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چکیده

بخش بزرگی از تقاضای جهانی انرژی جهت تامین انرژی سرمايش و گرمايش ساختمان ها استفاده می شود .برای جلوگیری از انتشار آالينده های ناشی از استفاده
از سوخت های فسیلی در بخش ساختمان ،انرژی های تجديد پذير مورد توجه قرار گرفته اند .پمپ های حرارتی زمین گرمايی يکی از منابع تامین بار گرمايشی و
سرمايشی در ساختمان ها هستند .در اين مقاله ابتدا به بررسی میزان موردنیاز انرژی جهت سرمايش و گرمايش در سال  2030پرداخته شده است سپس دو
سناريو مختلف تامین تقاضای انرژی ساختمان را در سال  2030بررسی می کند .در سناريو اول ،انرژی مورد نیاز با توسط اسپیلت از برق تولید شده توسط
نیروگاه های سوخت فسیلی تامین می شود .در سناريو دوم گرمايش و سرمايش ساختمان ها توسط پمپ های حرارتی زمین تامین می شود .در اين مقاله با
جايگزينی پمپ های حرارتی زمین گرمايی عالوه بر کاهش  8736/7میلیلون متر مکعب گاز طبیعی و همچنین جلوگیری از انتشار  59.6میلیون تن االينده در
مقايسه با سناريو اول ،کشور قادر به صادرات برق و گاز جمعا به ارزش  7028میلیون دالر میباشد که به طور کلی میزان  49994میلیون دالر هزينه کشور در
سناريو دوم نسبت به سناريو اول کاهش میيابد.
کلیدواژگان :پمپ حرارتی ،انرژی زمین گرمايی ،گاز طبیعی ,ايران
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Abstract
A great amount of global energy is consumed for building heating and cooling. Renewable energies are considered to
prevent pollution made by fossil fuel in the building industry. Ground source heat pumps are known as a technology to
supply heating and cooling demand in buildings. In this paper, the energy demand for residential cooling and heating is
calculated in Iran in 2030. Then, two scenarios are discussed to supply the needed energy. In the first scenario, the
energy is supplied by air source heat pumps (split units), and the second scenario considered ground source heat pumps.
The result indicates that not only the second scenario can cause 8736.7 million cubic meters of natural gas and prevent
59.6 million tonnes of air pollutants, but also the country can export 7028 million $ electricity to its neighbors. Also, the
total cost for the country to supply the energy need is reduced by 49994 million dollars.
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مقدمه

امروزه ذخاير متعارف منابع انرژی به دلیل رشد جمعیت و همچنین
صنعتی شدن روش های برداشت  ،به میزان قابل توجهی کاهش يافته
اند .طبق پیش بینی های انجام شده تخمین زده می شود که ذخاير
منابع انرژی مانند نفت ،زغال سنگ و گاز بیش از چند دهه وجود
نخواهد داشت .اين موضوع موجب توجه بیشتر به جايگزينی منابع
فعلی انرژی با منابع ديگر مانند انرژی های تجديد پذير می شود[.]1
نحوه پاسخگويی به نیازهای مختلف انرژی همانند تامین انرژی
الکتريکی و همچنین بار گرمايشی و سرمايشی هر کشور به وضعیت
سیاسی فعلی آن کشور در جهان بسیار وابسته است .هر گونه اقدام
حفاظت از محیط زيست با به کار بردن منابع انرژی تجديد پذير به
طور مستقیم ارتباط دارد .توسعه انرژی در اروپا با هدف استفاده پايدار
از منابع انرژی تجديدپذير به منظور جايگزينی سوخت های فسیلی و
کاهش انتشار گازهای آالينده در جو زمین است [ .]2يکی از در
دسترسترين انرژی های تجديد پذير ،انرژی زمین گرمايی میباشد.
حدود  %37از کل انرژی زمین گرمايی در جهان برای گرمايش
استفاده می شود .از اين مقدار حدود  % 75برای گرمايش مرکزی
ساختمان ها استفاده می شود ،که موجب صرفه جويی TJ 44,772
انرژی در سال می شود [.]3
همچنین انرژی زمین گرمايی میتواند به عنوان منبع گرما در پمپ
های حرارتی استفاده شود که اين امر باعث صرفه جويی اقتصادی و
کاهش انتشار گازهای گلخانهای میگردد.
میزان انرژی تولیدی سالیانه توسط پمپهای حرارتی زمین گرمايی در
جهان در بازه زمانی  2015-1995در شکل  1نمايش داده شده است .

عنوان منبع تامین گرما در زمستان استفاده میشود و يا در تابستان
هوای گرم داخل ساختمان از طريق اين پمپ به زمین منتقل شده و
زمین به عنوان منبع گرمازدا به کار میرود.]4-5[.
اولین استفاده زمین به عنوان منبع گرما در پمپ های حرارتی در
کشور سوئیس در سال  1912صورت گرفت [ .]6سپس در امريکای
شمالی و همچنین اروپا به محبوبیت رسید و فعالیت های گسترده بر
روی سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمايی در آمريکای شمالی و
اروپا در سال  1970پس از اولین بحران نفتی آغاز شد [.]7
يوسفی و همکاران با مدل نمودن ساختمانهای درحال گرفتن پروانه
ساخت درمنطقه  11شهرتهران درسال  2014به بررسی شرايط
جايگزينی پمپ حرارتی به جای سیستم های معمول توسط دولت
پرداخته اند با توجه به نتايج حاصل شده درصورت استفاده ازپمپ
های حرارتی زمین گرمايی ساالنه از انتشار بیش از  100568تن
االينده جلوگیری می شود[.]8
در اين مقاله به بررسی تامین بار گرمايشی و سرمايشی به  2روش
پرداخته میشود .در روش اول بار سرمايش و گرمايش توسط اسپیلت
تامین میشود و در روش دوم اين بار توسط پمپهای حرارتی زمین
گرمايی تامین میگردد .هزينه ها و درآمدهای هر سناريو به تفکیک
مورد بحث قرار گرفته و سناريوی برتر معرفی خواهد شد.
 -2مواد و روش ها

طبق استاندارد  ،ASHRAEسیستم پمپ های حرارتی به سه دسته

تقسیم میشود (شکل :]9[ )2
-1
-2
-3

پمپ های حرارتی آب زيرزمینی ()GWHP
پمپ های حرارتی آب سطحی ()SWHP
پمپ های حرارتی متصل به زمین ()GCHP

شکل 1میزان تولید انرژی توسط پمپ های حرارتی بین سال های  1995تا
2015

سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمايی به واسطه انرژی برق و با
تبادل حرارت با زمین ،گرمايش ،سرمايش و تولید آب گرم خانگی را
مهیا میسازند .در واقع از زمین به عنوان منبع گرمازا در زمستان و يا
گرمازدا در تابستان بهره برده میشود .در اين سیستم گرما توسط
مبدل حرارتی زمینی سیال درون لوله به ساختمان منتقل شده و به
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شکل  2انواع پمپ حرارتی

آنالیز اقتصادی بهره گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمايی در سال ( 2030مطالعه موردی :کشور ايران)

ايران به دلیل دارا بودن منابع انرژی همچون نفت و گاز طبیعی و
همچنین پايین بودن قیمت آن مصرف سوخت فسیلی بااليی دارد .
در اين میان بیشترين مصرف سوخت متعلق به گاز طبیعی میباشد
که در بخش های مختلف مصرف میشود 56 .درصد از گاز طبیعی
مصرفی سال  2015کشور در بخش خانگی ،تجاری و عمومی مصرف

که اين میزان معادل  42058میلیون متر مکعب گاز طبیعی میباشد.
در سناريو دوم تامین بار توسط هیت پمپ انجام میگردد .با در نظر
گرفتن ضريب عملکرد میانگین هیت پمپ به میزان  4/9میزان برق
مصرفی توسط پمپ حرارتی زمین گرمايی برابر است با:

میشود .با توجه به شکل  3پیش بینی ها نشان میدهد که میزان گاز
طبیعی مصرفی در سال  2030ايران  80402,12میلیون متر مکعب
در اين بخش خواهد رسید که میزان  0,71درصد ان برای تامین بار
سرمايشی و گرمايشی مورد استفاده قرار میگیرد[]11-10

سپس با در نظر گرفتن تلفات تلفات شبکه و متوسط راندمان نیروگاه
ها همانند سناريو اول میزان کل توان مورد نیاز جهت تامین بار
سرمايشی و گرمايشی توسط هیت پمپ به میزان  348940,6میلیون
کیلو وات ساعت که معادل  33321میلیون متر مکعب گاز طبیعی
میباشد.

 -3نتايج

 3-1تجزيه و تحلیل زيست محیطي

شکل  3پیش بینی میزان گاز مصرفی از  2009تا 2030

با توجه به روند افزايش توان مورد نیاز جهت تامین بار سرمايشی و
گرمايشی در اين مقاله به بررسی تامین بار گرمايشی و سرمايشی به 2
سناريو پرداخته میشود .در سناريو اول بار سرمايش و گرمايش توسط
اسپیلت تامین میشود و در سناريوی دوم اين بار توسط پمپهای
حرارتی زمین گرمايی تامین میگردد .با توجه به روند افزايش توان
مورد نیاز جهت تامین بار سرمايشی و گرمايشی در طول  10سال
گذشته میزان بار سرمايشی و گرمايشی مورد نیاز در سال ،2030
 548192/5میلیون کیلووات ساعت پیش بینی شده است.

تولید گاز های آالينده به خصوص کربن دی اکسید از عمده ترين
مشکالت استفاده از سوخت های فسیلی است .شکل  4سهم سوخت
های فسیلی در انتشار گاز کربن دی اکسید در سال  94را نشان می-
دهد.
با وجود پاک بودن گاز طبیعی نسبت به ساير سوخت های فسیلی،
حدود  61درصد الودگی کشور ناشی از تولید کربن دی
اکسید مربوط به گاز طبیعی میباشد [.]11
در جداول  1و  2هزينه انتشار ناشی از جلوگیری از انتشار گازهای
آالينده نشان داده شده است .مشاهده میشود هزينه ناشی از انتشار
گاز های االينده در سناريو اول  1318/2میلیون دالر و در سناريو دوم
 1043/8میلیون دالر میباشد.

در سناريو اول اين بار توسط اسپیلت تامین میگردد با در نظر گرفتن
مقدار  3/88برای میانگین بازده سرمايشی و گرمايشی ()COP
اسپیلت ،میزان برق مصرفی توسط اين دستگاه برابر است با:

با توجه به تلفات  15/5درصدی شبکه ی انتقال و همچنین متوسط
راندمان  41/4کل نیروگاه های کشور (تراز نامه انرژی) میزان توان

شکل  ۴سهم سوخت های فسیلی در انتشار کربن دی اکسید

کلی مورد نیاز جهت تامین بار سرمايش و گرمايش به صورت زير می-
باشد:

-3-2

تجزيه و تحلیل اقتصادي

همان طور که مشاهده شد در سناريو اول میزان توان مورد نیاز برای

تامین بار سرمايش و گرمايش توسط اسپیلت برابر با 440672/48
میلیون کیلووات ساعت میباشد .با در نظر گرفتن متوسط میانگین
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 16ساعت نیاز کشور به تامین بار سرمايشی و گرمايشی به نیروگاه
های با ظرفیت کلی  76505/64مگاوات نیاز است که معادل
 261047میلیون  btu/hمیباشد .با توجه به اين که ظرفیت نیروگاه
های موجود در سال  2015به میزان  66548/4مگاوات میباشد،
بنابراين به میزان  9967/24مگاوات ظرفیت نیروگاه جديد مورد نیاز
است تا توان  58150/3میلیون کیلووات ساعت را تامین نمايد.

میشود و عالوه بر ان کشور قادر به صادر کردن میزان 6798/4
مگاوات برق به کشورهای همسايه میباشد.
در صورتی که در ساعات مورد بررسی توان اضافی به کشور های
همسايه صادر گردد و درامد کشور به ازای صادرات هر کیلو وات
ساعت برابر با  10سنت باشد ،میزان درامد کشور ناشی از صادرات
برق در سال  2030برابر میشود با:

با توجه به جدول  3میانگین هزينه تاسیس نیروگاه در ايران برابر 6
سنت بر کیلو وات ساعت در نظر گرفته میشود .بنابراين هزينه کلی
تاسیس نیروگاه برای تامین بار مورد نیاز برابر ( 3489میلیون دالر)
میباشد.

همچنین با توجه به اين که در سناريو دوم به میزان 91731/4
میلیون کیلو وات ساعت معادل 8736/7میلیون متر مکعب گاز

در سوی ديگر هزينه اسپیلت به ازای هر  btu/hبرابر  0/404دالر
میباشد .بنابراين هزينه کلی تامین دستگاه اسپیلت برای کل کشور
برابر میشود با:

طبیعی کمتر از سناريو اول مورد نیاز است .بنابراين در صورت
صادرات گاز مازاد به کشورهای همسايه (به قیمت  35سنت به ازای
هر متر مکعب) درآمد ايران در سال  2030حاصل از صادرات گاز برابر
خواهد بود با:

بنابراين هزينه کلی کشور ناشی از تاسیس نیروگاه و عدم تولید
االينده و همچنین تامین دستگاه اسپیلت در سناريو اول برابر است
با:

هزينه نصب پمپ حرارتی زمین گرمايی به ازای هر تن تبريد به طور
متوسط برابر با  3900دالر میباشد بنابراين هزينه نصب پمپ های
حرارتی برای کل کشور برابر است با:

در سناريو دوم میزان توان مورد نیاز برای تامین بار مورد نظر توسط
پمپ حرارتی زمین گرمايی  348940/6میلیون کیلووات ساعت می-
باشد .با در نظر گرفتن میانگین نیاز کشور به بار گرمايشی و
سرمايشی به نیروگاه هايی با ظرفیت کلی  59750مگاوات
( 203874/7میلیون  ) btu/hنیاز است که برابر با  17میلیون تن
تبريد میباشد  .با توجه به ظرفیت نیروگاه در حال حاضر کشور ،برق
مورد نیاز هیت پمپ جهت تامین بار با ظرفیت فعلی نیروگاه ها تامین
جدول  1میزان انتشار گاز های االينده و هزينه های زيست محیطی در سناريو اول
شاخص انتشار گازهای
آالينده
(گرم به ازای کیلو وات
ساعت)

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

C0 2

645.985

284.6678

SPM

0.095

گاز االينده
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 16ساعت نیاز کشور به تامین بار سرمايشی و گرمايشی به نیروگاه

میشود و عالوه بر ان کشور قادر به صادر کردن میزان 6798/4

های با ظرفیت کلی  76505/64مگاوات نیاز است که معادل

مگاوات برق به کشورهای همسايه میباشد.

 261047میلیون  btu/hمیباشد .با توجه به اين که ظرفیت نیروگاه
های موجود در سال  2015به میزان  66548/4مگاوات میباشد،
بنابراين به میزان  9967/24مگاوات ظرفیت نیروگاه جديد مورد نیاز
است تا توان  58150/3میلیون کیلووات ساعت را تامین نمايد.

در صورتی که در ساعات مورد بررسی توان اضافی به کشور های
همسايه صادر گردد و درامد کشور به ازای صادرات هر کیلو وات
ساعت برابر با  10سنت باشد ،میزان درامد کشور ناشی از صادرات
برق در سال  2030برابر میشود با:

با توجه به جدول  3میانگین هزينه تاسیس نیروگاه در ايران برابر 6
سنت بر کیلو وات ساعت در نظر گرفته میشود .بنابراين هزينه کلی
تاسیس نیروگاه برای تامین بار مورد نیاز برابر ( 3489میلیون دالر)
میباشد.

همچنین با توجه به اين که در سناريو دوم به میزان 91731/4
میلیون کیلو وات ساعت معادل 8736/7میلیون متر مکعب گاز

در سوی ديگر هزينه اسپیلت به ازای هر  btu/hبرابر  0/404دالر
میباشد .بنابراين هزينه کلی تامین دستگاه اسپیلت برای کل کشور
برابر میشود با:

طبیعی کمتر از سناريو اول مورد نیاز است .بنابراين در صورت
صادرات گاز مازاد به کشورهای همسايه (به قیمت  35سنت به ازای
هر متر مکعب) درآمد ايران در سال  2030حاصل از صادرات گاز برابر
خواهد بود با:

بنابراين هزينه کلی کشور ناشی از تاسیس نیروگاه و عدم تولید
االينده و همچنین تامین دستگاه اسپیلت در سناريو اول برابر است
با:

هزينه نصب پمپ حرارتی زمین گرمايی به ازای هر تن تبريد به طور
متوسط برابر با  3900دالر میباشد بنابراين هزينه نصب پمپ های
حرارتی برای کل کشور برابر است با:

در سناريو دوم میزان توان مورد نیاز برای تامین بار مورد نظر توسط
پمپ حرارتی زمین گرمايی  348940/6میلیون کیلووات ساعت می-
باشد .با در نظر گرفتن میانگین نیاز کشور به بار گرمايشی و
سرمايشی به نیروگاه هايی با ظرفیت کلی  59750مگاوات
( 203874/7میلیون  ) btu/hنیاز است که برابر با  17میلیون تن
تبريد میباشد  .با توجه به ظرفیت نیروگاه در حال حاضر کشور ،برق
مورد نیاز هیت پمپ جهت تامین بار با ظرفیت فعلی نیروگاه ها تامین
جدول  1میزان انتشار گاز های االينده و هزينه های زيست محیطی در سناريو اول
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گاز االينده

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

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

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

میزان هزينه های زيست
محیطی(میلیون دالر)

C02

645.985

284.6678

2,86

814,15

SPM

0.095

0.041864

1228,57

51.43

CO

0.604

0.266166

53,57

14,26

SO2

1.113

0.490468

521,43

255,75

0.041864

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

میزان هزينه های زيست
محیطی(میلیون دالر)

2,86

814,15

1228,57

51.43

CO

0.604

0.266166

53,57

14,26

SO2

1.113

0.490468

521,43

255,75

آنالیز اقتصادی بهره گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمايی در سال ( 2030مطالعه موردی :کشور ايران)

CH4

0.014

0.006169

60

0.37

NOX

2.413

1.063343

171,43

182,29
1318,2

جدول  2میزان انتشار گاز های االينده و هزينه های زيست محیطی در سناريو دوم

گاز االينده

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

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

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

میزان هزينه های زيست
محیطی(میلیون دالر)

CO2

645.985

225.4104

2,86

6۴۴.67

SPM

0.095

0.033149

1228,57

۴0.72

CO

0.604

0.21076

53,57

11.29

SO2

1.113

0.388371

521,43

202.51

CH4

0.014

0.004885

60

0.29

NOX

2.413

0.841994

171,43

1۴۴.3۴
10۴3.8

ارزش  7028میلیون دالر میباشد که به طور کلی میزان 49994/2
میلیون دالر هزينه کشور در سناريو دوم نسبت به سناريو اول کاهش

 -۴نتیجه گیري

از ان جا که کشور ايران پتانسیل مناسبی جهت استفاده از انرژی های

میيابد.

تجديد پذير همچون زمین گرمايی دارد ،بنابراين میتواند مقدار قابل
توجهی از بار مورد نظر از اين طريق تامین گردد.
هدف اين مقاله پیش بینی و مقايسه  2روش تامین بار سرمايشی و
گرمايشی کشور ايران در سال  2030میباشد .درسناريو اول اين بار
توسط اسپیلت تامین میگردد و در سناريو دوم ،بار مورد نظر توسط
پمپ حرارتی زمین گرمايی تامین میگردد.
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