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چکيده  
 

همانطور که می دانیم انرژی فسیلی که تاکنون بی رویه در ایــن کشـور مصـرف و یـا بـرای 
ــه اتمـام خواهـد رسـید , لـذا   بدست آوردن ارز صادر گردیده تجدید پذیر نبوده و در آینده نزدیک ب

ــد پذیـر کـه عمـر آنـها محـدود نبـوده و اسـتمرار  می بایستی برای جایگزینی آن از انرژیهای تجدی
ــد پذیـر مـی باشـد . در  همیشگی دارند استفاده نمود انرژی ژئوترمال یکی از انواع انرژی های تجدی
ایران منابع عظیمی از انرژی ژئوترمال در مناطق مختلف علی الخصوص در شمال غرب کشور وجــود 
دارد . مرکز توسعه انرژیهای نو در2 منطقه اکتشافی خوی و بوشلی عملیات اکتشافی : ژئوشیمیایی , 
ژئو فیزیکی (MT ) , زمین شناسی و حفر چاههای گمانه به منظور شناسایی وضعیت زمین شناسی 

تحت االرضی انجام داده است . 
در این مقاله درباره طرز بوجود آمدن , نحوه استخراج , مـوارد اسـتفاده بصـورت گرمایشـی و تولیـد 

الکتریسیته و میزان آلودگی آن در مقایسه با انرژیهای دیگر بحث شده است . 
 
 

١ ـ مقدمه 
 

ــردد . حـرارت  انرژی ژئوترمال انرژی تجدید پذیری است که از پوسته زمین استخراج می گ
الزم برای سیستمهای ژئوترمال حاصل از توده های ماگمائی , تجزیه مواد رادیو اکتیــو , واکنشـهای 
ــایی در  شیمیایی داخل زمین و حرکات پوسته زمین می باشد که در این میان نقش توده های ماگم

تامین حرارت الزم سیستم ژئوترمال از بقیه موارد بیشتر است . 
ــالری اسـت کـه مـی تـوان از  حرارت پوسته زمین تا عمق 10 کیلومتری حدود 1026 ×3 ک
بخش ناچیزی از آن در صورتی که متمرکز بوده و به آسانی قابل دسترسی و مقــدار آن کـافی باشـد 

استفاده نمود . 
ــن انـرژی را در اعمـاق  نشانه های ظاهری در سطح زمین برای ذخایر ژئوترمال که وجود ای
ثابت می کند چشمه های آب گرم در اطراف دهانه های آتشفشانی که بیشتر متعلق به آتشفشانهای 



دوران چهارم زمین شناسی بوده و همچنین چشمه های مرتبط با شکستگیهای عمیق پوسته زمیــن 
می باشد . 

نیاز بشری به انرژی در حال حاضر از طریق سوخت های فسیلی , شکافت هسته ای , انرژی 
ــرژیـهای تجدیـد  برق آبی و انرژیهای تجدید پذیر تامین می شود . که انرژی زمین گرمایی از انواع ان
پذیر محسوب می شود و با توجه به امتیازات عالی آن از قبیل بی خطر بودن نسبی , کمک به حفظ 
محیط زیست و ارزانی می تواند جوابگوی بخشی از تقاضای روز افزون انرژی در حال و آینده باشد . 

 
 

2 ـ مخازن زمین گرمایی و طرز بوجود آمدن انرژی زمین گرمایی  

مخازن زمین گرمایی به چهار حالت در پوسته زمین یافت می شوند :  
 

١ ـ ٢ ـ خمازن آب و خبار طبيعى  
ــرار دارنـد.  مخازنی از آب گرم می باشند که از چند متری تا عمق 5000 متری زیر زمین ق
دسترسی به این مخازن آسان بوده دمای این مخازن از 30 تا 300 درجه ســانتیگراد اسـت. قسـمت 
ــهای جـوی ) بـوده و قسـمت  اعظم آب ذخیره شده در این مخازن از نوع Meteoric Water ( آب
کمی از آنJuvenile Water (آبی که از گدازه های آتشفشانی در موقع تبلور آنها بوجود می آیـد) 
می باشد. آب حاصل از نزوالت جوی از طریــق درز و شـکافها بـه اعمـاق زمیـن راه یافتـه و پـس از 
رسیدن به سنگهای نفوذ پذیر مناسب مخازن آب گرم و بخار را در درون زمین تشکیل می دهـد . از 
این نوع مخازن ژئوترمال می توان برای مصارف مستقیم و تولید الکتریسیته اســتفاده نمـود ( شـکل 

شماره 1 )  
 
 
 



 
 
 

شکل (١) ـ پروسه اجياد خمازن ژئوترمال 
 

2 ـ 2ـ ایجاد مخازن مصنوعی ( مخازن سنگ داغ و خشک )  

در شرایط خاصی از زمین شناسی که سنگهای داغ به سطح زمین نزدیک باشند می توان از 
گرمای آنها استفاده نمود . پس از حفر دو حلقه چاه نزدیک بهم و ایجــاد شـکاف بیـن آنـها اگـر آب 
سرد در یک چاه فرستاده شود در چاه دیگر بخار ایجاد می شود که می تــوان از انـرژی تولیـد شـده 
ــتم در نقـاطی  بصورت یک مدار بسته جهت تولید الکتریسیته استفاده نمود . محل چاه در این سیس
که گرادیان حرارتی زمین بسیار باال اســت ( بطـور متوسـط در هـر 100 مـتر 12 درجـه ) انتخـاب 
میشود . معموالً عمق چاه حدود 4000 متر و درجه حرارت مخزن 600 درجه سانتیگراد می باشد . 
از این سیستم برای تولید الکتریسیته استفاده مــی شـود و بـرای اجـرای سیسـتم فـوق تکنولـوژی 

پیشرفته مورد نیاز می باشد . ( شکل شماره 2 ) 
 
 
 
 
 

 



 
 

شکل (٢) ـ اجياد خمازن مصنوعى با روش سنگ داغ و خشک 
 
 
 

٣ ـ ٢ ـ خمازن حاوى حملوهلاى منکى و حتت فشار  

ــرار گرفتـه و بصـورت  این نوع مخازن در زیر سطح زمین در اعماق 3000 تا 6500 متری ق
آبهای گرم و نمک دار با مقداری گاز متان محلول بوده که از ادوار گذشته در زیر زمین ذخیره شــده 

است . این آبهای گرم به علت عمق زیاد معموالً استخراج نمی شوند . 
 

4 ـ 2 ـ مخازن ماگمایی  

مخازن ماگمایی اعماق زمین که دمای آنها تا 1000 درجه سانتیگراد می رسد دارای انرژی 
فوق العاده ای می باشند که تقریباً قسمت وسیعی از زمین را فرا می گیرند با توجه به عمق زیاد این 
ــر  مخازن و نبود امکانات حفاری مناسب از انرژی این مخازن زمین گرمایی در حال حاضر امکان پذی

نیست .  
 
 



3 ـ طرز تولید الکتریسیته از انرژی ژئوترمال و انواع آن  

ــه  تبديل گرماى حاصل از انرژى ژئوترمال به الکتريسيته بستگى به حمل و درجه حرارت آن دارد و ب
صورت زير از آن استفاده مى شود. 

 
١-٣- سيستم خبار خشک 

ــک  در این سیستم از بخار اولیه استفاده می شود. بخار به یک توربین می رود که در آنجا ی
ــوخت فسـیلی بـرای چرخـش توربیـن  ژنراتور کار می کند برای تولید الکتریسیته, بخار جایگزین س
ــوز مؤثـر  میشود. این یک مدل قدیمی است که اولین بار در ایتالیا در سال 1904 استفاده شد و هن
است. تکنولوژی بخار امروزه در منطقه Geysar در شمال کالیفرنیا استفاده می شــود و بـزرگـترین 

منبع ژئوترمال جهان است ( شکل شماره 3) 
 
 
 

 
 

شکل (٣)- سيستم خبار خشک 



 Flash Steam Power Plant ٢-٣- سيستم خبار تر

ــی توانـد داشـته  در این سیستم مایعات هیدرو ترمال باالی 200 درجه سانتیگراد حرارت م
باشد آب در یک تانک که فشار آن پائین تر از فشار آب است ترشح مــی شـود کـه ایـن امـر بـاعث 
میشود آب به سرعت تبخیر شود و تبدیل به بخار شود. بخار حاصله توربین را به حرکت در میآورد 

و توربین سبب حرکت ژنراتور می شود. (شکل شماره 4) 
 
 
 

 
 

شکل (٤)- سيستم خبار تر 
 
 

 Binary Cycle Power Plant 3-3- سیستم سیکل دو مداره

ــرژی  مربوط به مناطقی است که درجه حرارت آب آنها زیر 200 درجه سانتی گراد است . ان
از این مایعات در مدل Cycle Power Plant استخراج می شود. مایعــات گـرم ژئوترمـال و یـک 
ــاصل ازمایعـات  مایع ثانویه با یک نقطۀ جوش پائین تر از آب از مبدل گرما عبور می کند, گرمای ح
ــود. ایـن  ژئوترمال باعث می شود مایع ثانویه به بخار تبدیل شود سپس سبب چرخش توربین می ش
ــهای ژئوترمـال در آینـده از ایـن سیسـتم اسـتفاده  سیستم یک سیستم بسته است و اغلب نیروگاه

میکنند. ( شکل شماره 5) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

شکل (٥)- سيستم سيکل دو مداره 
 
 

٤- تارخيچه استفاده از انرژى گرماىي در جهان 

توان انرژی زمین گرمایی بر روی کره زمین یکسال نیســت و بسـتگی بـه ضخـامت پوسـته 
ــه شـرایط فـوق در راسـتای  زمین, سنگهای تشکیل دهندۀ پی سنگ و زمین ساخت منطقه دارد ک
ــراه بـا آتشفشـانهای دوران چـهارم  خطواره های زمین ساختی عمیق با پتانسیل لرزه خیزی باال هم

شرایط خوبی را برای استحصال انرژی زمین گرمایی به وجود می آورد ( شکل شماره 6) 
 
 
 



 
 

 
 

شکل (٦)- مناطق فعال زمني گرماىي جهان 
 

بررسی پیشینه زمین گرمایی نشان می دهد که استفاده از ایــن انـرژی از سـالیان قبـل در 
بسیاری از کشورهای جهان معمول بوده و از این انرژی برای گرم کردن فضای اماکن, استخراج مواد 
ــت  شیمیایی, ایجاد استخرهای آبگرم و درمان استفاده می شده است. کشور ایتالیا اولین کشوری اس
ــت. در اواخـر قـرن هجدهـم در ایـن  که به صورت صنعتی از انرژی زمین گرمایی استفاده نموده اس
ــال 1904 اولیـن واحـد تولیـد  کشور جهت استخراج اسیدبوریک از آبهای گرم استفاده شده و در س
الکتریسیته از انرژی ژئوترمال راه اندازی شده است. در این سیستم که از یک موتور بصورت رفــت و 
برگشت استفاده می شده, بعلت خورندگی حاصل از بخار آب , موتور فــوق در زمـان کوتـاهی دچـار 
ــرده  مشکل شد و نتوانست ایجاد الکتریسیته نماید, برای رفع این مشکل از مبدل حرارتی استفاده ک
و بخار عاری از گازهای خورنده تولید کردند و بعدها با اصالحاتی که به روی دستگاه اولیه انجام شد 
از بخار طبیعی توانستند بطور مستقیم استفاده نمایند و نتیجه تالش آنها راه اندازی یک واحـد 250 

کیلوواتی تولید الکتریسیته از منابع ژئوترمال در سال 1913 می باشد. ( جدول شماره 1 ) 
 
 
 

 2000  1990  1980 کشورها 
 5821  1371  923 آمریکا 
 +1225  1225  416 فیلیپین 
 800  560  410 ایتالیا 
 +382  282  202 نیوزلند 



 +3668  3668  168 ژاپن 
 4000  1000  150 مکزیک 
 535  260  95 السالوادر 
 +68  68  32 ایسلند 
 +310  310  5 روسیه 
 150  100  0/5 ترکیه 
 +92  92  0/25 اندونزی 
 +500  881 کشورهای دیگر  

 +17614  +12122  2462 جمع 
 

 (Mw) جدول (1)- ظرفیت تولید الکتریسیته از منابع ژئوترمال در کشورهای مختلف جهان
 
 
 
 
 

٥- تارخيچه استفاده از انرژى زمني گرماىي در کشورهاى در حال توسعه 

ــال بـا تـأخیر حـدود 40 سـال  درکشورهای در حال توسعه استفاده صنعتی از منابع ژئوترم
دیرتر از کشورهای پیش رفته شروع شده است. در ترکیه اکتشاف منابع ژئوترمال و اسـتفاده از آن از 
ــزرگـی  اوایل دهه 1990 بطور جدی شروع شده به طوری که انرژی ژئوترمال در کشور ترکیه سهم ب

در صنعت توریسم دارد (240MW). ( جدول شماره 2) 

 

تولید الکتریسیته از منابع 
 (MWE)ژئوترمال

استفاده هاى گرمايشى از منابع 
 (MWE)ژئوترمال

نام کشور 

ــ   15 ايران 

 20  246 ترکیه 

 9 ــ  پرتغال 

 451 ــ  کنیا 



 734 ــ  مکزیک 

 70 ــ  نیکاراگوا 

 1448 ــ  فیلیپین 

جدول (2)- استفاده از انرژی ژئوترمال در برخی از کشورهای در حال توسعه (1996) 
 
 

در ایران در آوریل 1974 وزارت انرژی وقت در قالب قراردادی با  ENEL مطالعـه منـابع 
ــاختر کشـور بـه وسعــت  زمیـن گرمایی در ایران را آغاز کرد. در این قرارداد مناطق البرز و شمال ب
ــیمیایی از آب چشـمه هـا ,  000 , 260 کیلومتر مربع تحت پوشش عملیات زمین شناسی, آنالیز ش
عملیات ژئوفیزیکی ثقل سنجی و حفر گمانه های اکتشافی قرار گرفت. مناطق سبالن, مــاکوـ خـوی 
در آذربایجان و دماوند ( شمال شرق تهران ) از جــهت بـهره بـرداری انـرژی زمیـن گرمـایی بسـیار 
مناسب بوده و قابلیت مستقیم تولید الکتریسیته را داراســت. پتانسـیل منـاطق فـوق طبـق گـزارش 
ENEL حدود 1018 ×116 ژول پیش بینــی شـده اسـت. ( شـکل شـماره 7 ) پراکنـدگـی انـرژی 

ژئوترمال در ایران را نشان می دهد. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

شکل (٧)- پراکندگى انرژى ژئوترمال در ايران 
 
 

٦- استفاده از انرژى زمني گرماىي 

استفاده از انرژی زمین گرمایی فقط برای تولید الکتریسیته نمی باشد که می بایسـتی آب و 
بخار دارای حرارت حداقل از 100 درجه سانتی گراد و یا 140 درجه سانتی گراد باشد از آب و بخـار 
ــر در حـد 35 درجـه سـانتیگراد نـیز در صنعـت اسـتفاده کـرد و  گرم می توان تا حرارتهای پائین ت
ــه  تأسیسات مختلف صنعتی و اقتصادی بنا نمود. شکل شماره 8 مصارف انرژی ژئوترمال را با توجه ب
ــه ذکـر اسـت در کلیـه مـوارد اسـتفاده از انـرژی  دمای سیستم زمین گرمایی نشان می دهد. الزم ب
ژئوترمال در صنعت تا دمای 160 درجه سانتیگراد می توان از هیت پمپها برای انتقال حـرارت آب از 

درون به محل مصرف استفاده نمود. 
 
 



 
 
 
 

سرد کننده هایی که بوسیلۀ جذب آمونیاک کار می کنند 
کاربرد در خمیر کاغذ 

خشک کردن گوشت ماهی 
تولید آلومینیوم به روش بایر 

صنایع کنسرو سازی 
فرآیند تبخیر در تصفیۀ شکر 

فرآیند تبخیر 
خشک کردن و حالت دادن به بلوک های سیمانی 

خشک کردن محصوالت کشاورزی 
خشک کردن انبوه ماهیها 

تأسیسات حرارتی ساختمانها 
مولدهای سرمازا 

هدایت کننده های هوا 
سیستم گرمایی اسطبل حیوانات 

گرمایش خاک  
استخرهای شنا 

پرورش ماهی 
 
 
 
 



 
 

شکل (٨)- مصارف انرژى ژئوترمال با توجه به دماى سيستم ژئوترمال 
 

٧- استفاده از انرژى زمني گرماىي بصورت گرمايشى 

در این روش تامین گرمایش ساختمانها بــه صـورت مسـتقل و منفـرد و یـا بطـور محلـی و 
ــتر جـهت  منطقه ای انجام می گیرد. آب گرم مورد نیاز با دمایی حدود 60 درجه سانتی گراد یا بیش



ــده در یـک مخـزن زمیـن  تامین حرارت یک سیستم گرمایش منطقه ای از یک یا چند چاه حفر ش
گرمایی تامین می گردد. آبهای زیر زمینی از درون یک مبدل حرارتی (Heat Exchanger) عبور 
نموده و از این طریق حرارت آنها آب شهری منتقل می گردد. سپس ایـن آب گـرم شـده بـه طـرف 
ساختمانها پمپ می شود. آب زمین گرمایی پس از عبــور از داخـل مبـدل مجـدداً بـه درون مخـزن 
ــی پوسـته در  زمین گرمایی تزریق می گردد. این عمل موجب می شود که ذخیره آب در مخزن اصل
ــود در زمیـن  حد نسبتاً ثابتی بماند و آبهای تزریقی به داخل مخزن دوباره توسط منبع حرارتی موج

گرم شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت ( شکل شماره 9 ) 
 
 
 

 
شکل (٩)- طرح مشاتيک يک سيستم تأمني حرارت منطقه اى 

 
تجهیزات اساسی مربوط بــه تأسیسـات بـهره گـیری مسـتقیم از انـرژی زمیـن گرمـایی در 
شکلهای (10) و (11) بطور شماتیک نشان داده شده است . در شکل (11) از مبدل حرارتی جهت 

بهره گیری حرارتی استفاده شده است. 
استفاده از مبدل حرارتی (Heat Exchanger) در سیستم انتقال حرارت بسیار موثر بوده 
و ضایعات ناشی از خوردگی, رسوبگـذاری و گرفتگی لولــه هـای انتقـال سـیال, شیــر آالت و سـایر 

تجهیـزات را کاهش داده و به حداقل ممکن می رساند .  
 
 
 



 

 
 

اسیسات بهره گیری مستقیم از انرژی زمین گرمایی با استفاده مستقیم از سیال زمین گرمایی  ت  – شکل (10) 
 

 
اسیسات بهره گیری مستقیم از انرژی زمین گرمایی با استفاده از مبدل حرارتی  ت  – شکل (11) 

 
در سیستم های حرارتی زمین گرمایی از چنوین نوع مبدل حرارتی استفاده شده اســت کـه 
مهمترین آنها عبارتند از : منبع محافظ با شبکه لوله های مبــدل حرارتـی ( مثـل دیـگ دو جـداره) 

صفحات مبدل حرارتی و مبدلهای حرارتی داخل چاه که به شرح دو نوع از آنها می پردازیم :  
 

1-7 – صفحات مبدل حرارتی : 
 

صفحات مبدل های حرارتی شامل یک سری از صفحــات همـراه بـا درز کـه در قـالب قـرار 
گرفته و بوسیله میله هایی محکم به هم بســته شـده انـد (شـکل شـماره 12) جریـان مـایع از ایـن 
صفحات می گذرد . مزیت این مبدلهای حرارتی صفحه ای نسبت به مبدلهای دیگــر ایـن اسـت کـه 



ــرای توسـعه آن راحـت تـر اقـدام نمـود و در  فضای کمتری را اشغال می کند و در ضمن می توان ب
حدود 40 درصد هم کمتر هزینه دارد . صفخات این لوله ها از ورقه های فوالدی ضد زنــگ درسـت 
شده اند گرچه تیتانیم هم در آنها وجود دارد جــهت اجتنـاب از خـوردگـی ایـن مبدلـها نسـبت بـه 
ــاالتر  مدلهای دیگر بیشتر مورد توجه هستند زیرا مشکالتی مانند مسدود شدن , الزم داشتن دمای ب

و سایز بزرگ را ندارد .  
 
 

صفحات مبدل حرارتی   – شکل (12) 
 

2-7- مبدل حرارتی Down Hole ( داخل چاه ) 
 

این مبدل مشکل بر طرف کردن آبهای زاید را ندارد زیرا حرارت فقط از چاه گرفته می شود 
ــز خریـد بـه مـیزان  هر چند استفاده از آنها محدود است در جاهایی مانند منازل و آپارتمانها و مراک
گرمایی پائیین می توان استفاده نمود . این مبدلها شامل لوله ها و تپوپ هــایی کـه از چـاه آویـزان 

هستند می باشد که آب مدار ثانویه بوسیله آنها پمپ می شود .  
ــود کـه یـک محوطـه  برای اینکه حاصل کار ماکزیمم باشد . چاه می باید طوری طراحی ش
خالی بین چاه اصلی و اسکلت بیرونی چاه و سوراخ های باال و پائین سطح مبدل بخار باشد . (شــکل 

شماره 13) 
 
 
 
 



 

 
 

شکل (13)- مبدل حرارتی Down Hole ( درون چاه ) 
 

 (G.H.P) 8- ژئو ترمال هیت پمپ
 

ــی ژئوترمـال  هیچ فناوری ای برای گرم و تهویه مطبوع خانه ها بازدهی باالتر از پمپ حرارت
ندارد . با نصب این سیستم می توان ســرمایش و گرمـایش سـاختمان را تهیـه کـرد . کـه از جـهت 

اقتصادی , راحتی و صرفه جویی در مصرف سوخت به صرفــه مـی باشـد . پمـپ حرارتـی ژئوترمـال  
می تواند گرما را در زمستان از زمین بگــیرد و وارد سـاختمان کنـد و بـالعکس در تابسـتان گرمـای 
ساختمان را گرفته به زمین بازگرداند . سیستم GHP می تواند بصورت حلقه بسته یــا بـاز طراحـی 
ــان بـا  شود . در سیستم Closed loop (حلقه بسته) آب همواره با محلول ضد یخ با ضریب اطمین

در لوله های پلی اتیلن گردش می کند . که این لولــه هـا را در زمیـن (بصـورت عمـودی یـا افقـی) 
ــی دهـد .  می خوابانند . که حرارت را از زمین به داخل ساختمان و یا از ساختمان به زمین انتقال م
استفاده از فن آوری پمپ حرارتی در بین سالهای 1995 تا 2000 هوا از حدود 59 درصد برخــوردار 
بوده که بیشتر آن مربوط به آمریکا و اروپاست پمپ حرارتی زمین گرمایی در مقایسه بــا سیسـتهای 



حرارتی و برودتی رایج , مصرف برق را 30 تا 60 درصد کاهش می دهد . زیرا نیروی برق فقط بــرای 
انتقال حرارت بوده و برای تولید حرارت مورد استفاده قرار نمی گیرد. (شکلهای 14و15) 

 
 
 

 
                                                                           

شکل (١٤) ـ پمپ حرارتى ژئوترمال با اندازه                         شکل(١٥) ـ پمپ حرارتى ژئوترمال بصورت 
اقتصادی (GHP) که در عمق کم زمین برای                               لوله های افقی که در زیر زمین مدفون 

گرم کردن و سرد کردن ساختمان استفاده می شود                         شده جهت سرمایش و گرمایش ساختمان 
                                                                                                    

 
 
 

٩- اثرات زيست حميطى استفاده از انرژى ژئوترمال  
 

 H2S , CH4 , ــد در فضـا انتشـار مـی یـابند گازهائی که همراه بخار آب در ضمن تولی
H2CH4 , N2 , NH3, CO2  نمی باشند که 80 درصد آن CO2 و 45 درصد H2S و حــدود 15 

ــیزان بـاالی هیـدوژن سـولفوره  درصد آن شامل بقیه گازهای فوق می باشد . در بین گازهای فوق م
جدی ترین مسئله زیست محیطی می باشد در بعضی از میدان هــای زمیـن گرمـایی بـا اسـتفاده از 
دستگاههای جذب SH2 مقدار آن را کاهش می دهند . در نیروگــاه ژئوترمـال Geyser در شـمال 
کالیفرنیا , سولفید هیدروژنی که در کنار چشمه ها آبگرم تشکیل مــی شـود بسـیار مشـهود اسـت . 

ــرد شـکل شـماره   سولفوری که جدا می شود می تواند جهت تهیه اسید سولفوریک از آن استفاده ک
(16) نمودار میزان انتشار آالینده ها را از چندین نوع سوخت مختلف نشان می دهد . مقدار کمی از 
این گازهای انتشار یافته مربوط به دستگاه های تولید توان ژئوترمال است . آبهای ژئوترمال در دست 

 



ــیته  بررسی و تحقیق در ایران مانند دماوند و سبالن سولفوره بوده و ضمن استخراج و تولید الکتریس
ــال خـوی مـیزان  می بایست در سیستم از دستگاه های جذب SH2 استفاده نمود . در میدان ژئوترم
ــرم بـرای مصـارف  SH2  پایین بوده و می توان بدون سیستم جذب SH2 مستقیما ً از آب و بخار گ

مختلف استفاده نمود .  
 
 

 
شکل(١٦) ـ منوار انتشار آالينده از نريوگاه هاى برق 

 
١٠- نتيجه گريى 

 
ــرده اسـت بـر  با توجه  به توسعه اقتصادی نیاز جهان به انرژی نیز به سرعت افزایش پیدا ک
ــا در طـی سـالیان گذشـته از رشـد سـریعی  اساس آمارهای جهانی موجود استفاده از انواع انرژی ه
ــوژی بطـور  برخوردار بوده است . مصرف زغال سنگ همگام با پیدایش مزایای نفت و پیشرفت تکنول
مداوم از 81/3 درصد در سال 1925 به 27/5 درصد در سال 1984 کــاهش پیـدا کـرده اسـت و در 
عوض روند مصرف انرژی نفتی از سال 1925 تا سال 1984 به ترتیب از 13 درصد بــه 42/2 درصـد 
ــد رسـیده اسـت . بعـد از  افزایش یافته است . چنانچه در سال 1984 درصد مصرف گاز به 19 درص
بحران نفتی در دهه 1970 بهره گیری از انرژی های دیگــر از قبیـل انـرژی آبـی , زمیـن گرمـایی , 
خورشیدی , باد , بیوماس , امواج و غیره مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است . بــهره 
ــر  گیری از این انرژی ها , مشکالت و مزایای در بردارند , انرژی زمین گرمایی تنها انرژی تجدید پذی
است که بعد از انرژی آبی آلودگی محیط زیست آن به مراتب کمتر از انرژی های دیگر است . بیشتر 
کشورها که در مدار حرکت پهنه ها (زمین ساخت پهنه ای) قرار گرفته اند از انرژی زمیــن گرمـایی 
ــاس آمـار جـهانی در سـال 2000  بطور غیر مستقیم برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند بر اس
ظرفیت نصب شده نیروگاه های زمین گرمایی بالغ بر 7974 مگاوات الکــتریکی اسـت بـا توجـه بـه 



ــده در سـال 1995 در حـدود 28  اطالعات موجود رشد ظرفیت نیروگاه های زمین گرمایی نصب ش
برابر ظرفیت همین نیروگاه ها در سال 1950 می باشد . این موضوع نمایــانگر رشـد سـریع کـاربرد 
ــد کوهزایـی  الکتریکی انرژی زمین گرمایی در جهان است . سرزمین ایران به عنوان بخشی از کمربن
آلپ – هیمالیا و محل تصادم دو ابر قاره گندوانا و اوراسیا در دوران سوم زمین شناسی گر چه بدلیل 
جایگاه ژئودینامیکی میدان فعالیت و پویایی عواملی است که موجب زلزله های مخرب می شــود امـا 
ــروج مـواد مـذاب از ژرفـای زمیـن و پراکنـدگـی  از طرف دیگر بواسطه وجود ماگماتیسم جوان , خ
ــهند , آرارات , دمـاوند , تفتـان ,  آنشفشانهای دوران چهارم (کواترنر) زمین شناسی مثل سبالن , س
بزمان و جایگاهی است که در آن شار حرارتی زمین باال و میدان هایی از انرژی گرمــایی وجـود دارد 
ــارف دیگـر از  مانند بوشلی , خوی , دماوند و مشکین شهر که می توان جهت تولید الکتریسته و مص

آن بهره برداری کرد .  
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