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چکیده

با توجه به کاهش سوختهای فسیلی و مشکالت زيست محیطی و انتشار آاليندههای ناشی از آن ،توجه جوامع مختلف به انرژی های تجديد پذير جلب شد .در بین
انرژیهای تجديدپذير انرژی قايل استحصال از گرمای زير زمین به دلیل پتانسیل دائمی ،هزينه عملیاتی پايین و بازده باال ،مورد توجه ويژهای قرار گرفت .امروزه
يکی از منابع استفاده از اين انرژی ،پمپ های حرارتی زمین گرمايی هستند که به واسطهی انرژی برق با زمین تبادل حرارت انجام میدهند و توانايی تامین نیاز بار
سرمايشی و گرمايشی ساختمانها را دارا هستند .اين امر باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی ،کاهش هزينههای زيست محیطی و همچنین هزينههايی که
دولت به عنوان يارانه پرداختی به شهروندان میپردازد ،میگردد .در اين مقاله با درنظر گرفتن ساختمانهای در حال ساخت در سال  94در شهر شیراز ،به جايگزين
کردن پمپ حرارتی زمین گرمايی با سیستم معمولی پرداخته شده است .گاز طبیعی وظیفه تامین بار سرمايش و گرمايش را در سیستم موجود بر عهده دارد .بدين
ترتیب مشاهده میشود ساالنه میزان  25997236متر مکعب گاز طبیعی صرفه جويی شده که با صادرات آن حدودا  8/7میلیون دالر سود حاصل کشور میشود و
همچنین از انتشار  208/5هزار تن آالينده به محیط زيست جلوگیری میشود .همچنین مشاهده شد در صورت حمايت  30درصدی دولت در پرداخت هزينههای
پمپ های حرارتی به صورت سوپسید به شهروندان ،بازگشت سرمايه دولت منطقی و به  5سال خواهد رسید.
کلیدواژگان :پمپ حرارتی ،انرژی زمین گرمايی ،گاز طبیعی ,شهر شیراز
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Abstract
Recently, renewable energies have attracted attentions among different societies due to the reduction of fossil fuels
resources and environmental problems. Geothermal energy has taken a particular consideration due to its permanent
potential, as well as low operating costs and high efficiency. Nowadays, one of the most useful applications of geothermal
energy is the geothermal heat pumps that use electricity to provide the cooling and heating demand of buildings. This
system reduces the fossil fuel consumption, decrease external costs and government subsidies on fossil fuels. In this paper,
Shiraz under construction building in 2015 is considered to evaluate the replacement of geothermal heat pumps with
conventional systems. The result showed that by this method, annually 25’997’236 m3 of natural gas is saved, and
approximately 8.7 million dollars is obtained by exportation, as well as the release of 208.5 thousand tons of pollutants
to the environment is prevented. It was also observed that if the government allocates citizens 30 percent of heat pump
costs as a subsidy, the government capital will return in 5 years.
Keywords: Heat pump, Geothermal energy, Natural gas, Shiraz city
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مقدمه

خانگی ،تجاری
وعمومی

به دلیل کاهش سوختهای فسیلی و مشکالت زيست محیطی ناشی از آن،
امروزه انرژیهای تجديدپذير مورد توجه سیاست گذاران انرژی قرار گرفته است.
انرژیهای تجديد پذير میتواند برای مصارف مختلف مانند شیرين کردن آب،
گرمايش و تولید برق مورد استفاده قرار گیرند .يکی از در دسترسترين انرژی-
های تجديد پذير ،انرژی زمین گرمايی میباشد چرا که  %46از انرژی خورشیدی
توسط زمین جذب میشود که زمین را به يک منبع فراوان انرژی تبديل کرده
است( .)1اين انرژی میتواند به عنوان منبع گرما در پمپ های حرارتی استفاده
شود که اين امر باعث کاهش هزينه و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانهای
میگردد.
تکنولوژی پمپ حرارتی از سال  1852میالدی زمانی که لرد کلوين اولین بار
اين مفهوم را توسعه داد ،معرفی شد و در دهه  ،1940رابرت وبر اين مفهوم را
با استفاده از زمین به عنوان منبع گرما تغییر داد )2(.پمپ های حرارتی با منبع
زمین يا سیستمهای پمپ حرارتی زمین گرمايی در دهههای  1960و 1970
به محبوبیت رسیدند .در دهه  1970به دلیل کمبود نفت ،بسیاری از انرژیهای
تجديد پذير  ،از جمله پمپ حرارتی زمین گرمايی ،مورد توجه قرار گرفتند)3(.
امروزه  500000سیستم پمپ حرارتی زمین گرمايی برای گرمايش و سرمايش
در اياالت متحده و کانادا و  400000از اين سیستم در اروپا مورد استفاده قرار
میگیرند)4(.
ايران به دلیل دارا بودن منابع انرژی همچون نفت و گاز طبیعی و همچنین
پايین بودن قیمت آنها میزان مصرف سوخت فسیلی بااليی دارد .به گونه ای
که در سال  94سهم سوختهای فسیلی در تامین برق کشور  95درصد بوده
است .شکل  1میزان کل مصرف نهايی سوخت های فسیلی در ايران در سال
 94را بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام را نشان میدهد)5(.

1%
7%

صنعت

حمل و نقل

55%

37%

کشاورزی

شکل  2مصرف گاز طبیعی به تفکیک بخش های مختلف

شهر شیراز با  1781707نفر جمعیت يکی از پرجمعیت ترين شهرهای ايران
محسوب میشود و تامین انرژی مصرفی اين شهر يکی از وظايف دولت میباشد.
سرانه مصرف گاز طبیعی در اين شهر در بخش خانگی ،تجاری و عمومی 613
متر مکعب گاز طبیعی در سال است .اين میزان گاز طبیعی به دلیل يارانههای
پرداختی توسط دولت ،هزينهی بااليی برای دولت دارد و از سوی ديگر مشکالت
زيست محیطی را برای کشور ايجاد میکند)6( .
در اين مقاله بارهای سرمايشی و گرمايشی ساختمانهای ساخته شده در شهر
شیراز در سال  94را توسط پمپ های حرارتی زمین گرمايی تامین میشود.
انتظار میرود میزان قابل توجهی گاز طبیعی و همچنین انتشار ناشی از آن،
طی اين جايگزينی کاهش يابد.
-2

مواد و روش ها

با توجه به منحنی تغییرات دمايی هوا و زمین (شکل  )3مشاهده میشود هر

0%

چه عمق زمین بیشتر شود میزان تغییرات دما کمتر خواهد شد .به طوری که

نفت و فراورده
های نفتی

در عمق  3تا  4متری از سطح زمین تغییرات دما بسیار ناچیز است .از اين رو

گاز طبیعی
زغال سنگ

میتوان زمین را به عنوان منبع خوبی برای تامین گرمايش و سرمايش ساختمان

40%

ها در نظر گرفت)7(.
60%

شکل 1میزان کلی مصرف نهايی سوخت های فسیلی

با توجه به شکل  1بیشترين سوخت مصرفی مربوط به گاز طبیعی است که
میزان آن  707میلیون بشکه معادل نفت خام میباشد .اين میزان گاز طبیعی
به صورت َشکل  2در بخش های مختلف تفکیک میشود .که نشان میدهد
 56درصد از گاز طبیعی مصرفی سال  94کشور در بخش خانگی ،تجاری و
عمومی مصرف میشود که سهم قابل توجهی از کل مصرف گاز طبیعی را به
خود اختصاص داده است)5(.
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شکل  4کويل عمودی

شکل  5کويل افقی
شکل  3منحنی تغییرات دمايی هوا و زمین

شهر شیراز يکی از شهر های بزرگ ايران است که وسعت اين شهر 1268

تکنولوژی پمپ های زمین گرمايی به اين صورت است که اين پمپ به واسطهی
انرژی برق با زمین تبادل حرارت انجام داده تا بتواند بار سرمايشی و گرمايشی
و آب گرم خانگی را تامین کند به گونه ای که گرما از عمق زمین استخراج
میشود و توسط سیال درون لوله به ساختمان منتقل شده و به عنوان منبع
تامین گرما در زمستان استفاده میشودو يا در تابستان هوای گرم داخل
ساختمان از طريق اين پمپ به زمین منتقل شده و زمین به عنوان منبع گرمازدا
به کار میرود8(.و)9

میشود(.)6

در پمپ های حرارتی زمین گرمايی منبع گرما میتواند آبهای زيرزمینی،

طبق ترازنامه انرژی سال  94سرانه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ،تجاری

زمین و آبهای سطحی باشد.

و عمومی در ايران برابر با  613متر مکعب گاز طبیعی میباشد.

به طور کلی اين سیستم توسط  ASHRAEبه  3دسته تقسیم بندی می-

از آنجا که  71درصد انرژی ساختمان صرف تامین نیازهای سرمايشی و

شود)10(:

گرمايشی میشود( ،)12بنابراين میزان صرفه جويی ساالنه در يک واحد

.1

پمپ های حرارتی آب زيرزمینی ()GWHP

.2

پمپ های حرارتی آب سطحی ()SWHP

.3

پمپ های حرارتی متصل به زمین ()GCHP

به طور کلی پمپ های حرارتی زمین گرمايی دارای  2قسمت اصلی میباشد
که شامل پمپ حرارتی که در داخل ساختمان است و مدار لوله کشی که در
خارج ساختمان قرار دارد .اين مدار لوله کشی میتواند يک سیکل باز يا يک
سیکل بسته باشد .بدين صورت که در سیکل باز تبادل حرارت با يک منبع
بزرگ آب و دما ثابت مانند آب های زيرزمینی صورت میگیرد اما در پمپ های
حرارتی با سیکل بسته تبادل حرارتی با زمین و يک حلقه ی لوله کشی شده
در زمین به نام کويل زمینی انجام میگیرد .کويل زمینی میتواند به صورت
عمودی(شکل )4يا افقی(شکل )5قرار گیرد)11(.

کیلومتر مربع میباشد .طبق گزارشات مرکز آمار ايران مساحت زير بنای
ساختمانهايی که در سال  94مجوز ساخت گرفتند برابر با  2588289متر
مربع میباشد .با توجه به گزارشات مرکز آمار شیراز تعداد ساختمان های ساخته
شده در اين سال  2725عدد است که معادل با  19906تعداد واحد آپارتمانی
میباشد .در اين پژوهش ساکنین هر واحد ساختمانی  3نفر در نظر گرفته

ساختمان برابر است با:
(متر مکعب) 3 × 613 × 0.71 = 1306

در صورتی که برای تمامی ساختمانهای در حال گرفتن مجوز در شهر شیراز
به سیستم پمپ حرارتی مجهز گردد ساالنه میزان

(متر مکعب) 1306 × 19906 = 25997236

گاز طبیعی صرفه جويی میگردد.

با توجه به اين که ارزش حرارتی هر مترمکعب گاز طبیعی ايران برابر با 8905
کیلو کالری میباشد ،در اين صورت ساالنه  269میلیون کیلوواتساعت انرژی
توسط پمپهای حرارتی تامین میگردد.
در صورتی که اين میزان گاز طبیعی به جای مصرف خانگی که برای دولت
هزينه ای برابر با  0,0125سنت به ازای هر متر مکعب دارد به کشور ترکیه
صادر شود و به ازای هر متر مکعب  0,35سنت به فروش برسد میزان
 8774067دالر سود به همراه دارد.
(0.35 − 0.0125) × 25997236 = 8774067 $
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 -3تجزيه و تحلیل زيست محیطي

يکی از مشکالت اساسی سوختهای فسیلی ،تولید گازهای آالينده به خصوص
کربن دی اکسید است .شکل 6سهم سوخت های فسیلی در انتشار گاز کربن
دی اکسید در سال  94را نشان میدهد.

گاز االينده

گاز مایع
بنزین
نفت سفید
نفت گاز
نفت کوره
گاز طبیعی

شکل  6سهم سوخت های فسیلی در انتشار co2

با وجود اين که گاز طبیعی در مقابل ساير سوخت های فسیلی آلودگی کمتری
را ايجاد میکندو سوخت پاکی به شمار میرود ،اما در ايران  61درصد از آلودگی
ناشی از تولید کربن دی اکسید مربوط به گاز طبیعی است)5(.
بنابراين مشاهده میشود با جايگزينی پمپهای حرارتی زمین گرمايی عالوه بر
صرفه جويی میزان قابل توجهی گاز طبیعی ،میزان بهسزايی از کربن دی اکسید
نیز کاهش میيابد.
جدول  1میزان کاهش انتشار گازهای االينده به واسطه استفاده از )13( GSHP

گاز االينده

شاخص انتشار گازهای
آالينده
(گرم به ازای کیلو وات
ساعت)

جدول  2میزان کاهش هزينه های زيست محیطی به واسطه استفاده ) 13( GSHP

مقدار کاهش گاز های االينده
به واسطه استفاده از پمپ های
حرارتی(تن)

C02

767,48

206452,12

SPM

0,154

41,43

CO

0,694

186,69

SO2

3,887

1045,6

CH4

0,02

5,38

NOX

793,129

778,49

هزينه خارجی االينده معادل
تخريب زيست
محیطی )تن)$/

میزان کاهش هزينه های
زيست محیطی()$

CO2

2,86

۵۹۰۴۵۳

SPM

1228,57

۵۰۸۹۵

CO

53,57

۱۰۰۰۱

SO2

521,43

۵۴۵۲۰۹

CH4

60

۳۲۳

NOX

171,43

۱۳۳۴۵۶

هزينه اضافی ناشی از جلوگیری از انتشار گازهای آالينده (CO ، SPM ،CO2
 CH4 ، SO2 ،و )NOXدر جدول  2نمايش داده شده است .شکل 6میزان
کاهش لگاريتمی آاليندهها بر حسب تن به واسطه ی استفاده از پمپهای
حرارتی زمین گرمايی نشان داده شده است.
با در نظر گرفتن میزان سود ساالنه دولت ،ناشی از فروش گاز طبیعی و عدم
تولید آاليندهها ،بر اساس دالر برابر است با:
1330336 + 8774067 = 10104403

در ادامه به بررسی نحوه ی حمايت دولت از مردم برای اجرای جايگزين کردن
پمپ حرارتی پرداخته میشود.

در ابتدا با بررسی سناريويی مطابق بر عدم حمايت دولت از شهروندان در اجرای
اين طرح و بررسی مدت زمان بازگشت سرمايه پرداخته میشود و پس از آن به
اجرای اين طرح با حمايت دولت به گونه ای که درصدهای مختلفی از اين
حمايت  ،به صورت سوبسید در اختیار شهروندان قرار بگیرد و روند بازگشت
سرمايه بررسی شود.
با توجه به اين که حداکثر بار سرمايشی مورد نیاز يک واحد ساختمانی به
مساحت  100متر در شهر شیراز برابر با ( 40000)btu/hکه معادل با  3.4تن
تبريد میباشد و حداکثر بار گرمايشی مورد نیاز اين واحد (30000)btu/h
معادل  2,5تن تبريد میباشد .بنابراين در هر سال حداکثر بار مورد نیاز يک
ساختمان  3,4تن تبريد میباشد.
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6
5
4

3.02

2.9

3

2.3

1.6

2

0.73

1
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شکل  8تاثیر حمايت دولت بر بازگشت سرمايه

از انجا که هزينه نصب پمپ حرارتی زمین گرمايی به ازای هر تن تبريد به طور

در اينجا با انجام محاسبات اقتصادی برای جايگزينی پمپ حرارتی زمین گرمايی

متوسط برابر با  3900دالر میباشد .بنابراين هزينه نصب پمپ حرارتی برای

با سیستم معمولی با در نظر گرفتن درصدهای مختلفی از حمايت دولت نسبت

يک ساختمان دارای  8واحد برابر است با

به اين طرح بازگشت سرمايه محاسبه شده است.
8 × 3.4 × 3900 = 106080

میباشد .طبق گزارشات بانک مرکزی در ايران در سال  94نرخ تورم برابر

با 11,9درصد و همچنین ارزش نقدينگی در محاسبات  21درصد (برابر با سود
سپرده بلند مدت بانکی در سال  )94فرض میگردد.

شکل  8تعداد سال های بازگشت سرمايه با درصدهای مختلفی از حمايت دولت
را نشان میدهد.
با در نظر گرفتن زمان بازگشت سرمايه منطقی و برابر  5سال ،دولت میبايست
 30درصد از هزينه ی پمپ های حرارتی را به سورت سوپسید دراختیار مردم
قرار دهد .حال در صورت حمايت  30درصدی دولت از اين طرح با توجه به
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در اين مقاله به بررسی تاثیر جايگزينی پمپهای حرارتی زمین گرمايی با

 میلیون745  سال برابر با25  میزان ارزش فعلی خالص سرمايه پس از9 شکل

 با توجه به اين مقاله چنانچه تمامی.سیستم معمولی و گاز طبیعی پرداخته شد

.دالر میشود

 مجهز به سیستم پمپ های حرارتی94 ساختمانهای ساخته شده در سال
- متر مکعب گاز طبیعی صرفه25997236 زمین گرمايی شوند ساالنه میزان
 دالر سود برای8774067 جويی میشود و صادرات اين میزان گاز طبیعی
 هزار تن آالينده به محیط زيست208,5  از طرفی از ورود.کشور به همراه دارد
 درصدی دولت مدت زمان بازگشت سرمايه30  با حمايت.جلوگیری میشود
. سال خواهد رسید5 اين پروژه به

نتايج

-4

هدف اين مقاله آشنايی با پمپ های حرارتی زمین گرمايی و امکان سنجی آن
.برای کاهش مصرف گاز طبیعی و همچنین کاهش گازهای آالينده میباشد
کشور ايران پتانسیلهای مناسبی برای استفاده از انرژی های نو دارد و میتواند
 از طرف.مقدار قابل توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از اين طريق تامین کند
.ديگر ايران قادر به صادرات گاز طبیعی به کشور های نظیر ترکیه و عراق است

)NPV( )ارزش فعلی خالص (میلیون دالر
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