
 انرژی زمین گرمایی چیست؟

  

به معنی زمین، و )ترمال( به معنی گرما و گرمایی گرفته  "ژئو"وترمال از کلمه ی یونانی ژئ            

شده است. بنابراین، انرژی ژئوترمال به معنای )انرژی زمین گرمایی( یا انرژی با منشا درونی زمین است. 

درونی زمین است. این انرژی، به شکل گرمای محسوس،  این انرژی، به شکل گرمای محسوس، از بخش

از بخش درونی زمین منشا می گیرد و این انرژی در سنگ ها و آب های موجود در شکاف ها و منافذ 

داخل سنگ در پوسته ی زمین وجود دارد. مشاهدات به عمل آمده از معادن عمیق و چاه های حفاری 

ن افزایش می یابد، هر ــها به طور پیوسته با عمق زمی شده نشان می دهد که درجه ی حرارت سنگ

د نرخ افزایش درجه ی حرارت ثابت نیست. با این روند، درجه ی حرارت در قسمت باالیی جبه به ــچن

 مقادیر باالیی می رسد و سنگ ها در این قسمت به نقطه ی ذوب خود نزدیک می شوند.

 طول در. است رادیواکتیو مواد ی تجزیه عمده طور به زمین، ی جبه و پوسته در گرما این منشا           

. است مانده محبوس و محفوظ زمین درون در و شده تولید آرام طور به درونی گرمای این زمین، عمر

به عنوان انرژی نامحدودی در  امروزه و شود فراهم مهمی انرژی منبع که است شده موجب امر همین

 مقیاس انسانی مورد توجه قرار گیرد. 

  

 

حرارت در هسته زمین به بیش از پنج هزار درجه سانتیگراد می رسد. این حرارت به طریقه های متفاوتی 

از جمله فورانهای آتشفشانی، آبهای موجود در درون زمین و یا بواسطه خاصیت رسانایی از بخش هایی از 

به سطح آن هدایت می شود. در یک سیستم زمین گرمایی حرارت ذخیره شده در سنگها و مواد  زمین

مذاب اعماق زمین بواسطه یک سیال حامل به سطح زمین منتقل می شود. این سیال عمدتاً نزوالت 

ر جوی می باشد که پس از نفوذ به اعماق زمین و مجاورت با سنگهای داغ حرارت آنها را جذب نموده و د

اثر کاهش چگالی مجدداً به طرف سطح زمین صعود می نماید و موجب پیدایش مظاهر حرارتی مختلفی 

 از قبیل چشمه های آب گرم، آبفشانها و گل فشانها در نقاط مختلف سطح زمین می گردد.



 

 چگونگی انتقال گرمای زمین به سطح زمین

 

 از جریان این. کند می حرکت خارج طرف به پیوسته طور به زمین ی هسته از گرما                      

 ی درجه وقتی. رساند می( جبه) مجاور سنگی های الیه به را گرما گرمایی، هدایت و انتقال طریق

به اندازه ی کافی باال باشد، بعضی از سنگ های جبه ذوب می شوند و ماگما به وجود می  فشار و حرارت

آید. سپس به دلیل سبکی و تراکم کمتر نسبت به سنگ های مجاور، ماگما به طرف باال منتقل می شود 

 و گرما را در جریان حرکت، به طرف پوسته ی زمین حمل می کند. 

مای داغ به سطح زمین می رسد و گدازه را به وجود می آورد. اما بیشتر گما اوقات، گاهی               

اوقات، ماگما در زیر سطح زمین باقی می ماند و سنگ ها و آب های مجاور را گرم می کند. این آب ها 

بیشتر منشاء سطحی دارند و حاصل آب بارانی هستند که به اعماق زمین نفوذ کرده است. بعضی از این 

غ از طریق گسل ها و شکست های زمین به طرف باال حرکت می کنند و به سطح زمین می آب های دا

رسند که به عنوان چشمه های آب گرم و آبفشان شناخته می شوند. اما بیشتر این آب ها در اعماق 

 زمین، در شکاف ها و سنگ های متخلخل محبوس می مانند و منابع زمین گرما را به وجود می آورند.

 

 



شود. در  گرمایی نامیده می تعیبری ساده، انرژی حرارتی موجود در زیر پوسته زمین، انرژی زمینبه 

های متفاوتی از جمله فورانهای  حقیقت زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است که این حرارت به طریقه

( از Heat flowگرمایی و یا بواسطه خاصـیت رسـانایی ) آتشفشانی، آبهای موجود در سیستمهای زمین

میلیارد  4ای آتشین که بیش از  شود. حرارت زمین از مجموعه های درونی به سطح زمین هدایت می بخش

سال پیش شکل گرفته و رفته رفته روبه انجماد گذاشته و هم اکنون نیز در حال سرد شدن است، سرچشمه 

که این حرارت در  یابد بطوری می شویم ، حرارت آن افزایش گیرد. هر چه به اعماق زمین نزدیکتر می می

 رسد.  درجه سانتیگراد می 0555هسته زمین به بیش از 

یابد و به الیه های سنگی در سطوح باالتر  حرارت به طور مداوم از هسته زمین به خارج آن جریان می

یل مواد گردد. هنگامیکه حرارت و فشار کافی وجود داشته باشد برخی از سنگها ذوب شده و تشک منتقل می

دهند که بدلیل سبکی آنها نسبت به سنگهای در برگیرنده به آرامی به سمت پوستة زمین  مذاب را می

نمایند. گاهی اوقات مواد مذاب به سطح زمین آمده و بر  حرکت کرده و حرارت را از عمق به سطح منتقل می

مواد مذاب در زیر پوسته زمین باقی  نامند. لیکن در اکثر موارد، شوند که آن را گدازه می روی آن جاری می

شود.  درجه سانتیگراد می 075گاه تا  -مانده و سبب گرم کردن سنگها و آبهای جوی نفوذی اطراف خود

گرمایی داغ از طریق گسلها و شکافهای زیرزمـین به سطح راه یـافته و به صـورت  مقداری از این آبهای زمین

شوند. لیکن بخش اعظم این آبها در داخل شکافها  ( ظاهر میGeysers)  هــای آب داغ وآبفشانهــا چشمه

ای طبیعی از آب داغ را فراهم  و فضاهای خالی موجود در سنگهای متخلخل پوسته محبوس شده و ذخیره

 گرمایی نام دارد گرمایی یا سیستم زمین زمین ورد که منبع آ می

( Radioactive decayعناصر رادیـو اکتیـو)  ترین سرچشمه حرارتی زمـین در نتیجه تالشی  ابتدایی

پتاسیم، توریم و سایر عناصری است که در پوسته زمین وجود دارند. اگرچه گرمای حاصل از تالشی عناصـر  

آید ولی پژوهشگران جهانی انباشته شدن حرارت حاصل از این تالشی  رادیواکتیو به تنهایی ناچیز به نظر می

دانند. از دیگر عوامـل تـأمین حـرارت     ز عوامل اصلی منشأ حرارتی زمین مییکی ا -در طی میلیونها سال -را

های فوقانی پوسته زمین است که در  ( بـه الیـهMagmaهای مذاب آذرین ) گرمایی، نفوذ توده منابع زمین

هـای   ( طبـقات زمـین در راسـتای برخـورد کنـاره    Gravitational collapseنتـیجه فروریختن ثقلی )

آورد. بعبـارت دیگـر    ت می گیرد. این فرایند سرچشمه حرارتی عمیق پوسته زمین را بوجود مـی ای صور قاره

( و انتقـال حـرارت از طریـق جریانهـای همرفتـی      Condutionمواد مذاب با استفاده از خاصیت رسانایی )

(Convectionبه الیه )      ین گرمـایی را تـام   های فوقانی زمین رسـیده و حـرارت الزم بـرای مخـازن زمـین

کنند. بر پایه مطالعات و برآوردهای انجام شده مقدار حرارتی که بطـور مـداوم از داخـل قشـر زمـین بـه        می

)مگاوات حرارتی( اسـت. بـا وجـود ایـن چنان ـه       MWt 057×0شود بالغ بر  اتمسفر نفوذ کرده و پخش می

رسـید کـه بخـش     میزان حرارت پخش شده در واحد سطح زمین را محاسبه کنیم به ایـن نتیجـه خـواهیم   

شود که در حقیقت نسبت به حـرارت موجـود در درون    ناچیزی از حرارت داخل زمین در اتمسفر پخش می

گیری از منابع گرمابی زمانی اقتصادی است که ذخـایردارای   زمین بسیار ناچیز و غیر قابل مقایسه است بهره

 حرارت کافی بوده و در ژرفای کم واقع شده باشند. 



 که اند گرفته قرار  (Plate tectonicهای زمین ساخت) ها ویا در محدودة پهنه بع در کنارهاکثر این منا

 مذاب توده از را خود حرارت گرمایی، زمین منابع این. است شده نازک آنجا در زمین کره رویی قشر ضخامت

 گردش از ناشی  ای همرفتیجریانه طریق از رسانایی بوسیله و زمین کره قشر زیرین سنگهای جامد ویا

 ژئوشیمیایی مطالعات و گرمایی زمین منابع آنومالیهای بررسی از  کنند. می دریافت زیرزمینی آبهای طبیعی

 حرارت زمین، عمیق  های الیه به نفوذ با زیرزمینی و سطحی آبهای که است شده گرفته نتیجه چنین

دهند. این گردش حرارت بطور طبیعی در نتیجه  نتقال میا زمین سطح به یا ژرفا کم منابع به را داغ سنگهای

 شود.  اختالف وزن مخصوص سیال گرم و سرد در داخل زمین انجام می

گرمایی، دسترسی به ذخایر با دمای باال است که  گیری از منابع زمین یکی از عوامل اقتصادی مهم در بهره

های با ژرفای زیاد برای تولید انرژی  چاه اند. اما با تکنولوژی موجود حفر البته در ژرفای زیاد واقع شده

گرمایی که در ژرفای  که در حال حاضرتنها آن قسمت ازمنابع زمین طوری گرمایی اقتصادی نیست به زمین

  باشند برداری بوده و اقتصادی می اند قابل بهره  متر واقع شده 0555حدود 

 

 تاریخچه

این انرژی از ابتدای خلقت مورد استفاده انسان بوده است. بدین ترتیب که از آن برای شست وشو، پخت وپز، 

استحمام، کشاورزی و درمان بیماری ها استفاده می شد. اسناد و مدارک موجود ثابت می کند که ساکنان 

انرژی استفاده می کردند. در سال کشورهایی نظیر چین، ژاپن، ایسلند و نیوزیلند در گذشته های دور از این 

فردی به نام الردرللو در کشور ایتالیا برای تهیه اسید بوریک از حرارت آب های گرم به جای سوزاندن  0۱۸۱

کیلووات  ۸5در منطقه مذکور نخستین نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت  0۰5۱هیزم استفاده کرد. در سال 

بهره گیری از  0۰05مگاوات افزایش یافت. تا سال  0۸7آن به ظرفیت  0۰45راه اندازی شد که در سال 

به دلیل گران شدن بی  0۰70تا  0۰05انرژی زمین گرمایی رشد چندانی نداشت، اما حد فاصل سال های 

سابقه و ناگهانی نفت، همه کشورها به فکر استفاده از انرژی های جایگزین افتادند و به تدریج کشورهایی 

ند، فیلیپین، اندونزی و اغلب کشورهایی که روی کمربند زمین گرمایی جهانی قرار داشتند چون آمریکا، ایسل

 بهره برداری از این انرژی را شروع کردند.

و بمنظور شناسایی پتانسیل های منبع انرژی زمین  0004در کشور ما ایران از سال       

در نواحی  ENEL ایتالیایی مشاور مهندسین همکاری با نیرو وزارت توسط ای گسترده مطالعات  گرمایی

هزار کیلومتر مربع آغاز گردید. نتیجه این  ۸65شمال و شمال غرب ایران در محدوده ای به وسعت 

هزار  00تحقیقات مشخص نمود که مناطق سبالن، دماوند، خوی، ماکو و سهند با مساحتی بالغ بر 

 رداری از انرژی زمین گرمایی مناسب می باشند. کیلومتر مربع جهت انجام مطالعات تکمیلی و بهره ب

در همین راستا برنامه اکتشاف، مشتمل بر بررسیهای زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمیایی برنامه 

 ریزی شد. 



 نواحی  با پایان یافتن مطالعات اکتشاف مقدماتی در هر یک از مناطق ذکر شده، 0060در سال         

 و سرعین شهر، مشکین نواحی: سبالن منطقه در نتیجه در و شده شناسایی بیشتری دقت با مستعد

خوی نواحی: سیاه چشمه و قطور و در منطقه  -ال، در منطقه ماکونون: ناحیه دماوند منطقه در بوشلی،

 سهند پنج ناحیه کوچکتر جهت تمرکز فعالیتهای فاز اکتشاف تکمیلی انتخاب شدند.

پس از یک وقفه نسبتاً طوالنی و با هدف فعال نمودن مجدد طرح، گزارشهای موجود مجدداً در         

بازنگری شده و منطقه زمین گرمایی مشکین شهر بعنوان اولین  UNDPتوسط کارشناسان  006۰سال 

یهای اولویت جهت ادامه مطالعات اکتشافی معرفی شد. عالوه بر مناطق یاد شده اخیراً توسط سازمان انرژ

پتانسیل جدید و مستعد دیگر در نواحی مرکزی و جنوب کشور در غالب طرح پتانسیل  05نو ایران 

 سنجی انرژی زمین گرمایی ایران شناسایی شده است که طرح اکتشافی آنها در دست تهیه است. 

ناحیه مشکین شهر  در اولویت اول به منظور ادامه مطالعات قبلی و تکمیل نمودن فاز اکتشاف در              

کارشناسان معاونت امور انرژی وزارت نیرو با هدف نصب اولین نیروگاه زمین گرمایی در  0074در سال 

کشور برنامه فاز اکتشاف تکمیلی را تهیه و بخش مطالعات سطح االرضی شامل عملیات ژئوفیزیکی، زمین 

هزار دالر آغاز گردید این مطالعات  ۱۸6 شناسی و بررسیهای ژئوشیمیایی و ماهواره ای با اعتباری معادل

توسط مهندسین مشاور کینگستون موریسون از کشور نیوزلند و با مدیریت سازمان انرژیهای نو ایران طی 

به انجام رسید که حاصل این مطالعات منجر به تخمین درجه حرارت احتمالی مخزن در  0077سال 

اکتشافی در دامنه های شمالی سبالن مشرف به جنوب  درجه سانتیگراد و تعیین نقاط حفاریهای ۸45حد

شهرستان مشکین شهر گردید. با هدف دستیابی به نقاط حفاری و آماده سازی سایتهای حفاری و هم نین 

ساخت تجهیزات مربوط به تست چاهها، شرکت مشانیر به منظور تهیه نقشه های اجرایی و سپس نظارت بر 

ر ایرانی برگزیده شده و پیمانکاران مورد نیاز نیز از طریق برگزاری مراحل ساخت بعنوان مشاور و ناظ

میلیارد ریال کار ترمیم راه مشکین شهر به موئیل  ۸5مناقصات انتخاب شدند و در نتیجه با اعتباری بالغ بر 

کیلومتر،  ۰کیلومتر و احداث جاده های دسترسی از روستای موئیل به سایتهای حفاری به طول  06به طول 

احداث کمپ مرکزی شامل سوله های نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی  -ترمیم و احداث چند دهانه پل

حفاری و کمپ رفاهی جهت اسکان پرسنل در سایت، احداث سه سکوی حفاری و تأسیسات آبرسانی شامل 

کیلومتر و  7هزار متر مکعب و خط لوله انتقال آب به طول  0ایستگاه پمپاژ، مخزن ذخیره آب با گنجایش 

به اجرا  00۱0تا  007۰هم نین ساخت تجهیزات و ادوات مربوط به آزمایش چاهها طی سالهای 

درآمد.همزمان بمنظور انتخاب پیمانکار برای انجام حفاریهای اکتشافی طی یک مناقصه بین المللی شرکت 

ن چاه اکتشافی زمین گرمایی ملی حفاری ایران بعنوان پیمانکار حفاری انتخاب شد. عملیات اجرایی حفر اولی

از نیوزلند و تحت بدترین  SkMآغاز و با نظارت مهندسین مشاور  00۱0ایران به عمق سه هزار متر آبانماه 

 درجه سانتیگراد زیر صفر در طول زمستان ادامه یافت.  05شرایط جوی و دمای 

ماه  0۱و طی مدت  خاتمه یافت 00۱۸عملیات حفاری اولین چاه در پایان اردیبهشت ماه سال 

مترو دو حلقه  ۸۸65و  0076متر، 0۸55حفاریهای اکتشافی شامل سه حلقه چاه اکتشافی عمیق با عمق 

متر به پایان رسید. پس از به پایان رسیدن عملیات حفاری، تجهیزات  605چاه تزریقی با عمق حدود 



عملیات تست اولین چاه زمین  ۰/0/۱0فلزی تست جریان چاه در محل مورد نظر نصب گردید و در تاریخ 

 :گرمایی کشور آغاز گردید. نتایج تست به شرح ذیل می باشد

 انجام شد. 07/6/۱0تست دومین چاه زمین گرمایی نیز در تاریخ            

همزمان با کلیه فعالیتهای ذکر شده سازمان انرژیهای نو ایران با همکاری سـازمان بهـره وری              

انرژی ایران، ضمن تجهیز آزمایشگاه و ایستگاه پایش صحرایی، مطالعـات سیسـتماتیک و گسـترده ای را    

 جهت پایش محیط زیست منطقه و کنترل اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح انجام داد. 

در جهت تأمین اهداف پـروژه و بـومی نمـودن     0074از بدو فعال شدن مجدد طرح، در سال            

کارشناس ایرانی در دانشگاه سازمان ملل  00دانش در زمینه کاربرد انرژی زمین گرمایی تاکنون بیش از 

می باشند پس در کشور ایسلند و مرکز آموزش سازمان ملل در نیوزیلند تربیت شده و یا در حال آموزش 

از پایان یافتن تست چاهها اطالعات مورد نیاز جهت انجام مدلسـازی و مطالعـات مهندسـی مخـزن و در     

نتیجه برآورد پتانسیل حرارتی مخزن زمین گرمایی در منطقه مشکین شهر فراهم خواهد شد و در نهایت 

زمین گرمایی سبالن ادامـه  مطالعات امکان سنجی طرح ضمن ارائه طرح توسعه و بهره برداری از میدان 

خواهد یافت. امید است ضمن دستیابی به نتایج مثبت در حفاریهای اکتشافی و هم نین تأمین اعتبارات 

مورد نیاز جهت ادامه طرح شاهد نصب و راه اندازی اولین نیروگاه زمین گرمـایی کشـور در ایـن منطقـه     

 باشیم.

  

 مین گرماییمکان های مناسب برای بهره برداری از انرژی ز

 

مناطق دارای چشمه های آب گرم و آبفشان ها، اولین مناطقی هستند که در آن ها انرژی زمین            

گرمایی مورد بهره برداری قرار گرفته و توسعه یافته است. در حال حاضر، تقریبا تمام نیروی الکتریسیته 

تزریق ماگما به  حاصل از انرژی زمین گرمایی از چنین مکان هایی به دست می اید. در بعضی از مناطق،

درون پوسته ی زمین، به اندازه ی کافی جدید و هنوز خیلی داغ است. در این نواحی، درجه ی حرارت 

درجه ی سانتی گراد برسد و مقادیر عظیمی انرژی گرمایی فراهم کند.  055سنگ ممکن است به 

ه داده اند ماگما تا نزدیکی بنابراین، انرژی زمین گرمایی در مکان هایی که فرایندهای زمین شناسی اجاز

ماگما نیز در سه منطقه می  سطح زمین باال بیاید، یا به صورت گدازه جریان یابد، می تواند تشکیل شود.

 سطح زمین نزدیک شود: به تواند

 .آرام اقیانوس دور آتش ی حلقه مثال ؛(فرورانش) اقیانوسی و ای قاره صفحات برخرود محل -0   

 

ی که صفحات قاره ای از هم دور می شوند، نظیر ایسلند و دره ی کافتی ـمحل ؛گسترش مراکز -۸   

                                                                                                                     آفریقا

                                                                                                                            

                                                                                                             



 از ردیفی و فرستند می زمین سطح طرف به جبه از پیوسته را ماگما که نقاطی زمین؛ داغ نقاط -0   

 .دهند می تشکیل را آتشفشان

 مهمترین نشانه های منابع زمین گرمایی

 وان تر از یک میلیون سالج سنگ های آتشفشانی -0     .0

 چشمه های آبگرم -۸     .۸

 بخارفشان یا گازفشان -0     .0

 آب فشان  -4     .4

 نواحی دگرسان شده -0     .0

 گل فشان -6     .6

 کوه های آتشفشانی فعال -7     .7

یک منطقه زمین گرمایی، بیش از البته ذکر این نکته ضروری است که برای آغاز بررسی های اکتشافی در 

 یک نشانه باید در منطقه وجود داشته باشد

  

 رماییگکاربرد انرژی زمین 

 

 چشمه صورت به زمین سطح در آزادانه که گرمایی زمین آب از مردم دور، های زمان از                     

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

بهره می گرفتند. در )پمپئی( برای گرم کردن خانه ها از آن استفاده می شد. بومی های آمریکا  چشمی

نیز از آب زمین گرمایی برای پختن و مصارف دارویی بهره می گرفتند. امروزه، با حفر چاه به درون 

برای تولید نیروی الکتریسیته در نیروگاه زمین مخازن زمین گرمایی، و مهار آب داغ و بخار، از آن 

 گرمایی و یا مصارف دیگر بهره برداری می کنند. 

 برای الزم نیروی گرمایی، زمین مخازن از شده خارج بخار و داغ آب گرمایی، زمین نیروگاه در             

 طریق از استفاده، مورد آب. کند می تولید الکتریسیته انرژی و آورد می فراهم را توربین ژنراتور چرخاندن

های تزریق به مخزن برگشت داده می شود تا دوباره گرم شود و در عین حال، فشار مخزن حفظ، و  چاه

 تولید آب داغ و بخار تقویت شود و ثابت باقی بماند.



 تولید برق

به منظور تولید برق از انرژی زمین گرمایی، سیال مخزن آب داغ یا بخار از طریق چاه های حفر             

شده به سطح زمین هدایت شده و پس از به چرخش درآوردن توربین در نیروگاه، برق تولید می کند. بدیهی 

کشور جهان به  ۸۸است که از مخازن حرارت باال بیشتر برای تولید برق استفاده می شود. در حال حاضر 

برق تولید می کنند. در نیروگاه های زمین گرمایی،  MW ۱۸55کمک منابع زمین گرمایی خود بیش از 

 انرژی الکتریکی به کمک چرخه های مخصوصی تولید می شود. مهمترین و رایج ترین آنها عبارتند از:

 چرخه تبخیر آنی

 

در این دسته از چرخه های تولید برق، سیال زمین گرمایی پس از خروج از چاه، وارد یک جداکننده           

شده و بخار حاصل به سمت توربین و آب داغ به سمت چاه های تزریقی و برج خنک کننده روانه می شود. 

رحسب وجود یا حال، برحسب اینکه عمل جدایش یا تبخیر آنی در یک مرحله یا دو مرحله انجام شود و ب

عدم وجود کندانسور، سه نوع چرخه تبخیر آنی وجود دارد: چرخه تبخیر آنی یک مرحله ای بدون کندانسور، 

 چرخه تبخیر آنی یک مرحله ای با کندانسور، چرخه تبخیر آنی دومرحله ای. 

 چرخه دومداره

 

پایین استفاده می شود. حدود از این چرخه برای تولید برق از مخزن های زمین گرمایی حرارت           

دارند، که اگر  ۸55Cتا  005Cدرصد مخازن زمین گرمایی شناخته شده جهان درجه حرارتی بین  05

برای تولید برق از آنها از چرخه تبخیر آنی استفاده شود، چرخه مزبور بازده بسیار پایینی خواهد داشت. 

می شود بدین ترتیب که آب داغ، سیال عامل را در در این چرخه از سیال عامل برای تولید برق استفاده 

یک مبدل حرارتی، گرم و به بخار تبدیل می کند. بخار حاصل، توربین را به حرکت در آورده، برق تولید 

می کند. از جمله مزیت های مهم این چرخه، عدم وجود خوردگی یا رسوب گذاری توسط سیال عامل 

هان از نقطه نظر تولید برق از منابع زمین گرمایی، کشورهای است. در حال حاضر مهمترین کشورهای ج

 0۰5مگاوات و اندونزی  700مگاوات، مکزیک  76۰مگاوات، ایتالیا  0۰5۰مگاوات، فیلیپین  ۸۸۸۱آمریکا 

 مگاوات هستند

 :سه نوع نیروگاه زمین گرمایی برای تولید برق وجود دارد   

 

نیروگاه خشک: این نیروگاه روی مخازن ژئوترمالی که بخار خشک با آب خیلی کم تولید می کنند،  -0   

ساخته می شوند. در این روش، بخار از طریق لوله به طرف نیروگاه هدایت می شود و نیروی الزم برای 

ت. بزرگترین میدان چرخاندن ژنراتور توربین را فراهم می کند. این گونه مخازن با بخار خشک کمیاب اس



مایلی شمال کالیفرنیاست که تولید الکتریسیته در آن، از  ۰5بخار خشک در دنیا، آب گرم جیزرز در 

شروع شده است و امروزه به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های تولید انرژی جایگزین  0۰6۸سال 

 محسوب می شود.

 

 این در. شود می احداث داغ آب دارای مخازن روی وگاهنیر نوع این: داغ آب از حاصل بخار نیروگاه -۸   

مخازن، بخشی از آن به بخار  فشار از شدن آزاد دلیل به و آید می سطح به داغ آب چاه، حفر با مخازن

تبدیل می شود. این بخار برای چرخاندن توربین به کار می رود. چنین نیرگاه هایی عمومیت بیشتری 

دارند، زیرا بیشتر مخازن زمین گرمایی حاوی آب داغ هستند. فناوری مزبور برای اولین بار در نیوزیلند به 

 کار گرفته شد.

 

آب داغ(: در این سیستم، آب گرم از میان یک مبدل گرمایی می گذرد و  و بخار) ترکیبی نیروگاه -0   

گرما را به یک مایع دیگر می دهد که نسبت به آب در درجه حرارت پائین تری می جوشد. مایع دوم در 

نتیجه ی گرم شدن به بخار تبدیل می شود و پره های توربین را می چرخاند. سپس متراکم می شود و 

باره مورد استفاده قرار می گیرد. آب زمین گرمایی نیز دوباره به درون مخازن تزریق می مایع حاصله دو

شود. این روش برای استفاده از مخازنی که به اندازه ی کافی گرم نیستند که بخار با فشار تولید کنند، به 

 کار می رود.

 کاربرد مستقیم

 

ه برداری بدون واسطه از انرژی زمین گرمایی است. در کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی، بهر              

این حالت، انرژی زمین گرمایی به انرژی الکتریکی تبدیل نمی شود، بلکه فقط از انرژی حرارتی آن استفاده 

است  درجه سلسیوس005تا  درجه سلسیوس 60 می شود. مخزن های زمین گرمایی که دمای آنها بین 

برای تولید برق، توجیه اقتصادی ندارد، لذا این گونه مخزن ها برای استفاده مستقیم از انرژی حرارتی، 

مناسب هستند. مخزن های زمین گرمایی حرارت پایین، نسبت به مخزن های حرارت باال گستردگی 

چاه های آب استخراج بیشتری دارند. آب داغ مخزن های حرارت پایین را می توان با دستگاه های حفاری 

کرد. یک محقق ایسلندی به نام لیندال به منظور نشان دادن موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی، نموداری 

تهیه کرده است که در آن موارد مختلف کاربرد سیال زمین گرمایی بر حسب درجه حرارت آن ارائه شده 

د بهره برداری مستقیم از انرژی زمین گرمایی است. همان گونه که در نمودار لیندال مشخص شده است، موار

 رده کلی زیر تقسیم بندی کرد: 6را می توان به 

 گرمایش ساختمان ها     .0

 کشاورزی     .۸



 دامپروری     .0

 کاربردهای صنعتی     .4

 درمان بیماری ها     .0

 رسای     .6

  

  

  

 گرمایش ساختمان ها

درصد کاربرد مستقیم  07این مورد متداول ترین کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی است. حدود            

انرژی زمین گرمایی در سراسر جهان را گرمایش فضاهای مختلف مسکونی، تجاری، اداری و غیره به خود 

برای  اختصاص می دهد. البته در صورت نامناسب بودن کیفیت آب از نظر شیمیایی، از مبدل حرارتی

گرمایش استفاده می شود. یکی از مزیت های مهم سیستم های گرمایشی این است که آب داغ پس از 

 میزان نتیجه در و شود می تزریق گرمایی زمین مخزن درون به مجددا مختلف، فضاهای حرارت مینٲت

 .است پایین بسیار آن محیطی زیست آلودگی

خاصی از مبدل های حرارتی وجود دارند که درون چاه های زمین شایان ذکر آنکه امروزه انواع           

گرمایی تعبیه شده و حرارت آب داغ مخزن را به آب شیرین درون مبدل منتقل می کنند. درجه حرارت آب 

 فرانسه، ایسلند، کشورهای امروزه. است باالتر یا گرم مورد نیاز برای سیستم های گرمایشی حدود

رت سیستم های گرمایش مرکزی خود از انرژی زمین گرمایی استفاده حرا مینٲت برای ژاپن و مجارستان

هزار نفری ریکیاویک مرکز ایسلند تماما به وسیله آب داغ تولیدی از 005می کنند. به عنوان مثال شهر 

 مخزن های زمین گرمایی مجاور شهر تامین می شود.

 کشاورزی

عمده ترین کاربرد انرژی زمین گرمایی در زمینه فعالیت های کشاورزی، تامین گرمایش گلخانه               

ها است. البته در برخی از مناطق سردسیر از حرارت آب داغ مخزن های زمین گرمایی برای گرم کردن 

د. از جمله خاک های کشاورزی نیز به کار می رود. این نوع کاربرد در کشورهای سردسیر بسیار گسترش دار

محصوالتی که به کمک این انرژی کشت می شوند می توان به خیار، گوجه فرنگی، انواع گل ها، گیاهان 

خانگی، نهال درختان و انواع کاکتوس ها اشاره کرد. در بین کشورهای جهان مجارستان از نظر استفاده از 



نه ها معموال یا آب داغ را از لوله های گلخانه های زمین گرمایی مقام نخست را دارد. برای گرم کردن گلخا

فلزی عبور می دهند یا اینکه همانند سیستم های گرمایشی خانه ها از پره های رادیاتور استفاده می کنند، 

یا آب داغ را از درون شبکه متراکمی از لوله ها که در پشت آنها یک فن قوی وجود دارد، عبور می دهند. 

نظیر ایسلند، چین، یونان، نیوزیلند و روسیه نیز در زمینه گلخانه های زمین  عالوه بر مجارستان کشورهایی

 گرمایی فعال هستند. 

 دامپروری

به کمک انرژی زمین گرمایی می توان انواع مختلف آبزیان را نیز پرورش داد. امروزه در سطح جهان           

قزل آال، صدف و هم نین آبزیان آکواریومی  از انرژی زمین گرمایی برای پرورش و رشد آبزیانی نظیر میگو،

استفاده می شود. نظر به اینکه درجه حرارت بهینه برای پرورش انواع مختلف آبزیان برای هر یک از آنها 

میزان مشخصی است ،با استفاده از انرژی زمین گرمایی می توان درجه حرارت حوض ه های پرورش را در 

مام طول سال ثابت نگه داشت. بدین ترتیب می توان مقدار تولید انواع حد مطلوب تامین کرد و آن را در ت

مختلف آبزیان را به میزان قابل توجهی افزایش داد. به عنوان مثال رشد بهینه ماهی قزل آال در درجه حرارت 

 درجه سانتیگراد است. 000

چین از جمله کشورهای پیشرو در کشورهایی مانند ایسلند، گرجستان، ترکیه، نیوزیلند، ژاپن و              

کشور از چنین  06زمینه استفاده از انرژی زمین گرمایی برای پرورش آبزیان هستند. در حال حاضر 

 تاسیساتی بهره می گیرند.

 کاربردهای صنعتی

این دسته از کاربردهای انرژی زمین گرمایی هنوز مانند سایر مصارف انرژی زمین گرمایی در سطح            

کشور جهان از این انرژی در  0۰جهان گستردگی چشمگیری ندارد. با این وجود، در حال حاضر حدود 

 د:فرآیندهای مختلف صنعتی استفاده می کنند. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کر

 تولید برات و اسید بوریک از سیال های زمین گرمایی در ایتالیا

 استحصال نفت در روسیه

 پاستوریزه کردن شیر در رومانی

 تولید چرم در اسلوونی و صربستان

 تولید گاز دی اکسید کربن در ایسلند و ترکیه

 تولید کاغذ و قطعات خودرو در مقدونیه

 یلندتولید خمیر کاغذ، کاغذ و چوب در نیوز

 



 درمان بیماری ها

این کاربرد نیز بسیار قدیمی بوده و از روزگاران دور اقوامی چون رومی ها، چینی ها، ژاپنی ها،            

عثمانی ها و ساکنان سایر نواحی کره زمین به منظور استحمام و درمان بیماری های گوناگون از آب های 

 گرم طبیعی زمین استفاده می کردند.

کشور جهان از چشمه های آب گرم خود برای این منظور استفاده می  40در حال حاضر حدود             

کنند. در ارتباط با توسعه چنین مراکزی، شواهد و نمونه های متعددی را می توان در سطح جهان معرفی 

کانون تفریحی مرتبط با چشمه های آبگرم،  ۸۸55کرد. به عنوان مثال، ژاپنی ها با بهره گیری از بیش از 

 ساالنه قریب به صد میلیون مهمان و گردشگر را پذیرا هستند.

 

درجه سانتیگراد برای درمان بیماری هایی نظیر  05امروزه از آب های گرم دارای حرارت بیش از             

 عصبی استفاده می شود.فشار خون باال، روماتیسم، بیماری های پوستی و بیماری های دستگاه 

 ذوب برف جاده ها

به کمک انرژی زمین گرمایی می توان برف یا یخ جاده ها و پیاده روها را نیز ذوب کرد. گسترش            

این نوع کاربرد نسبت به سایر موارد انرژی زمین گرمایی محدودتر است. امروزه در سراسر جهان به کمک 

ر متر مربع از مسیر پیاده روها و جاده ها گرم می شوند که بخش اعظم هزا055انرژی زمین گرمایی حدود 

آنها نیز در کشور ایسلند وجود دارند. در حال حاضر به جز کشور ایسلند، کشورهایی چون آرژانتین، آمریکا و 

ه ژاپن نیز برای ذوب برف جاده های خود از انرژی زمین گرمایی بهره می گیرند.همان گونه که پیشتر اشار

شد جنبه های گوناگون کاربرد انرژی زمین گرمایی به سرعت در حال افزایش است و مرتبا به کشورهای 

بهره مند از این انرژی افزوده می شود. میزان گسترش موارد کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی در سراسر 

یی نوعی سیستم تهویه جهان در جدول ذیل آمده است. یادآور می شود که پمپ های حرارتی زمین گرما

متری  00تا  ۸گرمایش و سرمایش است. همان گونه که می دانیم، درجه حرارت زیرزمین تا اعماق کم 

تقریبا در تمام طول سال ثابت است. بنابراین با استفاده از این پدیده طبیعی می توان گرمایش و سرمایش 

کار اصلی این سیستم های تهویه، تبادل حرارت با منازل را در زمستان و تابستان فراهم کرد. در واقع سازو

بخش های کم عمق زمین است، بدین معنی که در فصل تابستان، حرارت را از داخل منازل به زمین منتقل 

 می کنند و در زمستان، حرارت زیرزمین را به داخل فضاهای مسکونی هدایت می کنند.

 مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی

امروزه تولید انرژی به کمک منابع سوخت های فسیلی یا نیروگاه های هسته ای با آلودگی قابل            

مالحظه محیط زیست همراه است، ولی انرژی زمین گرمایی عالوه بر تجدیدپذیر بودن در مقایسه با سایر 

زان آلودگی نیروگاه ها منابع تولید انرژی، آالیندگی کمتری دارد و جزء منابع پاک انرژی به شمار می رود. می



یا طرح های کاربرد مستقیم زمین گرمایی، ارتباط مستقیمی با درجه حرارت منبع زمین گرمایی دارد. به 

این ترتیب که منابع حرارت باال نسبت به انواع حرارت پایین، آلودگی بیشتری تولید می کنند و هم نین 

مین گرمایی، محیط زیست را آلوده می کنند. به طور طرح های کاربرد مستقیم نیز کمتر از نیروگاه های ز

کلی مزیت های انرژی زمین گرمایی را می توان به دو دسته کلی مزایای زیست محیطی و کاربردی تقسیم 

 بندی کرد.

 مزیت های زیست محیطی کاربرد انرژی زمین گرمایی شامل موارد زیر است:

 عدم آلودگی هوا     .0

 NOxپایین و عدم تولید کم، تولید تولید      .۸

 عدم آلودگی منابع آب های زیرزمینی     .0

 عدم نیاز به زمین وسیع     .4

امروزه به دلیل تزریق سیال خروجی از نیروگاه ها و سایر طرح های کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی، 

 میزان آالیندگی این قبیل طرح ها به حداقل مقدار خود رسیده است.

  

 مزایای کاربردی

 صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی     .0

 طوالنی بودن زمان دسترسی      .۸

 گستردگی موارد کاربرد     .0

 مستقل بودن از شرایط جوی     .4

 امکان تولید برق به وسیله واحدهای قابل حمل     .0

درصد مقدار تولید  ۱میزان دی اکسید گوگرد تولید شده در نیروگاه های زمین گرمایی حدود             

شده در نیروگاه های فسیلی است. در خصوص دی اکسید کربن نیز نیروگاه های زمین گرمایی در وضعیت 

د شده در تولی CO2بسیار مناسب تری نسبت به نیروگاه های فسیلی قرار دارند. بدین معنی که مقدار گاز 

درصد نیروگاه های نفت  05درصد نیروگاه های گاز سوز،  00نیروگاه های زمین گرمایی به ترتیب معادل 

 درصد نیروگاه های زغال سنگ سوز است. ۱سوز و 



 

 

 

 

 

 

 معایب استفاده از انرژی ژئوترمال 

عیب استفاده از انرژی زمین گرمایی ، ایجاد 

می باشد. گازهایی که از  آلودگی محیط زیست

 شوند، هوا را آلوده درون زمین خارج می

کنند و رسوبات حاصله زمین را آلوده  می

کنند. گازهایی که در اثر زمین گرمایی از  می

شوند عبارتند از آن خارج می : 

 

 آمونیاک  

 متان 

 دی اکسید کربن 

 نیتروژن  

 هیدروژن  

 ئیدرید گوگرد 
 

کیلو گرم بر کیلو  75گرم بر کیلو وات ساعت و میزان رسوبات خروجی  5.0میزان گازهای خروجی 

باشد وات ساعت می .  

 

   شواهد وجود منابع زمین گرمایی در ایران

ته در کالبد ایران حکایت نهف عظیم نیروی از تکتونیکی مرزهای در ایران قرارگیری موقعیت          

( فشار صفحه قاره ای عربستان و صفحه اقیانوس هند از سوی دیگر باعث تغییر شکلهای ۸دارد. شکل )

وسیعی در ایران شده است. منطقه زاگرس چین خورده، و راندگی آن شواهد سطحی عظیم این نیروها 

شده است که گستره ایران از لحاظ زمین هستند. قرار گرفتن در کمربند تکتونیکی حاشیه صفحات باعث 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86


ساختاری بسیار فعال باشد. حضور در کمربند آتشفشانی و زلزله حضور پتانسیل های متعدد زمین 

گرمایی را قطعی می سازد. با رجوع به فعالیتهای آتشفشانی، ماگماتیسم و مرور شواهد و ظهورهای سطح 

ازها و بررسی زونهای آلتراسیون ناشی از عملکرد االرضی چشمه های آب گرم و گل فشانها و خروج گ

 آبهای گرم بر این گمان صحه نهاده است.
  

تصویر کلی زمین شناسی ایران با ساختار گسل خورده و درزه ها و شکستگی ها بسیاری که در        

الگوی زمین شناسی آن رخنمون است نشان دهنده میزان نیروی وارد آمده بر آن است. گسلها و 

 شکستگی ها نقش تعیین کننده ای در مناطق پتانسیل باالی زمین گرمایی دارند.

ولکانیسم و پدیده های آتشفشانی نئوژن و به خصوص کواترنری از دیگر شواهد وجود پتانسیل            

زمین گرمایی در گستره ایران است. توده های نفوذی و ماگماتیسم جدید با بوجود آوردن منابع عظیم 

 رژی زمین گرمایی با همراهی درزها و شکست ها، مناطقی با پتانسیل باال بوجود می آورند.ان

چشمه های آبگرم و ظهورهای سطحی یکی دیگر از نمادهای وجود انرژی زمین گرمایی است.          

آن ه بیش از پیش به وجود پتانسیل باالی انرژی زمین گرمایی در ایران قوت می بخشد وجود چشمه 

( در کنار رو راندگی زاگرس که از سوی دیگر 007۸های آبگرم بسیار در گستره ایران است. )شابیک، 

بیشترین فعالیتهای ماگماتیسم و آتشفشانی نیز در امتداد آن در طی کواترنری صورت گرفته است تعداد 

 بسیار زیادی چشمه های آب گرم دیده می شود.

ایران نمونه دیگری از مثال نزدیکی چشمه های آبگرم به توده های اطراف کوه دماوند در شمال         

 آذرین قدیمی است.

هیمالیا و عبور مرزهای صفحات  –حضور ایران در کمربند زمین گرمایی شرق مدیترانه          

 تکتونیکی از گستره ایران پتانسیل عظیمی برای تولید انرژی ژئوترمال ایجاد کرده است. جای آن دارد که

 با بررسی دقیق میدانهای دارای پتانسیل باال شرایط اکتشاف و توسعه آنها را فراهم آورد.

به عنوان سه شاخص اصلی می توان موارد ذیل را شاهد مثال وجود آنومالیهای زمین گرمایی           

 دانست.

  ساختار تکتونیکی و قرار گیری در مرز صفحات تکتونیکی 

  گسلهای عمیق و سیستمهای درز و شکستگی های توسعه یافته 

  .)ماگماتیسم و آتشفشانهای جدید )نئوتکتونیک 

در قالب شاخصهای فوق در بسیاری از مناطق ایران می توان آنومالیهای زمین گرمایی دال بر            

 شناسی زمین و ساختارشناسی های بررسی با  د وکر دنبال را گرمایی زمین باالی  وجود پتانسیلهای

 و ها درزه محل آلتراسیون، زونهای ،(آبگرم های چشمه) سطحی ظهورهای نظیر ای منطقه

 جامعی و تفصیلی گزارشهای منطقه هر پتانسیل مورد در تکمیلی شناسی چینه های ،بررسی  گسلها

 .نمود تهیه

 



 

 سیکل رانکین

سیکل رانکین یک سیکل ترمودینامیکی است که گرما را به کار تبدیل می کند. سیال عامل این سیکل 

% نیروی الکتریکی استفاده شده در سرتاسر جهان را تولید می  ۱5معموال آب می باشد. این سیکل حدود 

ری شد. زغال سنگ، کند. این سیکل توسط دانشمند اسکاتلندی به نام ویلیام جان مک گورن رانکین نامگذا

گاز طبیعی، نفت و انرژی هسته ای، منابع حرارتی رایج برای نیروگاههایی هستند که از سیکل رانکین 

 استفاده می کنند. 

% در سیکل رانکین استفاده شود، بعضی اوقات به آن سیکل کارنوی  055زمانی که از یک توربین با بازده 

آن شبیه به دیاگرام سیکل کارنو میشود.تنها اختالف این است  T-Sکاربردی گفته می شود چون دیاگرام 

که از یک پمپ برای متراکم کردن مایع به جای کمپرسور گازی استفاده می شود. استفاده از پمپ نیازمند 

بازده سیکل رانکین  % انرژی بیشتر در مقایسه با فشرده سازی یک گاز در داخل کمپرسور می باشد. 0

معموال بوسیله سیال عامل محدود می شود. اگر فشار در ناحیه فوق بحرانی نباشد، دمای ورودی توربین 

% می شود در  60می باشد. این مقادیر باعث بازده تئوریکی  C◦05و دمای کندانسور حدود C◦060معموال 

با زغال سنگ کار می کنند. این دمای ورودی % برای نیروگاههای پیشرفته که  4۸مقایسه با بازده واقعی 

توربین پایین)در مقایسه با توربین گازی( باعث می شود تا سیکل رانکین اغلب به عنوان سیکل زیرین در 

 سیکل های ترکیبی نیروگاههای توربین گازی استفاده شود.

می دهد این است که در  سیکل رانکین که آن را برتر از سیکل های دیگر قرار  یکی از مزیت های اساسی

فرآیند تراکم کار نسبتا کمی برای پمپ نیاز است چون سیال عامل در این نقطه در فاز مایع خود می باشد. 

قدرت توربین می باشد. سیال عامل در سیکل رانکین از یک حلقه  0تا % 0کار مورد نیاز برای پمپ حدود %

د. بخار آب و قطرات کوچک موجود در نیروگاه ها ، بسته تبعیت می کند و به طور مداوم تکرار می شو

بوسیله سیستم های خنک کننده ایجاد می شوند و نشان دهنده گرمای تلف شده ای هستند که نمی توانند 

به کار مفید تبدیل شوند. این باید ذکر شود که برج های خنک کن با استفاده از گرمای نهان تبخیر سیال 

گرچه مواد زیادی می توانند در سیکل رانکین به عنوان سیال عامل مورد خنک کننده کار می کنند. ا

استفاده قرار گیرند ولی آب معموال به خاطر خواص مطلوبی چون غیر سمی بودن، فراوان بودن، هزینه پایین 

 و خواص ترمودینامیکی خود، سیال انتخابی است.

 فرآیندهای سیکل رانکین 

 

  .کین وجود دارد که هر کدام شرایط سیال عامل را تغییر می دهندچهار فرآیند اصلی در سیکل ران

 



سیال عامل از فشار پایین به فشار باالتر پمپ می شود و از آنجایی که سیال در این مرحله در  :2-1فرآیند 

 .حالت مایع اشباع قرار دارد، پمپ به انرژی ورودی کمی نیاز دارد

 

بویلر می شود که در این مرحله در فشار ثابت بوسیله یک منبع  این مایع فشار باال وارد :3-2فرآیند 

 .گرمایی خارجی گرم شده و تبدیل به بخار اشباع خشک می شود

 

بخار خشک اشباع بوسیله توربین منبسط می شود و تولید توان می کند. این عمل باعث  :4-3فرآیند 

 .م رخ بدهدکاهش فشار و دمای بخار می شود و ممکن است چگالش مختصری ه

 

فشار ثابت تبدیل به -بخار مرطوب وارد کندانسور می شود و در داخل آن در یک فرآیند دما :1-4فرآیند 

  .مایع اشباع می شود

 

در سیکل ایده آل رانکین، پمپ و توربین آیزنتروپیک خواهند بود یعنی هیچ آنتروپی تولید نخواهند کرد و 

بوسیله خطوط  4-0و  ۸-0خواهند کرد. هم نین فرآیندهای  بنابراین کار خالص خروجی را ماکزیمم

 .نشان داده خواهند شد و بسیار شبیه به سیکل کارنو خواهد شد T-S عمودی در دیاگرام

 
 معادالت محاسباتی سیکل

 

 :از قانون اول می دانیم که

 انرژی ورودی= انرژی خروجی

 

 :کار خالص خروجی عبارتست از



Wnet = Wt – Wp=(h3-h4)-(h2-h1) 

 گرمای خالص فراهم شده در بویلر عبارتست از

 
Qh= h3-h2 

 

 بازده سیکل رانکین عبارتست از
ηR= wnet/ qh 

 

 سیکل رانکین آلی)اورگانیک(

 کوچک مقیاس در گرمایی منابع و پایین ازدمای درجه استفاده با  به درجهان انرژی مصرف در جویی صرفه

 صنعت، در اتالفی گرمای از  انرژی استخراج است. شده تبدیل اخیر  های سال در مهم بسیار     یک امر به

 .تسا متداول یامر به شدن دیلتب درحال ربینوت  یها یخروج و خورشیدی انرژی توده، زیست  انرژی

 آلی رنکین سیکل .است الکتریکیژی ران به گرما منابع این دیلتب  یبرا ثروم راه یک آلی رنکین سیکل

 از استفاده اب نتیس ینرنک یکلس. فراهم می کند را یانرژ لیدوت  یبرا پایین یادم در گرما دیلتب پتانسیل

 ORC آلی رنکین سیکل که حالی در دارد نیاز باال رمگ عمنب دما به و کند می کار عامل سیال انوعن به آب

 بیش تا 05از اندوت می گرم ی منبعادم .دنمای لیدوت تر پایین یاربس تحرار هدرج یک در را انتو اند وت می

 است شده انجام فقیتوم با انجهدرسراسر یزیاد تتحقیقا اخیر یها درسال .دباش رادگ انتیس هدرج ۸05از

 ایتالیا و آلمان کانادا، آمریکا، متحده تالدرایا هویژ هب فمختل یرهاکشو در  ییاربس ORC یها تمسیس و

 انرژی سط وت فیالات یگرماها و پذیر تجدید منابع یگرما از را قبر لیدوت آلی رنکین چرخه .دان دهش نصب

 از دهش تلف حرارتی یانرژ و یرشید وخ یانرژ ده،وت تزیس گرمایی،  ینزم یرژانمانند پایین سطح با یها

 یانرژ بازیابی یبرا  انوت می را آلی رنکیناین، سیکل بر وهالع. نماید می لیدوت حرارتی  ها نیروگاه و صنعت

 و ختوس مصرفوجب بهبود م ارک نای و داد رارق استفاده ردوم ،یگاز تقدر یها یکلس زوزاگ ها گازه از

ر گسترده ای وبه ط لعام تالیو س سیکل رنکیل آلی.است اییهو و آب تراتغییرب ختسو اثر کاهش

 سیکل از استفاده ای تردهگس  به تالمقا از یبرخدر درمقاالت مختلف علمی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

کاربرهای مختلف مانند بازیابی اتالف گرما، نیروگاه های زمین گرمایی، نیروگاه زیست در ORC آلی ینرنک

 گرفته است. قرارتوده و انرژی خورشیدی نیروگاه حرارتی مورد مطالعه 

 رتو ومدر  م رسید.با اختراع موتور نفتا توسط فرانک اوفلت به انجا0۱۱0 سال آلی رانکین سیکل اولین اجرای

. شد استفاده ققای بخار یرهاوتوم کردن ایگزینج ظورمن هب ،لعام یالس انوعن به نفتا از آبی اج به نفتا

 بخار چرخه در. است سیکل هر در استفاده رد وم سیال ، آلی و یعاد رانکین سیکل دو بین لیاص تاوتف



 ینرنک هچرخ در انندوت می کهدارد  دوجو عامل سیال صدهاکه  الیح آب استفاده می شود  تنها رنکین

 .گیرد قرار استفاده ردوم  آلهی

  عامل سیال خواص بررسی

 بازدهی به سیال انتخابکند.  میبازی  ایینپ یادم در یرژان دیلتب در مهمی نقش  عامل تالسیا اصوخ  

 انتخاب هنحو هب متقس دراین. است تهوابس  یاقتصاد تتصمیما و محیطی تاثرا عملیاتی، شرایط تم،سیس

 انوعن به عامل سیال عون 05. پردازیم می بحرانی وقف رانکین سیکل و ORC  سیکل یبرا عامل سیال

 اصخو شبخ نایدر. گرفته است قرار بررسی ردوم آنها عملکرد و قرارگرفته رظمدن انتخاب یها گزینه

 هدایت ضریت بحرانی، نقطه نهان، یگرما ص،ومخص یاگرم یال،س الیچگ نهم و یفیزیک و امیکیودینترم

 سیال انتخاب  یابر ب مطلو اصوخ و ندوش می بحث و بررسی اعاشب حالت در صومخص مو حج گرمایی

  .دوش می مطرح

 عامل سیال نوع  

 پیشتراشاره که همانطور تر. سیال یا ایزوتروپیک خشک، شود: می بندی تقمیم دسته چند به عامل سیال  

 سیال؛ دباش تمتب هچنان  و دهش رگرفتهظن در گیویژ این تعیین برای آنتالپی- دما شیب منحنی شد

  .است ایزنتروپیک سیال؛دباش فرص هچنان  روت یالس باشد منفی چنان ه و خشک

 

 آنتالپی-نمایش سیاالت مختلف در نمودار دما

 اند: کرده استفاده زیر عبارت از شیب تعیین  برای همکارانش و لیو



 

 ایزنتروپیک سیاالت. باشد می تبخیر نیزآنتالپی آنتالپی و است 0۱/5تا 070/5بین  عدد n فوق، رابطه در  

 باشد خشک خیلی سیال اگر اما. بهترند کنند نمی تولید قطره توربین  ها پره در اینکه خاطر به خشک یا

 اهدورخکندانسو بار وافزایش تفاالات موجب این  که د شو می خارج داغ فوق حالت در  شده منبسط بخار

 یلرافزایشوب به ورود از لقب و  کراخو پمپ از شدن خارج از بعد مایع کردن گرم پیش با سیکل بازدهی. دوب

 بحرانی وق ف سیکل در به عنوان سیال تر پنتان و پروپن ،خشک یالس هک هدد یم اننش شکل. یابد می

ORC در چین خط)اشدنب یازف دو ناحیه در که به صورتی فتدابی قااتف انبساط اگر. اند شده کارگرفته به 

 هب را رکندانسو ارب هک الیح در ند وش می خارج ربینوت از بحرانیفوق  تحال در کخش تالیاس زیر( شکل

 یفاز دو ناحیه از یگیرولج یبرا ربینوت هب یورود یادم دیگر تارعب به. برند می باال ردوم بی بازیابی خاطر

 اطانبس اگرفرایند. دوش نمی مشاهده زیاد بحرانی وقف حالت اطانبس از بعد حالت نای در اما. دوب اهدوخ ترباال

 رت تالیاس امها ندوش می خارج ربینوت از بحرانی وقف  تحال در خشک تالسیا کند، رعبو یفاز دو حالت از

 مه  تقطرا ،Dmuth و شهمکاران و Goswami کخش تالیاس یراب. دمان دواهنخ اقیب یازف دو تحال در

 هب رساندن سیب آ وجبمکه  را مایعی نهوگ هیچ آنها  تمشاهدا و کردند مشاهده  یفاز دو ناحیه در را

 سیال که شرایطی در ربینوت عملکرد هک داد اننش Dmuth. نداد نشان د، وش اطانبس فرایند در ربینوت

 شوهمکارانGoswamiتاتحقیق ایجنت یابد. ینم اهشک دشو خارج داغ فوق ترصو به یا باشد خشک

  یفاز دو ناحیه در خشک تالسیا اطانبس  که داد نشان Demuth درستی این مطلب را تایید می کند.نیز

    % برخوردار می باشد.۱ص حدود لخاردعملک یلاز پتانسی

 

 نمای سیکل در نرم افزار هایسیس



 

 نمایش مشخصات سیال عامل و مقادیر فشار در سیکل

   

 05 یبررس هب ااینج در. اند رداختهپ منتخب سیال اصوخ بررسی به نوناگوگ یها رظمن از مختلف محققان  

 .پردازیم یم دش انبی قبل در ها نآ اصوخ و شده اشاره ها آن به گذشته یکارها   در هک لعام یالس

 سیال 00 و شد اهندوخ خارج ررسیباز متان مانند تالسیا این از یتعداد محیطی، تاثرا رگرفتنظدرن با  

 در ها آن یا همقایس تلیس. ندوش می بررسی بحرانی وقف رانکین سیکل و آلی رانکین سیکل یبرا عامل

 .است شده ارائه ادامه

 

 منتخب تسیاال خواص تشریح

. ندارد دوجو نماید، ارضارا  مختلف یدماها اب اییدم عمنب یراب دهش رحمط شرایط تمام که عاملی سیال  

 معیار عمراج همقایس یراب یددع مقادیر و معیارها دربین. گیرد تروص همقایس تیبایس  تالیاس درانتخاب

. تاس دهش یمعرف همقایس  ی انجامبرا T-ξ  دار ونم بنابراین و شده استفاده همقایس بیان  یبرا ξ  یا همقایس

 بنزن و ئنولوت و کنیاومآ آب،. تاس دهش مرس T– ξ (ds/dT) ،دهش معرفی عامل السی00 یراب ،دارنمو در

 به که دراداکه شده یمتقس لفمخت دسته 0سیاالت به آورده شده اند. شکل در تالسیا بقیه و 4شکل در

 پردازیم. میآن ها  یبررس



 



   

 تولوئن و بنزن آمونیاک،

 تالسیا بین در آب. است شده واقع باالدر و یمنحن  پچ متس در آب که شود می مشاهده شکل در  

 که دهد می نشان دارونم در قعیتوم این. است بترینومرط هم نین و بحرانی    فوق یادم ترینمنتخب باال

 دربینرا  بت ورط کمترین   10/4J/kg.K2-  با برابر  ξ مقدار با کنیاومآ. تنیس ما کار  برا یمناسب سیال

رانکین آلی  یکلس لعام یالس انعنو به استفاده درهنگام شدن بحرانی وقف  هب نیاز و دارد وقف تالسیا

)با وجود اینکه آمونیاک سیال آلی نست اما آن را به عنوان سیال آلی در سیکل رانگین آلی در نظر  دارد.

 وقف درسیکل لعام سیال انوعن به است، Mpa 11/3کنیاوآم بحرانی فشارگرفته ایم(. با توجه به اینکه 

و برا استفاده از مخلوط آب و آمونیاک به عنوان  تاس بدوستآیاربس کنیاموآ. د وش نمی پیشنهاد بحرانی

 ها آن یبحران یادم و ندباش می یزنتروپیکآ تالسیا ئنولوت و بنزن سیال با محدودیت مواجه هستیم.

 .ند وش یم نهادپیش ORC یکلس لعام سیال انوعن به دو این و ستباال

 یا آلی رانکین سیکل در عامل سیال به عنوان قرارگرفتن یبرا نظر مورد سیال بررسی برای فوق جددول    

 یدما. د شو می استفاده سیال دانسیته تعیین برای مولکولی وزن. است مناسب بحرانی   فوق رانکین سیکل

 و است آمده بدست تعریف از تقیمامس  ξ پارامتر. د وش می استفاده عملیاتی فشار و دما تعیین  یبرا بحرانی

 .است بحرانی وقف واثر یالس عنو بیانگر

 

 سیاالت منتخب T-ξ منحنی



 

 هیدروکربن ها T-ξمنحنی 

با توجه به پایین تر بودن نقطه جوش سیاالت  آلی نسبت به آب، استفاده از منابع حرارتی دماپایین همانند 

 انرژی زمین گرمایی برای تبخیر سیاالت امکان پذیر خواهد بود.


