرفت خاطر به آن، یگهگاه و غیرمداوم پذیرش و انرژی تجدیدپذیر بخش بسیار در یهاشکست رغم یعل

 یبرا نیاز رشد یابنده و یفسیل یهاسوخت بین یاهزینه شکاف که بود خواهیم آتی هایدهه در آن پتانسیل رشد شاهد

 یک در تجدیدپذیر هایانرژی توسعه (.1396عباسی گودرزی و همکاران، کند )یم کم را تجدیدپذیر یانرژ منابع یافتن

 شده بدل برق و آب تأمین هایشرکت و مشتریان وکارها، کسب ها،دولت میان در اصلی جریان به ایدهه چند فرایند

 توسعه به شدت به ویکم بیست قرن ابتدایی دهه در و آغاز 1990دهه  از جهان درسراسر هایانرژ از نوع این رشد. است

. صورت گرفت گذاریسرمایه تجدیدپذیر یهایانرژ صنعت در دهر میلیارد 260 ،2011 سال در اینکه شد تا افزوده آن

 انرژی هایحامل افزایش قیمت دولتی، هایسیاست و هاحمایت توسعه همچون عواملی در توانمی را رشد این دلیل

 هااستیس. دانست تجهیزات این تولید مقیاس در به صرفه وجود و تجدیدپذیر هایفناوری هزینه شدید کاهش متداول،

 یهایانرژ با مرتبط صنایع رشد و هاگذاریسرمایه توسعه بازارها، در مهمی نقش محلی و استانی ایالتی، ملی، سطح در

 (.2016ساجید و همکاران، است ) داشته گذشته دهه دو در تجدیدپذیر

 120 حدود. است درصد 20 از بیش ملی سطح تجدیدپذیر در هایانرژی سهم کشور، 30 در کم دست حاضر، حال در

 دارای کشورها از برخی. هستند بلندمدت تجدیدپذیر در یهایانرژ سهم برای مختلفی گذاریهدف دارای نیز کشور

 60) آلمان و( درصد 100) کدانمار به توانیم هاآن از میان که هستند 2050یا  2030سال  تا بلندمدت گذاری هدف

 2020 یهاسال تا درصد 50 تا 10 بین ییهایگذار هدف دارای کشور کم بیست دست اروپا، از خارج. کرد اشاره( درصد

عباسی ) هیترک و ماداگاسکار اردن، جامائیکا، اندونزی، چین، الجزایر،: از اندعبارت این کشورها از برخی. هستند 2030 ی

 (.1396گودرزی و همکاران، 

 مشکالت و موانع به کردن توجه بدون تجدیدپذیر، هایانرژی از گیریبهره زمینه در مناسب هایگذاری سیاست انجام

 هایحل راه ارائه و مشکالت این زمینه بررسی در نیز بسیاری مطالعات. است غیرممکن عمالً هایانرژ از نوع این توسعه

 شبکه از دور مناطق در تجدیدپذیر انرژی منابع از پراکنده تولید جمله، از. است گرفته انجام هاآن بر غلبه جهت مناسب

مشکل  این حل راه را انرژی سازیذخیره بر مبتنی استراتژی و کرده بیان معضل یک عنوان به را انتقال توان سراسری
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 صورت به انرژی تولید نکردن تجدیدپذیر، یهایانرژ اصلی معضالت از یکی (.2017 و همکاران، بایراست ) کرده بیان

)ترکیبی( این مشکل  صورت هیبریدی انرژی به منبع چند از استفاده با توانیم که است روز شبانه ساعت 24 در پیوسته

 شرایط جغرافیایی و هاویژگی به توجیه با مختلف میناطق در انرژی تأمین روش این یهاتیمز از یکی .را رفع کرد

باشید )عباسی گودرزی  مؤثربسییار  الکیتریسیته انتقال سیراسیری شیبکه از دور منیاطق در تواندمیی که اسیت منطقه

 (.1396و همکاران، 

باشد. با پایین موجود می یاست که اغلب به صورت آزاد و با سطح اگزرژ یاز انرژ یمحیط اطراف ما منبع نامحدود

 یوافر برا یتوان از این انرژمی(، 1-1 شکلگردد )خورشید توسط زمین جذب می یحدود نیمی از انرژ توجه به اینکه

، استفاده از یاز این منبع تجدیدپذیر انرژ یبرداراستخراج و بهره ییکی از روشها .گوناگون استفاده کرد یاکاربرده

و  یمسکونی، تجار یگرمایش و سرمایش ساختمانها یاست. این سیستم که برای حرارتی زمین گرمای پمپسیستم 

تبادل گرما استفاده  یبرا 1عنوان منبع یا چاه حرارتیزمین به  هوا، از یگیرند، به جامورد استفاده قرار می یادار

 .کنندمی

، موجب کاهش شدید نرخ انتقال کخا 3زمین و نیز پایین بودن هدایت حرارتی 2باه بودن ظرفیت ذخیره حرارتی 

عمق  دارد که متناسب با یزمین در طول ماهها و حتی سالها، تغییرات بسیار ناچیز یگردد؛ لذا دمامی حرارت در آن

مکان جابجایی بار گرمایشی و سرمایشی به فصل ا ،4به واسطه این مقاومت حرارتی همچنین. باشدآن می یگیراندازه

در فصل سرما مورد  یشده توسط زمین در فصل گرما به طور مؤثر جذب یشود؛ به این ترتیب، گرمامورد نیاز فراهم می

 یتر از هواباشد و بالعکس در تابستان، خنکمحیط می ین گرمتر از هواگیرد. بنابراین زمین در زمستااستفاده قرار می

دهد ماهانه را نشان می یمتوسط دما با عمق و کخا یبه ترتیب تغییرات دما (3-1)و  (2-1) یهاشکل .محیط است

 .(2005،  5یالملل نیب نیمنبع زم)

                                                                                                                                                                        
1 Heat Source Sink 
2 Heat Storage Capacity 
3 Thermal Conductivity 
4 Thermal Resistivity 
5 RETScreen International Ground source 
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  یدیخورش یانرژ عیتوز -1-1شکل  

 

 

 

 .(1995 ،1یانرژ ی)دفتر بهره ور با عمق کخا یتغییرات دمامتوسط  -2-1شکل 

 یکند. گرماگرمایی باهیی را ایجاد می ی، به طور پیوسته پتانسیل انرژکچرخه سالیانه تبادل حرارت بین هوا و خا

مورد  یانرژکند که امکان تأمین فراهم می یاز انرژ یموجود در آن، منبع تجدیدپذیر و آزاد 2زیرزمینی یزمین و آبها

                                                                                                                                                                        
1 The office of Energy Efficiency 
2 Groundwater 
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پتانسیل حرارتی موجود  سیستم زمین گرماییک ساختمان مسکونی را دارد. سرمایش ی سالیانه جهت گرمایش و نیاز

این سیستم با بیرون کشیدن درواقع  .کندیسرمایش ساختمانها تبدیل م گرمایش و یمفید برا یدر زمین را به انرژ

فراهم و با معکوس کردن فرایند فوق، سرمایش  گرمایش ساختمان راحرارت موجود در زمین و منابع آب زیرزمینی، 

 .کندساختمان را تأمین می

گرمایی، گرمایش و سرمایش فضا است؛ هرچند در برخی سیستمها امکان تأمین آب حرارتی زمین یکاربرد اصلی پمپها

در  هاساختمانیکپارچگی فنداسیون حفظ  ینیز وجود دارد. عالوه بر آن، از این سیستمها برا 1مصرفی ساختمان گرم

شود؛ به این صورت که هیه منجمد دایمی زمین در مجاورت فنداسیون ساختمان را با استفاده می نیز 2شرایط منجمد

 .(1995 ،یانرژ ی)دفتر بهره ور داردمنجمد نگاه می سرمایش آن در فصل تابستان، پیوسته

رایج گرمایش و تهویه  یهافناوری و نیز 3حرارتی هوایی یسه با پمپهادر مقای سیستم زمین گرماییبازده و کارایی 

 یکنند، در حالی که پمپهاپایدار و مناسب زمین استفاده می یاست. این سیستمها از دمار مطبوع، به مراتب بیشت

سیستم زمین  یسیستمها یتعمیرات برا ینگهدار یهاکنند. هزینهمی خارج تبادل حرارت یحرارتی هوایی با هوا

اشغال  یبسیار کمتر یرایج، فضا یسیستمها حجیم یها و هواکشهاتر است و در مقایسه با لولهبسیار پایین گرمایی

الکترکی شده و امکان  یمصرف انرژ در یاحرارتی زمین گرمایی موجب کاهش قابل مالحظه یکنند. همچنین پمپهامی

استفاده از این سیستم به  اصلی یهاتیمزکنند. ا در ساختمان فراهم میر 4یمدیریت انرژ یاستفاده مؤثّر از سیستمها

 :باشدشرح زیر می

 حرارتی هوایی یمعمول و پمپها یتر در مقایسه با سیستمهابه مراتب پایین یمصرف انرژ. 

 نسبتاً ثابت در طول سال یزمین با دما یاستفاده از منبع عظیم و تجدیدپذیر انرژ. 

  بسیار پایین یجوّ یسیستم حتی در دماهاعملکرد مناسب. 

 ّد کمتراستفاده از مقدار مبر. 

 رایج یکمتر در مقایسه با سیستمها یطراحی ساده و هزینه تعمیرات و نگهدار. 

 عدم نیاز به تجهیزات حجیم، جاگیر و پر سروصدا. 

 رایج یدرمقایسه با سیستمها یاگلخانه یکاهش قابل مالحظه انتشار گازها. 

                                                                                                                                                                        
1 Domestic Hot Water 
2 Permafrost Conditions 
3 Air-Source Heat Pump 
4 Energy Management System 
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 حرارتی هوایی گسترش نیافته یمپهاگرمایی در مقایسه با پحرارتی زمین یفوق، استفاده از پمپها یوجود مزیتهابا  

و همچنین نیاز  (درصد 50الی  30به طور متوسط در حدود )امر به دلیل باه بودن هزینه اولیه این سیستمها  است. این

حرارتی زمین گرمایی  یاشد؛ بخش عمده هزینه اولیه پمپهابرایج می یمقایسه با سیستمها در به سطح زمین کافی

 2یعمود یهاشود و یا در چاهکباشد که به صورت افقی در زمین دفن میمی  )GHX(1مربوط به مبدل حرارتی زمینی

 کردن آنها ها و پرو چاهک 3پلی اتیلن، حفر شیار یهابه لوله مربوط یهاشود. عالوه بر این، هزینهدر زمین قرار داده می

،  یالملل نیب نیمنبع زمشود )سیستم می یخ ی در نواحی سردسیر ی موجب افزایش هزینه اینپمپ گردش و ضدّ با

 (.2006سانر، ) (،1995 ،یانرژ یدفتر بهره ور، )(2005

روزافزون  شود و عالقهها هزار سیستم با کاربرد مسکونی در سطح جهان نصب میفوق، ساهنه ده یبا وجود محدودیتها 

سیستم زمین گردد. امروزه بیش از یک و نیم میلیون واحد نیز مالحظه می یتفاده از این سیستمها در بخش تجاراس به

باشد. هرچند اخیراً در برخی دیگر از کشورها شده است که بیشتر آن در ایاهت متحده و اروپا می درجهان نصب گرمایی

 .(1394)حسن پور،  گیردمی قرار مانند ژاپن و ترکیه نیزمورد استفاده

 5مدار بستهسیستم و  4مدار باز سیستم حرارتی زمین گرمایی بر اساس نحوه اتصال با زمین، به دو گروه عمده یهاپمپ 

بازده باهتر  یمدار بسته دارا یگرمایی مدار باز در مقایسه با سیستمهاپمپ حرارتی زمین یهاستمیس .شوندتقسیم می

 (.2006)سانر،  آب و تجهیزات باه است یچاهها یهرچند هزینه نگهدار باشند؛می یلیه کمترو هزینه او

های حلقه بسته یا پمپهای حرارتی متصل به زمین مبدل حرارتی زمینی های بسته افقی و عمودی یا سیستمسیستم در

)در یک چاه( یا مایل زیر زمین قرار های پلی اتیلنی بصورت افقی )در یک جوی(، عمودی ای از لولهمتشکل از شبکه

آید و حرارت را از زمین به پمپ حرارتی )یا به عکس( گیرد و سیال واسطه حامل گرما در آنها به گردش در میمی

کند. در این حالت سیال حامل گرما، توسط دیواره مبدل حرارتی از خاک، سنگ یا آب زمین جدا شده است منتقل می

ها از انواع دیگر بیشتر است اما در غالب گونه سیستمنماید. هزینه نصب اینک سیستم بسته میکه آن را تبدیل به ی

های افقی و یا اند. تصمیم در مورد انتخاب بین سیستمهای مختلف قابل استفادههایی با اندازهمکانها و برای سیستم

پذیرد. به عبارتی انتخاب سیستم ی صورت میبردارعمودی با توجه به زمین در دسترس، شرایط زمین، و شرایط خاک

 های حفاری بستگی دارد.عمودی یا افقی به مساحت زمین موجود، نوع خاک محلی و هزینه

خواهد شد ولی بازدهی حرارتی آن بیشتر  برنهیهزهای عمودی به جهت هزینه زیاد حفاری بیشتر استفاده از سیستم

                                                                                                                                                                        
1 Ground Heat Exchanger 
2 Vertical Boreholes 
3 Trenching 
4 Open Loop 
5 Closed Loop 
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های نوع گیرد. برای سیستمکشی در معرض خطر کمتری قرار میسیستم لولهکشی کمتری دارد و است و نیاز به لوله

تر شده و در نتیجه بازدهی سیستم ها بیشتر باشد، دما نیز ثابتباشد. هرچه عمق حلقهافقی محیط زیادی هزم می

 های بیشتری جهت نصب در نظر گرفته شود.ولی در این مورد باید هزینه ؛یابدافزایش می

متر نصب  2عمق  تاها لوله ،های افقیی بین هزینه و بازدهی در طراحی مدنظر باشد. در سیستمسباهن دن بایبنابرای

ها و در نتیجه شوند. البته باید توجه داشت که هر لوله به حدی طویل نباشد که باعث افت فشار سیال عامل در لولهمی

ها با همدیگر یکسان باشد تا افت فشار در کل داشت که طول حلقهنیاز به قدرت پمپ، بیشتر باشد. همچنین باید توجه 

 .باشدمتر طول لوله برای تأمین یک کیلووات گرمایشی مطلوب می 60الی  35ها یکسان باشد. به طور متوسط شبکه لوله

ذاتاً متناوب  یدیخورش یشود. انرژیاستفاده م یهر دو تکنولوژ یایاز مزا یدیو خورش ییگرما ینزم یانرژ یبباترک

در طول زمان  ییگرماین، منابع زمحال ینرا فراهم سازد. با ا یهتوان پا تواندیم ییگرما ینزم یکه انرژ یاست در حال

 یزاتاشتراک تجه یتاز مز توانیم ییگرما ینو زم یدیخورش یروگاهب نی. با ترکیابندمیکاهش  یانسرعت جر یابا دما 

 یمختلف یهاروش(. 4-1دارند، بهره برد )شکل  یزن ییباه یدیکه منابع خورش ییگرما یناز مناطق فعال زم یاریو بس

از  یبه عوامل هاروشاز  یبرخ ی، و ادامه بازدهوجود دارد ییگرما ینو زم یدیخورش یهایفن آور یبریداسیونه یبرا

 یمقاوم ساز یبر رو یقبل یقاتتحق یشتریندارد. ب یبستگ یدیو خورش ییگرما ینمنابع زم ینسب یفیت، کمکان یلقب

سرعت  یابه طور معمول با کاهش دما، فشار  ییگرما ینمنبع زم یکمتمرکز شده است.  ییگرما ینزم یهاروگاهین

 شودیم یزاتتجه ییتوان و کارا یدو منجر به کاهش تول ابدییمکاهش  ان، به مرور زماشیدیتول یالس یانجر یجرم

 .(2018و همکاران،  یگیوت ی)ام س
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 (2018ام سی تیگو و همکاران، ) در ایاالت متحده متری 3000تا عمق  یدیخورش-ییگرما ینزم یبریدیه یروگاههاین یمکان یلپتانس -3-1 شکل

 یقاهداف تحق -2-1

 

هیبرید زمین  سیکلفقط زمین گرمایی و  کلدر این پژوهش تحلیل اگزرژی مرسوم و اگزرژی پیشرفته دو نوع سی

و عملکرد ی و زیست محیطی و اقتصاد یفن و تحلیل خورشیدی به منظور گرمایش/سرمایش ساختمان بررسی -گرمایی 

 ترکیه است.  در منطقه جنوب غربی هیبریدی موجود سیستم

 تحلیل اگزرژی متداول دو نوع سیستم فقط زمین گرمایی )حالت اول( و سیستم هیبرید زمین گرمایی-

 )حالت دوم( به منظور گرمایش/سرمایش ساختمان خورشیدی

 تحلیل اگزرژی پیشرفته دو نوع سیستم فقط زمین گرمایی )حالت اول( و سیستم هیبرید زمین گرمایی-

 خورشیدی )حالت دوم( به منظور گرمایش/سرمایش ساختمان

 ت اول( و سیستم برای دو نوع سیستم فقط زمین گرمایی )حال مقایسه تحلیل اگزرژی متداول و پیشرفته

 خورشیدی )حالت دوم( به منظور گرمایش/سرمایش ساختمان-هیبرید زمین گرمایی

 و چرخه آب با نرم افزار متلب و تحت  یکژنت یساز ینهبه ییتمهابا الگور یستمس چند هدفه یسازینهبه

 مشخص ییدهاق

 هاتیمحدود -3-1

 یه، فقدان تجزیدیخورش یهاستمیسشده با  یبریده ییگرما ینزم ییستمهاس یگذار یهسرما ینهبر باه بودن هز عالوه

در عدم  ی، عامل مهمیستمهاس ینا ینهبه یطراح یبرا ینانقابل اطم ی و زیست محیطیو اقتصاد یفن یهایلتحل

، یفناور یناستفاده از ا یتمقبول یشافزا ین،قیاست. به طور  یستمهاس یربا سا یسهها در مقایستمس ینتوسعه کاربرد ا

انجام پژوهش  یاصل یزهاست که انگ یستمس یطراح ی، برامرسوم و پیشرفته یاگزرژ و یانرژ یلتحل یهتجز متناسب با

 .باشدیحاضر م





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2
 

 یدپذیرتجد یهایانرژ یتاهم -2-1

فسیلی آلودگی های زیست محیطی بی شماری را اعمال می نمایند.به عبارت دیگر از یک طرف در نتیجه  سوختهای

سوختن فسیلی گازهای سمی وارد محیط شده و آن را آلوده می نمایند و تنفس انسان را دچار مشکل می سازد و از 

می شود و باعث افزایش دمای هوا و تغییرات طرفی دیگر تراکم این گازها در جو زمین مانع خروج گرما از اطراف زمین 

گسترده آب و هوایی در زمین می گردد که اثر گلخانه ای نامیده می شوند. چنانچه افزایش دمای هوا مطابق روند فعلی 

  (.1385)عرفان منش و افیونی، ادامه یابد بازگرداندن آن به وضعیت سابق تقریبا غیرممکن خواهد بود

متخصصان براین باورند که با استفاده از انرژی های پاک انرژی خورشیدی، بادی ، زمین گرمایی ، هیدروژن و به جای 

انرژی های حاصل از سوختهای فسیلی از آلودگی های زیست محیطی و خطرات مرتبط با آن جلوگیری خواهد شد ، از 

رانجام روزی به پایان خواهند رسید و با پایان گرفتن آنها سوی دیگر انرژیهای فسیلی مانند تفت ، گاز و زغال سنگ س

تمدن بشری که بستگی مستقیم به انرژی دارد دچار چالش جدید و بزرگ خواهد شد. استفاده از انرژی تجدیدپذیر 

بین  مستلزم مطالعات و تحقیقات فراوانی می باشد که قبل استفاده باید انجام گیرند، لذا در برنامه ها و سیاست های

المللی از جمله در برنامه های سازمان ملل متحد در راستای توسعه پایدار جهانی نقش ویژه ای به منابع تجدیدپذیر 

  انرژی محول شده است. 

 انرژی خورشیدی -2-2

 یگر است. طبق برآوردهاید یهایات و منشأ تمام انرژیه سرآغاز حکاست، بل یم انرژید نه تنها خود منبع عظیخورش 

د به یون تن از جرم خورشیلیم 4/2ه یگذرد و در هر ثانین میآتش ین گویون سال از تولد ایلیم 6000در حدود  یلمع

توان به یرا م یره نورانکن ین است. ایهزار برابر وزن زم 333ه حدود کد یشود. با توجه به وزن خورشیل میتبد یانرژ

 99%است و حدود  لومتریک 610 × 1/39 دیخورش قطر به حساب آورد.نده یارد سال آیلیم 5تا  یم انرژیعنوان منبع عظ

هلیوم و یک درصد ما بقی،  29%هیدروژن،  70%، که حدود انددادهوزن خورشید را گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل 
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حیدرنژاد، )بویاقچی و  اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن است تشکیل داده است هاآن نیترمهمعنصر دیگر که  63شامل 

2015.) 

 5600به  یکنزد یه از سطح آن با حرارتکباشد یگراد میون درجه سانتیلیم 14تا  10د حدود یز خورشکزان دما در مریم

د واقع یخورش یلومترکیون یلیم 150در فاصله  نیزم شود.یدر فضا منتشر م یسیترومغناطکدرجه و به صورت امواج ال

د یخورش یافت انرژین در درین سهم زمین برسد بنابراید به زمیشد تا نور خورشکیه طول میثان 18قه و یدق 8است و 

ین، انرژیره شده در اعماق زمیذخ یلیفس یهاه سوختکد یاست بدان جالب باشد.یآن م یتابش یل انرژکاز  9حدود 

د ین از خورشیزم یافتیدر یانرژ ن مقدار اندکیج همیگر از جمله نتایموارد د یاریاها و بسیباد و آبشار و امواج در یها

 باشد.یم

 یخورشید یانرژ یکاربردها-2-2-1

ه کشود یم یریمقاصد متفاوت استفاده و بهره گ یمختلف و برا یهاستمیتوسط س یدیخورش یدر عصر حاضر از انرژ

 از: عبارتند

 یروگاهیو ن ی، صنعتیمصارف خانگ ید برایخورش یحرارت یاستفاده از انرژ 1-

 یکبه نام فتوولتائ یزاتیله تجهیته بوسیسیترکد به الیخورش یم نور حاصل از پرتوهایل مستقیتبد 2-

 استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی -2-2-2

 یدیرشن و حمام خوکه اهم آنها عبارتند از: آبگرمکباشد یم ید شامل موارد متعددیخورش یحرارت یانرژ یاربردهاک

 یهاورهک ،یدیاجاق خورش ،یدین خورشک خشک ،یدین خورشکن یریآب ش یدیش خورشیش و گرمایسرما

 .یدیخورش یهاو خانه یدیخورش

متر کشد و در  مطرح 1930 یه در سالهاکبود  یاده تازهید، ایخورش یها با استفاده از انرژش ساختمانیش و سرمایگرما

 یهاستمیس به ید جذبیستم تبریمعروف به س یستمید. با افزودن سیرس یقابل توجه یهاشرفتیدهه به پ یکاز 

ش ساختمان یسرما یدر فصول گرم برا هاستمین سیش از ایو گرما یه آب گرم مصرفیوه بر تهالعب توانیم یدیخورش

 .(2017همکاران،  و )راموس ردکز استفاده ین

 کلکتور حرارتی خورشیدی-2-2-3

 حرارت آنخورشیدی و انتقال  اشعه تابیده شدهعمل جذب  کلکتور است وسیستم گرمایش خورشیدی  بخش نیترمهم

، ضییریب هدایت حرارتی مناسبانتقال حرارت  خاصیت باید . کلکتور خورشیییدیباشدیم بخش این وظیفهبه سیال 



 

 

اخلی خوردگی د برابردر  در ضمن بایدپایدار باشیید.  زیاددما  برایربوده و در  کم انتشارضییریب  زیاد وو ضییریب جذب 

 .(1397بیاتی، است )در ساخت آن بکاررفته به شرایط و جنس مواد  وابستهکلکتور  بازده ت کند.خارجی مقاوم و

 :(1397بیاتی، ) یدیخورشحرارتی کلکتور  انواع

 صفحه تخت 

 متمرکز کننده 

 :(1397بیاتی، کننده )خورشیدی متمرکز  کلکتورانواع 

 سهموی 

 کننده مرکزی دریافت 

 دایروی بشقابی 

 مناسب، مقداربه  مولدمولد بازیاب حرارت و افزایش دمای داخل آب ورودی به  ایشپیش گرم برای تحقیقدر این 

 ،(1397)بیاتی،  تهیه کندآب را  ایشپیش گرمبرای  هزماز انرژی  قسمتیتا بکارگرفته شده خورشیدی سهموی کلکتور 

 .(1395 همکاران، و زاده )جواهر

  یخط یاز نوع سهمو یخورشید یحرارت یهاروگاهین -2-2-4

جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط  باشندیمکه به صورت سهموی خطی  ییهاکننده، از منعکس هاروگاهیندر این 

. در داخل این لوله ردیگیمقرار  هاکنندهدر خط کانونی منعکس  یالولهو گیرنده به صورت  شودیمکانونی آنها استفاده 

. این روغن داغ از مبدل حرارتی گرددیمروغن مخصوص در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغ 

حرارتی انتقال داده  یهاروگاهیناین سیستم آب و بخار به مدارهای مرسوم در  کندیمعبور کرده و آب را به بخار تبدیل 

 خار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.تا به کمک توربین ب شودیم

د را دنبال یدائماً خورش یشلجم یهانهیله آن آیه بوسکز وجود دارد ید نیاب خورشیستم ردیس یکها روگاهین نیدر ا

ها توسط روگاهین نید در ایتابش خورش راتییتغ ند.ینمایز مکننده متمرکافت یلوله در یآن را رو ینند و پرتوهاکیم

 یکزکم مصر ایاسپان ایکلت متحده آمرایر ایشور نظکشوند. در چند یجبران م یلین سوخت فسکره و گرم یمنبع ذخ

 .استفاده شده است یخط یسهمو یهاروگاهیش از نکهند و مرا

نه یدر زم یمطالعاتقات و یز تحقین رانیقرار دارند. در ا یبردار بهرها در مرحله یا در مرحله ساخت و یها هروگاین نیه اک

ران در ینو ا یهایلووات توسط سازمان انرژکی 250ت یبا ظرف یقاتیتحق روگاهین یکها انجام شده و پروژه روگاهین نیا
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 فاز بخار آن به بهره برداری رسید. 1387باشد و در پایان مرداد ماه سال یراز در حال انجام میش

رد. یپذیانجام م یرانین و مهندسان ایامل توسط متخصصکروگاه به طور ین نیو ساخت ا ی، طراحیه مراحل مطالعاتیلک

ن مجرب ید محققیراز عایش یدیروگاه خورشیپروژه ن یه در اثر اجراک یو علم یت فنیش ظرفیه با افزاکاست  یهیبد

 یخط یسهمو یهانندهکز کاز نوع متمر یدیخورش یهاروگاهیسازنده ن یشورهاکران در زمره محدود یشود ایم یرانیا

 ( تصویر چند نوع کلکتور خورشیدی آمده است.1-2در شکل ) .(2017همکاران،  و )کاروتنوتو قرار خواهد گرفت.

 

 خورشیدی چند نوع کلکتور -1-2شکل  

 :(1397بیاتی، ) یدیخورش حرارتی مزایای سیستمهای -2-2-5

 تجدید پذیر بودن انرژی خورشیدی 

 فراوانی 

 پایداری 

  زیست محیطسازگار با 

 دسترسی آسان 

 کاهش هزینه برق مصرفی 

 استفاده چندگانه 

 سروصدا بودن بی 

 حمایت از طرف دولت 

 هزینه تعمیرات و نگهداری کم 



 

 

 

 :خورشیدی حرارتی سیستمهایمعایب  -2-2-6

 یدیکلکتور خورش یهته یباه ینههز 

 یراندر کشور ا سازی یازنظر تجار یتمحدود یدارا 

 یانرژ سازی یرهذخ یبرا ینهصرف هز 

 یساخت همراه با آلودگ 

 یستمهاس یننصب ا یبرا یبه مساحت و مکان کاف یازن 

 در جهان یدیخورش یانرژ یلپتانس ینهدر زم یادن یکشورها یندر سال جزو بهتر یروز آفتاب 322 با داشتن حدود یرانا

 یناز مهمتر یکی یدیشخور یستفاده از انرژشور، ادر ک یستارو یو پراکندگ یرانا یایجغراف یت. با توجه به موقعباشدیم

 یانرژ یدو تول یسانر برق یراهها یناز بهتر یکی یدیشخور یاز انرژ استفاده .یردتوجه قرار گ مورد یدست که باا یعوامل

و  یونقل، نگهدار حمل ینه،به روستاها و نقاط دورافتاده در کشور ازنظر هز یانتقال انرژ یمدلها یگربا د مقایسه در

 5/3 در روز باهتر از یدخورشیی یتابشیی یانرژ یانگیناگر م المللی ینب ی. با توجه به اسییتانداردهاباشدیم عوامل مشابه

 یکلکتورها یرنظ یدیخورشیی یانرژ یسییاعت( باشیید اسییتفاده از مدلها/وات 3500) مترمربع سییاعت در کیلووات

 یاریس. در ب(2017 ،همکاران باستی) استبه صرفه  و مقرون یصاداقت یارسب فتوولتائیک یسییتمهایسیی یا یدیخورشیی

باهتر  یاز نقاط حت یو در برخ باشدیم المللی ینب میانگین ینباهتر از ا یارسب یدشخور یشتاب یانرژ یرانا یسمتهااز ق

بر سطح  یدشخور یشتاب یمتو سط انرژ طور به یشیده اسیت ول یریگ سیاعت بر مترمربع اندازه لوواتیک 8 تا 7 از

 .استساعت بر مترمربع  کیلووات 5/4 حدود یرانا ینسرزم

 یدارپانا یستمهایسدر زمره  در زمانهای مختلفشدت تابش  مقدار ییراتتغ خاطربه  یدی،شخورحرارتی  یهاستمیس

 یستمس یک یطراح در هزم مهم در محل پروژه از اطالعات یدشو شدت تابش خور یتعداد ساعات آفتاب. هستند انرژی

اثرات  ینزم یجو یطشرا اما ثابت است ینجو کره زم بیرون از یدشدت تابش خورش گرچه. است یدیخورشحرارتی 

 .(1397بیاتی،دارد ) ینسطح زم جذب شده در یشتاب یبر انرژ زیادی

 انرژی زمین گرمایی -2-3

ج به انجماد و یل گرفته و بتدرکش شیارد سال پیلیم 4ش از یه بکن بوده یآتش یاتوده نیموجود، زم یهاهیطبق فرض 

 ز ادامه دارد.ین سرد شدن همچنان نیده است و اییگرا یسرد
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، جهت استحمام و شستشو (آبگرم یهاچشمه) نییپابا درجه حرارت  یین گرمایزم یه از منابع انرژکبشر مدتها است 

پرورش  یها؛ حوضچههاگلخانهش یگرما نیتأمدر  ین انرژیز از ایراً نی. اخکندیماستفاده  ین مصارف درمانیو همچن

ش یش وسرمایگرما نیتأمجهت  یحرارت یهاپمپمعابر در فصل سرما،  یخ زدگیاز  یریشگیپ یحیتفر ی؛ استخرهایماه

با درجه  یین گرمایزم ید برق با استفاده از منابع انرژیشود. تولیاستفاده م یصنعت یندهایفرآاز  یو برخ هاساختمان

 1904در سال  (ایتالیا)شها در الردرلو الن تینخست. داشته است یاحظهالر رشد قابل میده سال اخ یز طین هحرارت با

ا یدر سراسر دن یادیز یتهاینون فعالکصورت گرفت و از آن زمان تا  یین گرمایزم ید برق با استفاده از انرژیتول یبرا

 .(1383ران، شیخ احمدی و همکااست )صورت گرفته 

از  یتجار شکلبه  ،ینولوژکت پیشرفت اینبا  و استفاده شدهدبرق یتولبرای  باینریزمین گرمایی  یهاستمیس تکنولوژی

 .(1395بهبهانی، شود )یم استفادهبرق برای تولید  گرادیسانت درجه 100از  شیبدمای با  زمین گرمایی سیال

 زمین گرمایی انرژیمکانهای مناسب جهت بهره برداری از  -2-3-1

از  یل خوب جهت بهره برداریپتانس یتوانند دارایباشند م ریمهم ز یژگیسه و یه داراکن یاز زم یمناطق یلکبه طور 

 .ط متخلخلیمح و ال حد واسطیس، یمنبع حرارت باشند: یین گرمایزم یانرژ

ه کن قرار گرفته باشند یبه سطح زم یکنزد یاگونهبه  (یبعنوان منبع حرارت)داغ مجاور آنها  یا سنگهایمواد مذاب 

ال گرم به حرارت یتوان با استخراج سیم یدیتول یچاهها یجه با حفارینتشده و در  ینفوذ یموجب گرم شدن آبها

 د.یمطلوب رس

ت هایسل از جمله یو فس ییماگما یهاآب، یجو یهاآبن، یبه سطح زم یانتقال حرارت منبع حرارت یوجود آب برا

 هستند. یین گرمایستم زمیس یکل دهنده حرارت در انتقا

ن نفوذ یزم داخل یبه خوب یت جوهو نزو یسطح یاد باشند تا آبهایز یهافرجخلل و  ین دارایمختلف زم یهاهیه

 ند.ک

 یهاهیه به یپس از مدت کنندیمخلل و فرجها به داخل آن نفوذ  قین و از طریجاذبه زم یرویه بر اثر نک یسطح یهاآب

نسبت به  داده و خود را از دست یش دما، چگالیبر اثر افزا کنندیمجذب  و حرارت آنها را شوندیم یکن نزدیگرم زم

نند و موجب کیت مکحر نیق خلل و فرجها مجدداً رو به سطح زمیاز طر یعیطب تر شده و به صورتکسرد سب یآبها

ل لال گرم از خیس یعیدر حالت طب .شوندین میآبگرم در نقاط مختلف زم یهاچشمه لیاز قب یش مظاهر حرارتیدایپ

 یکاز  یاقتصاد یبرداربهره  یند. اما براکیجاد میا یسطح یو ظهورها رسدیم نیبه سطح زم و گسلها هاشکافدرزه، 

 .(2002تورکوت و اسکابرت، شود )یاستحصال م یشتریال بیمتعدد س یچاهها یبا حفار یین گرمایستم زمیس



 

 

 ییگرما ینانواع منابع زم -2-3-2

 است: یرکرد که شامل موارد ز یبند یمرا در پنج گروه عمده تقس ییگرما ینمنابع زم توانیم یطور کل به

  یدروترمال(ه یهاستمیسداغ )منابع آب 

انواع منابع  یانمکنند که در یم یداانتقال پ زمین سطح به وسپس شوندمی داغ  ینزم زیر در که تندهس یآب منابع

 (.2012 وینای و نیرمال،هستند )استفاده  یشترینب یدارا امروزه ی،با توجه به تکنولوژ ییگرما ینزم

 مخازن نیزم از یمناطق در هک ین معنیباشد. بدیار مشابه صنعت نفت مکرمال اساس دروتیه ین گرمائیستم زمیس در

 فشار و آب یدما و منبع تیفیک به بسته شده استخراج داغ آب. گردد استخراج و تشافکا باید هک دارد وجود یداغ آب

 استفاده شود. یشیگرما یاربردهاک ای برق دیتول جهت تواندیم مخزن

 شوند:یم یبند میبه سه گروه تقس ییگرما یننوع منابع زم این

 .هستند مرسوم یهایتکنولوژوسیله بد برق یتول یبرامناسب  که ،Cº150از بیشتر دما نابعی بام :اول تهدس 

 هستند. ینریباوسیله تکنولوژی د برق بیتول یبرامناسب ه ک ،Cº150 تا 100 یدما با نابعیم :دوم تهدس

 .هستندم یمستق استفاده یبرا ه مناسبک ،Cº100 زا ترنییپا یدما با منابعی :سوم تهدس

 منابع بخار خشک 

 خیلی زیاداز بخار وآب با درجه حرارت  ترکیبییا و خشک بخاردارند و  ییهبا درجه حرارت زمین گرمایی که منابع

 .کمیاب هستند یادر دنولی  شوندیمبهترین منابع محسوب  ،برق تولید بخاطر ،کنندیمتولید 

 در نمک ایجاد دیگر کلمش است. یدروژنه یدسولف یسمّ گاز روجخ، ازبحلقه  هاییستمس درمورد نگرانی نیترعمده

 بکارگیری. با برگردانده شود ینزمداخل به  یگرد یچاهها بوسیله یدبا و گرددیم هاآن شدن بسته منجر به که هاستلوله

آب  و شودینمتولید  یروگاهن در یگاز ،شودیمتوضیح داده  یلکه به تفص ینریبا یکلحلقه بسته مانند س یهاستمیس

 .(1995، گومز) ،(1390)اقبالی،  .شودیمبداخل زمین برگردانده  مجدداًزمین گرمایی 

 :منابع تحت فشار 

 ایههیهو در  یدهبه درجه اشباع رس یکل رایطش اند و از نظریافته یلتشک( brine) هستند که از آب شور یمیعظ منابع

گاز متان محلول هستند و در عمق  یحاو عمدتاًمنابع  این. دارند وجود محبوس  صورت به یناعماق زم یهاصخره یانم

 شوند،یزده م ینگراد تخمیدرجه سانت 200تا  90 بین آنها حرارت درجه .شوندیم یافت زمین طحاز س یلومتریک 6تا  3

 یراهستند ز یهخوش آت یارنوع منابع به طور بالقوه بس ینا ند.تدرجه هس 150تر از یینپا حرارتی هدرج دارای غالباً اما
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 یاز فضا یناش یدرولیکه یانرژ گرم شده، یالاز س یحرارت یکه شامل انرژ یامکان استخراج سه نوع انرژ یرخاذ یناز ا

 از سوخت گاز متان محلول وجود دارد. یناش یمیاییش یحبس شده و انرژ هیبا

 خشک داغ: یتخته سنگها 

 و هبا بسیار حرارت درجه و تهوجود داش ینهستند که در اعماق زم یفشانبا منبع آتش یمعظ یاربس یهاسنگ تخته

از  شود.یگفته م 1افتهی عهتوس یین گرمایزم یهایستممنابع س یناز ا یبهره بردار یستمهایس به سخت دارند. یزیکف

 منابع وجود عدم موجود تیمحدود تنها و دارد وجود مختلف یشدتها با گرما اعماق در نیزم رهک یجا همه در هک آنجا

 ستمیس .ردک برقرار ین گرمائیزم یانرژ توسعه در را یاتوجه قابل رشد توانیم ستمیس نیا مکک با لذا باشدیم آب

 نیزم داغ یهاهیه به متر( هزار 6 تا 4 عمق اب) قیارعمیبس یچاهها حفر با هک دباشین صورت میبه ا برداریبهره

جاد یافت اکدر سنگ ش کیدرولییه فشار نیا اثر در هک شده قیتزر چاه به باه فشار با آب سپس رده،ک دایپ یدسترس

 نیح در آب صورت نیگردد. بدیبرقرار م ارتباط چاه دو نیب و ودشیز انجام مین 2دیتول چاه یبرا ارک نیهم. ودشیم

 درجه. شودیم روگاهین لیکس وارد و خارج دیتول چاه از و افتیدر داغ یسنگها از را حرارت شده جادیا یافهاکش از عبور

روگاه تا یبازده ن یشحالت امکان افزا این در  بوده و انتیگراددرجه س 180تا  135 ینمنابع ب این از حاصل آب حرارت

 .(1389)طاهری فرد و شهاب،  وجود دارددرصد  15

 مواد مذاب 

بوده که درجه  ییگرما ینمنابع زم برای ممکن حالت ینترآل یدهدر واقع ا میشناسیم هاگدازه نام به که منابع ینا

 یفن یهایتمخازن و محدود ینا هیحرارت با درجه به توجه با .تگراد اسانتیهزار درجه س 2تا  700 بین آن رارتح

 شود.یاستفاده نم یممنابع عظ ینامروزه از ا موجود،

 یین گرمایزم یاز انرژ یبهره بردار -2-3-3

استفاده ، ب( یروگاهیا نیم یرمستقیاستفاده غالف(  ه عبارتند از:کباشد یر میان پذکام یلکبه دو روش  برداریبهره

 .یروگاهیرنیا غیم یمستق

کاربرد غیر مستقیم ) یین گرمایروگاه زمید برق در نیند تولیشود. فرآین روشها پرداخته میاز ا یاجمال فیدر ادامه به تعر

روگاه ین( 1: شوندیم میمهم تقس به دو دسته ییگرمانیزم یهاروگاهیه نکتوان گفت یبطور ساده م( انرژی زمین گرمایی

( )طاهری فرد و شهاب، عیما)فاز  کال تیسبا  یین گرمایروگاه زمین( 2( و عیبخار و ما)ال دو فاز یبا س یین گرمایزم

                                                                                                                                                                        
1 Enhanced Geothermal  Systems 
2 Production Well 



 

 

1389). 

 ال دو فازیبا س یین گرمایوگاه زمرینالف: 

ن چاهها یه هرچه تعداد اکشود یخارج م ییگرمانیزم یچاههاباشد از یع و بخار میل دو فاز ماکبه ش معموهًه ک یالیس

 ت درهاین سیشود. ایشتر میز بیبرق ند یزان تولیبخارخارج شده از چاهها و متناسب با آن م ع ویزان مایشتر باشد میب

ن یبخار جدا شده وارد توربشود. یع جدا میین مخزن فاز بخار از ماشده و در ا یآورع جمعیننده بخار از ماکمخزن جدا

ت که محور ژنراتور را به حرجین و در نتیز به نوبه خود محور توربیها نپره شود.ین میتورب یهاپرهه و باعث چرخش شد

)نظری پور و  شودیمد یجه برق تولیشده و در نتدر ژنراتور  یمثبت و منف یه باعث بوجود آمدن قطبهاکدارند یوا م

 (.1389همکاران، 

 فاز کال تیبا س یین گرمایروگاه زمینب: 

ال یشده و حرارت خود را به س یرا آب گرم وارد مبدل حرارتیباشد زیننده نمکاز به مخزن جدا یاهها نروگین نوع نیدر ا

ند ین فرایدرا .ندکینسبت به آب دارد منتقل م یترنییباشد و نقطه جوش پایزوپنتان میا معموهًه ک یگریعامل د

توانند یحات فوق مین و ژنراتور طبق توضینجا توربیه در اک شودین منتقل میل شده و به توربیتبد زوپنتان به بخاریا

 نند.کد یبرق تول

 یروگاهیر نیا غیم یاستفاده مستق یهاروش -2-3-4

ع با درجه حرارت مناب از رندیگیم قرار استفاده مورد ییگرما نیزم یانرژ منابع از میمستق  یاربردهاکدر هک ییهاستمیس

 تاس هزم روگاههاین یبرا هک ییدما از حرارت درجه محدوده نیا هکنند کیگراد استفاده م یدرجه سانت 150تا  20ن یب

 بخش 3 املش و نبوده برخوردار یادهیچیپ ینولوژکت از  ییگرمان یم زمیمستق ربرداک یهاستمیس. باشدیم ترنییپا

 :(1389فرد و شهاب،  )طاهری باشندیم یاساس

 آوردیم نیزم سطح به چاهها داخل از را آب هکد یلتو تمسیس. 

 ندکیم عیتوز هالوله داخل در را داغ آب هک لیتحو تمسیس. 

 گرداندیم بر یآب مخازن به دوباره را شده سرد آب هک دفع تمسیس. 

 از میمستق  استفاده موارد. کندیم استفاده میتقبه طور مس یین گرمایشور جهان از منابع زمک 72حال حاضر حدود  در

 :از عبارتند درصد به ایدن در دامکهر مصرف زانیوم ییگرما نیزم یانرژ
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 (%4.2) یصنعت یاربردهاک            (%20)ش یش و سرمایگرما

 (%28.8) هایماریدرمان ب         (%33) یحرارت یهاپمپ

 (%2.3) ریسا          (%7.5) یشاورزک

  (%4.2) یپرور یآبز

 :شودیم ارائه فوق موارد از یک در خصوص هر یادامه شرح مختصر در

 (یا ومنطقه یطیمح شیساختمانها )گرما شیگرما -2-3-4-1

مکانها را انجام  گرمایش و انتقال یافته ادارات ودرون ساختمانها به  یین گرمایزم گرمآب  ،ساختمانها شیگرمابرای 

گرمایش ز ا پس گرم آب برگشت مجدد. رودیمبکار  یحرارت مبدل ،باشد نامناسب آب شیمیایی تیفکیاگر . دهدیم

 آن یطیمح ستیز یآلودگ حالت است چون در این ییگرما نیزم یشیگرما ستمیس از مزایای اخل زمینمکانها به د

 .ابدییمکاهش 

 یبرا یاگستردهبه شکل  و پیدا شد گرم زیادی، آب گاز و نفت منابع کشف یبرا هایحفار زمان در ی زیادیشورهاکدر 

 و ا،یکآمر سلند،یا ی مانندیشورهاک در حال حاضر .و فرانسه مجارستان از جمله، ساختمانها بکارگرفته شد گرم کردن

 .(1390اقبالی، کنند )یم تهیه منابع زیرزمینی طریقاز را خود  یزکش مریگرما برای هزم ژاپن حرارت

 گرم کردن یک ولی برای د،شویم استفاده چاهی کت ییگرما نیزمسیستمهای از  ساختمان یک ایشگرم یبرا معموهً 

آب گرم  دمای. گرددیم استفاده شهر  از بخشی ای یساختمان واحد چند مایشگر یچاه برا ینا چندی یکاز  1 منطقه

 ،هانهیهز درصد 50 تا 30 یامنطقه شیگرما بکارگیریبا  .باشدیمتر یشا بیگراد یدرجه سانت 60ش یگرما یبرا هزم

اقبالی، شود )یم ییرفه جوص پروپان ای نفت ،تجهیزات الکتریکی نسبت به یحت و یعیطب گاز نسبت به استفاده از

1390). 

 ییگرما نیزم داغ آب. شودیمتهیه  ییگرما نیزمداغ  آب استفاده از با گرما ،ییگرما نیزم با انرژی شیگرما در روش

تزریق  ساختمان بداخل گرم آب این و دهدیم انتقال مجزا یهالوله داخل را به سیال گرما هک حرارتی مبدل داخل در

 مجدداً و گرم دوباره برگردانده شده، خود داخل زمین به ییگرما نیزم آب ،حرارتی مبدل اخلد با گذشتن از. شودیم

 .(1390اقبالی، است ) گرادیسانت 40-35 ییدما بازه در معموهً اتورهایراد از برگشت داده شده آب .گرددیممصرف 

  اهتیس یمیش منبع، یانرژ لیپتانس ال،یس یدما منبع، توسعه شامل خاص اربردک نیا یبرا منبع به مربوط مالحظات

                                                                                                                                                                        
1 District heating 


