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 خالصه

 ایجاد و پایدار توسعه ، انرژی منابع به بخشی تنوع ، فسيلی های سوخت پذیری فنا 
 تجدید و پاک و طرف یک از فسيلی انرژی مصرف از ناشی محيطی زیست مشکالت و انرژی امنيت
 گسترش و توسعه به جهانيان جّدی توجه باعثامروزه نو های انرژی منابع بودن پذیر

 شده جهانی انرژی سبد در منابع این سهم افزایش و پذیر تجدید های انرژی از استفاده
این انرژی همچنين بعنوان  یکی از این منابع ،انرژی زمين گرمایی است. است.

یک منبع تجدیدپذیر و بدون آلودگی زیست محيطی در واقع یکی از اميدهای بشری 

مورد بررسی و تجزیه و تحليل در این مقاله منابع انرژی زمين گرمایی است.

مایی شامل کاربرد قرار گرفته است.در این راستا کاربردهای انرژی زمين گر

مستقيم که در واقع به معنی بهره برداری بدون واسطه از انرژی حرارتی سيال 

زمين گرمایی است وهمچنين کاربردهای غير مستقيم موردارزیابی و تجزیه وتحليل 

 دقيق قرار گرفته است.

 
کلمات کليدی : سوخت های فسيلی ، انرژی زمين گرمایی ، منبع تجدید پذیر ، کاربرد 

 مستقيم 

 

 

  مقدمه .1

زمين، و )ترمال( به معنی گرما و  ژئوترمال از کلمه ی یونانی"ژئو" به معنی

ژئوترمال به معنای )انرژی زمين  گرمایی گرفته شده است. بنابراین، انرژی

انرژی، به شکل گرمای محسوس، از  است. این شا درونی زمينگرمایی( یا انرژی با من

بخش درونی زمين منشا می گيرد و در سنگ ها و آب های موجود در شکاف ها و منافذ 

وجود کوههای آتش فشان یقينًا باید  ی زمين وجود دارد. داخل سنگ در پوسته

اعماق زمين  نياکان ما را از این حقيقت آگاه ساخته باشد که بخش های خاصی از

داغ می باشد. با اینحال، تا یک دوره ی زمانی بين قرن های شانزدهم و هفدهم، 

یعنی زمانيکه اولين معادن تا عمق چند صد متری سطح زمين حفر گردیده و بشر بر 

اساس ادراکات فيزیکی ساده استنباط نمود که دمای زمين با عمق افزایش می یابد، 

وجود نداشت.شاید نخستين اندازه گيری ها بوسيله ی  اطالع چندانی در این زمينه

در کشور فرانسه انجام پذیرفت. در  Belfortو در معدنی نزدیک  ۱۷۴۰دماسنج در سال 

ی نوع رفتار حرارتی زمين از روش های علمی پيشرفته ای جهت مطالعه ۱۸۷۰سال 

ادیوژنيک استفاده می شد، اما با ورود به قرن بيستم و کشف نقشی که حرارت ر

)حرارت ناشی از زوال موا رادیواکتيو( ایفا می کند، پرده از راز پدیده هایی 

 ۱۸۲۷همچون موازنه حرارتی و تاریخچه ی حرارتی زمين برداشته شد. در سال 

استخراج بخارات طبيعی آب با هدف بهره برداری از انرژی مکانيکی آن آغاز شد. 
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مایعات در باالبرهای گازی قدیمی و همچنين از بخار آب ژئوترمال برای باال بردن 

بعدها در پمپهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز و جرثقيل هایی که به نوعی با 

محلی توليد اسيد بوریک کاربرد  بوده یا در صنایععمليات حفاری در ارتباط 

داشتند، استفاده می شد.نخستين تالشها برای توليد برق از بخار آب ژئوترمال در 

ميالدی در ناحيه ی الردرلو انجام پذیرفت. موفقيت این آزمایش، ارزش  ۱۹۰۴سال 

صنعتی انرژی ژئو ترمال را بخوبی نشان داد و این آغازی بود بر بهره برداری 

رار بود بعدها بطور قابل توجهی توسعه داده شود.سيستم نمونه ای که خاصی که ق

در کشور ایتاليا راه اندازی شد، به سرعت توسط چند کشور دیگر الگو برداری شد. 

 Theدر  ۱۹۲۱ژاپن و در سال  Beppuدر  ۱۹۱۹نخستين چاه های ژئو ترمال در سال 

Geysers آن زمان با موفقيت چندانی  کاليفرنيا )آمریکا( حفر شدند که البته در

کشور ایسلند، کار استخراج سياالت ژئوترمال )بویژه  ۱۹۲۸همراه نبودند. در سال 

آب داغ( را برای تامين نياز حرارتی منازل آغاز نمود. در همان زمان در ناحيه 

الردرلو با به جریان انداختن بخار آب کيفيت پایين در مبدل های حرارتی، نياز 

در کشور ما ایران  زل روستایی و آب داغ مصرفی آنها تامين می گردید.حرارتی منا

منبع انرژی زمين گرمایی مطالعات  و بمنظور شناسایی پتانسيل های ۱۳۵۴از سال 

در نواحی  ENEL ایتاليایی گسترده ای توسط وزارت نيرو با همکاری مهندسين مشاور

کيلومتر مربع آغاز  هزار ۲۶۰شمال و شمال غرب ایران در محدوده ای به وسعت 

خوی، ماکو و  گردید. نتيجه این تحقيقات مشخص نمود که مناطق سبالن، دماوند،

و  هزار کيلومتر مربع جهت انجام مطالعات تکميلی ۳۱سهند با مساحتی بالغ بر 

در همين راستا برنامه  .بهره برداری از انرژی زمين گرمایی مناسب می باشند

ژئوفيزیک و ژئوشيميایی برنامه ریزی  سيهای زمين شناسی،اکتشاف، مشتمل بر برر

مناطق  با پایان یافتن مطالعات اکتشاف مقدماتی در هر یک از ۱۳۶۱در سال .شد

 ذکر شده، نواحی مستعد با دقت بيشتری شناسایی شده و در نتيجه در منطقه سبالن
 سطح آن هدایتنواحی مشکين شهر، سرعين خاصيت رسانایی از بخش هایی از زمين به 

 .می شود

  دسته بندی منابع زمين گرمایی       .2

 

گرمایی وجود چهار عامـل اصلی، بطور کلی برای شکل گيری و تکامل یک سيستم زمين

های و سيال ضروری است. سيستم 3، سنگ پوششی2، سنگ مـخزن 1منبـع حرارتی

گردند که این چهار عامل در کنار همدیگر قرار گرمایی در مناطقی تشکيل میزمين

گرمایی بعنوان یک انرژی زمين  برداری از منابعدر عصر حاضر، بهرهگرفته باشند. 

بخش مفيد منابع »منبع عمده توليد انرژی، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 

 ق میبه آن بخش از منابع قابل دسترسی ژئوترمال اطال«  قابل دسترسی ژئوترمال
شود که بهره برداری از آنها در یک آینده معين )کمتر از صد سال آینده( از 

بخشی از منابع قانونی الزم برخوردار خواهد بود.توجيه اقتصادی کافی و اعتبار 

مفيد زمين گرمایی را منابعی با سطوح معين تشکيل می دهند که اصطالحًا آنها را 

ین منابع، بخشی از منابع موجود در یک می نامند. ا«  منابع موجه اقتصادی»

ناحيه معين می باشند که هم اینک از توجيه اقتصادی کافی )در مقایسه با سایر 

منابع متداول انرژی( و اعتبار قانونی الزم برخوردار بوده و با انجام عمليات 

حفاری یا با استناد به شواهد زمين شناسی و نوع خصوصيات ژئوفيزیک و 

منطقه قابل شناسایی می باشد. رایج ترین معيار دسته بندی منابع ژئوشيميایی 

ژئوترمال، معياری است که بر اساس انتالپی سياالت زمين گرمایی، که عامل اصلی 

مداد می شود، انتقال حرارت از سنگهای داغ موجود در اعماق زمين به سطح آن قل

 پایه ریزی می گردد.

 
رمایی را به پنج گروه عمده تقسيم تقسيم بندی به طور کلی می توان منابع زمين گ

 کرد که شامل موارد زیر است :
 

 منابع آب داغ )سيستم های هيدروترمال(      1.2
 

شوند و سپس به سطح زمين انتقال پيدا  منابع آبی هستند که در زیر زمين داغ می

می کنند که در ميان انواع منابع زمين گرمایی با توجه به تکنولوژی، امروزه 

                                                 
1 source Heat 
2 Reservoir rock 
3 Cap rock 
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داری بيشترین استفاده هستند.در سيستم زمين گرمایی هيدروترمال اساس کار مشابه 

صنعت نفت می باشد. بدین معنی که در مناطقی از زمين مخازن آب داغی وجود دارد 

و  منبعمی بایست اکتشاف و استخراج گردد آب داغ استخراج شده بسته به کيفيت که 

دمای آب و فشار مخزن می تواند جهت توليد برق یا کاربردهای گرمایشی استفاده 

 شود.
 این نوع منابع زمين گرمایی به سه گروه تقسيم بندی می شوند :

 

که مناسب برای توليد برق  C150°دسته اول : مخازن دما باال با دمای باالتر از 1.

 با تکنيکهای معمولی می باشد.
 

که مناسب برای توليد برق با  C150°الی  100دسته دوم : مخازن با دمای بين  2.

 تکنيکهای پيشرفته تر باینری هستند.
 

که برای کاربردهای  C100° دسته سوم : مخازن دما پایين با دمای کمتر از 3.

 مستقيم مناسب می باشند.
 

 منابع بخار خشک     2.2
 

منابعی با درجه حرارت بسيار باال هستند که از آنها بخار خشک و یا آميزه ای از 

بخار و آب با درجه حرارت بسيار باال استحصال می شود که به جهت توليد برق این 

هستند، اما متاسفانه این منابع در دنيا ترین شرایط منابع دارای آرمانی

 نادرند.
بزرگترین سيستم زمين گرمایی فعال در دنيا که از منابع بخار خشک بهره می      

است و در کاليفرنيا، شمال  Geysersگيرد نيروگاه زمين گرمایی با نام 

حفر  ۱۹۲۴سانفرانسيسکو واقع است. اولين چاه توليد در این نيروگاه در سال 

مگاوات ساخته شد و  ۲۰۰۰نيروگاه برای ظرفيت بيش از  ۲۶، ۱۹۹۰ردید و تا سال گ

مگاوات بوده و حدود  ۸۵۰در حال حاضر این نيروگاه عظيم دارای ظرفيتی بالغ بر 

درصد از برق کاليفرنيای شمالی را تامين می کند. این نيروگاه از یک سيستم  ۷۰

دن بخار به سمت توربين استفاده می خنک کننده آب برای ایجاد وکيومی جهت کشي

تا  ۶۰کند تا راندمان سيستم را در توليد برق باالتر برد. اما این فرایند حدود 

درصد از بخار را به محيط داده و نمی تواند آنرا دوباره به زمين تزریق  ۸۰

نماید. تالشهایی برای حل این مشکل در حال انجام است. درصورت اصالح این مشکل و 

مگاوات افزایش یافته و با این  ۸۵یق بخار هدر رفته به منابع، خروجی سيستم تزر

عمده ترین نی را تامين کرد.منزل مسکو ۸۵۰۰مقدار الکتریسيته می توان برق 

خارج شدن گاز سمی سولفيد  geysersنگرانی درمورد این سيستم های باز مانند 

هاست که باعث بسته شدن آنها هيدروژن از آن است. مشکل دیگر تجمع نمک در لوله 

شود و باید دوباره توسط چاههای دیگری به زمين تزریق گردد. با استفاده از  می

 سيستم های حلقه بسته مانند سيکل باینری هيچ گونه گازی از نيروگاه متصاعد نمی
 شود و هر چه به سطح زمين آورده شده دوباره به درون زمين برمی گردد.

 

 منابع تحت فشار      3.2
 

تشکيل یافته اند و از نظر شرایط کلی به   1منابع عظيمی هستند که از آب شور

درجه اشباع رسيده اند و درالیه های ميان صخره های اعماق زمين به صورت محبوس 

 ۶تا  ۳وجود دارند. این منابع عمدتًا حاوی گاز متان محلول هستند و در عمق 

درجه  ۲۰۰تا  ۹۰شوند و درجه حرارت آنها بين  ت میکيلومتری از سطح زمين یاف

 ۱۵۰سانتی گراد تخمين زده می شوند، اما غالبًا دارای درجه حرارتی پایين تر از 

درجه هستند. این نوع منابع به طور بالقوه بسيار خوش آتيه هستند زیرا از این 

گرم شده،  ذخایر امکان استخراج سه نوع انرژی که شامل انرژی حرارتی از سيال

انرژی هيدروليک ناشی از فضای باالی حبس شده و انرژی شيميایی ناشی از سوخت گاز 

 متان محلول وجود دارد .
 

 تخته سنگهای خشک داغ     4.2
 

آتش فشانی هستند که در اعماق زمين وجود  منبعتخته سنگ های بسيار عظيم با 

                                                 
1 brine 
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 داشته و درجه حرارت بسيار باال و فيزیک سخت دارند.

که 1به سيستمهای بهره برداری از این منابع سيستم های زمين گرمایی توسعه یافته

از آنجا که در همه جای کره زمين در اعماق گرما  گفته می شود. EGSبه اختصار 

ارد و تنها محدودیت موجود عدم وجود منابع آب می باشد با شدتهای مختلف وجود د

لذا با کمک این سيستم می توان رشد قابل توجه ای را در توسعه انرژی زمين 

گرمائی برقرار کرد. سيستم بهره برداری به این صورت می باشد که با حفر چاههای 

پيدا کرده،  های داغ زمين دسترسی هزارمتر( به الیه ۶تا  ۴بسيار عميق )با عمق 

سپس آب با فشار باال به چاه تزریق شده که در اثر این فشار هيدروليکی در سنگ 

نيز انجام می شود و بين دو 2شکافت ایجاد می شود. همين کار برای چاه توليد 

چاه ارتباط برقرار می گردد. بدین صورت آب در حين عبور از شکافهای ایجاد شده 

فت و از چاه توليد خارج و وارد سيکل نيروگاه می حرارت را از سنگهای داغ دریا

درجه سانتيگراد بوده و  ۱۸۰تا  ۱۳۵شود، درجه حرارت آب حاصل از این منابع بين 

 درصد وجود دارد. ۱۵در این حالت امکان افزایش بازده نيروگاه تا 
 

 مواد مذاب     5.2
 

ترین حالت ممکن شناسيم در واقع ایده آل  این منابع که به نام گدازه ها می

هزار درجه سانتی  ۲تا  ۷۰۰برای منابع زمين گرمایی بوده که درجه حرارت آن بين 

گراد است. با توجه به درجه حرارت باالی این مخازن و محدودیت های فنی موجود 

 شود.امروزه از این منابع عظيم استفاده نمی

 ست:مهمترین نشانه های منابع زمين گرمایی موارد زیر ا      

 

 سنگ های آتشفشانی جوان تر از یک ميليون سال 

 چشمه های آبگرم 

 بخار فشار یا گاز فشار 

 آب فشان 

 نواحی دگرسان شده 

 گل فشان 

 کوه های آتشفشانی فعال 

 

 انرژی زمين گرمایی هایکاربرد      .3

 

  مستقيمهای کاربرد     1.3

 

بدون واسطه از انرژی کاربرد مستقيم انرژی زمين گرمایی به معنی بهره برداری 

حرارتی سيال زمين گرمایی است. در این حالت انرژی زمين گرمایی به انرژی 

الکتریکی تبدیل نمی شود بلکه به صورت مستقيم، از انرژی حرارتی آن استفاده می 

شود. استفاده مستقيم از انرژی ژئوترمال به گذشته های دور باز می گردد. از 

ب زمين گرمایی که آزادانه در سطح زمين به صورت چشمه زمان های دور، مردم از آ

های گرم جاری بودند، استفاده کرده اند. رومی ها برای مثال از این آب برای 

درمان امراض پوستی و چشمی بهره می گرفتند. در بسياری از نقاط برای گرم کردن 

مایی برای خانه ها از آن استفاده می شد. بومی های آمریکا نيز از آب زمين گر

پختن و مصارف دارویی بهره می گرفتند. امروزه، با حفر چاه به درون مخازن زمين 

گرمایی، و مهار آب داغ و بخار، از آن برای توليد نيروی الکتریسيته در 

نيروگاه زمين گرمایی و یا مصارف دیگر بهره برداری می کنند. در نيروگاه زمين 

ز مخازن زمين گرمایی، نيروی الزم برای گرمایی، آب داغ و بخار خارج شده ا

چرخاندن ژنراتور توربين را فراهم می آورد و انرژی الکتریسيته توليد می 

درجه سانتيگراد است برای تبدیل  ۱۵۰تا  ۶۵کندمنابع زمين گرمایی که دمای آنها 

به انرژی الکتریکی دارای توجيه اقتصادی باالیی نيستند لذا این گونه منابع 

رمایی برای بهره گيری مستقيم از انرژی حرارتی، مناسب شناخته شده اند. زمين گ

منابع زمين گرمایی حرارت پایين نسبت به مخازن حرارت باال از گستردگی بيشتری 

برخوردارند. طرحهای کاربرد مستقيم انرژی زمين گرمایی نسبت به نيروگاههای 

وی که در اغلب موارد پس از زمين گرمایی از آالیندگی کمتری برخوردارند به نح

 خنک شدن سيال زمين گرمایی ميتوان آن را به محيط رها کرد.

                                                 
1 Enhanced Geothermal Systems 
2 Production Well 
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   زمين گرمایی حرارتیهای پمپ   1.1.3 

 
متری زمين،  ۳تا  ۲تکنولوژی پمپ حرارتی بر این اصل استوار است که در عمق 

درجه دما ثابت بوده و در زمستان گرمتر از هوای بيرون و درتابستان سردتر از 

هوای محيط است. سيستم های سرمایش و گرمایش ژئوترمال که با نامهای دیگری هم 

( ، سيستمهای مبدل زمين گرمایی GSHPزمين ) منبعمانند پمپهای حرارتی با 

(GeoExchange )( و یا سيستم های انرژی زمينیEESشناخته می )  شوند، شامل پمپهای

حرارتی هستند که با استفاده از انرژی برق، گرما را از زیر زمين جمع آوری و 

گذرد به واحد نصب شده در داخل  شده میتوسط سيالی که از لوله های کار گذاشته 

ساختمان منتقل می کنند. این واحد گرمای سيال درون لوله ها را جذب کرده و با 

استفاده از قوانين متراکم سازی  حرارت را تشدید و افزایش داده و به دمای 

رساند. گرمای حاصل از پمپهای حرارتی به واسطه  مطلوب جهت گرمایش ساختمان می

ق ایجاد نشده و فقط گرما را از محلی به محل دیگر منتقل می کنند. همچنين احترا

به طور معکوس در تابستان هوای گرم داخل ساختمان از طریق یک مکنده وارد 

دستگاه شده و پس از سرد شدن مجددًا به داخل اتاق دميده می شود. در داخل 

ز سيکل مربوطه، حرارت دستگاه حرارت به مبرد منتقل شده و پس از عبور مبرد ا

شود.  موجود در آن توسط یک مبدل دو لوله ای به آب داخل کویل زمينی منتقل می

سيکل کاری این سيستم کامالً مانند یخچال بوده و فقط به جای انتقال گرمای درون 

  (۱)شکلیخچال به اطراف یخچال، گرمای درون ساختمان را به زمين منتقل می کند.
 

                                   

 
 بررسی چرخه پمپ حرارتی:1شکل

 

 
 سيستم توزیع گرما  -۳
 

شامل سيستم گرمایش کف ساختمان و رادیاتورها برای گرمایش محيط و در بعضی 

 موارد ذخيره آب برای تأمين آب گرم ساختمان می باشد.

صورت طبقه سيستم های گرمایش و سرمایش با پمپ های حرارتی را می توان به این 

 بندی کرد:

 

 سيستم حلقه باز:

در سيستم های حلقه باز آبهای زیرزمينی به عنوان حامل گرما عمل کرده و بطور 

مستقيم به سمت پمپ حرارتی انتقال می یابد. در این سيستم هيچ نوع مانع و 

حائلی ميان خاک، آب زیرزمين و تبخير کننده پمپ حرارتی وجود ندارد و از اینرو 

 سيستم حلقه باز ناميده می شود.

 

 سيستم حلقه بسته:

 

در سيستم حلقه بسته مبدل های حرارتی در زیر زمين بصورت افقی، عمودی و یا 

مورب قرار دارد و یک مدیوم یا واسط حامل حرارتی در مبدل سيرکوله شده و گرما 

یواره ی را از زمين به پمپ حرارتی و بلعکس انتقال می دهد. حامل گرما توسط د

مبدل حرارتی از خاک و از آب های زیرزمينی مجزا شده است و از اینرو به آن 

بعضی از سيستم ها در قالب دو نوع باال قرار نمی ه بسته می گویند.سيستم حلق

گيرند؛ به طول مثال سيال حامل و آبهای زیر زمينی از هم مجزا نشده اند ولی در 

ر گروه سيستم های دیگر قرار می گيرند. فاصله معينی از هم قرار دارند که د

http://www.g-eng.ir/
http://www.g-eng.ir/
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در انتخاب هر یک از این سيستم ستونی ایستاده در این زمره است. سيستم چاه های

دخيل  …ها، فاکتورهای مختلفی مانند عوامل زمين شناسی و آبهای زیر زمينی و

 ۳۰ميليون پمپ حرارتی زمين گرمایی در بيش از  ۲بيش از  ۲۰۰۷در سال هستند.

 هان برای تامين گرمایش و سرمایش استفاده شده است.کشور ج

 

  مزایای پمپ های حرارتی

 

پمپهای حرارتی زمين گرمایی چه در تأسيسات تجاری و چه مسکونی معموالً هزینه .1

نگهداری و تعمير پایين تری نسبت به سيستم های سنتی و متداول دارند زیرا تمام 

ن ها و یا در زیر زمين نصب می شود و در تجهيزات این سيستم ها در داخل ساختما

نتيجه هيچ یک از تجهيزات در معرض هوا و یا تخریب قرار ندارد. همچنين تمامی 

 سيستم های سرمایشی شبيه به سيستم یخچال های خانگی آب بندی شده اند.

سيستم پمپ های حرارتی زمين گرمایی بسيار منعطف بوده و به راحتی و با  .2

ميتوان آنها را بسط و گسترش داد و یا به قسمت های کوچکتر تقسيم هزینه پایين 

 کرد تا بطور مناسب در ساختمان جاسازی و نصب شوند.

پمپ های حرارتی نصب شده در واحدهای تجاری با بازیافت گرمای اضافی قسمت  .3

های داخلی ساختمان و انتقال این گرما به محيط های بازتر ساختمان باعث صرفه 

در هزینه ها می شوند. این سيستم ها برای مدیران این مراکز این امکان را  جویی

فراهم می آورد تا قسمت های خالی ساختمان را که نياز به گرمایش ندارند از 

 قسمت های دیگر جدا و ایزوله کنند.

بدليل عدم وجود هرگونه احتراق، این سيستمها بسيار ایمن تر از سيستم های  . 4

 متداول هستند. 

آلودگی محيطی )گازهای گلخانه ای( و صوتی این سيستمها کمتر از سيستم های  . 5

 متداول است.

 

 گرمایش و سرمایش    2.1.3
 

زمين رژی گرمایش ساختمانها، یکی از موفقيت آميزترین کاربردهای کنونی ان

رود. هم اینک بيش از بيست کشور جهان، انرژی زمين گرمایی را به شمار می گرمایی

دهند. از آنجایيکه دمای ایده آل برای همين منظور خاص مورد استفاده قرار می

درجه  ۱۰۰کلی پایين تر از این نوع کاربرد خاص در محدوده دماهای پایين )بطور 

تردیدی وجود ندارد که استفاده از انرژی زمين سانتيگراد( واقع است، لذا 

گرمایی در این زمينه کاربردی خاص می تواند بطور قابل مالحظه ای در سرتاسر 

جهان گسترش یابد. در این کاربرد، آب داغ از چاه زمين گرمایی به فضاهای 

مسکونی، تجاری یا اداری منتقل شده و گرمایش فضاهای مزبور را تامين می کند. 

صورت نامناسب بودن کيفيت آب از نظر شيميایی، از مبدل حرارتی استفاده می  در

شود. یکی از مزایای مهم سيستم های گرمایشی زمين گرمایی این است که آب داغ پس 

از تامين حرارت فضاهای مختلف، مجددًا به درون مخزن زمين گرمایی تزریق می شود 

بسيار پایين است. به طور کلی سيستم و در نتيجه ميزان آلودگی زیست محيطی آن 

از یک چاه زمين گرمایی تک واحد برای گرم کردن یک ساختمان  1های گرمایش محيطی

از یک یا چند چاه   2استفاده می کند، در حاليکه در سيستم های گرمایش منطقه ای

 برای گرم کردن چندین ساختمان یا حتی قسمتی از یک شهر استفاده می

ایش محيطی، گزینه دیگری است که چنانچه امکان سازگاری دادن سرم(2.)شکلشود

وجود داشته باشد، می توان به آن  زمين گرماییماشين های جذبی با کاربردهای 

 صورت عينی و عملی بخشيد. تکنولوژی این ماشينها به خوبی شناخته شده است و می

، فرایندی است 3ی توان به سهولت در بازار به آنها دسترسی پيدا کرد. سيکل جذب

انرژی استفاده می شود. عمل  منبعکه در آن به جای الکتریسيته از گرما بعنوان 

تبرید با استفاده از دو سيال انجام می پذیرد: یک مبرد که دائمًا در سيکل به 

و یک سيال ثانویه یا جاذب جریان در می آید، تبخير می شود و کندانس می گردد 

سياالت زمين گرمایی، انرژی حرارتی الزم برای به حرکت در آوردن این ماشين ها را 

 فراهم می سازد.

 

                                                 
1 Space heating 
2 district heating 
3 absorption cycle 

http://www.g-eng.ir/
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 سيستم گرمایشی منطقه ای :2شکل

 ی و کاربرد در ذوب برفیزمين گرما  3.1.3

 

یکی از کاربردهای مستقيم انرژی زمين گرمایی جلوگيری از یخ زدگی معابر و 

خيابانها توسط لوله هایی است که در زیر زمين تعبيه شده و آب گرم زمين گرمایی 

از این لوله ها عبور کرده و باعث ذوب برف می شود. طراحی سيستم های ذوب برف 

مهندسان سيستم های گرمایش،  )انجمن ASHRAEبر پایه اصولی است که بوسيله 

سرمایش و تهویه مطبوع در آمریکا( تهيه شده است. ميزان گرمایش سيستم به ميزان 

بارش برف، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد وابسته است. جنس لوله هایی که در 

سيستم ذوب برف به کار می رود فلز یا پالستيک و به علت مشکالت خوردگی در لوله 

اطع به جای آهن از پلی اتيلن استفاده می شود. حرارت زمين گرمایی در های متق

درون سيستم، به طور مستقيم از لوله های سيار و از ميان یک مبدل یا بوسيله 

عبور آب به طور مستقيم در سطح خيابان ها سيستم را تغذیه می کند. امروزه در 

ر متر مربع از مسير پياده هزا ۵۰۰سراسر جهان به کمک انرژی زمين گرمایی حدود 

شوند که بخش اعظم آنها نيز در کشور ایسلند وجود دارند. روها و جاده ها گرم می

در حال حاضر عالوه بر ایسلند، نمونه هایی از سيستم های زمين گرمایی و دیگر 

روها، سيستم ها در آمریکا، آرژانتين، کانادا و سویيس برای ذوب برف پياده

 گيرد. ر میهای ورزشی مورد استفاده قراو زمين هاها، پلجاده

 

 :ن در کشاورزیآی و کاربرد یزمين گرما  4.1.3

 

کاربرد سياالت زمين گرمایی در کشاورزی عبارتند از: کشاورزی در زمين های روباز 

ی در یو گرمایش گلخانه ها. با این حال رایج ترین کاربرد انرژی زمين گرما

زمينه فعاليت های کشاورزی به تامين گرمایش گل خانه ها اختصاص دارد که از رشد 

بسيار خوبی در سرتاسر جهان برخوردار بوده است. در برخی از مناطق سردسير آب 

داغ مخازن زمين گرمایی برای گرم کردن خاک های کشاورزی و رشد گياهان خارج از 

ع کاربرد در کشورهای سردسير، بسيار رواج فصل طبيعی استفاده می شود. این نو

 دارد. 

 

 اربرد غيرمستقيم انرژی زمين گرماییک     2.3

 های زمين گرمایی نيروگاه  1.2.3

منابع بزرگ زمين گرمایی یعنی منابعی که اساسًا برای توليد انرژی الکتریکی 

یافت می شوند و منابع کوچک  قابل استفاده هستند، در نواحی محدودی از زمين

مگاوات( قابليت بهره  ۱۰ی تنها در ظرفيت های محدود )کمتر از یزمين گرما

برداری به طور غير مستقيم را دارا هستند. پس بررسی اصولی و همه جانبه در راه 

اندازی یک نيروگاه زمين گرمایی ضروری به نظر می رسد. فرایند ساخت یک نيروگاه 

مری بسيار پيچيده است که به مطالعاتی دقيق در هر یک از اجزای زمين گرمایی ا

آن احتياج است. الزم است مطالعاتی دقيق در زمينه ماهيت منبع و سيل ژئوترمال، 

تعيين موقعيت مکانی منبع به طور دقيق، عمق، جهت، تعداد و نوع چاه های الزم، 

ت استفاه شده و طراحی نوع و سایز نيروگاه، استفاده از متد مناسب دفع سياال

http://danyar.ir/435/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c.html
http://danyar.ir/435/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c.html
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سيستم های الزم جهت کاهش اثرات زیست محيطی انجام شود تا پروژه از لحاظ 

اقتصادی توجيه پذیر گردد. از آنجایيکه این منابع ژئوترمال منابعی دیناميک و 

متغير هستند متخصصان باید از عهده اصالح و ایجاد تغييرات الزم در تجهيزات 

بع زمين گرمایی در جهت باال نگه داشتن راندمان سيستم نيروگاه با تغيير در منا

برآیند. در مرحله نخست شناخت مشخصات کامل منبع قبل از عمليات حفاری که 

عملياتی هزینه بر است، ضروری می نماید.مرحله بعد عمليات حفاری آغاز می شود 

اهها در چاه در مرحله تأیيد منطقه حفر می گردد. این چ ۳که معمواًل در ابتدا 

بهترین مناطقی که در مطالعات کشف گردیده و ترجيحًا به صورت سه گوش از یک مثلث 

حفر می گردند. از این چاهها برای مطالعات سنگ شناسی نمونه هایی برداشت می 

شود. نحوه رفتار و کيفيت سيال منبع باید بررسی گردد و در آخر چاههای مورد 

مورد استفاده در تبدیل انرژی زمين گرمایی  نياز حفر می گردد.. تکنولوژی های

به انرژی الکتریکی به حالت سيال زمين گرمایی )مایع یا بخار بودن آن( و 

توان آنها را به دو دسته  همچنين دمای آن، عمق و کيفيت منبع بستگی دارد و می

سنتی )بخار خشک، بخارلحظه ای و باینری( و سيستم های پيشرفته که برخی از آنها 

هنوز به مرحله تجاری نرسيده اند، تقسيم کرد.توربين هایی که برای نيروگاههای 

زمين گرمایی ساخته می شوند باید از موادی که دارای مقاومت باالیی در برابر 

خوردگی و پوسيدگی هستند، ساخته شوند. زیرا سولفيد هيدروژن موجود در گازهای 

 لی می شود.خروجی از زمين باعث خوردگی فوالدهای معمو

  گرمایی زمين های نيروگاه انواع   2.2.3

 

 فاز تک توليدی،مایع های چاه از شده خارج گرمایی زمين سيال آنها در که يروگاههایین  1.

 در ميتوان ثانویه سيال به گرمایی زمين سيال حرارت انتقال وبا هستند پایين دمای با

 .نمود برق توليد ازتوربين آن عبور وبا تبدیل بخار به را ثانویه کم،سيال دماهای

 چاه از باال نسبتا دمای با بخار و فازمایع دو بصورت گرمایی زمين سيال که نيروگاههایی 2.
 داغ وآب توربين سمت به حاصل وبخار شده کننده جدا یک وارد وسپس شده خارج توليدی های

 آب جدایش عمل اینکه برحسب حال.شود می فرستاده کننده خنک وبرج تزریقی چاههای سمت به

 به کندانسور وجود عدم یا وجود حسب وبر می شود انجام مرحله دو یا مرحله یک در بخار از
 . شوند می تقسيم چنددسته

 .ميکند برق توليد موازی و سری صورت به فوق نيروگاه دو ترکيب از که ترکيبی نيروگاه 3.
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 کرده پيدا افزایش سرعت به نيز انرژی به جهان ازني اقتصادی توسعه به توجه با

 ساليان طی در ها انرژی انواع از استفاده موجود جهانی آمارهای براساس است

است.کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمين  بوده برخوردار سریعی رشد از گذشته

انرژی  شمار می آید.شناسی  به عنوان یکی از منابع غنی انرژی زمين گرمایی به 

هاي فسيلي سنتي داراي مزایائي هستند. از در مقایسه با منابع سوختزمين گرمایی 

نقطه نظر زیست محيطي، انرژي ژئوترمال توليد شده براي محيط زندگي تميز و امن 

است. این انرژي پایدار است چون آب گرم استفاده شده در فرایند ژئوترمال را 

اي زمين تزریق و بخار آب بيشتري توليد كرد. به عالوه نيروگاههتوان مجددًا به مي

شوند. نيروگاههاي زمين گرمائي ژئوترمال در تغييرات شرایط آب و هوا متأثر نمي

توان آنها را به عنوان به طور پيوسته شب و روز فعال هستند بنابراین مي

ي در بعضي یين گرمانيروگاههاي بار پایه دانست. از نقطه نظر اقتصادي انرژي زم

 نسبتاً  هاي هزینه مقابلدر و ها از نظر قيمت بسيار مقرون به صرفه استاز منطقه

 دسترسي )کشي لوله و حفاري اکتشاف، ریسک مخزن، برآورد( ژئوترمال ميادین توسعه باالي

البته .کند مي توجيه را آن گذاري سرمایه انرژي، این مدت طوالني پایداري و آسان بسيار

منابع زمين گرمایی مانند اثر انگشت انسانها منحصر به فرد الزم به ذکر است که 

بوده و هيچ دو منبعی کامال شبيه یکدیگر نيستند. پس تکنولوژیهای مورد استفاده 

برای تبدیل این انرژی به برق باید به درستی انتخاب و گاهی با شرایط منبع 

یران شاهد استفاده روزافزون هرجه بيشتراز اميداست که در ا .تطبيق داده شوند

 این گونه منابع پاک وتجدید پذیر باشيم .
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