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 خالصه

منبع جدیدی برای  تواند یمها  بهره برداری از انرژی زمین گرمایی به کمک شمع

عالوه  ها شمعی حرارتی، ها شمعها باشد. در  نیازهای سرمایش و گرمایش ساختمان

ای نقش  بر فراهم نمودن بستری برای انتقال حرارت، به عنوان یک عضو سازه

با توجه به مزایای . انتقال بارهای سازه به زمین را نیز بر عهده دارند

به عنوان یک منبع زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، انرژی زمین گرمایی سطحی 

شد. در این مقاله با مروری بر با از پتانسیل باالیی برخوردار میتجدید پذیر 

گذار بر این  ریتأث یپارامترهاها و  های حرارتی، جنبه ادبیات موضوعی شمع

های حرارتی،  سیستم از قبیل خصوصیات حرارتی شمع و زمین، خصوصیات پمپ

. پس ردیگ یمراندمان سیستم، وجود سفره آب زیرزمینی و ... مورد بررسی قرار 

 آوری فندهای طراحی موجود، به منظور درک رفتار این از پرداختن به استاندار

شود. به  در اجرا، عملکرد سیستم در مطالعات موردی انجام شده، ارزیابی می

شود. در انتها نیز به  برشمرده می آوری فن این طور کلی نکات مثبت و منفی

ف ی زیست محیطی، مصر ها های حرارتی با توجه به جنبه امکان سنجی کاربرد شمع

 .شود یمانرژی و شرایط اقلیم ایران پرداخته 
 

 .پذیر تجدید منبعسرمایش و گرمایش،  ،انرژی زمین گرمایی، شمعکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه . 1    

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است  چالش نیتر بزرگبحث تغییر اقلیم یکی از 

جهان در واقع رفتار امروز بشر بر شکل فردای  که پیش روی بشر قرار گرفته است.

های  ، کشورها و افراد مسئولیت یافتن راهها دولتگذار است. در این میان  ریتأث

 نیتر بزرگ ساختمان بخش اكنون دارند. هم بر عهدهکاهش تولید دی اکسید کربن را 

 بالغدر کشور،  9831 سال در خانگي بخش انرژي مصرف .باشد یم كشور در انرژي كننده مصرف
 نهایي مصرف كل از 6/44%معادل  سهمي كه بوده خام نفت معادل بشكه میلیون 9/424 بر

های پیش رو  در این زمینه یکی از گزینه .[9] گیرد مي بر در را این سال انرژي

. شمع باشد یمانرژی زمین گرمایی از جمله منابع تجدید پذیر انرژی  یریکارگ به

برداری از  ، بهرهپیای به عنوان  حرارتی المانی است که عالوه بر باربری سازه

 .سازد ممکن میانرژی زمین گرمایی را نیز 

شده است. مدار اول که به عنوان  یلتشک یاز سه مدار اصل یشمع حرارت یستمس

فصل . در باشد یمخاک ، ردیگ یممنبع حرارت در فصل زمستان مورد استفاده قرار 

شارژ  یو گرما برا کند عمل میچرخه به صورت معکوس  یننزول گرما ا یتابستان برا

دوم شامل مدار  مدار .شود یممنتقل  ینزم بهساختمان  یشو سرما ینزم یمجدد انرژ

 یالس ،آن یقکه از طر باشد یمشده در بتن شمع  یهجاذب تعب یها از لوله یا بسته

 ینسوم .دیآ یمخاک و ساختمان به چرخش در  انیم یتبادل انرژ یحامل حرارت برا

 یها یوارهکه در کف و د باشد یم یشو گرما یشسرما یها از لوله یا بسته ی شبکهمدار، 
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مدار دوم و  ینبه منظور باال بردن توان ب یحرارت یها پمپ. شود یم یهساختمان تعب

 ییزمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرما مدارنواع ا البته د.نیرگ یم سوم قرار

باز و  یکل، سیبسته افق یکل، سیبسته عمود یکلس استفاده در مدار دوم شامل قابل

 یها جاذبکه  باشد یممدار بسته  با یستمس، ترین نوع متداولشود که  میه یاچدر یکلس

توجه به با  .شوند یم یهتعب یعمود یا یدر گمانه به صورت افق مدار بسته یلوله ا

 یمسطح قابل توجه )برا یبه فضا یاز( و نیعمود یمدارها ی)برا یحفار یباال ینههز

 ز)اها  دال گسترده، شمعچون  یا اعضاء سازه بامدار بسته  یستم( سیافق یمدارها

 .شود یم ترکیب( 9116 سال از) یافراگمید یوارهای( و د9134 سال

 کارکرد کلی سیستم مروری بر . 2   

: شوند تقسیم می دو دستهبه حرارتی  یها شمعبهره برداری از  موجود برای های طرح

انرژی  ،حالت اول و حالت بهره برداری فصلی. درانرژی  ذخیرهو یا  حالت استخراج

. به عنوان مثال در کشورهای بسیار سرد و یخبندان ابدی یمتنها در یک جهت جریان 

در این حالت داشتن  که ییاستوابرای عمل گرمایش یا با هدف سرمایش در کشورهای 

مزیت محسوب هیدرولیکی باال  انیبا گراد یزمین با نفوذ پذیری باال و آب زیر زمین

انرژی در  ده شده است،نشان دا 9طور که در شکل  در حالت دوم همان. [2] شود یم

 شود. و در فصل زمستان استخراج می  فصل تابستان در زمین ذخیره

 

 

 ذخیره انرژی:  (b)،در زمستان : استخراج انرژی (a)عملکرد سیستم شمع حرارتی، 1شکل 

 .در تابستان

در مقایسه  دهیتن شیپو  بتنی مسلح یها شمعهای متداول،  در میان انواع شمع

گرما و  ی رهیذخوجود مزایای بسیار در ظرفیت باالی  ی واسطهبا سایر مصالح به 

. در واقع دنرس یمبه نظر  یمطلوب ی نهیگزقابلیت چشمگیر در انتقال حرارت، 

اگرچه در حال نوع بتنی بوده است.  ازحرارتی اجرا شده در دنیا  یها شمعاکثریت 

محیطی از  که در عین توجه به مسائل زیست دهیتن شیپهای بتنی  تر از شمع حاضر بیش

استفاده های بتنی مسلح  باشند، به عنوان جایگزین شمع کارایی باالتری برخوردار می

 یها شمع تر قیدقکوبشی یا پیش ساخته در مقایسه با تکنیک  یها شمعبه عالوه شود.  می

حرارتی کمتر مورد توجه  یها مبدل یکپارچگیبردن درجا به دلیل احتمال از بین 

  گیرند. قرار می

شده  قیتزر یسنگ یها ستوناز  آوری فن نیدر ا توان یم یذکر است که حت انیشا

 نیبازده زم یدارا یسنگ یها ستوناستفاده کرد. البته  زین مانیبا دوغاب س

 یمصرف مانیوابسته به دوغاب س اصوالا مسئله  نی[ و ا9هستند ] یکمتر ییگرما

کار  یها مبدل مخصوصاا منبع،  نیزم یحرارت یها مبدلمهم در  یا که خود مسئله باشد یم

 یها مبدلجز مهم در  کی مانی. به عالوه دوغاب سباشد یمشده در گمانه  گذاشته



 

3 

 

از نشت  یناش ینیرزمیآب ز یو از آلودگ باشد یم ها گمانهه در دش هیتعب یحرارت

 .کند یم یریجلوگ ها لولهاز  یاحتمال

اختصاریا به  از جنس پلی اتیلن با چگالی باال معموالا های جاذب  لوله
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PVC پلی ونیل کلراید یا به اختصار ، اما در گذشته لوله هایشوند یمساخته 
4

هم  

نسبت  ها لولهبتنی این  یها شمع. در اند گرفتهدر این زمینه مورد استفاده قرار 

. این فشار در رندیگ یمتسلیح ثابت شده و پیش از بتن ریزی تحت فشار قرار  به

و تا پایان  کردهمقابل فشار خارجی وارده به لوله از طرف بتن تازه مقاومت 

به  ها آنمتر و طول  میلی 22تا  24در حدود  ها لوله. قطر شود یمگیرش بتن حفظ 

شکل  حرارتی وارده وابسته است.های متفاوتی از جمله طول شمع و بار  پارامتر

 یها شکل. انواع باشد یم رگذاریتأثراندمان کلی سیستم  بر ماا یمستقنیز  ها لوله

 هیو شب یتجرب یها شیآزما نمایش داده شده است. 2شکل در های جاذب  لولهمرسوم 

 U یاز مدارها مؤثرترشکل  W یها د که مدارنده یانجام شده نشان م یعدد های یساز

 معموالا بابنابراین  .[8] دارند یباالتر ی تمام شده ی نهیکنند اما هز یشکل عمل م

شکل  U، از مدارهای ها لوله کارایی عالوه بری اقتصادی ها جنبه در نظر داشتن

 شود.  استفاده می

 

 ب های جاذ های مختلف لوله . شکل2شکل 

 ی انتقال و دریافت حرارت فهیوظسیال حامل حرارت تزریق شده درون لوله 

 تر بزرگکه بار سرمایشی به شدت  ییها ساختماناز/به زمین را به عهده دارد. در 

از آب در  یور بهرهما ، اباشد یم، استفاده از آب مناسب باشد یماز بار گرمایشی 

مناطق با آب و هوای سرد، در حالی که امکان یخ زدن سیال وجود دارد توصیه 

کولیگل یها بیترک مانندضد یخ  یها محلولدر این گونه مناطق . شود ینم
5

به آب   

 شوند. اضافه می

 

 انرژی زمین گرماییبرداشت . 3

این سیستم با هدف بهره برداری از بخش زیر سطحی زمین که شامل پتانسیل عظیمی 

گفت دو عامل اصلی  توان یماز انرژی زمین گرمایی پایدار است، طراحی شده است. 

عمقی از همچنین بزرگی دمای زمین و شامل  در بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

ل نخست بر گرادیان حرارتی بین محیط زیست عام .باشد یمثابت  کامالا زمین با دمای 

. تغییرات حرارت زیر شود یمگذار است که سبب تحریک انتقال حرارت  ریتأث ستمیسو 

ی  بازه. بدیهی است که باشد یمعمق و ظرفیت گرمایی خاک  ریتحت تأثزمین به شدت 

طور کلی زمین  . بهابدی یمتغییرات فصلی موثر بر دمای زمین با افزایش عمق کاهش 

 به سه بخش تقسیم نمود: توان یمعمق و دما  ی رابطهرا با توجه به 

 ( هم دما یرغبخش سطحی: )  2تا  8تا عمقی در حدود  معموالا این بخش که 

قابل توجه دما تحت تغییرات کوتاه مدت  یها نوساندارای  کند یمنفوذ  یمتر

در این ناحیه، دما با تغییر زمان و عمق مطابق تابع  .باشد یمپیرامون 

T(z,t)  ن که در آ کند یمتغییرT(t) ی حرارتی دمای خارجی  معرف بارهای چرخه

. این منطقه باشد یمبیانگر امواج حرارتی منتشر شده در عمق  T(z)ساالنه و 

ر حرارتی باید در نظ یها شمععمقی است که در محاسبات طراحی  نیتر یبحران

 .[4] باشد یممعرف یک موج سینوسی  ،9 ی رابطهگرفته شود. تابع دما، مطابق 

              (9)                                                                                                              

   (   )          
 (   ) (   (   
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   High Density Polyethelene  

4
  Poly Vinyl Chloride 

5
  Glycol 



 

4 

 

ی بیشترین دامنه   ی خاک، متوسط دمای سالیانه     باال  ی رابطهدر 

عمق  dعمقی است که دمای آن مورد بررسی قرار گرفته است،  zسالیانه، 

 .باشد یمفرکانس شعاعی ساالنه   های سالیانه و  میرایی نوسان

 ( یخنثبخش کم عمق ):  تغییرات فصلی  ریتحت تأثدما در این محدوده کمتر

اشباع، در ترازی در  ی درجهو نسبت به جنس خاک و  ردیگ یمپیرامون قرار 

ی  دمایی با رسیدن به ناحیه های . نوسانردیگ یممتری قرار  24تا  9حدود 

رسند، به طوری که  به دمای متوسط سالیانه می باا یتقرو  [4] شدهثابت  خنثی

)ارتفاع از سطح دریا(  h ریتحت تأثتنها  2ی  مقدار آن مطابق رابطه

 باشد. می

                                                                                                                                                  (2)                    

 ( بخش عمیق: )دما در این ناحیه در تمام طول سال پایدار است و  هم دما

یجی دما فرای این عمق نسبت متری قرار دارد. افزایش تدر 24تا  3در عمق 

متر  944به ازای هر  گراد یسانت ی درجه 8زمین به طور متوسط  ی هستهبه 

  .باشد یم

 باحرارتی هستند که  یها پمپشامل  زمین منبع، شیو گرماش یهاي سرما ستمیس

جمع آوری نموده و توسط سیال حامل  نیر زمیاستفاده از انرژي برق، گرما را از ز

 .کنند یمحرارت به ساختمان منتقل 

 

 انتقال حرارت در خاک .4

Hepbasli  رح عملکرد مبدل حرارتی قرار گرفته در معرض حرارت و به ش [2]و همکاران

چرا که بازده فرآیند انتقال حرارت به  پردازند یمجریان رطوبت در خاک اطراف 

  [6] و همکاران Rees. باشد یمجنس خاک، دما و درصد رطوبت  ریتحت تأثشدت 

انتقال حرارت در محیط متخلخل را به صورت سه مکانیسم رسانش
6

، همرفتی
7
و انتقال  

تبخیر ی نهفتهرمای گحرارت وابسته به تغییرات فاز آب یا همان 
8

 دانند یممحدود  

از حالت تشعشع معموالا که در این زمینه 
9
  .شود یمصرف نظر  

مکانیسم  نیتر عمدهکه در شرایط طبیعی، رسانش در مطالعات بسیاری بیان شده 

. در واقع رسانش گرمایی روندی است که در آن حرارت شود یمانتقال حرارت محسوب 

 Thomas .شود یمدیگر منتقل  ی نقطهد به محیط بدون هر گونه جنبش مشهو ی نقطهاز یک 

اشباع خاک  ی درجهمستقل از  اساساا که رسانش گرمایی  کنند یماضافه  Rees [7]و 

خاک از  ی توده. بدیهی است که رسانایی گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه باشد یم

در  تواند یم. مکانیسم همرفتی حرارتی باشند یمدر این زمینه های مهم  پارامتر

 ی اندازهد توجه قرار گیرد چرا که رسانش هیدرولیکی به ردرشت دانه مو یها خاک

را باالتری  نسبتاا جریان یافتن در خاک با سرعت  ی اجازهکافی بزرگ است که به آب 

بخار زمانی در نظر  ی نهفتهبدهد. مکانیسم گرمای ی ریزدانه ها خاکدر مقایسه با 

که انتقال حرارت ناشی از انتقال بخار در فضا و تغییر فاز وجود  شود یمگرفته 

، اما از ابدی یمذوب اگرچه گرمای زیادی انتقال -یزدگ خیداشته باشد. در روند 

 مکانیسم. [2] شود یمحرارتی زمین منبع اجتناب  یها مبدلبروز این روند در 

 .[3] خالصه شده است 9ها در جدول  انواع خاک یانتقال حرارت برا

 [3] ها انواع خاک یانتقال حرارت برا . مکانیسم1جدول 

 انتقال حرارت

 خاک غیر اشباع خاک اشباع

جریان بدون 

 آب زیرزمینی
با جریان آب 

 زیرزمینی
بدون جریان 

 آب زیرزمینی
با جریان آب 

 زیرزمینی

هدایت گرمایی 

 بخش جامد
Χ Χ Χ Χ 

همرفتی در بخش 

 سیال
- Χ - Χ 

 ی گرمای نهفته

 بخار
- - Χ Χ 

 

                                                 
6
  Conduction Heat 

7  Convection Heat 
8  Latent Heat of Vaporisation 
9
  Radiation Heat 



 

5 

 

از ( λ( و هدایت گرمایی )  خصوصیات حرارتی خاک شامل ظرفیت گرمایی حجمی )

 ها را این پارامتر توان نمیبل حصول هستند. شایان ذکر است که اق 4و  8ی  رابطه

 ترکیبات معدنی خاک در نظر گرفت. مجزا از

   (   )          (8)                                                    

                                                                         

           

λ  (   )                                                                                                                                        (4)  

بیانگر ترکیبات  "s"چگالی و اندیس  ρخاک،   ی گرمای ویژه c، این روابطدر 

بیانگر پارامتر تخلخل  nو  باشد یمبیانگر ترکیبات سیال  "f"و اندیس  خاک جامد

ی  های مبدل و ناحیه در واقع بیانگر نرخی گرمایی است که بین مدار λ. [1]باشد  می

های حرارتی مورد نیاز برای تولید  یابد. تعداد مبدل تقالی اطراف، انتقال میان

شوند.  انرژی مورد نیاز ساختمان با استفاده از پارامتر هدایت گرمایی تعیین می

نسبت به خاک خشک دارند  یشتریبه مراتب ب ییگرما یتمرطوب و اشباع ظرف یها خاک

 . [94] باشد یمابر کمتر از خاک اشباع بر 2 حدوداا خاک خشک  ییگرما یتهدا یراز

 

 سیستم شمع حرارتی معادالت حاکم بر .5

 یستمس یک یکیواکنش مکان یطور کل بهتوان گفت که  در رابطه با رفتار شمع می

 معیار گسیختگی در چارچوب معادله رفتاری حاکم بر، یمعادالت تعادل، سازگار یدبا

حرارت بر واکنش  یان،ماین . در یدرا ارضا نما یمرز یطدهنده و شرا یلمواد تشک

از  εth یشکل حرارت ییرمقدار تغ .استگذار  ریشدت تأثبه  یحرارت یها شمع یکیمکان

قابل محاسبه  2 یرابطهمطابق  ،TΔدما  ییرو تغ α یانبساط حرارت یبحاصل ضرب ضر

 ی کل که به واسطه شکل  ییرتغ یقاز تفر 6 ی رابطه مطابق    یکشکل االست ییراست. تغ

قابل  یشکل حرارت  ییراست و تغ شدهحاصل  یا سازه یستمس یکیاستات یبارگذار

  محاسبه است.

        (2)                                                              

                                                                         

                           

        (6)                                                             

                                                                         

                          

 ییرشود، تغ یم یریتوسط خاک جلوگ یشمع بتن یجانب ییجابجا ازکه  ییآنجا از

 یها مکان ییردهد. تغ یشمع رخ م یمحور عمود یبه طور عمده در راستا یمکان حرارت

اصطکاک  ریتحت تأثو به شدت  یرندگ یدر عمق صورت نم یکنواختبه صورت  یعمود

عالوه بر  یحرارت شکل تغییر .دنباش یشده در محل تماس شمع با خاک م یجبس یجانب

مکان رو به باال و تنش  ییرو خاک، تغ شمعشمع در محل تماس  یاصطکاک جانب یشافزا

 ینب ی رابطه کند. یم یجادا رو سازهو  یبتن یها را در محل تماس شمع یاضاف یفشار

در  zشکل در عمق مشخص  ییرو تغ   شده  یجبس یاصطکاک جانب، Qی محور یروین

بتن  ی ستیسیتهمدول اال      روابط  ینا در .[99] داده شده است 3و  7 یها رابطه

 باشد. یسطح مقطع شمع در عمق مشخص م   سطح مقطع شمع و  Aشمع، 

 ( )    ( )      (7)                                                         

                                                                         

                 

  ( )  
 ( )

  ( )
 
      

  ( )

   ( )

  
(3)                                                   

                                                                         

                                                                          

                                                                        

با اجرا شده ساختمان چهار طبقه  یکی در جا در ها یشحاصل از آزما یجنتا

 ییرکه تغ دهند مینشان  یسدر لوزان سوئ یفناور ی موسسهشمع در  7استفاده از 

در . [92]است شده  kN 944در حدود  یارب یشباعث افزا 9℃ ی به اندازه یحرارت

را  یکیاست که تنها بار مکان یشمع یدو برابر بار محور یکل بار محور این شمع

 .سفت قرار داشته است یارکه نوک شمع در ماسه سنگ بس یدر حال کند یمتحمل 
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انرژی زمین  یها ستمیس ی نهیبهکه به منظور کارکرد  اند دادهمطالعات نشان 

اگر میان  در واقع. باشد یمگرمایی، در نظر گرفتن تعادل بلند مدت انرژی الزامی 

گرمایش فراهم شده تعادل برقرار باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد. گرچه  سرمایش و

زمانی برای  ی بازهحرارتی روند بازیابی طبیعی که نیازمند یک  یها مبدلبا وجود 

اضافه  Brandl[2] . افتد یم ریتأخ، به باشد یمدست یافتن به شرایط دمایی اولیه 

های حرارتی تا زمانی که  پی توسطبه وجود آمده  ییهای دما کند که اگرچه نوسان می

گراد باقی بماند، مشکلی برای خاک پیرامون نخواهد  ی سانتی درجه دودما باالتر از 

خطر شرایط  ریتحت تأثتواند خاک را به شدت  داشت، اما سرمایش کمتر از این دما می

  دهد. ذوب قرار -زدگی یخ

 ی مطابق رابطه ،ینامیکترمود یانرژ یستگیحرارت در خاک از قانون پا انتقال

نشان داده  98 تا 94 در روابط یزها ن انواع خاک یانرژ یستگیپا کند. می تبعیت 1

   .[3] شده است

   
  

  
   ⃗                                                                                                                                             (1)    

 :یرزمینیآب ز یاناشباع بدون وجود جر یها خاک برای

      (94)                                                                                                                                                                    

  
  

  
    (        ) 

 :یرزمینیآب ز یاناشباع در صورت وجود جر یها خاک برای

   
  

  
                         (        )       (99 )                               

                                                                          

          

 : یرزمینیآب ز یاناشباع بدون وجود جر یرغ یها خاک برای

      (92          )                                                                                                      

  
  

  
     (        )       (               )              

 :یرزمینیآب ز یاناشباع در صورت وجود جر یرغ یها خاک برای

      (98 )                                                             

      
  

  
                         (        )       (               )        

 یتهدا k، مقدار آب  ، آب یدما راتییتغ Tشار حرارتی،   ⃗ در این روابط 

گرمای نهفته    و انتشار بخار هم دما        ، ( مکشheadارتفاع )،  ψ، یدرولیکیه

 باشد. بخار می

های حرارتی زمین  زیادی بر پتانسیل عملکرد مبدل ریتأثجریان آب زیرزمینی 

و  Reesو  [98]و همکاران  Diaoگرمایی در طول فرآیند انتقال حرارت دارد. 

به بررسی حرکت آب تحت تغییر درجه حرارت در محیط متخلخل پرداخته  [6]همکاران 

و در طراحی لحاظ  های زیرزمینی قابل توجه باشند دهند که اگر جریان و اخطار می

 شایان ذکر استناسازگاری بر سیستم به جای بگذارند.  راتیتأث، ممکن است نگردند

حرارت در هوا  انتقالهای  رخبرابر ن 24های انتقال حرارت در آب حداقل  که نرخ

تی ر. به عبارتی جریان آب زیرزمینی به طور کلی به سود عملکرد حرا[7]د نباش می

های  باشد چرا که باعث تعدیل دمای سیال در چرخه های حرارتی زمین منبع می مبدل

ستین دلیل این منفعت شود. حرکت آب زیرزمینی تحت دما نخ سرمایش و گرمایش می

 کند. ذاتی است، زیرا که حرارت موجود در اطراف شمع را متعادل می

 

 طراحیمالحظات  .6

ی انرژی زمین گرمایی و محیط اطراف )خاک و سنگ( شامل ها ستمیسانتقال حرارت بین 

که نیازمند درک صحیح از کارایی سیستم  شود یمهای پیچیده  ای از فرآیند مجموعه

که هر کدام  ردیگ یمهای مختلف زمین شناسی قرار  دارد. در عمل سیستم در میان الیه

. در واقع دهند یمخصوصیات حرارتی و پتانسیل گرمایی متفاوتی از خود نشان 

ی ها یژگیوتوانایی یک مبدل حرارتی قائم در تبادل با محیط اطراف به عواملی چون 

ی زیرزمینی و سایر شرایط منطقه وابسته است. به عالوه ها آبزمین شناسی، خصوصیات 

آن بر خصوصیات حرارتی، جریان آب  ریتأثتوزیع دمای زمین، درصد رطوبت خاک و 

بسزایی دارد.  ریتأث آنی و ذوب احتمالی در خاک بر عملکرد زدگ خزیرزمینی و ی
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ی منطقه، شرایط  خچهیتاری حرارتی زمین، ها یژگیودرک مناسب پیچیدگی  بنابراین

 آب زیرزمینی از اهمیت باالیی برخوردار است. راتیتأثاقلیمی و 

های سرمایشی و گرمایشی  ترین گام طراحی اطالع از تراکم و ویژگی نخستین و مهم

کنند که یک سیستم تک جهتی مورد  باشد. این جزئیات تعیین می مطلوب ساختمان می

ی  های مطلوب خاک برای راندمان بهینه ویژگی .)فصلی( یستم دو جهتینیاز است یا س

باشد و اینکه آیا سیستم به تنهایی قادر به برآورده نمودن  سیستم در چه حد می

باشد. همگام با طراحی مرسوم شمع،  یا محتاج بخش کمکی می استهای ساختمان  نیاز

ی ژئوتکنیکی منطقه که شامل  های سیستم باید با بررسی گسترده ارزیابی نیازمندی

 شود، همراه شود. جزئیات زیر می

 (و ... فیل سطحی و تعیین عمق سنگ بستروشناسی )پر های زمین الیه 

 های هیدرولیکی ی، نسبت تخلخل، ویژگیهای ژئوتکنیکی )درصد رطوبت، چگال ویژگی ،

 ارامترهای مقاومتی و ...(پ

 های زمین گرمایی )رسانایی گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه در دماهای مختلف،  ویژگی

 های حرارتی و ...( توزیع دمای زمین منطقه، وجود گرادیان

 هت جریان های سطح آب، سرعت و ج های آب زیرزمینی )عمق آب زیرزمینی، نوسان ویژگی

 و ...(

وات گرمایش  ها، هر یک کیلو در حالت کلی با توجه به جنس خاک و عمق جاذب

متر مربع بتن در  24 یا اشباع خاک ابدر تماس بتن  متر مربع 24 ازمندین باا یتقر

با  ستمیمان سدران .[94]باشد  ی آب زیرزمینی می یا سفره ی خشک ماسهتماس با 

COP ییکارا بیاستفاده از ضر
10

)نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی( ارزیابی  

کند که از یک واحد انرژی الکتریکی ورودی چقدر گرما  در واقع بیان می شود که می

 شود. در نظر گرفته می چهارتا  دوی  در بازه معموالا  COPها  شود. در طراحی حاصل می

ترین استاندارد موجود شامل  جامع VDI 4640 [92] یاستاندارد طراحی آلمان

باشد. در بخش دوم به خصوص  میالدی می 2444تا  2444 منتشر شده از سال ،چهار بخش

شود،  های حرارتی نیز می های حرارتی زمین منبع که شامل سیستم شمع به بحث مبدل

IGSHPAها شامل راهنمای  پرداخته شده است. سایر رهنمود
11

شود که هم اکنون  می 

راهنمای » از و [96]گیرد  و انگلیس قرار می امریکا مانکارانیپی  مورد استفاده

 .[97] شود بهره برده میدر امریکا، انگلستان و کانادا  «مبدل حرارتی های سیستم

 

 جهانی مطالعات موردی انجام شده در سطح .7

آب  نیتأمگرمایش و سرمایش فضاهای خانگی و تجاری و  آوری فنترین کاربرد این  مرسوم

ها،  ها، هتل ها، مدارس، فروشگاه باشد. این تجهیزات قابل استفاده در اداره گرم می

 یو صنعت کشاورزا ه ها، پل ها، جاده ها، گلخانه تونل ،های نظامی مراکز ورزشی، مجموعه

ای از  از نظر سازه قبالا دارند که هایی کاربرد  های حرارتی در ساختمان باشند. شمع می

های  ها استفاده شده است. اتریش، سوئیس و آلمان به عنوان کشور شمعی در آن پی

 توان یم نهیزم نیدر ا شیبزرگ اتر یها از پروژه شوند. پیشرو در این زمینه محسوب می

 یها از خانه یاریدر بس آوری فن نیا اشاره کرد. Uniqaو برج  Lainzerتونل  ی به پروژه

 توان یم سیها در سوئ پروژه نیا نیتر بزرگاجرا شده است. از  سیدر کشور سوئ یمسکون

اشاره   Dock Midfield                   و فرودگاه سیسوئ آوری فنفدرال  ی به موسسه

سرمایش و  نیتأمبه منظور  شمع 844شمع اجرا شده،  444در این فرودگاه از  کرد.

. ارزیابی عملکرد این پروژه نشان [93, 92] اند گشتهگرمایش به شمع حرارتی تبدیل 

 944( و MWh/year 2744%گرمایش ساالنه )حدود  تقاضای 38دهد که پمپ حرارتی % می

کند. راندمان این سیستم  می نیتأم( را MWh/year 9244تقاضای سرمایش ساالنه )حدود 

 یالملل نیمرکز ب. [93]ساله بوده است  هشتی  و دارای بازگشت سرمایه پنجبیش از 

 یتقاضا 24% نیتأمرا به منظور  یشمع حرارت 244 زی)آلمان( ن نیبرل یدیخورش

 رینظ کشورها ریسا. [91] به کار برده است شیسرما یتقاضا 944و % شیگرما

 زین ، ایران و...کانادا، ، نروژدفرانسه، لهستان، سوئ ک،یهلند، بلژ ،انگلستان

 .اند گرفتهر را به کا آوری فن نیا

 9834از سال  ییزمین گرما یپمپ حرارت یبر رو ای مطالعه گسترده یراندر ا

های  های جاذب و پمپ لوله ای با های سازه الماناگرچه در ایران تا کنون  گردید. آغاز

های جاذب  انواع لوله کاربرداز  آمده به دستتجربیات  ، امااند نشده ترکیبحرارتی 
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ولین پروژه پمپ حرارتی زمین گرمایی در سال ا. باشد قابل توجه میو پمپ حرارتی 

 یها یانرژنو در معاونت امور انرژی وزارت نیرو و سازمان  یها یانرژدر دفتر  9832

)سانا( با همکاری مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان  نو ایران

ات علمی و در این پروژه مقرر گردید ضمن جمع آوری اطالع .شرقی تعریف گردید

استانداردها در این زمینه، نسبت به تغییر یک دستگاه کولر گازی به یک دستگاه 

و نصب آن در شهر تبریز  ی افقی های بسته همراه با مدار پمپ حرارتی زمین گرمایی

با تغییر دستگاه به یک پمپ حرارتی زمین گرمایی در زمان راه اندازی  .اقدام شود

ی  ی موفق پروژه پس از تجربه .کاهش داده شد 84%دستگاه، میزان مصرف برق در حدود 

، (9838رشت )(، 9832(، طالقان )9834) مشکین شهرهای مشابهی در  تبریز، پروژه

احداث سیستم پمپ . [24] شد ز اجرا( نی9814( و قم )9836) بندرعباس(، 9832) اهواز

منجر ق بر از شبکه مستقل منازل یطالقان برا یدر خانه خورشید ییزمین گرما یحرارت

 .گردید 64% در حدودبه صرفه جویی 

 

 آوری فنهای  مزایا و محدودیت .8

ترین مزیت زیست محیطی این سیستم کاهش مصرف سوخت فسیلی و استفاده از منبع  مهم

درصد بوده  444تا  844باشد. به عالوه راندمان این سیستم  می ریپذ دیتجدانرژی 

 یکر ی هو به ازا (راندمان درصد 13ا ی بگاز یها ستمیس نیتر مدرنبا  سهیدر مقا)

در  .وجود داردمصرف  ییدالر صرفه جو چهارتا  سهتم، ین سیسدر ا یبرق مصرف دالر

 .دهد یمرا انجام  شیسرما ش ویستم گرمایار دو سکستم منفرد، یواقع یك س

ها  و این سیستمد رس می 34تا % ها ستمیس نایدر پتانسیل کاهش انتشار کربن 

. [29]کنند  مصرف می ،در گرمایش 24تا % 84انرژی کمتری در سرمایش و  44% تا 24

در تمام شرایط زمین برخوردار است و به  باا یتقراز قابلیت سازگاری  آوری فناین 

شود. از سایر مزایای ذکر شده در مطالعات  استفاده در مناطق شهری محدود نمی

، عدم بروز تراوش در سقف و ها پنکهتوان به آلودگی صوتی کمتر ناشی از غیبت  می

 ایمنی باالی ناشی از عدم وجود گازهای قابل اشتعال اشاره کرد. 

های   آوری فندر رابطه با  مخصوصاا انند هر سیستم انرژی دیگر، از سوی دیگر م

کند که در  ذکر می Brandl  [8] .هایی نیز در این سیستم وجود دارد نوین، محدودیت

های اساسی دما در طول سال، راندمان پمپ حرارتی و  صورت به وجود آمدن نوسان

ی خشک تشکیل  یابد. به عالوه اگر خاک محل از شن و ماسه های جاذب کاهش می سیستم

هایی با مساحت بیشتر مورد نیاز هستند  بیشتر و جاذب با طولهایی  شده باشد، شمع

شود. اگر این سیستم در اقلیمی اجرا شود که امکان وقوع  نه میکه سبب افزایش هزی

الزامی است که خود  خیضد زدگی در خاک وجود داشته باشد، استفاده از محلول  یخ

تواند سبب بروز مشکل شود،  شود. مورد دیگر که می سبب افزایش پتانسیل تراوش می

ظ تعادل در راستای باشد. حف ی گرما می نیاز به تعادل در استخراج و ذخیره

بر زدن سیستم، الزامی  اطمینان از عملکرد سیستم در بلند مدت و جلوگیری از میان

های جریان  باشد. به عالوه در صورت نصب، استفاده یا طراحی نامناسب، نرخ می

توان انتظار داشت که  نامطلوب، تراوش درون سیستم و تبادل دمای ناکافی را می

در بخش  خواهد شد. تر کم رنگبیشتر، این مشکل روز به روز  البته با کسب تجربیات

نظری کامل است که بتواند با در نظر  مدل کیترین محدودیت، عدم وجود  طراحی مهم

ها  ، کارایی سیستم را پیش بینی کند. اغلب مدلرگذاریتأثهای  گرفتن تمام پارامتر

یط خاک و سنگ را به طور ی زمین شناسی، شرا به دلیل ضعف در اعمال شرایط پیچیده

 گیرند.  کامل در نظر نمی

  

 و جمع بندی گیری نتیجه .9

محیطی و  های انرژی زمین گرمایی با مزایای اقتصادی، زیست پیاده سازی سیستم

های طراحی،  اجتماعی بسیاری همراه است و این مزایا با پیشرفت تجهیزات و روش

های حرارتی،  های حاوی مبدل حرارتی و گمانهی شمع  شوند. در مقایسه تر می گسترده

ی  ی اولیه ی ظرفیت گرمایی باالتر، بودجه های حرارتی با عرضه توان گفت که شمع می

ی عملکرد پایین  ی اولیه نیز با توجه به هزینه د. به عالوه بودجهنکمتری نیاز دار

های  سیستم های انرژی زمین گرمایی در مقایسه با شود. سیستم سیستم متعادل می

آید که  های اساسی در بلند مدت به حساب می جویی مرسوم به عنوان یک سیستم با صرفه

های انرژی دارای  و قیمت سازه ریزهای  های زمین، ویژگی با توجه به شرایط الیه

  باشند. سال می دهتا  پنجی  زمان برگشت سرمایه

 یرطوبت از کولرها دلیل باال بودن دما وه کشور ب جنوب در مناطق شمال و

ها  ساختمان یشسرما نیتأمجهت  ،هستند ی پرمصرفبرق یلکه از جمله وسا یگاز

 ی،گاز یاز چیلرها، بخار کشور، ها در ساختمان برخیشود. همچنین در  یاستفاده م
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 ینییپا راندمان یدارا یانرژ یو ... که هر کدام ضمن مصرف باال یبرق یها یبخار

 یها ستمیسع در واق. شود یممورد نیاز استفاده  ین گرمانمود نیتأمهستند، جهت 

 که ندیآ یمشمار ه پرمصرف ب یلدر کشور از جمله وسا یشیو گرما یشیسرما متداول

 یشو سرما یشگرما نیتأمکه قابلیت  ییزمین گرما یحرارت یگزینی پمپبا جا توان می

 شایانکمک دارند،  74 %تا  24ی در حدود ها را با کاهش مصرف برق محیط ساختمان

  .به کاهش مصرف برق در کشور نمود یتوجه
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