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Abstract 
          A numerical study has been done on Iraqi buildings (Baghdad) on 21st July to 
reduce the cooling load using a new system of geothermal energy. For this purpose, a 
flat vertical plate with high thermal conductivity extended into ground in 3 m deep used 
with eastern and southern walls construction.   
          The study shows that when using a plate only (without insulation) the cooling load 
is reduced by (13.2 %) and (12.7 %) for eastern and southern walls respectively. In 
addition, it shows that when using insulation at different arrangements the plate at the 
southern wall succeeds reduce in the cooling load by (8 %, 14.5% and 40 %) and (8 %, 
15.8% and 41.3 %) at the eastern wall. 
          The study shows also that at some arrangements using flat plate with insulation, 
one can reach a very smooth cooling load distribution for southern and eastern walls, 
which gives a good and easy controlling of air temperature of the space. Also it can be 
seen from this study that the plate reduces the temperature of the walls outside surface 
especially when using insulation at the outside surface which means that the plate 
reduces the temperature and dissipats the thermal stresses which cause the cracks in the 
walls outside surface. The temperature reduction occurs in both walls at peak load, 
which means that the heat is dissipated to the ground.  
         As the inside, temperature of the wall surface has a great effect on the thermal 
comfort of occupants in the conditioned space and on the natural convection inside the 
space, when there is a good coincidence between the southern and eastern walls there 
will be a better thermal comfort. The plate also succeeded in making the inside surface 
temperature of the southern and eastern walls very close. The available experimental 
data from the literature for solar radiation, outdoor temperature and under-ground soil 
temperature gave a good agreement when compared with the theoretical results 
obtained from the used equations and programs in this research.         

 
 ظومة طاقة االرض لتقلیل حمل التبرید و تحسین اداء العازل فياستخدام جدید لمن

 االبنیة العراقیة
 الخالصة

  لتَخفيض حمِل التَبريد من تموزفي الحادي والعشروِن) بغداد( العراقيِة بنيةعددية لأل دراسةتم إجراء 
عالية  ة عمودي صفيحةتم مد لهذا الغرِض. لطاقة الناتجة من حرارة األرض الجوفيِةلنظام جديد  باستعمال

 الدراسةَ تظهر .جنوبيالشرقي وال كجزء من التركيب البنائي للحائطين  )3m( إلى عمقالتوصيِل الحرارِي 
 ينللحائِط %) 12.7(و %) 13.2 (بنسبخفّض حمل التَبريد ) بدون عزِل( فقط استعمال الصفيحة عند هأنّ

 )مواضع( ترتيبات  فِي الحراريعزِلال استعمال عند هضاً أنّأيالدراسة  تظهر. الشرقِي والجنوبِي على التوالي
 %14.5,  %8 (بنسبوبِي ــلحائِط الجنل لتَخفيض حمِل التَبريد نجحت الصفيحة،  من الحائِطالمختلفة

في بعض الترتيباِت انه  الدراسةُ أيضاً تظهر.لحائِط الشرقِيل %) 41.3 و%15.8,  %8(و %) 40و
 للحيطاِن ألحمال التبريِد) قليل التذبذب(ناعم جداً   على توزيعِصَلحالعزِل يمِكن َأن نَع وباستعمال الصفيحة م

يمِكن َأن يرى .  الهواِءدرجِة الحرارة في تكييفعلى سيطَرة جيدة وسهلة  عطيناوالذي يالجنوبيِة والشرقيِة 
 خصوصاً عند  الخارجي للجدارحرارة السطِحتَخفيض درجِة ب تَ نَجحأيضا أن الصفيحةِمن هذه الدراسِة 

 الحراري تمنع اإلجهادخفّض درجةَ الحرارة وتُ ةَحفييعني أن الصالخارجي مما  السطِح عند العزِل استعمال
ن في يطائ، يحدثُ التَخفيض في درجِة الحرارة في كال الح الخارجي للجدارالذي يسبب الشقوقَ في السطح

بما أن . الحقاًالتَعامل معه عن ا األرض ولَن نَكُون مسؤولينإلى يعني أن الحرارةَ فُرقتْ  األقصى مماالحمل
 في الفضاء  الموجودينألشخاِصالراحة الحرارية ل على كبيرتأثير   لَهاجدارلل  الداخليدرجِة حرارة سطح

مابين جيد   على تقاربصلح عندما نَكلالفضاِء، لذذلك  داخل  للحرارةالطبيعِيمعامل االنتقال على المكيف و



. نحصل على راحة حرارية أفضل داخل الحيز المكيفس ف األربعةجدرانلل درجات الحرارة لألسطح الداخلية
.  الجنوبيِة والشرقيِة القَريبِة جداًلألسطح الداخلية للجدران أيضاً في جعل درجِة الحرارة ةحفي الصتنَجحلقد 

 لإلشعاِع الشمسِي، درجة حرارة في ) العراقيةالمأخوذة من وزارة العلوم و التكنولوجيا(العملية البيانات 
  بالنَتاِئِج النظريةاهتقارنُمجيد عند   تقارب أعطتْ أعماق األرضالهواء الطلق ودرجة حرارة تربة

 . ِمن المعادالت والبرامج المستعملة في هذا البحثالمستخرجة
 


