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 خالصه
 بي بدليل مصرف  فسيلي انرژي ایران در .است ناپذیر انکار انرژی به بشر نياز 

رسيد.همچنين اثرات مخرب سوخت  خواهد اتمام به نه چندان دور آینده ،در رویه

 تجدید انرژیهاي از های فسيلی روی محيط زیست توجه ما را معطوف داشته که

با توجه به  جهان ازهر نقطه .شود استفاده،بوده محدودنا آنها عمر كه پذیر

 های نشانه از مهمترین.می دهد خيلی خوب جواب ی جدیدها یکی از فناوریشرایط 
 گل،شده دگرسان نواحی،گسل و شکستگی ها ، آبگرم های چشمه ژئوترمال منابع
این انرژی در بسياری از مناطق  منابع عظيم فعال است آتشفشانی های كوه،هافشان

حرارت استحصال شده  درحقيقت،انرژی ژئوترمالکشورمان قابل مشاهده می باشد 

هایی مانند  و تجزیه رادیو ایزوتوپ  گرماي ماگماي داغاز زمين بر اثر

به بررسی پتانسيل سنجی  سعی شده  در این مقاله.به وجود می آید اورانيوم

انرژی زمين گرمایی در ایران و راهکارهای کاربردی توسعه انرژی زمين گرمایی 

 پرداخته شود. منازل و ایش محيطو سرمگرمایش ،نيروگاههاجهت 

 
انرژی  ، ، انرژی زمین گرماییپذیر تجدید انرژي ، ژئوترمالکلمات کلیدي:

 . جایگزین

 

 

 مقدمه-1

 

 هاي بخش كه باشد آگاه ساخته حقيقت ازاین را ما نياكان آتشفشان یقينا   وجود كوه هاي

 1740 سال در دماسنج ي لهبوسي ها گيري اندازه نخستين.مي باشد داغ زمين اعماق از خاصي

 علمي روشهاي از 1870 سال در .پذیرفت انجام فرانسه كشور در Belfort يكینزد معدني ودر

 براي ها تالش شد. نخستين استفاده زمين حرارتي رفتار نوع ي مطالعه جهت اي پيشرفته

 .پذیرفت انجام الردرلو یا ناحيه در ميالدي 1904 سال در ژئوترمال بخارآب از برق توليد
 الگو دیگر کشور چند توسط سرعت شد،به اندازي راه ایتاليا کشور در که اي نمونه سيستم

                                                 
 عضو هيئت علمی 1
 استادیار 2
 خاک و پی دانشجوی کارشناسی ارشد 3
 عمران-عمراندانشجوی کارشناسی  4
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 Geysers در 1921 سال ودر ژاپن Beppu در 1919 درسال ژئوترمال هاي نخستين چاه.شد برداري

 در .نبودند همراه چنداني موفقيت با زمان آن در البته که شدند حفر (آمریکا)کاليفرنيا

 زمين انرژي منبع هاي پتانسيل شناسایي بمنظور و 1354 سال از ایران ما ركشو

 مشاور مهندسين همكاري با نيرو وزارت توسط اي گسترده مطالعات گرمایي

 در 1361 سال در .انجام شده است ایران غرب شمال و شمال نواحي در Enel ایتاليایي

 نونال،: ناحيه دماوند منطقه در بوشلي، و سرعين شهر، مشكين نواحي: سبالن منطقه

 ناحيه پنج سهند منطقه در و قطور و چشمه سياه: نواحي خوي -ماكو منطقه در

 وقفه یك از پس.شدند انتخاب تكميلي اكتشاف فاز فعاليتهاي تمركز جهت كوچكتر

 سال در امجدد موجود گزارشهاي طرح، مجدد نمودن فعال هدف با و طوالني نسبتا  

 بعنوان شهر مشكين گرمایي زمين منطقه و شده بازنگري UNDP سانكارشنا توسط 1369

 منظور به اول اولویت در.شد معرفي اكتشافي مطالعات ادامه جهت اولویت اولين

 سال در شهر مشكين ناحيه در اكتشاف فاز نمودن تكميل و قبلي مطالعات ادامه

 زمين نيروگاه ليناو نصب هدف با نيرو وزارت انرژي امور معاونت كارشناسان 1374

 از موریسون كينگستون مشاور مهندسين توسط مطالعات این گردید آغاز  گرمایي

 انجام به 1377 سال طي ایران نو انرژیهاي سازمان مدیریت با و لندینيوز كشور

 .[1] رسيد

 

 عيين مناطق دارای پتانسيل زمين گرمایی ایرانت -2

 

 از برداری رههب و اکتشاف تکنولوژی صاحب ایهکشور در شده انجام مطالعات بررسی از پس
 در گرمایی زمين انرژی وجود نشانگر که سطحی طبيعی رهمظا و دهشوا گرمایی، زمين انرژی
معيارهای اوليه در تعيين  عنوان به توانند می و بدست آمده است  بوده اعماق

 زمين منابع های نشانه مهمترین در نظرگرفت. زمين گرمایی پتانسيل دارای مکانهای
گسل و شکستگی ، آبگرم های چشمه،سال یك ميليون از تر جوان آتشفشانی های سنگ گرمایی

 .فعال و ... است آتشفشانی های كوه،ها فشان گل،شده دگرسان نواحی،ها 

 با سهند و ماكو خوي، دماوند، سبالن، مناطق كه نمود مشخص اوليه  تحقيقات

 بهره و تكميلي مطالعات انجام جهت بعمر كيلومتر هزار 31 بر بالغ مساحتي

 اكتشاف برنامه راستا همين در باشند مي مناسب گرمایي زمين انرژي از برداري

 .شد ریزي برنامه

 نيزم منطقه دو که شد مشخص بررسي گزارشات قدیمي و تلفيق آن با نتایج جدید با

که  شده واقع یمرکز البرز در دماوند یکیدارد، وجود کننده دواريام ییگرما

 یغرب شمال در ماکو-یخو منطقه یگرید و استکيلومترمربع  5500حدود مساحت دارای

 توجه با اما ،ميدهدپوشش را کيلومترمربع 6500 حدود منطقه که شده واقع رانیا

 مجاور مناطق در بيترت به یاصل یها تيفعال ، کننده دواريام یها شاخص به

 با منطقه دو یبرا یسنج امکان جینتا. است شده متمرکز ماکو-یخو و سبالن آتشفشان

 نيمشک: است تیاولو این هدنده نشان سبالن منطقه در  باال ییگرما نيزم ليپتانس

-130 قيعم مخازن متوسط حرارت درجه یژئوترمومتر مطالعه اساس بر .نيسرع و شهر

 ليپتانس نیباالتر یدارا شهر نيمشک منطقه ن،یبنابرا است. گراديسانت درجه 250

پيشنهاد  ميمستق استفاده ه عنوانب نيسرع منطقه وبرق، ديتول یبرا ییگرما نيزم

  .[2] شد
 

 رمچشمه های آب گ-2-1

 

 آب یها چشمه ها، ن شاخصیتر مهم از ییگرما نيزم بالقوه مناطق در تمام بایتقر

 که،است نیا بر فرض ،می باشد گراد یسانت درجه 25 از شيب حرارت درجه با گرم

مشاهده می شود  (1)در شکل.است آن اطراف مناطق در ییگرما نيزم منبع کی لاحتما

 و شمال در را آنها از یاريبس و [3]دارد وجود رانیا در گرم آب ی چشمه 308که 

 مشکين رستانهش جنوب در قينرجه آبگرم چشمه به مربوط دما باالترین که،کشور غرب شمال
با دارا بودن بيش از  استان اردبيل .است شده واقع سبالن گرمایی زمين ناحيه در رهش

 .مقام اول را داراستهای آبگرم دهنه چشمه  ۱۱۸

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 یی براساس مشخصات زمین شناسی مناطق دارای پتانسیل زمین گرما – 1شکل 

 

 

 مناطق دگرسان هيدرو ترمال اسيدی-2-2

 

 ییشناسا به کمک تواند یم نيزم سطح یدگرسان مناطق و ميزان تغييرات اسيدی محل

 انیجر به کینزد است ممکن یدگرسان مناطق رایز،کند ندهیآ ییگرما نيزم مناطق

 شامل دروترماليه یرساندگ .باشد زمين قاعما در ییگرما نيزم ستميس یاصل

 و شناسی زمين ساختار .است سنگ و دروترماليه عاتیما تعامل از یناش یکان راتييتغ
 و فيزیکی وضعيت توسط گرمایی زمين مناطق در شده دگرگون ایه سنگ ایه کانی نوع

 کانی پایداری و فراوانی، مقدار، بطوریکه .شود یم کنترل حرارتی سيستم شيميایی
 سيال شيميایی ترکيب و نفوذپذیری، سنگ، نوع فشار، دما، به شده دگرگون ایه سنگ ایه

 عمدتا رانیا در یدياس راتييتغمشاهده می شود که  (2)در شکل  .[4] دارد بستگی

 .است کشور یمرکز و شرق سمت غرب، شمال در واقع

 
 رکنندهشاخص های امیدوا دیگر بر اساس مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی  –  2شکل 

 

 زمين لرزه های بزرگ -2-3

 

 و اه گسل و اه شکستگی نقشه يههت برای اهآن رخداد محل و بزرگ ایه زلزله عمق بررسی
 زمين ایه سيستم اغلب طرفی از و شود می استفاده مخزن داخل زیرزمينی ایه آب حرکت مسير

 دارند قرار است بزرگ ایه لرزه زمين مرکز که جایی تکتونيک صفحات طول در گرمایی
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 تا 1909 سال از شتریر 6 از شيب شده ثبت یا لرزه دادیرو 68 (، 2)مطابق شکل .[5]

 .دارد وجود رانیا در 2003

 

 یآتشفشان یهادهانه  و سنگها-2-4

 

 یک در یآتشفشان یسنگها حضور دهد، یم نشان ییگرما نيزم فعال مناطق در قاتيتحق

 [6] باشد عمق در گرمایی زمين منابع تشکيل احتمال بر شاخصی و گواه تواند می منطقه

 آتشفشان با ارتباط در نيزم یعيطب حرارت از توان یم را ییگرما نيزم یانرژ.

 ،ميدهند گرما عمق در هنوز که جوان فعال ريغ آتشفشان یشناس نيزم ای و فعال

 یحرارت منابع از آشکار یها شاخص ها آتشفشان نیبنابرا .درآورد کنترل تحت

 یآتشفشان یها چاله از یاريبسمشاهده می شود که  ( 1)درشکل  .ی هستندنيمرزیز

 در یآتشفشان دهانه 47 حاضر حال در.است کشور شرق و غرب شمال در نقشه نیا در

 .[7] است شده شناخته رانیا

 

 و شکستگی ها  گسل ها -2-5

 

 دهشوا رینمتهم از یکی،نيزم سطح ریز در اليس انیجر کنترل در گسل نقش دليل به
 سال در هانن .است اه شکستگی و اه گسل وجود منطقه یک در گرمایی زمين انرژی حضور

 زمين مخازن حرارت دایته و سيال جریان طبيعی، خصوصيات بر اه گسل اثر ميالدی2000
 ثانویه تراوایی نقش دارای اه گسل که است  کرده گيری نتيجه و نموده بررسی را گرمایی

 در سيال انتقال در را نقش مترینهم ثانویه تراوایی.ستنده گرمایی زمين مخازن در

 با رابطه ليتحل و هیتجز. [8] دارد دههع بر دنيا زمين گرمایی ایهميدان بيشتر

 ارتباط نييتع منظور به ژاپن در 2006 سال در همکاران و ینوراللهرا  فاصله

 در که شده ارائه لفعا یها گسل محل به ییگرما نيزم یها چاه از عمده فاصله

 در ها چاه از درصد 95 که دهد یم نشان جینتا.شد انجام 1:250000 اسيمق نقشه

 . [9]دارد قرار فعال یها گسل تا متر 6000 فاصله

 

 گل فشانها-2-6

 

که به  سنگ، قطعات و ماسه و شن شامل یافزودن مواد از یمخروط تجمع،فشانهاگل 

گاز  ای عیمابه وسيله   باال سمت بهسریع  و مرطوب گل فوران از یناش صورت کلی

 و دنشو ليتشک گدازه مانند فوران زمان در است ممکن فشانهاگل  .است فشار تحت

 نيزم شود که یم منجر گل حضور .دنسقوط کن گل باران مانند آسمان از  ای

 یها تيفعال از یادیز مقدار کی زبانيم منطقه نیا کهند کن فرض شناسان

 شناخته رانیا در فشان گل 12 حاضر حال درنشان ميدهد که  (1)شکل .ی استآتشفشان

 مورد 2 و دارند قرار عمان دریای نزدیکی در ایران شرق جنوب در مورد 10 که است شده

 .اند شده واقع خزر دریای نزدیکی در شرق شمال در

 ستميس طيمح در مدل یساز کپارچهی ژئوترمال یاکتشافات سطح اتيجزئاز  بعد

 اجرا و یزیر برنامه یانسان یخطاها رساندن حداقل به یبرا ،ییايجغراف العاتاط

 نيزم ليپتانس یها تیسا عنوان به کننده دواريام مناطق آن از پس و ه استشد

 از ٪8.8 داد که نشان ( 3)مطابق شکل  جینتا .شدند مشخص  کشور سراسر در ییگرما

 تیاولوکه ،است کننده دواريام قهمنط 18 در ییگرما نيزم ليپتانس رانیا مناطق

 [10].شد داده سبالن منطقه به برق ديتول یبرا اول

 
 زمین گرمایی کننده دواریام مناطق – 3شکل 
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 گرمایی ایران زمين منابعکاربردهای -3

 

 )هيدروترمال های سيستم(داغ آب منابع اکثر منابع زمين گرمایی در ایران از نوع
بيش  دارای ، زمين گرمایی منابع انواع ميان در دست دراست. باتوجه به تکنولوژی 

 مخزن و فشار آب دماي و منبع كيفيت به بسته شده استخراج داغ آب .استفاده است ترین

به طوری که اگر دماي .شود گرمایشي استفاده كاربردهاي یا برق توليد جهت ميتواند

 معمولي تكنكيهاي با برق توليد براي باشد مناسب درجه سانتی گراد 150 از باالتر مخازن

 با برق توليد براي مناسب درجه سانتی گراد 150 الي 100 بين دماي با مخازن.ميباشد

هستند و در بعضی مواقع باتوجه به شرایط به کار  باینري پيشرفته تر تكنكيهاي

 كاربردهاي براي كه درجه سانتی گراد 100 از كمتر دماي با مخازن گرفته می شود.

 .ميباشند مناسب يممستق

 

 که آزادانه گرمایی زمين آب از مردم ، دور زمان های در:  بعنوان استخرهای آب گرم

 گرم هايآب. [11] اند کرده میاستفاده  بودند، جاری گرم های چشمه صورت به سطح زمين در

 خاصيت و حرارت درجه و دما به مربوط اول خاصيت هستند، عمده خاصيت دو داراي

 شودمي باعث آب گرماي. درآنهاست موجود شيميایي تركيبات و امالح به وطمرب دوم

 او بدن در را خون بيمار هايرگ به گرما رسيدن. یابد آرامش عضالت و مفاصل

 شدن گشاد همچنين. دهدمي قرار هاسلول دسترس در بيشتري اكسيژن و داده افزایش

 انرژي هدایت و برده باال را اباعص العملعكس قابليت آب گرماي اثر در هامویرگ

 و تسریع را بدن هايسلول در مواد تبادل كار كرده، تامين را نياز مورد حرارتي

 .شودمي اعصاب سلسله در آرامش و عضالت خستگي رفع موجب

  

 85 تا 25 حدود یسطح یدما با یحرارت مظاهر از یا گسترده فيط :گرمایش منازل

 چشمه نیداغتر حال نیا با .است شده پراکنده تلفمخ مناطق در گراد یسانت درجه

 زمستان این مناطق در است،که شده واقع کشور یغرب شمال در ییايجغراف لحاظ از

 در.است کردن گرم یبرا یانرژ از یميعظ اريبس مقدار به ازين که است سرد اريبس

 .دارد وجود آنها منطقه در داریپا شهيهم و ارزان پاک، یانرژ منبع کی که یحال

 

  یخ  و  برف  کردن ذوب یا  زدودن: ذوب برف و پيشگيری از یخبندان در معابر
 موضوعات از یکی  زمستان در ها پل ها و بزرگراه ، ها فرودگاه  باند  بر  انباشته

  راه  ترین ساده .است  انتقاالت و نقل  و  ها راه  ایمنی  افزایش  طرح  در  اساسی
  مکانيکی روب  برف  های دستگاه  و  (نمک) مواد شيميایی از  هاستفاد  کار این  برای
 البته در .دهد می  کاهش  را  آن  ذوب  دمای و  شده ترکيب  یخ  و آب  نمک با  .است

  از نمک  استفاده  باشد کمتر  سانتيگراد  درجه  9 منفی  از  سطح  دمای  که مواردی
  فوالدهای  با  نمک  خوردگی  واکنش  نمک، از  استفاده  عيب . بود خواهد  فایده بی

  دیگر  طرف  از ،است (درازمدت در) پل  فوالدی  های سازه  حتی  و پل  ی کننده تقویت
 جریان و  گياهی پوشش  و  محيط زیست   به نمک،  نظير  شيميایی  مواد  از  استفاده

  سطوح  به  است  ممکن روب، برف  آالت ماشين از  استفاده .رساند می  آسيب آب  های
 حاضر حال در .کند  تحميل آنها تعمير برای  را  گزافی  های هزینه و  رسانده  آسيب

  با  .است  بحرانی  شرایط در  با برف  مبارزه  راه  تنها  ها روب برف  از  استفاده
 و داشته  کمتری های هزینه  که برفی سيستم ذوب  گرفتن نظر  در  نکات  این  به  توجه

 . [12]رسد می  نظر  به  ضروری کند، کم  را  ها و پل  ها برجاده  وارده  خسارت

 

 الکتریسيته به منابع هيدروترمال گرمایي انرژي تبدیل -3-1

 

 دارند وجود الکتریسيته به منابع هيدروترمال گرمایي انرژي تبدیل جهت مختلفی هاي روش
 ،از بين مواردر منطقه سبالن براساس شرایط نيروگاه های زمين گرمایی د كه

 .استپيشنهاد شده دو مرحله ای و  اي مرحله تک هاي سيستم

 فشار با مخزن یک در زمين درون داغ سياالت تبخيرآني اي مرحله تک هاي سيستمنيروگاه با

 از بخار سپس.شود مي بخار به سيال تبدیل باعث فشار کاهش این و شوند مي وارد پایين
 از خروجي مایع.دكن مي برق توليد و درآورده چرخش به را ژنراتور و کرده عبور توربين
 .شود مي تزریق مخزن به دوباره توربين

 دوباره دیگري منبع در قبلی سيستم از مانده باقي داغ سيال اي مرحله دو هاي سيستم در
 تزریق ميدان به دوباره خروجي مایع و شود مي منتقل توربين به حاصل بخار و شود مي منبسط

 .است بيشتر اي مرحله تک از ها نيروگاه این کارایي.شود مي

 به مرحله ای تکتبخير ستم يس یسبالن برا در ديتول یها چاه از موجود کل یرژنا

 حاصل جینتا.شد محاسبه مگاوات 114 دو مرحله ایتبخير  ستميس یو برا مگاوات 111
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بکار سبالن  روگاهين برای  یدو مرحله ا تبخير آنی چرخه ستميس ليتحل و هیتجز از

 [13].گرفته شده است

 

 تی زمين گرمایی در ایرانپمپ های حرار3-2

 

 ،درجه متری زمين 3 تا 2 عمق در  است که استوار اصل این بر حرارتي پمپهاي تکنولوژي

 محيط از هواي سردتر تابستان  در و بيرون هواي از گرمتر زمستان در و بوده ثابت دما
 محلی از را گرما فقط و نشده ایجاد احتراق واسطه به حرارتي پمپهاي از اصلح گرماي.است

 ساختمان داخل گرم هوای تابستان در طور معکوس به همچنين.می کنند منتقل دیگر محل به
 دميده اتاق داخل به مجددا شدن سرد پس از و شده دستگاه وارد یک مکنده  طریق از

 لويک 750 ،ییگرمازمين  های حرارتیپمپ زا دستگاه  پنج ،2003 سال ازميشود.

 .شد نصب کشور در ، یوات

شده ،  یشهر نصب و راه انداز نيمشک یگرمائ نيزم تیدر سا ی کهدستگاهاولين آن 

 .ابدی% کاهش 30اندازه  ههای گرمایشی بمصرف برق دستگاه  زانيباعث شده تا م

 

محاسبه راندمان   نتایج دومين پمپ های حرارتی زمين گرمایی درطالقان که دارای

موجود  یکولر گاز نیبا بهتر سهیکه در مقا دیوات گرد 750و مصرف برق  5/4برابر 

از که باشد،  یوات م 2800با مصرف برق  5/2راندمان کمتر از  یکه دارا رانیدر ا

عملکرد  انگريمطالعات ب جهينت قابل توجه کاهش مصرف برق برخوردار است. زانيم

 یمعمول یکولر گاز کیبا  سهیر فصل گرما و سرما بوده و در مقاد ستميمناسب س

 دهد. یدرصد کاهش مصرف برق نشان م 65مشابه 

 

 ستميس یرا برا یعملکرد مناسبسومين پمپ های حرارتی زمين گرمایی در رشت 

به  یادار یفضا ینصب شده ضمن خنک کار ستميکه به کمک س یارائه داد به گونه ا

وات قادر به  850در حدود  یمتر، با مصرف برق 5/4با ارتفاع  متر مربع 45وسعت 

 تريل 300و با حجم  گراديدرجه سانت 40 یمجموعه با دما ازيآب گرم مورد ن نيتام

وات( از کاهش مصرف قابل  2500 یال 2000) یبا کولر گاز سهیکه در مقا دیگرد

 برخوردار بوده است. یتوجه
 

داشتن  ليگرم به دل یاز کشور است که در ماه ها یاستان خوزستان از جمله مناطق

 شود. یاستفاده م اريبس یباال از کولر گاز یرطوبت و دما
در  .دینصب گرد زيدر شهر اهواز ن یگرمائ نيزم یدستگاه پمپ حرارت چهارمين 

وات  850شد و با مصرف برق  یراه انداز یشیدر حالت گرما ستميس نیا 1386زمستان 

فصل گرما  و درنمود.  نيمتر مربع را تام 35به مساحت  یاتاق ازيمورد ن یگرما

د اطالعات برداشت شده کن یوات کار م 900با مصرف برق  شیدر حالت سرما ستميس

 یکولر گاز کیبا  سهیدر مقا ستميس یدرصد 60 یال 50نشان از کاهش مصرف برق 

 دارد.  

 
گرما و رطوبت باال و  ليدلشهر بندر عباس به درپنجمين پمپ حرارتی زمين گرمایی 

عملکرد  یها یژگیو ريتا تاث دیانتخاب گردمحل نصب بعنوان   ایبه در یکینزد

 زين تیسا نیدر ا .رديو مورد مطالعه قرار گ یبررس یگرمائ نيزم یپمپ حرارت

 اتيبا انجام عمل شد. یريوات اندازه گ 800مصرف برق دستگاه در حدود  زانيم

با  سهیدر مقا ستمي، که راندمان سدیم محاسبات مشخص گردبرداشت اطالعات و انجا

% 60در حدود  زيمصرف برق ن زانيباشد و م یبرابر م 5/2از  شيب یکولر گاز کی

 باشد. یکمتر م

 

 

 بحث-4

 

 سوخت از استفاده در یادیز حد تا شده ديتولبرق  یبرا رانیا یسنت یاستراتژ

 و شده سيتاس تجدیدپذیر منابع اساس بر کمتر زانيم به و ارزان یمحل یليفس یها

 ریذخا یدارا رانیا .است شیافزا حال در سرعت به شونده دیتجد یها یانرژ سهم

 در نفت بزرگ کننده ديتول نيدوم عنوان به نه،یهز کم یليفس یها سوخت از یميعظ

 .استجهان، گاز و نفت ریذخا از درصد 15 و درصد 9 یدارا بيترت ران بهیا اوپک،

 یهاکننده نيتام نیاز بهتر یکیاست  یطيمح ستیز یکه بدون آلودگ یآب یانرژ

محدود بوده و  روين نیاز ا یريگ. متاسفانه بهرهدیآیبرق جهان بشمار م یروين

نسبت  یآب یانرژ تيرشد ظرف ليدل نيدارد و به هم ییايجغراف تيبه موقع یبستگ
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 ر،یدپذیتجد منابع انيم در کرده است. یرا ط تری یمیروند مال ها یانرژ گریبه د

 گرمایی زمين انرژی .است زیادی ییگرما نيزم یانرژ ليپتانسمنابع  یدارا رانیا
 با توانند می گرمایی زمين منابعبوده و   تجدید قابل فسيلی کامال سوختهای خالف بر

 ستیز ،یاقتصاد لیدال به .کنند بازسازی را خود زمان، گذشت و دقيق ریزی برنامه

 نيزم یها انرژی از یانرژ ديتول که رسد یم نظر به دیجد یها استيو س یطيمح

 گرمایشي سيستم هاي مهم مزایاي یکی از.است ریناپذ اجتناب کینزد ندهیآ در ییگرما

 درون به امجدد فضاهاي مختلف، حرارت تامين پس از داغ آب که است گرمایشی این زمين
 پایين بسيار آن محيطي زیست آلودگي ميزان هنتيج در و ميشود تزریق گرمایی زمين مخزن

ست ولى ميزان آالیندگى آن نسبت به نيانرژى زمين گرمایى کامال فاقد آلودگى .است

نيروگاههاى فسيلى و یا هسته اى به حدى اندک است که مى توان با هزینه نسبتا 

 .کمى آن را به حداقل ممکن رساند

ابعاد جدیدي در استفاده از  گرمایی زمينتحوالت اخير در استفاده از پمپ حرارتي 

 .جا استفاده شودتواند در همهسا ميهاي حرارتي اساد، چون پمپوحرارت زمين را گش

طور متمركز در عمق گرمایي تاكنون، در مناطقي كه آب گرم یا بخار بهانرژي زمين

افت خازن نفتي تجاري یمهاي محدود، شبيه نفت در كيلومتر در حجم 3كمتر از 

 زمين منابع از توليد گرما است.شدند؛ پتانسيل اقتصادي قابل توجهي داشتهمي

 الكتریكي گرمایي هاي سيستم یا طبيعي گاز با مقایسه در مستقيم  كاربرد در گرمایي

 و دارد را ساعته ۲٤ کار توان تئوري نظر از گرمایي زمين هاي نيروگاه.دراد كمتري هزینه

مي  تغيير مقداري نيروگاه ضریب زمستان فصل در فقط و نيست بتينو هاي وصل و قطع دچار

 در ها سيستم این تجهيزات تمامي به دليل اینکه گرمایی نيزم حرارتي پمپهاي .کند
 ميشود معموال نصب به دور از عوامل تخریب مانند هوا زیر زمين در و ها ساختمان داخل

 نهیهز .دارند ومتداول سنتي های سيستم به نسبت تری پایين وتعمير نگهداري هزینه

 یديبه توان تول یـادیز زانيبه م ییگرمانيزم یاز منـابع انرژ یبرداربهره

که به  ییهاچاهها و تعداد چاه یحفار نهیهز نيدارد. همچن یحفر شده بستگ یهاچاه

 4)شکل دارد. ییبه سزا ريتأث یگذارهیسرما یهانهیدر هز باشندهر علت ناموفق 

 ریمختلف را با سا یهایبا تکنولوژ ییگرما نيزم یروگاههايتمام شده برق ن تميق(

 .[14]کند  یم سهیمطرح موجود مقا یها نهیگز

 

 
 و انرژی هسته ای مقایسه قیمت انرژی های تجدیدپذیر – 4شکل 

 

 ینيزم ریز یاز منابع آب ییگرما نيزم االتياز س یفراوان ریاستخراج مقادالبته 

که  شود نيسطح زم یجیتدر ینيفرونش یبعبارت اینشست  دهیث وقوع پدباع توانديم

 یتنها انرژ ییگرمانيزم یانرژ .با تزریق آب ميتوان از وقوع آن جلوگيری کرد

آن بمراتب کمتر از  ستیز طيمح یآلودگ یآب یاست که بعد از انرژ ریدپذیتجد

 .است گرید یهایانرژ

 

 

 

 گيرينتيجه-5

 
آتشين  کمربند روی بر و است غنی بسيار گرمایی، زمين انرژی منابع نظر از ، ما کشور

مانند اثر انگشت انسانها منحصر  ییگرما نيمنابع زم.دارد قرار جهان گرمایی زمين

مورد  یهای.  تکنولوژستندين گریکدی هيکامال شب یدو منبع چيبه فرد بوده و ه

 طیبا شرا یانتخاب و گاه یبه درست دیبه برق با یانرژ نیا لیتبد یاستفاده برا

 انرژي چون دیگري ثانویه انرژیهاي ميتوان انرژي این ازداده شوند. قيمنبع تطب
 سنگ استفاد زغال ویا گاز چون نفت، سوختي گونه هيچ اینکه بدون توليد کرد الکتریسيته

 یها پروژه و نوشت ندهیآ یبرا ییویسنار يمی توانم شهر نيمشگ تجربه با ما.شود
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تنها كسري از  .کردف یتعر رانیا در ییگرما نيزم صنعت توسعه یبرا رای دیجد

 ندهیدر آ شودیم ینيب شيپ .انرژي ژئوترمال در دسترس، تاكنون استفاده شده است

برق، در روند  ديدر تول ییخودکفا رامونيپ یاجتماع دیو عقا یطيمح ستیعوامل ز

 یهاموثر باشد. البته در افق ییگرمانيزم یاز انرژ یريگو توسعه بهره شرفتيپ

ادامه خواهد داشت مگر  ینفت یکوتاه مدت متداول بودن استحصال برق از انرژ

حاصل شود که  ليتقل ییگرمانيزم یبدست آمده از انرژ تهيسیکترال متيدر ق نکهیا

 اکتشاف .افتیخواهد  شیافزا ییگرمانيزم یاستقبال از انرژ زانيصورت م نیدر ا

 به ازين و ،یمال سکیر و نانياطم عدم از ییباال درجه شامل الژئوترم انرژی

 .ستا هایريگ ميتصمگسترش  کردن محدود یبرا اکتشاف اعتماد قابل یها داده

 اريبس یهایدارد چرا که الزم است حفار نيبه بودجه سنگ ازين ییگرما نيزم یانرژ

 در یطوالن سبتان سابقه یداراعليرغم  ییگرما نيزم یانرژ .انجام شود یقيعم

 عرصه عمومی ودر آن وجود با ران،یا در ریپذ دیتجد یها یانرژ ریسا با سهیمقا

 یط در شاخه نیا یماندگ عقبموجبات  ،یعموم یآگاه عدمو است جوان اريبس عمل

 کشور رقم زده است. مختلف مناطق در مناسب ليپتانس وجود رغم به ر،ياخ یها سال
وبا  حمایت های خود در یک چارچوب قانونی  سازيدهپيادولت با د پيشنهاد ميگرد

منابع  انرژی حاصل از  چنان فراهم سازدکهرا شرایط  مالي استفاده از تسهيالت

برای مجریان این گونه هاي انرژي معمولي را با سيستمامکان رقابت  ژئوترمال

 .دسازفراهم  آن الزم برای پوشش ضعف هایو اقدامات  طرحها فراهم نماید
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