تة سمین
یگانه حاجی آتادی  ،عطیه اتزیشمی

سمین گزمایی ؟؟؟
تِ طَس کلی تِ اًشطی ای کِ طی ایي سال ّا اص خَسضیذ تِ صهیي سسیذُ ٍ دس ّستِ صهیي جزب ضذُ ٍ تِ
ضکل ّای هختلف آصاد هیطِ  ،اًشطی صهیي گشهایی هیگي .
تَضیح ػلوی  :تِ فشٍپاضی یا صٍال ایضٍتَج ّای اٍساًیَم سادیَ اکتیَیتِ،تَسین ٍ پتاسین دس طی سالیاى
دساصدسػوك صهیي ًطات گشفتِ کِ ػوذتا دس ًَاحی صلضلِ خیض ٍ آتطفطاًی جَاى ٍ صفحات تکتًَیکی

موضوعات :

صهیي هتوشکض ضذُ اًشطی صهیي گشهایی هیگي .
صهیي هٌثغ ػظیوی اص اًشطیِ  .تِ طَسی کِ حشاست دس ّستِ ی اٍى تیص اص  0555دسجِ ساًتیگشاد هی
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سهیي گزهایی ؟؟؟

1

اًزصی سهیي گزهایی چمسرُ ؟؟؟

1

آیا اًزصی سهیي گزهایی هحسٍزُ

سسِ  .حشاست صهیي تِ سٍش ّای هختلف اص جولِ فَساى آتطفطاى  ،چطوِ ّای آب گشم  ،آب فطاى ّا ٍ
گل فطاى ّا دس اثش کاّص چگالی صهیي ٍ خاصیت سساًایی اص تخص ّایی اص صهیي تِ سطح اٍى ّذایت
هیطِ.

؟؟

2

تِ چِ ضزطی تگین تجسیسپذیزُ
؟؟؟
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هشایا :
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هعایة :
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تْزُ تززاری

4

هٌاتع

∞انزصی سمین گزمایی چقدره ؟؟؟

∞آیا انزصی سمین گزمایی محدوده ؟؟؟

دسجِ حشاست صهیي تا تَجِ تِ ػومص تِ صَست

اًشطی صهیي گشهایی تش خالف تؼضی اًشطی ّا  ،تجذیذ پزیشُ ؛

غیش خطی صیاد هیطِ( .تا تمشیة خطی ّش  055هتش

ٍ تش خالف اًشطی ّای تجذیذ پزیش هحذٍد تِ فصل  ،صهاى

 3دسجِ ساًتی گشاد) اًشطی حشاستی رخیشُ ضذُ

ٍضشایط خاصی ًیست ؛ ٍ تذٍى ٍلفِ لاتل استفادُ است.

دس  00کیلَهتش فَلاًی پَستِ صهیي  05555تشاتش

ّوچٌیي لیوت توَم ضذُ تشق تَی ًیشٍگاُ ّای صهیي گشهایی

کل اًشطی ای ّست کِ اص هٌاتغ ًفت ٍگاص ضٌاختِ

تا تشق تَلیذی اص سایش ًیشٍگاّْای فسیلی لاتل سلاتتِ ٍ حتی اص

ضذُ اهشٍصجْاى تذست هیاد): .

اًَاع دیگش اًشطیْای ًَ تِ هشاتة اسصًٍتشُ .؛)

معایة:
انزصی نه همه چی تموم
ذَزرٍی ذَزتًََ تصَر کٌیي کِ تَی یِ رٍس تاتستًَی زاغ تَی آفتاب تزای چٌس ساعتی
پارن ضسُ  ٍ ،ضوا تعس اس اًجام زازى کاراتَى کِ تمزیثا ّن سیاز طَل کطیسُ هیرَایي
ٍارز هاضیٌتَى تطیي  .حتوا ایي ضزایط تزاتَى تا حاال پیص اهسُ َّ .ای گزم تِ طَر
ٍحطتٌاکی سعی هیکٌِ اس ذَزرٍی ضوا ذارج تطِ چَى تا لثل اس تاس ضسى زر ،راّی
تزای ذزٍج ًساضتِ  .زر ٍالعِ اضعِ ّای ذَرضیس هیتًَي ٍارز یِ هکاى تستِ تطي ٍلی تا
زر اٍى هکاى راّی تزای ذزٍج پیسا ًکٌي تزگطتي اًٍا تمزیثا غیز هوکٌِ  .زلیما ّویي
اتفاق تزای ذَزرٍی ضوا رخ زازُ َّ .ای گزم اس طزیك تسًِ فلشی ذَزرٍ ٍ ضیطِ
هاضیٌتَى راّی تزای ٍرٍز پیسا کززُ اها تعس اس ٍارز ضسى ًتًَستِ ذارج تطِ چَى فضا
کاهال تستِ تَزُ ._.
ایي اتفاق زلیما اتفالیِ کِ زارُ تزای سهیي هیَفتِ ٍ تاعث ایجاز گاس ّای گلراًِ ای
هطیِ  .اضعِ ّای ذَرضیس گزها رٍ اس الیِ ّای سهیي عثَر هیسى ٍ ٍارز هی ضي ؛ ٍلی
آلَزگی ّایی کِ تَسط اًساى ّا ایجاز ضسُ هثل سَسًٍسى سَذت ّای فسیلی تِ رٍش
ّای هرتلف ( کارذًَِ ّا  ،ذَزرٍ ّا ٍ  )...هاًعی تزای ذارج ضسى اضعِ ّای هضز
ذَرضیس هی ضي ٍ ایي گزهای سهیي تاعث ذیلی اتفالات ًاذَضایٌس هثل :
آب ضسى ید لطة ّا
تَجَز اٍهسى سیالب ّا
تْن ذَرزى فصل ّا
گزم ضسى سهیي ٍ ذیلی چیشای زیگِ هیطِ ...

∞ ته چه شزطی تگیم تجدید پذیزه ؟؟؟
گوشزد

اًشطی صهیي گشهایی سا دس ضشایطی هی ضِ گفت تجذیذ پزیش  ،کِ آب تضسیك ضذُ ٍ آب خاسج ضذُ
اص صهیي تشاتش تاضي .اص طشفی دیگِ گشهای گشفتِ ضذُ اص صهیي ّن ًثایذ تیطتش اص گشهای تَلیذ ضذُ
تَسط صهیي تاضِ!

مشایا :

استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران

کطَس ایشاى سٍی کوشتٌذ آتطفطاًی لشاس گشفتِ ؛ اص
ایي سٍ کطَس ها یکی اص هٌاطمیِ کِ اهکاى تْشُ
تشداسی اص ایي اًشطی سٍ داسُ  .چطوِ ّای آب گشم
اسدتیل ًوًَِ ای اص دستشسی ها تِ اًشطی صهیي گشهایی
است): .
کاستشد ّای اًشطی صهیي گشهایی:
 تَلیذ اًشطی الکتشیکی
 گشهایص ساختواى ّا
 فؼالیت ّای صٌؼتی
 خَاظ دسهاًی ٍ جارتِ ّای گشدضگشی
...ٍ 
کِ الثتِ ایي کاستشد ّا لثال تشای هٌاتغ دیگِ ی اًشطی
ّن تَد ٍلی فشق اًشطی صهیي گشهایی تا تمیِ هٌاتغ
لیوت اسصًٍطِ( تِ ًَػی سایگاًِ ؛)

تهزه تزداری:
برای بهره برداری از انرژی زمین
گرمایی باید دو چاه با عمقی حدود۵
کیلومتر داخلزمین حفر کرد .یکی از
چاه ها آب سرد روبه عمق زمین می
فرسته و چاه دیگه آب گرم روباال
میاره که معموال خیلی داغ یا حتی
بخاره.
فشار آب یا بخار خروجی از چاه دوم
اونقدر زیاده که می شه از اون برای
راه انداختن توربین و تولید انرژی
الکتریکی استفاده کرد.

همه این اطالعات یه سزی اختصار تود در مورد این ارنزصی فوق العاده  .تزای اطالعات تیشتز میتونین ته این مناتع مزاجعه کنید .
وتسایت های :

YJC.ir
Wikipedia.
و کتاب های :
داتزتالمعارف جامع
دایزتالمعارف (سمین شناسی)

تا تشکز اس سزکار خانم سارعی

