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  چکیده

سازي انرژي جالب آنها را براي ذخیرهباشند. فراوانی و پراکندگی این ساختارها دهنده آب میهاي آب زیرزمینی) ساختارهاي متخلخلی هستند که محتوي و انتقال(سفرهاکیفرها 
 باشند.ناپذیر رسی محدود شده و از آب، اشباع میهاي نفوذهاي آب زیرزمینی محبوس که از باال و پایین توسط الیهنماید؛ بویژه سفرهتوجه می

برداري سه نوع بهره مع مسکونی در تهران در نظر گرفته شده است.یک اکیفر محبوس با سرعت آب زیرزمینی بسیار پایین جهت تأمین نیازهاي سرمایشی و گرمایشی یک مجت
-ذخیرهشده است. این موارد شامل استفاده تنها از  بررسیدر اکیفر براي تامین نیاز گرمایشی و سرمایشی ساالنه مجتمع  حرارتی سازي فصلی انرژيمختلف جهت استفاده از ذخیره

ی اقتصادي از بوده است. براي ارزیابآن با کلکتورهاي خورشیدي جهت گرمایش و تلفیق آن با پمپ حرارتی جهت سرمایش و گرمایش  براي سرمایش، تلفیقسازي انرژي در اکیفر 
 هاي مختلف، استفادهبرداريمحیطی بکار گرفته شده است. نتایج نشان دادند که از بین بهرهبراي ارزیابی زیسترت اسکرین روش ارزیابی چرخه عمر استفاده شده است. نرم افزار 

-ذخیرههمچنین تلفیق دالر) بوده است.  16000سال) و کمترین میزان هزینه چرخه عمر( 41/2براي سرمایش داراي کمترین بازگشت سرمایه(سازي انرژي در اکیفر ذخیرهاز  تنها
 تن در سال) را داشته است. 359اکسید کربن(تولید گاز ديبا پمپ حرارتی براي تأمین نیاز سرمایشی و گرمایشی کمترین میزان سازي انرژي در اکیفر 
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Abstract  
The Aquifers are underground porous formations containing water. Confined aquifers are surrounded by impermeable layers on top and 
bottom, called cap rocks and bed rocks. These aquifers are suitable for seasonal thermal energy storage. 
A confined aquifer with a very low groundwater flow velocity was considered to meet the annual cooling and heating energy needs of a 
residential complex located in Tehran, Iran. 
Three different alternatives of aquifer thermal energy storage (ATES) were employed to meet the heating/cooling demands of the complex. 
These alternatives were: using ATES for cooling alone, employing flat plate solar energy collectors for heating alone and employing a heat 
pump for cooling and heating. For the economical evaluation of the alternatives, a life cycle cost analysis was employed. For the 
environmental evaluation, Ret Screen software was employed. For the three considered operational alternatives, using ATES for cooling 
alone had the minimum payback period time of 2.41 year and life cycle cost of $16000. In the environmental consideration of the three 
alternatives, coupling of ATES with heat pump for cooling and heating had the minimum of CO2 generation, corresponding to 359 tons/year. 
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 مقدمه  -1
در کشورهاي  1ايها در مصرف انرژي و تولید گازهاي گلخانهسهم ساختمان

% از این مقدار براي سرمایش و گرمایش 55% است که 40توسعه یافته حدود 

1. Green House Gas(GHG) 

اي توسط مربوط به انتشار گازهاي گلخانههاي شود. کاهش آلودگیمصرف می
المللی است. بهمین هاي بینهاي باالي سیاستبخش مسکن جزء اولویت

هاي زیادي براي این کار وجود دارد، این حلدلیل و به دلیل اینکه راه
 ].1[شده استهاي انرژي مؤثر ها منجر به بهبود سیستمستاسی
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محیطی، بخش مسکن نیاز به زیست هايبراي کاهش مصرف انرژي و آالینده
هایی ها استفاده از سیستمحلیکی از راه هایی با کمترین قیمت دارد.کاربري

هاي سرمایش و گرمایش معمولی است. با منابع انرژي نو به جاي سیستم
انرژي به لحاظ فنی و اقتصادي یک جایگزین مطمئن براي زیرزمینی ذخیره 
 ].4-2باشد[معمولی میهاي گرمایش و سرمایش سیستم

شده در زیر گرمایی که در آن از حرارت ذخیرههاي زمیناستفاده از سیستم
] 8-5ها در ایاالت متحده[زمین براي سرمایش و یا گرمایش ساختمان

شود از سال ] استفاده می18-15] و سایر کشورها[14-9کشورهاي اروپایی[
بدلیل کاهش  1ي انرژي حرارتیسازشروع شد. اخیراً استفاده از ذخیره 1970

-]. سیستم15هاي فسیلی و تخریب الیه ازن مرسوم شده است[منابع سوخت
 3و بسته 2عموماً به دو بخش سیستم بازسازي انرژي حرارتی ذخیرههاي 

سیستم باز(ذخیره سازي انرژي در شوند. بدلیل اینکه در بندي میتقسیم
داراي ظرفیت نیز تفاده شده و آب از آب زیرزمینی بصورت مستقیم اس اکیفر)

به داراي کارایی بیشتري نسبت  این سیستمگرمایی باالیی است، بنابراین 
آلودگی و تخریب آب  ،ذخیره سازي انرژي در اکیفرباشد. در می سیستم بسته

اي حرکت کرده و پس زیرزمینی حداقل است، چرا که آب در داخل مدار بسته
-داخل ساختمان دوباره به داخل اکیفر تزریق میاز تبادل حرارت با فضاي 

 ].16شود[
] ارزیابی اقتصادي اکیفري را که از طریق 19[ شارماو  ستیا، 2007در سال 

اند. کرد، انجام دادهمبدل حرارتی سرمایش و گرمایش یک گلخانه را فراهم می
سال بوده که در مقایسه با سیستم  5/3زمان بازگشت سرمایه این سیستم 

سال است بسیار مقرون به صرفه است. آنها  7سرمایه آن  تعمولی که بازگشم
-اند، روش ترمواکونومیک را بکار گرفته] که انجام داده20در تحقیق دیگري[

 بستهیک سیستم  4] با استفاده از روش هزینه چرخه عمر1[دافی و گیناند. 
 6و عملیاتی 5ايمایههاي سراند. آنها هزینهرا از دیدگاه اقتصادي بررسی کرده

و  ونهوندتاند. برداري را مطرح کردهرا لحاظ کرده و سناریوهاي مختلف بهره
سیستم ذخیره سازي برداري از یک ] ارزیابی اقتصادي بهره21[ همکاران

مطبوع یک بیمارستان در بلژیک انجام داده و به را براي تهویهانرژي در اکیفر 
 اند.سال رسیده 9/3بازگشت سرمایه 

سنجی بر مبناي هزینه چرخه عمر امکان ه] یک مطالع22[همکاران و  ژوا
-انجام داده 8و با استفاده از روش مونت کارلو 7هاي حرارتی منبع زمینیپمپ

در مقایسه با سیستم معمولی ارجحیت  این سیستماند که اند. آنها دریافته
-براي ساختمان ] سیستم آب گرم خورشیدي را23[همکاران و  هانگدارد. 

هاي مسکونی آمریکا از سه دیدگاه انرژي، اگزرژي و اقتصادي مورد مطالعه 
اند. آنها همچنین دو نوع کلکتور(صفحه تخت و لوله خأل) را بررسی قرار داده

اند که سیستم آب گرم خورشیدي صفحه تخت کرده و به این نتیجه رسیده
گیرد، بهترین عملکرد میکه از یک هیتر کمکی با سوخت گاز طبیعی کمک 

هاي ] سیستم24[همکاران و  کگلها دارد. را در بین تمامی کلکتورها و مکان
مختلف پمپ حرارتی با منابع انرژي تجدیدپذیر در اقلیم کانادا را با تحلیل 

سازي و تحلیل اند. پس از بهینههزینه چرخه عمر مورد مطالعه قرار داده
ال، مشخص گردیده است که پمپ حرارتی س 20هزینه چرخه عمر به مدت 

 هوایی به لحاظ اقتصادي بسیار ارزشمند است.

1. Thermal Energy Storage 
2. Aquifer Thermal Energy Storage(ATES) 
3.  Borehole Thermal Energy Storage(BTES) 
4. Life Cycle Cost(LCC) 
5. Capital Cost 
6. Operational Cost 
7. Ground Source Heat Pumps(GSHPs) 
8. Monte Carlo 

-ارزیابی اقتصادي و زیستهاي صورت گرفته، با این وجود و طبق بررسی
برداري و سازي در اکیفر براي آلترناتیوهاي مختلف بهرهذخیرهسیستممحیطی 

ه است. اهداف این صورت نگرفت هاي انرژي دیگردر حالت تلفیق با سیستم
 باشند:تحقیق متنوع بوده و شامل موارد زیر می

سازي مناسب انرژي در اکیفر جهت طراحی یک سیستم ذخیره •
تأمین نیازهاي سرمایشی و گرمایشی یک مجتمع مسکونی در 

 تهران.
سازي انرژي در اکیفر و ارزیابی مدلسازي عددي ذخیره •

 ترمودینامیکی.
سازي برداري از ذخیرهمختلف بهرهابی عملکرد سه حالت یارز •

 هاي انرژي دیگر.با سیستم آن انرژي در اکیفر و تلفیق
 برداري.هاي مختلف بهرهمحیطی حالتارزیابی اقتصادي و زیست •
 استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر براي تحلیل اقتصادي. •

 
 مجتمع مسکونی مورد مطالعه -2

 مشخصات ساختمان -2-1
بلوکه و چهار طبقه در منطقه پونک تهران انتخاب  10یک مجتمع مسکونی 

واحد آپارتمان بوده و کل مساحت زیربنا  رشده است. هر طبقه شامل چها
 متر مربع است. 12800

 نیاز حرارتی و برودتی ساالنه مجتمع مسکونی -2-2
استفاده   9براي تخمین نیازهاي حرارتی و برودتی ساختمان از نرم افزار کریر

افزار کریر ارائه بارهاي حرارتی و هاي مهم نرمیکی از ویژگیشده است. 
باشد. از آنجا که یکی از اهداف پروژه برودتی ساختمان بصورت ساعتی می

سازي در داخل حاضر تأمین نیاز حرارتی و برودتی بوسیله سیستم ذخیره
ف افزار کریر کمک شایانی در جهت نیل به هداکیفر است؛ لذا این قابلیت نرم

نماید. بارهاي حرارتی و برودتی ساختمان(یک بلوك) مورد نظر مذکور می
هاي مختلف بدست پس از مدلسازي با کریر به صورت ساعتی و در طی ماه

 د.نآیمی
هاي سال، بار پیک حرارتی هاي مختلف ماهپس از تعیین میزان بار در ساعت

 -تیر -ماه(خرداد 4ش هاي نیاز به سرمایشود. تعداد ماهو برودتی مشخص می
اسفند) است.  -بهمن -دي -ماه(آذر 4شهریور) و نیاز به گرمایش نیز  -مرداد

میزان انرژي مورد نیاز برودتی و حرارتی مجتمع با توجه به میزان کارکرد 
-بدست می تراژول 9/1و  7/8سیستم سرمایشی و گرمایشی به ترتیب برابر 

ز نیاز حرارتی است، بنابراین طراحی . از آنجا که نیاز برودتی بیشتر اآید
 شود.سازي بر مبناي تأمین نیاز برودتی انجام میسیستم ذخیره

 برداريآلترناتیوهاي مختلف بهره -3

 10سرمایش مستقیم -3-1
یا فقط از حرارت/برودت زیر زمین استفاده  ذخیره سازي انرژي در اکیفردر  

شود و یا اینکه حرارت/برودت از یک منبع خارجی به داخل اکیفر منتقل می
سیستم نیازمند  حالتشود. در هر دو شده و در مرحله بعد از آن استفاده می

هاي حرارتی انتقال است تا آب زیر زمین را به مبدل 11هاي استخراجیچاه
ي ساختمان دهد. در تابستان معموالً سرمایش مستقیم از طریق زیرزمین برا

9. Carrier 
10. Direct Cooling(DC) 
11. Production Wells  

                                                           

                                                           



 

شود فراهم شده و آب گرم خروجی ساختمان دوباره به داخل اکیفر تزریق می
کن سرد شده و ذخیره گردد. در هر تا در زمستان با استفاده از برج خنک

گونه آلودگی است. با گذشت زمان تعادل شده عاري از هرحالت آب استفاده
در واقع کارکرد مستقیم  شود. این کارکردگرمایی در داخل اکیفر برقرار می

براي تأمین نیاز سرمایشی ساختمان  ذخیره سازي انرژي در اکیفراستفاده از 
 ).1مورد نظر است(شکل

 

 

 

 
  سرمایش مستقیم 1 شکل

سازي در اکیفر براي سرمایش و استفاده از تلفیق پمپ حرارتی و ذخیره -3-2
  گرمایش

 2 تلفیقی با پمپ حرارتی در شکل ذخیره سازي انرژي در اکیفرسیستم 
همانند  ،در این سیستم در فصل تابستانسرمایش نشان داده شده است. 

سیستم تهویه گیرد. آب خروجی از آلترناتیو سرمایش مستقیم صورت می
شود. مطبوع ساختمان که داراي دماي باالتري است در زیر زمین ذخیره می

بخشی از این آب در فصل زمستان به عنوان منبع حرارتی دما پایین براي 
شود تا در پمپ حرارتی عمل کرده و پس از افت دما در اکیفر ذخیره می

گر در زمستان از تابستان براي سرمایش مورد استفاده واقع شود. بخش دی
 شود.کن سرد میطریق برج خنک

-در برخی مناطق بدلیل شرایط آب وهوایی دماي آب در خروجی برج خنک
کن شده توسط برج خنکرسد. بنابراین آب سردکن به محدوده مورد نظر نمی

تواند در تابستان براي سرمایش استفاده گردد. این آب به عنوان منبع نمی
 شود.براي چیلر مورد استفاده واقع میحرارتی دما باال 

 

 
 سازي انرژي در اکیفر و پمپ حرارتی براي گرمایشتلفیق ذخیره 2 شکل

 

 
 

 سازي انرژي خورشید در اکیفر براي گرمایشذخیره 3 شکل 

  سازي انرژي خورشید براي گرمایشذخیره -3-3
را  ذخیره سازي انرژي در اکیفرشماتیک سیستم تلفیقی خورشیدي/ 3شکل 

آوري دهد. در این سیستم انرژي خورشیدي در طول فصل گرم جمعنشان می
داخل اکیفر ذخیره شده و در طول فصل سرد براي گرمایش استفاده و در 

 شود.می

 مدلسازي -4

 معادالت حاکم -4-1
 یرزمینیآب ز یانجرالگوي محاسبه  یازمندن ترموهیدرولیکی یلو تحل یهتجز

است. در این بخش اصول  اطراف آن يهایهو ال اکیفرحرارت در  درجه و
تئوري حاکم بر جریان آب و انتقال حرارت براي محاسبات دما در داخل اکیفر 

شده جریان و دما بصورت معادالت دیفرانسیل شود. معادالت کوپلتشریح می
 شود. جزئی بیان می

 ]:25[شودمعادله پیوستگی در محیط متخلخل بصورت زیر بیان می

)1( �
𝜕(𝜌𝜙)
𝜕𝑡 + ∇��⃗ ∙ (𝜌�⃗�)� 𝑑𝑉 = 𝑆𝑓 

 تابستان

 اکیفر

 چاه گرم چاه سرد

 ساختمان

برج 

کنخنک  

 زمستان

 اکیفر

 چاه گرم چاه سرد

 برج خنک کن

 پمپ حرارتی

 زمستان

 اکیفر

 چاه گرم چاه سرد

 ساختمان

 زمستان

 اکیفر

 چاه گرم چاه سرد

 ساختمان

 کلکتور خورشیدي

 تابستان

 اکیفر

 چاه گرم چاه سرد
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بردار شار جریان  ⃗�qترم مربوط به چشمه در داخل محیط متخلخل و  Sfکه 
آید. معادله دارسی معادله جریان حاکم است که از معادله دارسی بدست می

 بر محیط متخلخل است:
)2( �⃗� = −𝐾𝑓  ∇��⃗ ℎ 
 )K(شود که واحد آن سرعت است. ، گذردهی نامیده می 

هاي هدایت و جابجایی در محیط شامل ترم حرارتي حاکم بر انتقال  معادله
آید، در حالت کلی خود به شکل  متخلخل که از اصل بقاي انرژي بدست می

 :]26[زیر است
)3( 𝑝𝑠

𝜕𝑇
𝜕𝑡 = ∇2(λT) − (𝜌𝑐)𝑓�⃗� ∙ ∇��⃗ T + Q𝐻 

)4( 𝑝𝑆 = (𝜌𝐶)𝑓𝜙 + (𝜌𝐶)𝑆(1 −𝜙) 
به ترتیب ظرفیت حرارتی بر واحد حجم زمین و  𝑓(𝜌𝐶)و  𝑆(𝜌𝐶)که در آن 

ترم معرف چشمه یا چاه  𝑄𝐻ضریب هدایت اکیفر و  λدما،  Tباشد.  آب می
یک ضریب ترکیبی است که  λباشد. در این معادله،  انرژي درون اکیفر می

 باشد: تابعی از ضریب هدایت حرارتی آب، زمین و تخلخل اکیفر می
)5( 𝜆𝜆 = 𝜙𝐾𝑓 + (1 − 𝜙)𝐾𝑠 

هاي اکیفرهاي محبوس اکیفرهایی هستند که از باال و پایین توسط الیه
هاي اند. با توجه به اینکه انتقال حرارت درون الیهنفوذناپذیر رسی محدود شده

باشد، لذا معادله حاکم بر محاطی باال و پایین اکیفر عمدتاً بر اثر هدایت می
 بعدي است:هدایت سهها معادله -انتقال حرارت این الیه

)6( 𝜕𝑇
𝜕𝑡 = 𝛼𝛻2𝑇 

 مدلسازي عددي -4-2
بدلیل ساده بودن شرایط مرزي و هندسی از روش   در این تحقیق

. استفاده از شده استکردن دما و جریان استفاده اختالف محدود براي مدل
ذخیره سازي انرژي در کردن جریان و دما در روش اختالف محدود در مدل

 امري رایج است.  اکیفر
)) و 1جریان(معادله(شکل گسترده معادالت میدان حل سه بعدي بوده و 

 بصورت زیر هستند: ))6) و (3(معادالت(دما

)7( ∂2ℎ
∂x2 +

∂2ℎ
∂y2 +

∂2ℎ
∂z2 = −

𝑆𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) 
𝐾𝜌𝑑𝑉  

)8( 

(𝜌𝑐)𝑠
𝜕𝑇
𝜕𝑡 = λ[

∂2𝑇
∂x2 +

∂2𝑇
∂y2 +

∂2𝑇
∂z2]− (𝜌𝑐)𝑓[−𝐾𝑓(

𝜕ℎ
𝜕𝑥 𝚤

+
𝜕ℎ
𝜕𝑥

𝚥 +
𝜕ℎ
𝜕𝑥

𝑘�⃗ )](
𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝚤 +
𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝚥

+
𝜕𝑇
𝜕𝑥 𝑘

�⃗ ) + S𝐻  
 

)9( 𝜕𝑇
𝜕𝑡 = α �

∂2𝑇
∂x2 +

∂2𝑇
∂y2 +

∂2𝑇
∂z2� 

سازي معادالت است. براي حل نخستین گام در روش اختالف محدود، گسسته
]. 27[شده استدر سه بعد استفاده  1هاي جزئیمعادالت فوق از روش گام

در یک جهت حل شده(به  2نیکلسون ضمنی-ابتدا معادله به روش کرانک
شود. در تمامی ) و از پاسخ در جهات دیگر استفاده میxعنوان مثال جهت 
خواهد بود. روش اختالف  3، الگوریتم ماتریس سه قطريجهات الگوریتم حل

. الزم به ذکر شده استسازي اجزاي معادالت استفاده مرکزي براي گسسته
نیکلسون ضمنی داراي دقت مرتبه دوم و پایداري بی -است که روش کرانک

1. Fractional Steps 
2. Implicit Crank-Nicolson 
3. Three Diagonal Matrix Algorithm(TDMA) 

الگوریتم ماتریس سه قطري قید و شرط است. همچنین به جهت استفاده از 
 نرخ همگرایی باالست. 

 بنديمش -4-2-1
بعدي و به شکل مکعب مستطیل است. از آنجا که شرایط حوزه حل سه

شده بندي منظم و مستطیل شکل استفاده ، از مشمرزي نسبتاً ساده است
هاي تزریق/برداشت در هر بندي به صورتی است که هر یک از چاه. مشاست
 دهد.بندي را نشان مینحوه مش 4تواند واقع شود. شکلاي میگره

 
 میدان محاسباتی سه بعدي 4 شکل

براي بررسی استقالل حل نسبت به ابعاد مش، سه سري مش با ابعاد 
x∆: عبارتند ازمختلف امتحان شدند. این ابعاد  = 0.5m,∆y = 0.5m,∆z =

0.25m    با∆t = 0.5hour ،∆x = 1m,∆y = 1m,∆z = 0.5m    با
∆t = 1hour  و∆x = 5m,∆y = 5m,∆z = 2.5m    با∆t = 10hour  .

شود، ضریب بازیابی پارامتري که در آن خطاي مربوط به ابعاد مش کنترل می
اکیفر است. براي ابعاد فوق اختالف ضریب بازیابی اکیفر بین سري اول و دوم 

درصد بدست آمد.  5و  1ها به ترتیب ها و بین سري دوم و سوم مشمش
 شدند.بنابراین سري دوم به عنوان ابعاد نهایی انتخاب 

 شرایط مرزي و اولیه -4-2-2
هاي محاطی مرزهاي بین اکیفر و الیه DEFو  ABCصفحات  4در شکل

دهند. فرایند حل بصورتی است که ابتدا معادله باال و پایین آن را تشکیل می
هاي جزئی درون اکیفر(مکعب مستطیلی که با )) به روش گام8انرژي(معادله(

ABCFED در هر گام زمانی بسته به شرایط شودشود)حل میمشخص می .
اند هاي سرد یا گرم واقع شدههایی که بر روي چاهتزریق یا برداشت، گره

شرط دما  ADشوند. شرط مرزي در وجه داراي دماي ثابت در نظر گرفته می
و همچنین وجوه جانبی  BCFEثابت(دماي جریان آب زیرزمینی) و در وجه 

 عایق است.
 4هاي محاطی باالاثرات انتقال حرارتی اکیفر به الیهبراي در نظر گرفتن 

 ABCابتدا معادله انرژي براي اکیفر حل شده و در نقاط مرزي(وجوه 5 و پایین
-هاي محاطی باال و پایین که بطور جداگانه حل میدما با الیه )DEFو 

شود. شرط مرزي وجه باالیی الیه )، یکی در نظر گرفته می)9شوند(معادله(
دما ثابت است و این عمقی از سطح زمین(تهران) است که  (GHI)باال محاطی
ماند. در وجه پایینی الیه محاطی دما در سراسر سال ثابت باقی میدر آن 

نیز شرط عایق لحاظ شده و به این علت است که در عمق به  (JKL)پایین
اکیفر  اندازه کافی پایین اکیفر عمالً شار حرارتی ناشی از تغییرات دما درون

 تأثیري ندارد.

4. Cap Rock 
5. Bed Rock 

 چاه گرم چاه سرد

 شار صفر

 سطح زمین

 اکیفر دما ثابت

 باال بستر سنگی

 بستر سنگی پایین
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 بازیافت انرژي از اکیفر -4-2-3
پس از تعیین میدان دما درون اکیفر در مقاطع زمانی مختلف، تعیین 

شود. در واقع از میان نتایج حاصل  پذیر می میزان بازیافت انرژي از اکیفر امکان
باشد چرا که  ترین عامل می سازي اکیفر، درصد بازیافت انرژي مهم از مدل

توان  سازي انرژي معین، چه مقدار از آن را می کند به ازاي ذخیره یین میتع
در حالت کلی  سازي تعیین شده، استحصال نمود. ي ذخیره پس از طی دوره

سازي انرژي که معموالً به  به عنوان منبع ذخیره ηAمیزان بازیافت اکیفر 
انرژي تزریق برابر میزان انرژي استحصال شده به  ،شود صورت درصد بیان می

 باشد: شده می
)10( 𝜂𝐴 =

𝑄𝑊𝑖𝑡ℎ𝑑𝑟𝑎𝑤

𝑄𝐼𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
 × 100 

 مطبوعضریب عملکرد کلی سیستم تهویه -4-2-4
در یک سیستم تهویه مطبوع(گرمایشی و یا سرمایشی) ضریب عملکرد 

 شود: تقسیم خروجی مطلوب به ورودي مورد نیاز تعریف میبه صورت حاصل
)11( 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =

𝑄𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑
𝑊  

QRequired  انرژي گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز سالیانه براي ساختمان
هاي سیرکوالسیون، اندازي پمپمجموع توان الکتریکی الزم براي راه Wو 

 باشد.کمپرسور چیلر و پمپ حرارتی و ... می

 اکیفر معینسازي انرژي در یک  مراحل کلی طراحی سیستم ذخیره -5
هاي زیر  کننده انرژي، باید داده براي تعیین پارامترهاي یک اکیفر ذخیره

 را در اختیار داشت: 
 سازي انرژي  ظرفیت ذخیره -
 حداکثر نرخ تزریق و برداشت و اختالف دما -

در سیستم ذخیره سازي انرژي در اکیفر مطالعه شده در این تحقیق، 
ی و گرمایشی مجتمع مسکونی بدست ابتدا مقدار انرژي مورد نیاز سرمایش

پذیري نیز مورد نیاز  پارامترهاي اکیفر شامل ضخامت، تخلخل و نفوذ آید.می
کند و براي  است. عموماً پارامترهاي اکیفر در نقاط مختلف آن تغییر می

جبران این نقص باید با اتخاذ تدابیر مهندسی مقادیر همگن معقولی را در نظر 
 دهد.ص ترموفیزیکی آب و اکیفر را نشان میخوا 1]. جدول28گرفت[

 مشخصات ترموفیزیکی اکیفر و آب 1 جدول
 مقدار خاصیت

m )ضریب گذردهی اکیفر
s

)  3- 10 ×  0017/0  

3/0 تخلخل  

Kg)چگالی آب
m3) 1000 

Kg سنگچگالی 
m3)( 1800 

)ظرفیت حرارتی آب J
kgK

) 4200 

)ظرفیت حرارتی سنگ J
kgK

) 1292 

)ضریب انتقال حرارت آب W
mK

) 63/0  

W )ضریب انتقال حرارت سنگ
mK

) 3/1  

 
پس از اینکه مشخصات اکیفر و نیازهاي حرارتی/ برودتی معین شد، 

 :]29[سازي را طراحی کرد  توان طبق روال زیر سیستم ذخیره می
 )).4تعیین شود(معادله( )Ps(ظرفیت حرارتی ویژه  -1
 تعیین شود. (ηA)بازده اکیفر  -2

ابعاد و خواص اکیفر   شود. سازي کامپیوتري محاسبه می این بازده توسط شبیه
باشند. در ابتدا مقدار تقریبی براي بازده در نظر به عنوان ورودي مدلسازي می

ي تقریبی  شود. در پایان این روند طراحی و پس از تعیین فاصلهگرفته می
ن شده بر شرایط حاصل، بازده اکیفر را با توان با اعمال مدل تدوی ها، می چاه

دقت بهتري محاسبه کرد و روند را آنقدر تکرار کرد تا بازده محاسبه شده در 
 دو مرحله با هم برابر شوند.

 شود:  سازي محاسبه می سازي موردنیاز براي ذخیره حجم ذخیره -3
)12( 𝑉𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 =

Ereq
𝑞𝑆Δ𝑇𝜂𝐴

 

سازي/ برداشت مقدار دبی سازي بر طول دوره ذخیرهبا تقسیم حجم ذخیره
 آید.تزریق/برداشت بدست می

 شود: تعیین می bمساحت افقی موردنیاز براي اکیفر با عمق  -4
)13( 𝐴 =

𝑉𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒
𝑏  

 شود:ها تعیین می ي موردنیاز بین جفت چاه فاصله -5
)14( 𝑅 = �𝐴 1.05�  
)14(  
آوردن ها و دبی تزریق/برداشت، کد براي بدستبا معلوم شدن فاصله چاه -6

 شود.بازده اجرا می
تا مقدار تفاضل بازده در دو مرحله  شودآنقدر تکرار می 6تا  3مراحل  -7

 متوالی کمتر از مقدار مشخصی گردد.

 مدل اقتصادي -6
تواند به دو روش صورت بررسی اقتصادي یک سیستم تولید انرژي می

گیرد و تنها است که از نگاه خریدار صورت می 1گیرد، یکی ارزیابی مالی
اي و جاري مصرف شده در ازاي انرژي بدست آمده مورد توجه قرار سرمایه

گیرندگان اصلی بکار گرفته گیرد. روش دیگر که از سوي دولت و تصمیممی
شود و در آن تمام عوامل اقتصادي از نامیده می 2شود، ارزیابی اقتصاديمی

 شود.ها به صورت کلی در نظر گرفته میها و یارانهها، مالیاتینهقبیل هز
 باشند:ها و عوامل زیر مورد توجه میدر ارزیابی اقتصادي روش

هاي سیستم در عبارت است از مجموع تمام هزینه 3هزینه چرخه عمر -1
 .هاي همان روزطول مدت بکارگیري یا عمر آن بر حسب قیمت

هاي مدت زمان الزم براي جبران کلیه هزینه 4سرمایهدوره بازگشت  -2
-شده براي سیستم که از طریق کسب درآمد یا سایر موارد تأمین میصرف
 شود.

باشد ارزیابی اقتصادي بر اساس چرخه عمر کاملترین تحلیل اقتصادي می
 رود.و روشی است که براي بررسی کاربردهاي تجاري بکار می

 هاهزینه محاسبه ارزش واقعی -6-1
هاي بعدي که در اي بلکه هزینههاي سرمایهدر این روش نه تنها هزینه

شود. طول دوره مطالعه شود در نظر گرفته میطول کار سیستم ایجاد می
هاي مورد بررسی باشد. پس از آنکه بایستی برابر بیشترین طول عمر سیستم

عمیرات نیز در نظر گرفته داري و تهاي نگهاي اولیه و هزینههاي سرمایههزینه
توان با مقایسه دقیق مشخص نمود که کدامیک از منابع مورد بررسی شد، می

 ارزانتر است.

1. Financial Assessment 
2. Economic Assessment 
3. Life Cycle Cost 
4. Payback Period 

                                                           



 

6 

ها و منافع و براي آنکه مقایسه معناداري انجام شود تمام مخارج یا هزینه
در  2هاي معادل روز یا اصطالحاً ارزش فعلیبایستی به صورت ارزش 1درآمدها

 شود:به صورت زیر استفاده می 3امر از نرخ تنزیل یا بهره آیند. براي این
PW = Pr × FW                                                                         )15(  

 که
PW = 1

(1+d)n
                                                                               )16(  

 nنرخ بهره ساالنه،  dضریب ارزش فعلی،  Pr4علی ارزش ف PWکه در آن 
ها یا درآمدها ارزش آینده مربوط به هزینه FW5برداري و هاي بهرهتعداد سال

عبارتست از درصد کاهش ارزش  (d)باشد. نرخ بهره یا نرخ تنزیل ساالنه می
 باشد.درصد می 15تا  8گذاري شده در مدت یکسال و غالباً بین پول سرمایه

هاي چرخه عمر براي محاسبه ارزش فعلی بررسی اقتصادي هزینه در
شود. روش نخست براي محاسبه ها یا در آمدها از دو روش استفاده میهزینه

گیرد(مانند هزینه خرید هاست که یکبار صورت میارزش فعلی پرداخت
هایی است که به تجهیزات). روش دوم نیز براي محاسبه ارزش فعلی پرداخت

داري ساالنه). هاي سوخت و تعمیر و نگهگیرد(مانند هزینهصورت می دفعات
هایی است که به صورت جداگانه در روش دوم مجموع ارزش فعلی پرداخت

ها و درآمدها گیرد. ارزش فعلی تمام هزینهطول دوره مورد بررسی صورت می
طه شده و با ضرب کردن در ضرایب مربوهاي یادبسته به مورد یکی از روش

 شود.محاسبه می
 nاي است که قرار است پس از : ارزش فعلی هزینه6یکبار پرداخت -1

-سال و به صورت یکجا پرداخت شود(هزینه خرید تجهیزات و نصب و لوله
کشی). ارزش فعلی یکبار پرداخت با قرار دادن هزینه یکبار پرداخت به جاي 

FW )آید:) بدست می15در رابطه 
)17( 𝑃𝑊 = 𝑃𝑟 

 Pr و 7هزینه یکبار پرداخت Crارزش فعلی یکبار پرداخت،  PWکه در آن 
Pr و لوله  نصب هاي ضریب ارزش فعلی یکبار پرداخت است. در اینجا هزینه 

 .است شده در نظر گرفته تجهیزات کل شده خریداري هزینه %5 برابر کشی
اي است که قرار است به صورت : ارزش فعلی هزینه8پرداخت ساالنه -2

داري) و سال پرداخت شود(هزینه سوخت و هزینه تعمیر و نگه nساالنه طی 
 آید:از رابطه زیر بدست می

)18( 
𝑃𝑊 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑎 �

1
1 + 𝑑� + 𝐶𝑎 �

1
1 + 𝑑�

2

+ ⋯

+ 𝐶𝑎(
1

1 + 𝑑)𝑛−1 

𝑥با قرار دادن   = 1
1+𝑑 را طبق روابط زیر خالصه 18توان معادله(می (

 کرد:

)19(  �𝑥𝑖
∞

𝑖=0

= 1 + 𝑥 + 𝑥2 + ⋯ =
1

1 − 𝑥 

)20( 
𝑃𝑎 = 1 + 𝑥 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛 =

1
1 − 𝑥 −�𝑥𝑖

∞

𝑖=𝑛

=
1

1 − 𝑥 − 𝑥𝑛�𝑥𝑖
∞

𝑖=0

=
1 − 𝑥𝑛

1 − 𝑥  

5. Benefits 
6. Present Worth 
7. Discount Rate(d) 
8. Present Worth Factor 
9. Future Worth 
1. Single Payment 
7. Single Payment Cost 
8. Annual Payment 

 
 :شود) به صورت زیر خالصه می18در نتیجه معادله(

)21( 𝑃𝑊 = 𝑃𝑎 × 𝐶𝑎 
 که 

)22( 𝑃𝑎 =
(1 + 𝑑)𝑛 − 1
𝑑(1 + 𝑑)𝑛−1  

ارزش  Paها، و تعداد سال nنرخ بهره،  d، 9هزینه ساالنه Caکه در آن 
پرداخت ساالنه است. هرچقدر نرخ بهره کمتر باشد، ضرایب ارزش  10فعلی

هایی که شود بدین معنی که با کاهش نرخ بهره، هزینهفعلی بزرگتر می
]. هزینه 30بایستی در آینده پرداخت شوند ارزش واقعی بیشتري دارند[

 می گرفته نظر تجهیزات در خرید هزینه از کسري صورت به معموال تعمیرات

 هزینه %2 برابر سیستم کارکرد سال اول براي نگهداري تعمیرات و هزینه .شود

 .شده است نظر گرفته در تجهیزات نهایی

 هزینه چرخه عمر -6-2
هایی که براي هر یک از هزینه Paو  Prبا استفاده از ضرایب ارزش فعلی 

توان ارزش فعلی یا برداري سیستم پرداخت شود، میقرار است در طول بهره
PW هاي فعلی بدست آمده برابر کل را محاسبه نمود. حاصل جمع تمام ارزش

هزینه پرداختی در طول عمر سیستم است که در اصطالح آن را هزینه چرخه 
 نامند:می LCCعمر یا 

)23( 𝐿𝐶𝐶 = �𝑃𝑊𝑖
𝑖

 

هاي مورد نظر و بدین ترتیب با داشتن مقادیر هزینه چرخه عمر سیستم
توان در خصوص انتخاب یکی از آنها به عنوان سیستم مقایسه آنها می

 ].30گیري کرد[تر تصمیماقتصادي

 هزینه چرخه عمر ساالنه -6-3
هاي چرخه عمر و نیز محاسبه هزینه براي درك آسانتر مفاهیم هزینه

شود. چنانچه مجموعه تولید ساالنه از عوامل و تعاریف دیگري نیز استفاده می
 11آن را هزینه چرخه عمر ساالنه شوده چرخه عمر بصورت ساالنه بیان هزین
اي نامند و برابر است با هزینه ساالنه در صورتی هیچگونه هزینه سرمایهمی

 .وجود نداشته باشد
هزینه چرخه عمر ساالنه از تقسیم هزینه چرخه عمر به ضریب ارزش 

 آید:بدست می و بر حسب واحد پول بر سال (Pa)فعلی پرداخت ساالنه
)24( 𝐴𝐿𝐶𝐶 =

𝐿𝐶𝐶
𝑃𝑎

 

 هزینه انرژي تولید شده -6-4
مطمئناً بهترین شاخص براي مقایسه دو یا چند سیستم مولد انرژي 

-در طول بهره (کیلووات ساعت)اي است که براي تولید واحد انرژيهزینه
شود. براي محاسبه مقدار واقعی هزینه تولید انرژي برداري سیستم مصرف می

شود، یعنی از هزینه چرخه عمر ساالنه و مقدار تولید ساالنه انرژي استفاده می

E
ALCCC

E
هزینه چرخه عمر ساالنه بر حسب  ALCCکه در این رابطه  =

/Rls year  وE کیلو وات  انرژي تولید شده ساالنه سیستم بر حسب)
 باشد.می (ریال/کیلووات ساعت)هزینه انرژي بر حسب  ECو  ساعت/سال)

9. Annual Cost 
10. Cumulative Present Worth Factor 
11. Annualized Life Cycle Cost 
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 دوره بازگشت انرژي و سرمایه-6-5
اي دارد حائز دوره بازگشت سرمایه در این تحقیق که ماهیت مقایسه

 ارزیابی چرخه عمرانرژي تولیدي از روش اهمیت است. ابتدا هزینه و قیمت 
آید. این هزینه در واقع معیار ما براي مقایسه براي حالت پایه بدست می

خواهد بود. براي بازگشت سرمایه باید هزینه صرف شده براي تولید انرژي در 
ها و آلترناتیوهاي مختلف با این هزینه برابر قرار داده شود. طبق روابط سیستم

 خ بازگشت سرمایه داریم:محاسبه نر
)25( 𝑃𝑊c = 𝑃𝑊b 

cPW ها و آلترناتیوهاي مختلف) و ها(سیستمارزش فعلی تمام هزینه
bPW باشد:ارزش فعلی تمام درآمدها(قیمت انرژي تولیدي حالت پایه) می 
)26( 𝐿𝐶𝐶 = 𝐸 × 𝑃 × �

(1 + 𝑑)𝑛 − 1
𝑑(1 + 𝑑)𝑛−1 � 

انرژي تولیدي(مورد نیاز)  Eنرخ تنزیل،  dسال بازگشت سرمایه،  nکه 
 قیمت واحد انرژي تولیدي(حالت پایه) است. Pساالنه و 

 بحث و بررسی نتایج -7

 اعتبارسنجی مدلسازي عددي -7-1
که نقش کلیدي بر  سازي انرژي در اکیفرذخیرهپارامتر مهم در سیستم 

 فلوئنتافزار روي عملکرد سیستم دارد، دماي برداشت است. با استفاده از نرم
سازي میدان محاسباتی، اعتبارسنجی مدلسازي عددي صورت گرفته و شبیه

بندي نشان داده شده است. در این شبکه 5 است. میدان محاسباتی در شکل
سلول استفاده شده است.  259346از مش سه بعدي غیرساختاري با تعداد 

بوده است. براي مقایسه دماي  2تی گرید از نوع 1تت/هیبرید المان انتخابی
سازي عددي توسط آمده از شبیههاي سرد و گرم با مقادیر متناظر بدستچاه

). نتایج دقت خوبی را براي کد  2 اند(جدولکد در طول دو سال مقایسه شده
 دهد.نشان می

 
 اسباتی در فلوئنتمیدان مح 5 شکل

 
 

براي سرمایش مجتمع  در اکیفرمناسب ذخیره سازي   طراحی یک سیستم -7-2
 مسکونی

براي طراحی ابتدا باید اطالعات الزم را در اختیار داشت. این اطالعات 
 اند. آورده شده 3 ورودي در جدول

شود. انجام می ،شرح داده شد 5 طراحی بر اساس آنچه که در بخش
 باشد.می 4 طراحی بصورت جدولنتایج 

 
 

1. Tet/Hybrid 
2. Tgrid 

 
 
 
 

                                                           



 

 فلوئنتمقایسه نتایج مدلسازي با نتایج حاصل از  2 جدول
 دماي چاه گرم دماي چاه سرد

 روزهاي سال
 خطا(%)

دماي حاصل از 
شبیه سازي در 

 (℃)کد

دماي حاصل از شبیه 
سازي در 

 (℃)فلوئنت
 خطا(%)

دماي حاصل از 
سازي در شبیه 
 (℃)کد

دماي حاصل از شبیه 
سازي در 

 (℃)فلوئنت
0 3 3 0 12 12 90 
15/4 13/3 3 0 12 12 180 
35/3 94/8 64/8 0 14 14 270 
31/4 66/10 2/10 96/3 86/13 31/13 360 
0 3 3 51/3 8/12 35/12 450 
79/2 58/3 48/3 64/3 34/12 89/11 540 
6/2 82/8 59/8 0 14 14 630 
8/1 53/10 34/10 01/1 86/13 14 720 

 
 سازي انرژي در اکیفرذخیرهاطالعات ورودي براي طراحی سیستم  3 جدول

 پارامتر

براي سرمایش  اکیفر
تنها و در حالت تلفیق 
با پمپ حرارتی براي 
 سرمایش و گرمایش

در حالت  اکیفر
تلفیق با کلکتور 
خورشیدي براي 

 گرمایش
 43 3 (℃)دماي تزریق در زمستان
 65 14 (℃)دماي تزریق در تابستان

 70 70 (%)بازده اولیه اکیفر
 16 16 (m)ضخامت اکیفر

 25 25 (m)ضخامت الیه محاطی باال 
 50 50 (m)ضخامت الیه محاطی پایین 

/m)سرعت آب زیرزمینی
year) 

5 5 

 12 12 (℃)دماي آب زیرزمینی
 12 12 (℃)دماي اولیه اکیفر

دماي سطح باالیی الیه محاطی 
 (℃)باالیی اکیفر

18 18 

 (نیاز حرارتی)9/1 (نیاز برودتی)7/8 (TJ)انرژي که باید ذخیره شود

 نتایج طراحی 4 جدول

 پارامتر

براي سرمایش  اکیفر
تنها و در حالت تلفیق 
با پمپ حرارتی براي 
 سرمایش و گرمایش

در حالت تلفیق با  اکیفر
کلکتور خورشیدي براي 

 گرمایش

 63 73 (%)بازده اکیفر
 182 80 (m)طول اکیفر
 116 32 (m)عرض اکیفر

L)نرخ تزریق/برداشت
s
) 5/32 5/7 

 337080 35387 (m3)حجم اکیفر
 21067 2527 (m2)مساحت افقی اکیفر

 142 50 (m)ها فاصله چاه
چاه سرد در صفحه مختصات 

 افقی تزریق اکیفر
x = 20 m 
y = 58 m 

x = 15 m 
y = 16 m 

مختصات چاه گرم در صفحه 
 افقی تزریق اکیفر

x = 162 m 
y = 58m 

x = 65 m 
y = 16m 

 

سازي انرژي در اکیفر ذخیرهبراي گرمایش و سرمایش مجتمع مسکونی، 
شود. از آنجا که نیاز برودتی خیلی بیشتر از نیاز با پمپ حرارتی کوپل می

حرارتی است، طراحی بر اساس نیاز برودتی انجام شده است. بهمین دلیل به 
با کلکتورهاي خورشیدي براي سازي انرژي در اکیفر ذخیرههنگام تلفیق 

 استفاده گرمایشی، اکیفر طراحی شده کوچکتر خواهد بود.
آورده شده است. این مقادیر  5 جدولتخمین افت فشار در سیستم در 

عدد زانویی، قطر لوله  10متر،  250کشی به طول با فرض داشتن شبکه لوله
براي سازي انرژي در اکیفر ذخیرهمتر براي آلترناتیو استفاده از سانتی 10

متر در حالت سانتی 5سرمایش تنها و در حالت تلفیق با پمپ حرارتی و 
متر براي مبدل حرارتی سانتی 5/2خورشیدي. قطر لوله تلفیق با کلکتورهاي 

هاي اند. هد مورد نیاز پمپمتر بدست آمده 45متر، و عمق اکیفر  5با طول 
کننده و همچنین پمپ حرارتی و کلکتورهاي خورشیدي از کاتالوگ برج خنک

]. افت فشار حاصل از اصطکاك از 33-31آیند[شرکت سازنده بدست می
ض لوله فوالد تجاري بدست از عدد رینولدز و با فرو با استفاده دیاگرام مودي 

 اند.آمده
 افت فشار محاسبه شده 5 جدول

 پارامتر
سرمایش 
 مستقیم

براي سرمایش  اکیفر
تنها و در حالت 
تلفیق با پمپ 
حرارتی براي 

 سرمایش و گرمایش

در حالت  اکیفر
تلفیق با کلکتور 
خورشیدي براي 

 گرمایش

 12/51 12/51 68/26 (m)اصطکاکیافت فشار 
افت فشار مربوط به 

 (m)عمق
45 

45 
40 

 19/1 19/1 1/0 (m)افت فشار بین چاه ها
افت فشار مربوط به 

 (m)اتصاالت
5 

5 
5/0 

افت فشار مربوط به مبدل 
 (m)حرارتی

25/2 25/2 2/1 

افت فشار مربوط به پمپ 
 (m)حرارتی

- 
5/1 

- 

افت فشار مربوط به برج 
 (m)کنخنک 

16 
16 

- 

 8 - -افت فشار مربوط به 
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 (m)کلکتورها
 56/120 06/122 48/78 (m)افت فشار کل

 
 ارزیابی اقتصادي -7-3

مشخصات و قیمت تجهیزات مورد استفاده در هر یک از  6 جدول
 مقایسه و تحلیل دهد. برايآلترناتیوها و همچنین حالت پایه را نشان می

 سوخت هزینه گذاري، سرمایه سالیانه باید هزینه انرژي، هاي سیستم اقتصادي

در این تحقیق فرض  .کرد محاسبه را ها سیستم نگهداري تعمیرات و هزینه و
تجهیزات و هزینه  کل شده خریداري هزینه %5 شود که هزینه نصب برابرمی

% هزینه نهایی تجهیزات 2برداري برابر داري در سال اول بهرهتعمیر و نگه
سال در نظر  20% و طول عمر همه سیستم ها 15هره برابر . نرخ باست

] و قیمت هر 34دالر [ 04/0اند. قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی شدهگرفته
 ] در نظر گرفته می شود.35دالر [ 032/0کیلووات ساعت برق 

با استفاده از نرم افزار رت اسکرین میزان مصرف برق و گاز طبیعی در هر 
اند. این مقادیر با این پیش فرض که هر کدام از بدست آمده یک از آلترناتیوها

اند. در آلترناتیوها قادر به تأمین نیاز حرارتی و برودتی باشند، بدست آمده
ها باهم مقایسه مصرف برق و گاز طبیعی هر یک از این آلترناتیو 6شکل 

حرارتی و  سازي انرژي در اکیفر با پمپاند. در دو آلترناتیو تلفیق ذخیرهشده
شود و گرمایش از سیستم جدید گرمایش خورشیدي، گاز طبیعی مصرف نمی

شود. عالوه بر این در دو آلترناتیو دیگر بدلیل اینکه تأمین گرمایش تأمین می
باشد. از طریق بویلر است، بنابراین مصرف گاز طبیعی آنها یکسان می

ه این دلیل است که بیشترین مصرف برق مربوط به چیلرهاي تراکمی است و ب
سازي انرژي در اکیفر با تلفیق ذخیرهآلترناتیو میزان مصرف حالت پایه و 

سازي گرمایش خورشیدي از همه بیشتر است. آلترناتیو استفاده از ذخیره
که آن هم  داردانرژي در اکیفر براي سرمایش مستقیم کمترین مصرف برق را 

 ها است.مربوط به مصرف پمپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات تجهیزات مورد استفاده در آلترناتیوهاي مختلف 6 جدول
 تجهیزات مشخصات تعداد سازنده قیمت(دالر)

 حالت پایه
 سرمایش

 2 ]36ایران[-سرماآفرین 228000
 تن تبرید 160ظرفیت: 

 نوع: اسکرو
 چیلر تراکمی

 گرمایش

 1 ]37تهویه دماوند[ 12000
 کیلووات 600ظرفیت: 

 نوع: لوله آبی
 بویلر

 براي سرمایش مستقیم اکیفر
 سرمایش

 2 ]38پمپیران[ 9200
 متر 120هد: 

 لیتر بر ثانیه 5/32جریان: 
 کیلووات 36توان مصرفی: 

 پمپ

 1 ]39ایران[-تهران مبدل 29400
 نوع: پوسته و لوله

 کیلوکالري بر ساعت1000000نرخ حرارتی: 
 گالن بر دقیقه 515جریان: 

 مبدل حرارتی

 برج خنک کننده گالن بر دقیقه 515جریان:  1 ]40ایران[ -دما تجهیز 3800
 لوله فوالد متر 300 ایران 2400
 حفر چاه - متر 120 ایران 4800

 - - ایران 8000
مطالعه امکان 

 سنجی

 - - ایران 4000
تسطیح و آماده 

 سازي زمین

 - - ایران 4000
تست هاي 
 هیدرولوژي

 اخذ مجوز - - ایران 20000
 گرمایش

 1 ]37تهویه دماوند[ 12000
 کیلووات 600ظرفیت: 

 نوع: لوله آبی
 بویلر

 بهمراه پمپ حرارتی اکیفر
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 سرمایش

 2 ]38پمپیران[ 9200
 متر 120هد: 

 لیتر بر ثانیه 5/32جریان: 
 کیلووات 36توان مصرفی: 

 پمپ

 1 ]39ایران[-تهران مبدل 29400
 نوع: پوسته و لوله

 کیلوکالري بر ساعت1000000نرخ حرارتی: 
 گالن بر دقیقه 515جریان: 

 مبدل حرارتی

 برج خنک کننده گالن بر دقیقه 515جریان:  1 ]40ایران[ -دما تجهیز 3060
 لوله فوالد متر 300 ایران 2400
 حفر چاه - متر 120 ایران 4800

 - - ایران 8000
مطالعه امکان 

 سنجی

 - - ایران 4000
تسطیح و آماده 

 سازي زمین

 - - ایران 4000
تست هاي 
 هیدرولوژي

 اخذ مجوز - - ایران 20000
 گرمایش

 30 ]41آمریکا[ -میامی هیت پمپ 128000
 کیلووات600ظرفیت: 

 نوع: آب به آب
 پمپ حرارتی

 بهمراه کلکتور براي گرمایش اکیفر
 سرمایش

 2 ]36ایران[-سرماآفرین : 228000
 تن تبرید 160ظرفیت: 

 نوع: اسکرو
 چیلر تراکمی

 گرمایش

 2 ]38پمپیران[ 4000
 متر 75هد: 

 لیتر بر ثانیه 5/7جریان: 
 کیلووات 13توان مصرفی: 

 پمپ

 1 ]39ایران[-تهران مبدل 11400
 نوع: پوسته و لوله

 کیلوکالري بر ساعت300000نرخ حرارتی: 
 بر دقیقهگالن  100جریان: 

 مبدل حرارتی

 کلکتور خورشیدي اينوع: تخت شیشه 450 ]31لهستان[ -وات 40000
 لوله فوالد متر 300 ایران 1800
 حفر چاه - متر 120 ایران 4800

 - - ایران 8000
مطالعه امکان 

 سنجی

 - - ایران 4000
تسطیح و آماده 

 سازي زمین

 - - ایران 4000
تست هاي 
 هیدرولوژي

 اخذ مجوز - - ایران 20000
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 مقایسه مصرف انرژي آلترناتیوهاي مختلف 6 شکل

مقادیر هزینه چرخه عمر و هزینه چرخه عمر ساالنه  7در شکل 
اند. بیشترین مقادیر به ترتیب مربوط آلترناتیوهاي مختلف باهم مقایسه شده

با گرمایش خورشیدي و سازي انرژي در اکیفر ¬ذخیرهبه آلترناتیوهاي تلفیق 
-آید بیشترین هزینه سرمایهبر می 6طور که از جدولحالت پایه است. همان

گذاري مربوط به چیلر تراکمی است که در هر دو این آلترناتیوها کاربرد 
ر هزینه چرخه عمر و هزینه چرخه عمر ساالنه دارد. داشته و نقش پررنگی د

همچنین میزان مصرف برق این دو آلترناتیو نیز بیشتر از بقیه بوده که آن نیز 
به نوبه خود در بیشتر بودن هزینه چرخه عمر و هزینه چرخه عمر ساالنه 
تأثیر دارد. کمترین هزینه سرمایه گذاري و سوخت نیز مربوط به استفاده از 

براي سرمایش مستقیم است که باعث شده این سازي انرژي در اکیفر ¬رهذخی
 آلترناتیو هزینه چرخه عمر و هزینه چرخه عمر ساالنه کمتري داشته باشد.

 
 مقایسه هزینه چرخه عمر و هزینه چرخه عمر ساالنه آلترناتیوهاي مختلف 7 شکل

سه  دوره بازگشت سرمایه براي جایگزینی حالت پایه با 8در شکل 
گذاري و آلترناتیو مورد بررسی نشان داده است. با توجه به میزان سرمایه

 سازي انرژي در اکیفر¬ذخیرههزینه عملیاتی بسیار پایین حالت استفاده از 
 براي سرمایش مستقیم، این آلترناتیو زمان بازگشت سرمایه کمتري دارد.

 
 مقایسه دوره بازگشت سرمایه آلترناتیوهاي مختلف 8 شکل

 ارزیابی زیست محیطی -7-4
محیطی یک سیستم انرژي میزان ترین شاخص ارزیابی زیستاصلی

توسط آن است. میزان انتشار هر یک از این آلترناتیوها  دي اکسیدکربنانتشار 
در سازي انرژي ¬ذخیرهنشان داده شده است. آلترناتیو تلفیق  9در شکل

با پمپ حرارتی میزان مصرف برق کمتري داشته و همچنین میزان اکیفر 
مصرف گاز طبیعی آن صفر است. بنابراین میزان انتشار دي اکسید کربن آن 
از بقیه آلترناتیوها کمتر است. حالت پایه بدلیل اینکه هم مصرف گاز طبیعی و 

 کند.هم برق بیشتري دارد، دي اکسید کربن بیشتري نیز تولید می

 
 ن تولیدي آلترناتیوهاي مختلفبمقایسه دي اکسید کر 9 شکل

 نتایج -8
سازي انرژي ¬ذخیرهبرداري از در این تحقیق سه آلترناتیو مختلف بهره

براي سرمایش مستقیم، سازي انرژي در اکیفر ¬ذخیره (استفاده از در اکیفر 
با پمپ حرارتی براي سرمایش و  سازي انرژي در اکیفر¬ذخیرهتلفیق 

با گرمایش خورشیدي) به  سازي انرژي در اکیفر¬ذخیرهگرمایش و تلفیق 
محیطی باهم و همچنین با حالت پایه مقایسه شدند. لحاظ اقتصادي و زیست

این سه سیستم تهویه مطبوع براي یک ساختمان نمونه در تهران با نیاز 
اند. براي تراژول طراحی شده7/8دتی تراژول و نیاز برو9/1حرارتی ساالنه 

محیطی از ارزیابی اقتصادي از روش هزینه چرخه عمر و براي ارزیابی زیست
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استفاده شده است. نتایج عمده حاصل به صورت زیر رت اسکرین افزار نرم
 باشند:می

بیشترین هزینه سوخت(برق و گاز طبیعی) مربوط به حالت پایه  -
ر تراکمی و براي گرمایش از بویلر بود که براي سرمایش از چیل

 کرد.استفاده می
با گرمایش   رژي در اکیفرسازي ان¬ذخیره آلترناتیو تلفیق -

سازي ¬ذخیرهخورشیدي و سپس حالت پایه بیشترین و آلترناتیو 
براي سرمایش مستقیم کمترین هزینه چرخه عمر  انرژي در اکیفر 

 را دارند.
براي  سازي انرژي در اکیفر¬هذخیرزمان بازگشت سرمایه آلترناتیو  -

با پمپ سازي انرژي در اکیفر ¬ذخیرهسرمایش مستقیم، تلفیق 
سازي انرژي در ¬ذخیره حرارتی براي گرمایش و سرمایش و تلفیق

 48/5و  9/2، 41/2با گرمایش خورشیدي به ترتیب برابر اکیفر 
 سال بود.

اکسید کربن، آلترناتیو تلفیق از لحاظ انتشار میزان دي -
با پمپ حرارتی براي گرمایش و  سازي انرژي در اکیفر¬ذخیره

 .بود )تن در سال 32/359سرمایش داراي کمتري میزان انتشار(

  فهرست عالئم -9
 

 A (m2)مساحت، سطح مقطع

 ALCC ($)هزینه چرخه عمر ساالنه

 b (m)ضخامت اکیفر

 c  (Jkg-1K-1)حرارت مخصوص

 Ca ($)هزینه ساالنه

 Cr ($)پرداختهزینه یکبار 

 COP ضریب عملکرد

 d نرخ بهره(%)

 E (J)انرژي

 FW ($)ارزش آینده

 g  (ms-2)شتاب ثقل زمین

 h (m)هد هیدرولیکی

 K  (ms-1)نفوذپذیري

 k نفوذپذیري مخصوص
 L (m) طول

 LCC ($)هزینه چرخه عمر

 n طول عمر، بازگشت سرمایه(سال)

 p (Jm-3K-1)ظرفیت حرارتی مخصوص

 P (J-1$)   قیمت واحد انرژي تولید شده

 Pa ضریب ارزش فعلی

 Pr ضریب ارزش آینده

 PW ($)ارزش فعلی

 q  (ms-1)سرعت مخصوص

 Q (J)حرارت

 R (m)فاصله چاهها

 S  (Jm-3K-1)حرارتی و چشمه (kgs-1)چشمه جریان

 t  (s)زمان

 T (K)ادم

 V (m3) حجم

 V  (m3s-1)جریان
  
 نشانه هاي یونانی 

 α  (m2s-1)پخش

 η بازده

 φ تخلخل

 λ  (Wm-1K-1)هدایت حرارتی اکیفر

 ρ (kgm-3) چگالی

  
 باال نویس 

 A اکیفر

 f سیال

 gw آب زیرزمینی

 imp تحمیلی

 injection تزریق

 O کلی

 Rock سنگ

 S مخصوص، جامد

 V خالی

 water آب

 withdraw برداشت

 عراجم -10
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