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 دهیچک
کربن به عنوان  دیاکسیگاز د یهاندهیموجود و آال یهااز سوخت یناش ستیز طیمح یآلودگ ن،یگرم شدن زم یجیروند تدر

بازار  یهایسو و نابسامان کیاز  رود،یبه شمار م نیزم یآب و هوا راتییگرما و تغ یاصل لیکه دل یاگاز گلخانه نیترمهم

کننده نفت را برآن داشته است که استفاده از منابع بزرگ مصرف ی، کشورها تنف متیق یالاحتم شینفت از افزا یجهان

 نیزم ،ییایدر ،یدیخورش ،یباد یهاینو شامل انرژ یهایرا در دستور کار خود قرار دهند. انرژ ریدپذینو و تجد یهایانرژ

است که در صورت تداوم  یضرور کتهن نیجه به ا. توروندینم نیهستند و از ب ریدپذیتوده است که تجد ستیو ز ییگرما

 نیو ا افتیخواهد  شیدرصد افزا ۲۲حدود  ۲۲۰۲تا سال  دکربنیاکسیگاز د یهاندهیآال ،یلیفس یهایروند مصرف انرژ

 .ابدییم یصدچندان تیاهم ،یاست و نه انرژ ستیز طیحفظ مح شانیکه استراتژ ییاروپا یکشورها یموضوع برا
قرار گرفته   یاستفاده از آن مورد بررس یایو مزا ییگرما نیزم یاز انرژ یمناسب جهت بهره بردار یمکانها انیبه بمقاله  نیا در

آب  ی،چشمه ها خبندانیاز  یریگ شیدر گرمابش ساختمان ها، ذوب برف و پ میبه صورت مستق ییگرما یشده است. انرژ

رهبر این صنعت در جهان معرفی که به عنوان  سلندی.و کشور اردیگ یقرار م ستفادهمورد ا یو پمپ حرارت یواب معدن یدرمان

سوخت  یرا با انرژ ییگرما نیزم یانرژ واستفاده کنند سوخت پاک داشته باشد زمین گرمایی یکه توانسته ازانرژ شده است

روش تحقیق  .شده است نایب رانیاستفاده آن در ا سلیدر جهان و پتان ییگرما یانرژ گاهیشود و در آخر جا سهیمفا یلیفس

 میباشد.و میدانی بصورت کتابخانه ای 
 

 

 

 داریشهرپا ،ییگرما نیزم یواژه: انرژِ دیکل
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 مقدمه
 ویعناصر راد یفروپاش نیشده و همچن رهیذخ نیکه در طول هزاران سال در داخل زم یدیخورش یاز انرژ ییگرما نیزم یانرژ

با  نیاست و درجه حرارت زم نیموجود در عمق زم یدر واقع گرما ییگرما نیزم یژنشات گرفته است .انر نیدر عمق زم ویاکت

 نکهیوجود ندارد. نظر به ا ی, رابطه خط نیعمق زم شیدرجه حرارت و افزا شیافزا انی. البته م ابدی یم شیرفتن به عمق آن افزا

سال  نیمشاهده کرد که در ا توانیم ۲۲۲2سال  بدست آمده در یبه آمارها ینگاه میگرم تر با ن هیاز سمت ناح شهیحرارت هم

 یگذار هیسرما اینو در دن یها یق و توسعه انرژیها و تحق روگاهیها ساخت ن تیظرف شیدالر در بخش افزا اردیلیم ۱۲۲از  شیب

 شده است

 نیو بر طبق آمار ااست  افتهی شیافزا یریبه طور چشمگ ۲۲۲2جهان در سال  یها روگاهیدر ن تهیسیالکتر دیتول تیظرف زانیم

 یموجود در انرژ یها تیظرف نیاست . همچن افنهی شیافزا %۲۲حدود  ۲۲۲4که نسبت به سال  دیرس گاواتیگ ۲4۲به  زانیم

 یآب یارقام بدون در نظر گرفتن انرژ نیجهان سهم داشته اند )ا تهیسیالکتر دیدر صد د تول 4/۰ ریپذ دیتجد یها

(Hydropower) سهم دا ایدن تهیسیالکتر دیدرصد در تول ۱۲ ییبه تنها یژانر نیا رایبوده ز) 

و زمینه استفاده از انرژی  تر پرداخته شود. یتر و تخصص یبه صورت علم ییگرما نیزم یمقاله تالش شده است تا انرژ نیا در

  شناخت و برنامه جامعه برای استفاده بهینه از آنرا داشت.

 

  قیتحق نهیشیپ   1-

در بلفورت  هایریاندازه گ نیاول یالدیقرن هجدهم م یالدیم ۱2و ۱1 یقرنها نیب یدر فاصله زمان ییگرما نیزم منابع نیحفر اول

صورت  ایتالیدر ا یحرارت یانرژ لیا ز پتانس یبا هدف بهره بردار ییگرما نیزم االتیقرن نوزدهم استخراج س لیفرانسه اوا

 یانرژ نیبرق از ا دی:تول۱0۲4آن انجام شد.  یکیمکان یاز انرژ یره بردارآب با هدف به یعی: استخراج بخارات طب۱72۲گرفت. 

 یبرا ییگرما نیزم الی:استخراج س۱0۲7به طور همزمان  ایفرنیچاهها ژئو ترمال در ژاپن و کال نی:نخست۱0۲۲ ایتالیدر الردرلو ا

اقدام به  نهیزم نیکشور فعال در ا نینوان دومبع وزلندین ۱0۲7دوم در سال  ی. پس از جنگ جهانسلندیمنازل در ا شیگرما نیتام

 نمود. ییگرما نیزم یبرق از انرژ دیتول

 

با  رویتوسط وزارت ن ییگرما نیزم یمنبع انرژ یها لیپتانس ییبمنظور شناسا یمطالعات گسترده ا ۱۰۲4از سال  رانیا در

 لومتریهزار ک ۲1۲به وسعت  یدر محدوده ا رانیشمال و شمال غرب ا یدر نواح ENEL ییایتالیمشاور ا نیمهندس یهمکار

هزار  ۰۱بالغ بر  یماکو و سهند با مساحت ،یکه مناطق سبالن، دماوند، خو دمشخص نمو قاتیتحق نیا جهی. نتدیمربع آغاز گرد

سبالن:  منطقه ۱۰1۱باشند. در سال  یمناسب م ییگرما نیزم یاز انرژ یو بهره بردار یلیمربع جهت انجام مطالعات تکم لومتریک

چشمه و قطور و در  اهی: سینواح یخو -کو: نونال، در منطقه ماهیدر منطقه دماوند ناح ،یو بوشل نیشهر، سرع نیمشک ینواح

توسط کارشناسان  ۱۰10انتخاب شدند. در سال  یلیفاز اکتشاف تکم یتهایکوچکتر جهت تمرکز فعال هیمنطقه سهند پنج ناح
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UNDP شد.و در  یمعرف یجهت ادامه مطالعات اکتشاف تیاولو نیشهر بعنوان اول نیمشک ییماگر نیشده و منطقه زم یبازنگر

 .دیبه اتمام رس ۱۰7۰شهر اغاز و در سال  نیدر منطقه مشک ییگرما نیچاه زم نیحفر اول اتیعمل ۱۰7۱سال 
 

 انرژي زمین گرمايي -2

بسیاری از نقاط دنیا و در کاربردهای مختلف در سطح  زمین گرمایی، انرژی گرمایی ذخیره شده در پوستة جامد زمین، در انرژی

کشور جهان در حال حاظر از این انرژی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از این انرژی استفاده  ۲۲وسیعی استفاده می شود. حدود 

ورزی، گرمایش و می کنند. استفادة غیره مستقیم آن در تولید برق، و استفادة مستقیم آن در خشک کردن انواع محصوالت کشا

سرمایش ساختمان ها، پرورش ماهی ها و میگو در آبهای گرم، استفاده در صنایع لبنی، در پاستوریزاسیون شیر و غیره می باشد. 

مگاوات می  ۱۰۲۲۲مگاوات و انرژی گرمایی در حدود  7۲۲۲میزان تولید برق در حال حاظر در دنیا از طریق این انرژی، حدود 

 باشد.

 
 

 و هسته آن يامگر نیزم(۱شکل

 

  

با توجه به پاک بودن، تجدید پذیر بودن، منطبق بودن مشخصات انرژی زمین گرمایی با مشخصات مطلوب یک انرژی نو، کم    

و کوهستانی بودن هزینه بودن آن در تولید برق، این نوع انرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به سرد سیر 

زمین گرمایی در این منطقه، استفادة بهینه از این انرژی در این منطقه ضروری به نظر  نرژیاردبیل و داشتن مناطق وسیعی از ا

: سید کریم شفقی اصل، عضو هیأت دانشکدة  سندهی. )بررسی انرژی زمین گرمایی مشگین شهر اردبیل در تولید برق. نورسدیم

 اردبیلی(  فنی دانشگاه محقق

 ييگرما نیزم ياز انرژ يمناسب جهت بهره بردار يمکانها -3

قرار  یمورد بهره بردار ییگرما نیزم یهستند که در آن ها انرژ یمناطق نیآب گرم و آبفشان ها ، اول یچشمه ها یدار مناطق

 است. افتهیگرفته و توسعه 

 )فرورانش(؛ يانوسیو اق يمحل برخورد صفحات قاره ا -۱-3

 آرام انوسیآتش دور اق یحلقه  الًمث
 

 قایآفر یکافت یو دره  سلندیا ریشوند، نظ یاز هم دور م یکه صفحات قاره ا یمحلمرکز گسترش؛  -2-3
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 یم لیاز آتشفشان را تشک یفیفرستد و رد یم نیاز جبه به طرف سطح زم وستهیکه ماگما را پ ینقاط ن؛ینقاط داغ زم -3-3

 دهند.

 

 
 

 آتش فشان( فوران 2شکل 

 

 ييگرما نیزم يانرژ ينشانه ها - 4-3

 :است ریمواردز ییگرما نیمنابع زم ینشانه ها نیمهمتر

 سال ونیلیم کیجوان تراز یآتشفشان یسنگ ها*

 آبگرم یچشمه ها*

 گازفشان ایبخارفشان *

 آب فشان*

 دگرسان شده ینواح*

 گل فشان*

 فعال یآتشفشان یکوه ها*

 ددرمنطقهینشانه با کیاز شیب ییگرما نیمنطقه زم کیدر یاکتشاف یها یآغازبررس یست که براا ینکته ضرور نیذکرا البته

 وجودداشته باشد.

 

 
 

 کشیبه صورت شمات ی(استفاده از انرژ۰شکل
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  ييگرما نیزم ياستفاده ازانرژ يايمزا  -4

 یحفظ م یلیفس یسوخت ها نیبنابرا ستیبه سوخت ن یازین یدیوخورش یباد روگاهیروش همانندن نی: درازبودنیتم*

 شود یواردهوانم یآلودگ چگونهیشوندوه

  :منطقه یبدون مشکل بودن برا*

  :(رعاملیبودن)پدافندغ نانیقابل اطم*

 بودن یمیودا یریدپذیتجد*

  واردات سوخت ازکشورخارج یبرا یا نهی: هزیارز ییصرفه جو*

 شورک یدرسبدانرژ جادتنوعیا*

  مناطق محروم یواقتصاد یاجتماع یتوسعه فرهنگ*

 درحال توسعه : ی*کمک به رشدکشورها

 .کند یاستفاده م میبه طورمستق ییگرما نیکشورجهان ازمنابع زم 27حدود۲۲۱۱درحال 

 
 زان مصرف انرژی زمین گرمای در دنیابه درصدیم :۱جدول

 

 مصرف به درصد زانیم موارد

 ۲۲ ها ساختمان شیوسرما شیگرما

 ۰۰ یحرارت یپمپ ها

 ۲/2 یکشاورز

 ۲/4 یپرور یآبز

 ۲/4 یصنعت یکاربردها

 7/۲7 ها یماریدرمان ب

 ۰/۲ ریسا

 

 

 در جهان ييگرما نیصنعت و بازار زم تیو ضع يبررس -5

 ییگرما نیزم یحرارت یمربوط به پمپ ها ۲۲۱۱در سال  ییگرما نیزم میمستق یانرژ دیساعت از تول گاواتیگ 4۲ یطور کل به

 میدرصد از کل استفاده مستق ۲۰و  ۲۲۱۱در سال  ییگرما نیزم میمستق یدرصد از کل استفاده ها 2۲مقدار برابر  نیبوده که ا

 . استسال بوده  نیدر ا ییگرما نیزم یحرارت

شنا شده است و  یصرف حمام ها و استخرها ۲۲۱۱در سال  ییگرما نیزم میمستق یحرارت یچهارم از کل انرژ کیحدود  در

فضا مورد استفاده قرار گرفته  شیگرما یبرا زیسال ن نیدر ا ییگرما نیزم میمستق یحرارت یدرصد از کل انرژ ۱۰در حدود 
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و ذوب برف در معابر بوده  یکشاورز ی، خشک کن ها انی، پرورش آبز یتصنع یآن مربوط به گلخانه ها یمابق کنیاست . ل

تعداد در  نیاست که ا یدرحال نیبهره مند شده اند و ا ییگرما نیزم یشور جهان از منبع انرژک 27حداقل ۲۲۱۱است . در سال 

، سوئد ،  نی، چ کایمتحده آمر االتیا ییگرما نیزم یکاربردها نهیکشور بوده است .پنج کشور برتر در زم 2۲برابر  ۲۲۲۲سال 

 نیرا به خود اختصاص داده اند . در ب اینصب شده دن تیباشند که در حدود دو سوم از مجموع کل ظرف یآلمان و ژاپن م

تراوات ساعت است به  ۲۱را که برابر  ۲۲۱۲در سال  میمستق یمقدار مصرف کاربردها شتریتوانسته ب نیشده چ ادی یکشورها

رتبه دوم و تراوات ساعت در  4/۱7با   کایمتحده آمر االتیا میمستق یمربوط به کاربردها یخود اختصاص دهد . در رتبه بند

تراوات ساعت در رتبه  ۱/2تراوات ساعت در رتبه چهارم و ژاپن با  ۲4/۱۲با  هیتراوات ساعت در رتبه سوم و ترک 7/۱۰سوئد با 

 نیاز منبع زم سلندیدر ا شیگرما یدرصدتقاضا 0۲قرار گرفته اند . در حدود  شمتراوات ساعت در رتبه ش 2با   سلندیپنجم و ا

 دینرخ تول نیشتریو دانمارک ب وزلندیسوئد ،نروژ ، ن سلند،یا یاست که کشور ها یدر حال نیاست و ا هدیگرد نیتام ییگرما

 داشته اند. ۲۲۱۱را در سال  تیهر نفر از جمع یبه ازا ییگرما نیزم یانرژ

 

 (يومنطقه ا يطیمح شيساختمان ها )گرما شيگرما -6

کشور  ستیازب شیب نکیرود.هم ا یبه شمارم وترمالیژ یانرژ یکنون یاکاربرد ه نیزتریآم تیازموفق یکیساختمان ها  شیگرما

نوع کاربردخاص  نیآل ا دهیا یدما کهییدهند.ازآنجا یمنظورخاص مورداستفاده قرارم نیهم یرابرا ییگرما نیزم یجهان انرژ

 نیزم یاردکه استفاده ازاترژوجودند یدی(واقع است.لذاتردگرادیدرجه سانت۱۲۲تراز نییپا ی)بطورکل نییپا یدرمحدوده دماها

کاربرد آب داغ ازچاه  نیدرا ابدیدرسرتاسرجهان گسترش  یتواند بطورقابل مالحظه ا یخاص م یکاربرد نهیزم نیدرا ییگرما

کند.درصورت نامناسب  یم نیراتام ورمزب یفضاها شیمنتقل شده وگرما یادار ای یتجار یمسکون یبه فضاها ییگرما نیزم

 نیا یشیگرما نیزم یشیگرما یها ستمیمهم س یایازمزا یکیشود. یاستفاده م یازمبدل حرارت ییایمیزنظرشآب ا تیفیبودن ک

 زانیم جهیشود ودرنت یم قیتزر ییگرما نیمختلف مجددا به درون مخزن زم یحرارت فضاها نیاست که اب داغ پس ازتام

 است نییارپایان بس یطیمح ستیز یآلودگ

شده وبالفاصله  افتیاب گرم  یفراوان ریمقاد اکتشاف منابع نفت وگاز یبرا یحفار اتیانجام عمل نیازکشورها درح یاریدربس

وفرانسه .امروزه  رمجارستانیاستفاده شده است نظ طیمح شیگرما یبرا یعیوس اسیمنابع ازآنها درمق نیپس از کشف ا

 کنند. یاستفاده م ییگرما نیزم یخودازانرژ یمرکز شیگرما یها ستمیحرارت س نیتام یژاپن برا کاویآمر سلندیا یکشورها
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 ( گرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی زمین گرمایی4شکل

 

 ذوب برف  -7

شده  هیتعب نیرزمیاست که در ز ییتوسط لوله ها ابانهایمعابر و خ یزدگ خیاز  یریجلوگ ییگرما یانرژ میمستق یاز کارادها یکی

 ASHRAE   یها ستمی.  )انجمن مهندسان سشودیلوله ها عبور کرده و باعث ذوب برف م نیاز ا ییگرما نیو آب گرم زم

شده است .  هی( تهکایمطبوع در آمر هیو تهو شی، سرما شیگرما لهیکه بوس است یاصول هیذوب برف بر پا یها ستمیس یطراح

 ایفلز  رودیذوب به کار م ستمیکه در س ییو سرعت باد وابسته است. جنس لوله ها یهوا، رطوبت نسب یبارش برف ، دما زانیم

در  ییگرما نیشود. حرارت زم یم تفادهاس لنیات یآهن از پل یمتقاطع به جا یدرلوله ها یو به علت مشکالت خوردگ کیپالست

ها   انابیدرسطح خ میعبور آب به به طور مستق لهیبوس ایمبدل  کی انیو از م اریس یدر لوله ها میبه طور مستق ستم،یدرونم س

و  هارو ادهیپ ریهزار متر مربع از مس ۲۲۲حدود  ییگرما نیزم یکند. امروز در سراسر جهان به کمک انرژ یم هیرا تغذ ستمیس

 ستمیاز س یینمونه ها سلند،یوجود دارند. در حاصر عالوه بر ا سلندیدر کشور ا زیشوند که بخش اعظم آنها ن یجاده ها گرم م

 یخا نیروها، جاده ها، پل ها و زم ادهیذوب پ یبرا سییکانادا و سو ن،یآرژانت کا،یها در آمر ستمیس گریو د ییگرما نیزم یها

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یورزش

 روها و معابر کاهش تصادف است. ادهیپ یساز منیا جهیو در نت یحذف مشکالت مربوط به برف روب ستمیس نیآشکار ا ایمزا از
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 ( ذوب برف و پیشگیری از یخبندان معابر توسط انرژی زمین گرمای2شکل 

 

  يطراح يکل يارهایمع -۱-7

سرعت ( 4 یرطوبت نسب( ۰هوا  یدما( ۲ زانیم( ۱دارد:  یبستگ یفاکتور اتمسفر 4به  یشیگرما یها ستمیس لهیبرف بوس ذوب

 باد

 رشرحیسه کالس به صورت ز نی. اشودیم یطبقه بند ۱۱۱و۱۱و۱کالس  ذوب برف بر طبق سه نوع ستمیمربوط به س زاتیتجه

 شود:  یداده م

 خلوت یرو نیماش یابانهایکاشت درختان و خ یرهای(: مس نهیا )کم کالس

 پرتردد یابانهایروها و خ ادهی( پانهیم)  ۲ کالس

 و... مارستانهایب یورود ،یبزرگراهها ،یعموم یدانهای(: م هیشیب)  ۰ کالس
 

 ها ابانیکف خ ساتیو نصب و تاس يمصالح لوله کش -۲-7

شد و هنوز  یاستفاده م یو آهن یمس ،یفوالد یباشد. در گذشته از لوله ها یکیو هم بالست یتواند هم فلز یم یلوله کش مصالح

سرعت زنگ حفاظت نشود به  یو کاتد یپ.پوشش گذار لهیشود اگرچه فوالد و آهن اگر به وس ینقاط استفاده م یهم در بعض

 دهد.  یشتاب م نیا ینزدن و باال بردن دما، خوروگ خی یزنند. در ضمن استفاده از نمک ها برا یم

دسته از لوله  نیهستند. ا  یکیپالست یاست. لوله ها یلوله اصل یبا آهن برا کیپالست یاستفاده از لوله ها کایدر آمر دیجد روش

  یاتصال عرض لنیات یپل کی ی( معمولPEXها سبک وزن و قابل انعطاف بوده )

استفاده  یکیو ازاتصاالت متراکم مکان ستین اجیاحت ییحلقه  یدر هر جهت خم کرد. به بساط ها یآنها را به راحت توانیم و

 سال دارد.  ۲۲باال از  یو آشکار است مه عمر شودیم

کند و به  یبسته چرخش م ستمیس کیدر محلول  نیاست و ا ی( ضرور لنیپرو پ ای لنیمحلول ضد بخ ) ات کیاز  استفاده

 .شود یگرم م ییمبدل گرما کی لهیوس
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 ( ذوب برف و پیشگیری از یخبندان معابر توسط انرژی زمین گرمایی7شکل 

 

 ذوب برف:  يها ستمیدر س ييگرما نیزم ينحوه استفاده از انرژ -3-7

( ۲؛ ییگرما یار لوله ها یاستفاده سراسر( ۱کند:  هیرا تغذ ستمیس ر،یمتد ز 4از  یکی لهیوستواند به  یم ییگرما نیزم یانرژ

اجازه عبور آب به طور  لهیبوس( 4س چاه؛ٔ  در را یسراسر ییمبدل گرما کی( ۰ ار؛یس یاز چاه به سمت لوله ها میاستفاده مستق

 سنگ فرش. یبرو میمستق

 

 یلیفس یسوخت ها .قراردارد سلندیا در یمنطقه ا شیگرما ستمیس نیبزرگتر  Reykjavik  یدر گدشته  شهر به واسطه 

 .شده است لیجهان تبد یشهرها نیازپاکتر یکیبه  ییگرما نیزم یبوده وحال بااستفاده انرژ ارآلودهیبس

 

 
 

 ر ریکیاویک قبل از استفاده از انرژی زمین گرماییa( شه۲ شکل
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 نو(( شهر ریکیاویک بعد از استفاده از انرژی زمین گرمایی)سازمان 1 شکل

 

 

 يو آب معدن يآب درمان يها چشمه -8

مناطق از آب داغ چشمه ها  گریو د لیاستان اردب  رانیو در ا یشمال یکایآمر وزلند،یژاپن ، ن سلند،یا ن،یهاست که مردم چ قرن

 کنند. یشستشو استفاده م حمام کردن و یبرا
 

 
 

 (چشمه آب گرم0شکل

 ييگرما نیزم يحرارت يپمپها -9

 یدرجه ثابت بوده و در زمستان گرمتر از هوا ن،یزم یمتر ۰تا  ۲اصل استوا است که در عمق  نیبرا یحرارت یپمپها یتکنولوژ

ژئوترمال که با  شی( گرماGSHPمبدل ) یاستمهیو   س شیسرما یها ستمیاست. س طیمح یو در تابستان سردتر از هوا رونیب

  ینیمز یانرژ یها ستمیس ای(  و EES)  یشامل پمپها شوند،یم شناخته نیبا منبع زم یحرارت یهم مانند پمپها گرید ینامها

(GeoExchangeزم )که  یالیوتوسط س یجمع اور نیرزمیبرق گرمارا از ز یهستند که بااستفاده ازانرژ یحرارت ییگرما نی

 .کنندیواحدنصب شده در داخل ساختمان منتقل م گذردبهیکارگذاشته شده م یلوله هااز
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 پمپ حرارتی( ۱۲شکل 

 

  است. يشامل سه بخش اساس يحرارت يبا پمپ ها شيو سرما شيگرما يها ستمیس -۱1
 

 (ground loop )خاک است و با ريکار گذاشته شده در ز ي: شامل لوله هاينیرزميز يحلقه ها -۱-۱1

 ( (heat pumpsاست.) خچالي هیکه شامل سه قسمت است و نحوه عملکرد آن کامال شبي پمپ حرارت -۱1 -2

  ((heat distribution systemگرما عيتوز ستمیس--3-۱1

 
 )برحسب گیگاوات( ۲۲۱۱در سال  جرارتی نصب شده ( میزان پمپ۲جدول 

0

1

2

3

4

                        

 
 

 درجه حرارت مناسب برای کاربردهای مستقیم و غیر مستقیم از انرژی گرمایی ( ۰جدول 

 

 (  C ºدرجه حرارت) موارد کاربرد

 4۲۲-۰۲۲ یحرارت یپمپها

 ۱۲۲ تولید برق

 ۲۲-۰۲ استخرهای آبگرم

 ۱۲۲-7۲ مراکز گلخانه
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 ۱۲۲-۲۲ گرمایش منازل

 4۲-۲۲ حوضچه های پرورش ماهی

 ۲۲-۲۲ و جلوگیری از یخبندان در معابر ذوب برف

 

 

 يلیفس يحاصل از سوختها يبا انرژ ييگرما يانرژ سهيمقا -۱۱

توام است و  ستیز طیقابل مالحظه مح یبا آلودگ یهسته ا یروگاههاین ای یلیبه کمک منابع سوخت فس یانرژ دیتول امروزه

بودن،در  ریدپذیعالوه بر تجد ییگرما نیزم یدارد. خوشبختانه انرژهمچنان ادامه  هایآلودگ نیرفع ا یدانشمندان برا قاتیتحق

که  ستیبه آن معنا ن نیرود. البته ا یبه شمارم یداشته و جزو منابع پاک انرژ یکمتر یندگیآال ،یانرژ دیمنابع تول ریبا سا سهیمقا

اندک  یبه حد یهسته ا ایو  یلیفس یگاههارویآن نسبت به ن یندگیآال زانیم یاست ول یکامال فاقد آلودگ ییگرما نیزم یانرژ

بهره  یو طراحها روگاههایاز ن یذکر است که برخ انی.شاندآن را به حداقل ممکن رسا ینسبتا کم نهیتوان با هز یاست که م

 است. یکامال فاقد آلودگ ،یانرژ نیاز ا یبردا
  در جهان مصرف میزان انرژی تولید شده( 4جدول 

 

 

 انواع انرژی
 

 Ej تولید شده انرژی میزان 

 

 

 میزان درصد

 مصرف در جهان

 7۲٪ ۰۲۲ سوختهای فسیلی

 ۱4٪ ۲1   نو((انرژیهای تجدیدپذیر

 1٪ ۲1 انرژی هسته ای

 

 فسیلی نیز به نوبه خود شامل سه منبع بشرح جدول زیر می باشد سوختهای جدول (

 

 جهان میزان درصد مصرف در (EJمیزان انرژی تولید شده) سوختهای فسیلی

 ۰1٪ ۱4۲ نفت

 ۲۱٪ 7۲ گاز طبیعی

 ۲۰٪ 0۰ زغال سنگ

 

 جايگاه انرژي زمین گرمايي در جهان -۱2
تعداد در سال  نیاست که ا یدرحال نیبهره مند شده اند و ا ییگرما نیزم یکشور جهان از منبع انرژ 27حداقل ۲۲۱۱در سال 

، سوئد ، آلمان و  نی، چ کایمتحده آمر االتیا ییگرما نیزم یاربردهاک نهیکشور بوده است .پنج کشور برتر در زم 2۲برابر  ۲۲۲۲

 ادی یکشورها نیرا به خود اختصاص داده اند . در ب اینصب شده دن تیباشند که در حدود دو سوم از مجموع کل ظرف یژاپن م

ت ساعت است به خود اختصاص تراوا ۲۱را که برابر  ۲۲۱۲در سال  میمستق یمقدار مصرف کاربردها شتریتوانسته ب نیشده چ

 7/۱۰تراوات ساعت در رتبه دوم و سوئد با  4/۱7 اب کایمتحده آمر االتیا میمستق یمربوط به کاربردها یدهد . در رتبه بند
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تراوات ساعت در رتبه پنجم و  ۱/2تراوات ساعت در رتبه چهارم و ژاپن با  ۲4/۱۲با  هیتراوات ساعت در رتبه سوم و ترک

 (۱نمودار شماره). تراوات ساعت در رتبه ششم قرار گرفته اند 2با  سلندیا
 

 ) برحسب تراوات ساعت(  ۲۲۱۲( مصرف مستقیم در سال  ۱نمودار

0
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 انتخاب شده اند؟ يقرار دارد و بر چه اساس رانيا يدر کدام بخشها ييگرما نیزم يانرژ يها لیپتانس -۱2

مناطق بر اساس  نیشده است. ا ییمنطقه شناسا ۱۲از  شیبراساس مطالعات انجام شده در ب رانیدر ا ییگرما نیزم یانرژ لیپتانس

شده اند.  ییشناسا یشناس نیشواهد زم ریو سا یسطح االرض یآب گرم وظهورها یچشمه ها زانیم ،یکیتکتون یتهایفعال زانیم

 (۱۰22ران،یها نو ا یانرژ مانبراساس گزارش ارائه شده توسط ) ساز

چشمه و  اهی: سینواح یخو -: نونال، در منطقه ماکوهیدر منطقه دماوند ناح ،یو بوشل نیشهر، سرع نیمشک یمنطقه سبالن: نواح

 انتخاب شدند. یلیفاز اکتشاف تکم یتهایکوچکتر جهت تمرکز فعال هیقطور و در منطقه سهند پنج ناح

 
 گرمایی در برخی از مناطق ایران مساحت مناطق مطالعاتی و مستعد زمین ( ۲جدول 

 

 عملیات اکتشافی انجام شده  مساحت منطقة مطالعاتی)کیلومتر(     نام منطقه      

 

 مشگین شهر                    
 

۲۲۲ 

زمین شناسی هیدروژئولوژی، ژئوفیزیک، ثقل 

 سنجی و ژئوشیمی

 

 بوشلی     
 

۲۲۲ 

زمین شناسی هیدروژئولوژی، ژئوفیزیک، ثقل 

 سنجی و ژئوشیمی

 

 سرعین      
 

۲۲۲ 

زمین شناسی هیدروژئولوژی، ژئوفیزیک، ثقل 

 سنجی و ژئوشیمی

  

 دماوند     

 

۲۲۲۲ 

زمین شناسی هیدروژئولوژی، تلوریک و 

 مگنتوتلوریک، ژئوشیمی، گمانه های زمین گرمایی 

زمین شناسی هیدروژئولوژی، ثقل سنجی و  ۱۱۲۲۲ سهند     

 ژئوشیمی
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 خوی و ماکو  
           

1۲۲۲ 

زمین شناسی هیدروژئولوژی، ثقل سنجی و 

 ژئوشیمی

    

 

 يریگ جهینت
 انیم نیباشد و در ا یم ریدپذینو و تجد یها یاستفاده از انرژ ینفت ریو حفظ ذخا داریشهر پا دنیرس یاز روش ها یکی امروزه

 یبه جا یمناسب نیگذیتواند جا یاستفاده از آن م یایو مزا یدارمناسب جهت بهره بر یبا توجه به مکانها ییگرما نیزم یانرژ

استفاده کرد  یآب گرم و پمپ حرارت یساختمانها،ذوب برف معابر، چشمه ها شیگرما یراباشد و ب یلیسوخت فس یها یانرژ

تواند در  یباشد و م یمارزانتر و پاک  ریدپذیتجد یکه انرژ دیرس جهینت نینو به ا یبا انرژ یلیفس یها یانرژ سهیو با مقا

متحده  االتیا ییگرما نیزم یکاربردها نهیپنج کشور برتر در زمبر همین اساس و  انجام دهد یانیکمک شا یاقتصاد یداریپا

را به خود اختصاص  اینصب شده دن تیباشند که در حدود دو سوم از مجموع کل ظرف ی، سوئد ، آلمان و ژاپن م نی، چ کایآمر

ات تراو ۲۱را که برابر  ۲۲۱۲در سال  میمستق یمقدار مصرف کاربردها شتریتوانسته ب نیشده چ ادی یکشورها نیبداده اند . در 

 1/۲، آلمان  گاواتیگ 4مربوط به سوئد با  زینپمپ حرارتی نصب  تیظرف نیباالتر. و ساعت است به خود اختصاص دهد

 .باشد  یم گاواتیگ ۱با  سیو فنالند و سوئ گاواتیگ 2/۱، فرانسه  گاواتیگ

که  دهیرس یبه بهره بردار یگرمائ نیزم یها روگاهیکشور جهان ن ۲4، در ۲۲۱۱اعالم شده درآغاز سال  یبر اساس آمارها 

 .آنها در هشت کشور جهان قرار گرفته اند تفاقبا بیقر تیاکثر

 
 (گاواتی)برحسب گ۲۲۱۱در جهان در سال  ییگرما نیزم یها روگاهی( ن ۰نمودار

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

                                                

 

 

در  ین گرمایزم یباال لیو باتوجه به پتانس دیگرد نیتام ییگرما نیاز منبع زم سلندیدر ا شیگرما یدرصدتقاضا 0۲در حدود  

 شهرو کیاستفاده کرد و  چین و آمریکا  سلندیمانند کشور اپمپ حرارتی و سیستم ذوب برف از میتوان شهر سرعین نیز  رانیا

 .داشتو  یافته توسعه یلیفس یها یاز آلودگ یاک و خالکشور پ
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  و ماخذ منابع

 ۱۰72 وریگزارش زمین گرمایی ،شهر نیدوم"د؟یدان ینو چه م یها یاز انرژ"ران،ینو ا یها یسازمان انرژ -۱

 ؟"دیدان ینو چه م یها یاز انرژ"ران،ینو ا یسازمان انرژ ۱ ییگرما نیزم یانرژ -۲

 ؟"دیدان ینو چه م یها یاز انرژ"ران،ینو ا یسازمان انرژ ۲ ییگرما نیزم یانرژ -۰

 منصور جالیر سرنقی، کارشناس ادارة استاندارد –سید کریم شفقی اصل، عضو هیأت علمی دانشگاه  -4

 انرژی زمین گرمایی مشگین شهر اردبیل در تولید برق بررسی

 0۲ماه  یشاءعلم، سال دوم، شماره اول، دن هیو کار برد آن ،نشر ییگرما نیزم ی، انرژ یاحمد رزاق -۲

 مجله صنعت گستر  -1
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