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باشد. بعلت وجود چند دهانه فوماروتیک که خروج کیلومتری جنوب شرق زاهدان و جنوب شرق ایران می 011آتشفشان تفتان در  – چکیده

-شود. بنا بر مطالعات زمینادی چشمه آبگرم در کراترهای جوان و در دامنه کوه تفتان دیده میبخارات و گازهای گوگرد از آن نمایان است، تعد

گرمایی فعال در گراد حرارت دارد و این به معنای وجود میدان زمیندرجه سانتی 221تا  051شناسی، آبگرم حاضر در اعماق سطحی دامنه بین 

کند. در این مقاله گرمایی در این منطقه را فراهم میسبی برای مطالعه جهت احداث نیروگاه زمینباشد. این درجه حرارت بستر مناناحیه تفتان می

 شناسی و پارامترهای نیروگاهی، امکان بهره برداری از این انرژی تجدیدپذیر را سنجید. های زمینشود با بررسی دادهسعی می

 گرماییفسیلی، نیروگاه زمین هایآتشفشان تفتان، انرژی تجدیدپذیر، سوخت  -کلید واژه

 

 مقدمه -0

در ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گااز، تاوجهی باه    

دیگر منابع معدنی و انرژی نشده است در حالیکاه ساوخت هاای    

فسیلی دیر یا زود به اتمام خواهد رساید  توجاه باه انارژی هاای      

ای اسات کاه در بسایاری از کشاورها ی دنیاا،      تجدیدپذیر، نکتاه 

ی برنامه ریزی بلندمدت قرار گرفته است  از ساوی دیگار باا    مبنا

های فسیلی، توجه باه  سوختهای ناشی از افزایش بحران آالینده

المللی و فاکتورهای زیست محیطی توسط ارگانها و نهادهای  بین

نیز توجه برناماه ریازان باه اساتفاده از انارژی هاای تجدیدپاذیر        

حا  باا جادیت بیشاتری     موجب گردیده تاا اماروزه باه ایان مبا    

 پرداخته شود 

 انرژی زمین گرمایی -2

باه عناوان یکای از مناابع انارژی هاای       گرماایی  انرژی زمین

گرمایی، انرژی موجاود در عما    باشد  انرژی زمینتجدیدپذیر می

زمین است که از انرژی خورشید کاه در واوه هازاران سااه در     

-وتاو  داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی یاا زواه ایز 

در های اورانیوم رادیواکتیو، توریم و پتاسیم در وای ساالیان دراز   

عم  زمین نشات گرفته است که عمادتا  در ناواحی زلزلاه خیاز،     

های جوان و صافحات تکتونیاز زماین متمرکاز شاده      آتشفشان

 [4] است 

درجه سانتیگراد  5000درجه حرارت در هسته زمین بیش از 

مختلف از جمله فوران آتشفشان،  باشد که این حرارت به ورقمی

کااهش چگاالی   های آبگرم، آبفشاانها و گلفشاانها، در ا ار    چشمه

زمین و خاصایت رساانایی، از بخشاهایی از زماین باه ساط  آن       

 [5] گردد هدایت می

درجه حرارت زمین با توجه به عما  آن بواورت ریرخطای    

یابد  بناابر تخماین زماین شناساان، انارژی حرارتای       افزایش می

کیلومتر فوقانی پوسته زماین، معااده پنجااه     11ذخیره شده در 

هزار برابر کل انرژی بدست آمده از کل منابع نفت و گاز شاناخته  

 [4]شده امروز جهان است 

ارزش اقتوادی انرژی زمین گرمایی به درجه حرارت آبهاای  

زیر زمینی بستگی دارد  قسمتی که دارای دمای زیاد اسات بایاد   

کاه بوسایله حفار چااه در دساترر قارار گیارد          در عمقی باشد

درحاه حاضر فقط نقاط کواترنری ممکن است در عم  کم دمای 

 باال داشته باشند 

ایران روی یکی از کمربندهای اصالی مناابع زماین گرماایی     

جهان قرار دارد  کوههای آتشفشان جوان ایاران از آذربایجاان تاا    

تاوان  همترین آنها میشوند که از مسیستان و بلوچستان دیده می

 به سهند، سبالن، دماوند و تفتان اشاره کرد   

آتشفشان شناسی و زمینموقعیت جغرافیایی  -2-0

 تفتان

کیلومتری شماه شرق شهر خااش و   54آتشفشان تفتان در 

کیلومتری جنوب شارق زاهادان واقاع شاده کاه       111در حدود 

 ست متر از سط  تراز آب دریا 5141ارتفاع بلندترین قسمت آن 

فعالیتهای گسترده ولکانیکی از ترکیه تا بلوچستان پاکساتان  

و آتشفشانهای جوان کواترنر چاون آرارات در ترکیاه   ادامه داشته 
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)مرز ایران در شماه ررب(، سهند، سبالن، دماوند و تفتان ایاران  

در کمربند )مرز ایران در جنوب شرق( و کوه سلطان در پاکستان 

 [4]گیرد ر میساختمانی عظیم تیتیس قرا

این کمربند محل برخورد دو ابرقاره اورازیا و گندوانا است که 

تکتااونیکی تقساایم شااده اساات  در ایااران بااه زون هااای متعاادد 

آتشفشان تفتان درون سنگهای رسوبی و آذرین متعل  به کرتاسه 

و ائوسن زون شرق ایران فوران کرده و یکی از آتشفشانهای جوان 

 [4]باشد ایران می

 های آبهای موجود در تفتانژگیوی -2-2

مقایسه نتایج تجزیه و ترکیب های شیمیایی آبهاای موجاود   

دهد که چشمه های گرم دارای رلظت بااالیی  در تفتان، نشان می

از عناصری چون آهن، آلومینیوم، گوگرد، سدیم، پتاسیم، کلسیم، 

هاای  چشامه  PHعالوه بر این  باشد منیزیم، سیلیسیم و ریره می

است در حالیکه آبهای جاری در تفتاان دارای   2م کمتر از آب گر

PH  [4] است  7حدود 

و محاسابات موازناه   ایزوتو  های موجاود در آبهاای تفتاان    

کناد  جرمی رنی شدگی آبهای جاوی و زیرزمینای مشاخی مای    

بخش عمده آبهای زیرزمینی در زیر کوه تفتان قبل از رسیدن باه  

شاود و بخاش کاوچکی از آن باه     سط  زمین به بخار تبدیل مای 

 شود شکل آبگرم ظاهر می

در دامناه  این چشمه های گرم اسیدی و بخاارات گاوگردی   

آتشفشان تفتان، نشان دهنده یز میادان زماین گرماایی بازر      

 [4]وجود داشته است ت کوه تفتان که از اوایل فعالیاست 

ی گارم  هاای سانگین در آبهاا   شدگی ایزوتو همچنین رنی

گردد نشان از حرارتی تفتان که بر ا ر تبخیر زیرزمینی حادث می

که مشخی کننده وجود  داردگراد درجه سانتی 222تا  141بین 

آبهای گرم در اعماق مناسب کوه تفتان )از محل چشمه آبگرم تاا  

 باشد متر( می 011دود اعماق ح

 پارامترهای نیروگاهی -2-3

به منظور استفاده از انارژی زماین گرماایی در تولیاد بارق،      

هاای حفار   سیاه مخزن آب داغ یا بخاری است که از وری  چااه 

شده متعدد به سط  زمین هادایت شاده و پاس از باه چارخش      

 [3]کند درآوردن توربین در نیروگاه برق تولید می

یروگاه زمین گرماایی معماوال  باه دو صاورت     تولید برق در ن

گردد: اوه چرخه تبخیر آنای کاه در آن سایاه پاس از     تولید می

شود و بخار به سمت توربین خروج از چاه وارد یز جداکننده می

-و آب داغ به سمت چاههای تزریقی و برج خنز کننده وارد می

از  باشد که بارای تولیاد بارق     حالت دوم چرخه دو مداره میشود

گاردد  بادین   های زمین گرمایی حرارت پایین استفاده مای مخزن

ترتیب که آب داغ، سیاه عامل را در یز مبده حرارتی ،گرم و به 

کند  بخار حاصل توربین را باه حرکات درآورده و   بخار تبدیل می

کند  مهمترین مزیات ایان روش عادم خاوردگی و     تولید برق می

 [2]باشد ه های میرسوب گذاری سیاه در مخازن و لول

در آتشفشان تفتان روش تبخیر آنای در برخای چاههاا کاه     

تواند تولید برق ساریع و بادون هزیناه نمایاد     دمای باال دارند می

-ولی برای چاهها ی کم عمقتر و آبهای چشمه ای و سطحی مای 

 توان از روش چرخه دومداره استفاده نمود 

ایی، که باه ساه   همچنین با توجه به انواع نیروگاه زمین گرم

 نوع: 

روی مخازن ژئوترمالی که بخار خشز باا   :نیروگاه خشز -1

در ایان   شاود  کند، ساخته مای آب خیلی کم تولید می

روش بخار از وری  لولاه باه واری نیروگااه هادایت و      

 چرخاند توربین را می

این نیروگااه روی مخاازن   : حاصل از آب داغ نیروگاه بخار -2

ین نیروگاه با حفر چاه، آب شود  در اآب داغ احداث می

آید و به دلیل آزاد شدن از فشار، بخشای از  به سط  می

آن بخار شده که این بخاار بارای چرخانادن پاره هاای      

 رود توربین بکار می

: در این نیروگاه آبگرم از نیروگاه ترکیبی )بخار و آب داغ( -3

داخل یز مبده گرمایی گذشته و گرما را به یز ماایع  

که نسبت به آب در یاز درجاه حارارت    دهد دیگر می

جوشد  مایع دوم در ا ر گرم شدن به بخار تری میپایین

چرخاند  سپس متراکم و شود و توربین را میتبدیل می

مایع حاصله مجدد به مخازن بازگشته و ماورد اساتفاده   

 [1]گیرد قرار می

وی بررسی های بعمل آمده هر ساه ماده نیروگااه فاوق را     

فتاان پیااده ساازی نماود و یاا از ترکیاب باه ماده         توان در تمی

 نیروگاهی فوق در تولید برق استفاده نمود 
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 یریگجهینت -3

های انجام شده خروج گاز و بخارات از دهانه های وب  بح 

جاود  های آبگرم، نشانه هاایی از و آتشفشان تفتان و وجود چشمه

تر وجود آبهای گرم بااال یز سیستم هیدروترماه در اعماق است  

دهنده وجود امکان احداث نیروگاه گراد نشاندرجه سانتی 141از 

موقعیات   زمین گرمایی را در منطقه می باشاد کاه باا توجاه باه     

تاوان اجارا کارد و بارق بخاش زیاادی از مواری        جغرافیایی می

 کنندگان اورای تفتان و یا شهر خاش را تامین نمود 

گراد نیز نتیدرجه سا 141همچنین آبهای با حرارت کمتر از 

برای تامین به عنوان آبگرم شهری ارزشمند است اما به دلیل اوال  

و  انیا  اسایدی   و افت دمای آب دور بودن شهرهای موری کننده

، گاردد بودن خاصیت آب که باع  خوردگی لوله های انتقاه مای 

 مقرون به صرفه نمی باشد 
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