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 -1مقدمه
انرژي زمينگرمايي يكي از انواع انرژيهاي تجديدپذير است كه از گرماي درون زمين به دست ميآيد .متداول ترين نوع
سيستمهاي زمينگرمايي ،مخازن حاوي سيال داغي (آبداغ يا بخار) هستند كه در زير زمين قرار داشته و با حفر چاه ميتوان
سيال مذكور را استخراج نموده و به كمك آن يا برق توليد نمود و يا مستقيماً از حرارت آن استفاده كرد .اين دسته از منابع
انرژي زمينگرمايي را منابع گرمآبي ( )Hydrothermalمينامند.
خوشبختانه منابع اين انرژي در كشورمان نيز وجود دارد .در حقيقت ،تعداد منابع انرژي زمينگرمايي در ايران به حدي است كه
ميتوان براي شناسايي و بهره برداري از آنها برنامه بلند مدتي را تهيه و تدوين نمود.
بررسي و تحقيق در خصوص منابع انرژي زمينگرمايي كشور از حدود  20سال قبل و توسط مؤسسات پژوهشي مختلفي آغاز
شده است .بدون شك ،مطالعات پژوهشي ياد شده نقش مهمي در افزايش آگاهي سياستمداران بخش انرژي نسبت به منابع اين
انرژي در كشور داشته است .با اين وجود ،مطالعات و پژوهشهاي انجام شده به صورت موضعي و نامتوازن بوده است .به عنوان
مثال ،در حالي كه از يك سو در منطقه زمينگرمايي مشكين شهر (واقع در استان اردبيل) ،نخستين نيروگاه زمينگرمايي كشور
و خاورميانه در دست احداث ميباشد ،از سوي ديگر اطالعات موجود در خصوص ساير مناطق زمينگرمايي كشور بسيار ناچيز و
غير قابل استناد ميباشد.
به نظر نگارنده در چنين وضعيتي ،عدم وجود يك سند باالدستي توسعه براي منابع انرژي زمينگرمايي در كشور به وضوح
احساس ميشود .بنابراين ،بنا به داليل زير ،تهيه سند راهبرد ملي توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي در كشور،
امري ضروري به شمار ميرود:
 عليرغم فعاليتهاي تحقيقاتي و اجرايي در خصوص منابع انرژي زمينگرمايي كشور ،تاكنون هيچ سند ملي ميان مدت يابلند مدتي در اين زمينه تهيه نشده است.
 به دليل عدم وجود نقشه راه در خصوص بهرهبرداري از منابع انرژي زمينگرمايي كشور ،تاكنون اولويتبندي خاصي درمورد فناوريهاي مرتبط با اين انرژي صورت نگرفته است.
 با تهيه و تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي ميتوان از سرمايه و توان فني -كارشناسيموجود در كشور استفاده بهينه نمود.
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 با توجه به اجرايي بودن ماهيت سند ،ميتوان مسئوليتهاي مختلف را به نهادهاي متفاوت واگذار نموده و به اين ترتيب ازانجام فعاليتهاي موازي جلوگيري كرد.
با تهيه سند نقشه راه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي نتايج زير بدست خواهد آمد:
 ايجاد جهت گيري راهبردي به منظور توسعه زيربخشهاي مختلف شكلدهي بستري مناسب براي حفظ انسجام و يكپارچگي فعاليتهاي مرتبط با توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي درحوزههاي مختلف و همچنين ايجاد زير ساختهاي الزم براي كنترل راهبردي
 ايجاد راهكارهاي همه جانبه از ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محيطي ،فناورانه و مالي جهت برطرف نمودنموانع و مشكالت پيش روي سرمايه گذاران و صنعت كاران در حوزه انرژي زمينگرمايي
 ايجاد زير ساخت براي تنظيم فعاليتهاي ساالنه در راستاي حركتهاي بلند مدت و ايجاد وفاق و هماهنگي ميان دولت،صنعت ،دانشگاهها و پژوهشگاهها و بخش خصوصي در حوزه انرژي زمينگرمايي
 -تقويت ارتباط ميان برنامههاي راهبردي و برنامههاي عملياتي و بودجه ريزي

 -2تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
محدوده جغرافيايي اجراي سند راهبردي حاضر ،كل كشور ميباشد و راهكارها ،اقدامات و سياستهاي پيشنهادي اين سند در
سطح ملي الزم االجرا خواهد بود .طبق تعريف ،بازه زماني اجراي سندهاي راهبردي به سه دسته كوتاه مدت (تا  5سال) ،ميان
مدت ( 10تا  15سال) و بلند مدت ( 15تا  20سال) تقسيمبندي ميگردند .با توجه به وضعيت كنوني بهره برداري از منابع انرژي
زمينگرمايي كشور از يك سو و عطف به اين نكته كه سند حاضر جزو اسناد باالدستي كشور خواهد بود ،سند

راهبرد ملي و نقشه

راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي در ايران از نوع اسناد ميان مدت ميباشد .بدين معني كه اين سند براي بازه
زماني  10سال آينده و براي افق  1404تهيه و تدوين ميگردد.
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 -3تبيين مشخصات فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي
 -3-1شناسايي و معرفي فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي
فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي را ميتوان از ديدگاههاي متفاوتي مورد بررسي قرار داد .بديهي است كه به منظور
بررسي فناوريهاي مذكور ميبايست ،نخست آنها را به جامعترين حالت ممكن ،تقسيم بندي نمود .نحوه تقسيم بندي فناوري-
ها امري بسيار مهم ميباشد زيرا بايد در بردارنده تمامي فناوريهاي كوچك مرتبط با انرژي زمينگرمايي نيز باشد.
با توجه به ماهيت انرژي زمينگرمايي ،ميتوان ،در وهله اول ،منابع انرژي زمينگرمايي را به دو گروه اصلي منابع زمينگرمايي
عميق و كم عمق تقسيم بندي نمود .عمق مبنا براي تقسيم بندي منابع زمين گرمايي 200 ،متر ميباشد .بدين ترتيب كه منابع
واقع در اعماق بيش از  200متر ،منابع زمينگرمايي عميق و منابع واقع در اعماق كمتر از  200متر ،منابع كم عمق در نظر
گرفته ميشوند ،شكل (.)3-1
منابع زمينگرمايي عميق به دو دسته عمده منابع هيدروترمال (گرمآبي) و منابع توسعه يافته ( )EGSتقسيم ميشوند .منابع
هيدروترمال ،آن دسته از منابع انرژي زمينگرمايي هستند كه داراي سيال داغ (آبداغ يا بخار يا مخلوطي از هر دو) بوده و با حفر
چاههاي توليدي ميتوان از انرژي حرارتي يا جنبشي سيال آنها بهره برداري نمود .اما ،منابع زمينگرمايي توسعه يافته ،منابعي
هستند كه به طور طبيعي و ذاتي فاقد سيال داغ ميباشند .اين دسته از منابع زمينگرمايي به طور طبيعي حرارت بااليي داشته و
ميزان نفوذپذيري ثانويه نيز در آنها باال ميباشد به نحوي كه با تزريق آب به درون مخزن ،آب بر اثر مجاورت با سنگهاي داغ،
به بخار تبديل شده و از طريق چاه به سطح زمين راه مييابد.
منابع زمينگرمايي كم عمق نيز شامل سيستم پمپهاي حرارتي ميگردند كه اساساً با منابع زمينگرمايي عميق تفاوتهاي
بسيار زيادي دارند .در واقع ،اين سيستمها ،سيستمهاي تهويه مطبوعي هستند كه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماق كم
زمين بهره ميبرند .بنابراين ،اين سيستمها را ميتوان در هر نقطهاي از كره زمين اجرا نمود .يادآور ميگردد كه در اين گزارش،
فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي به طور بسيار مختصر معرفي ميگردند .بديهي است كه در "گزارشهاي شناسايي
حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي" مرتبط با مرحله هوشمندي فناوري ،فناوريهاي ياد شده به طور كامل معرفي خواهند
شد .در ادامه گزارش ،فناوريها به اختصار معرفي ميشوند.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 -3-1-1فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي هيدروترمال

فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي هيدروترمال به سه دسته اصلي اكتشاف ،موارد كاربرد و تعمير و نگهداري چاهها تقسيم
بندي ميشوند .بديهي است كه هر يك از ردههاي اصلي فوق الذكر ،به زير ردههاي متعددي تقسيم ميشوند كه در ادامه به
كليات آنها اشاره ميگردد.

شكل ( -)3-1گروه بندي فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي

 -3-1-1-1فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي هيدروترمال

اكتشاف ،نخستين گام جهت توسعه منابع هيدروترمال به شمار ميرود .گاامي كاه طاي آن موقعيات مخاازن زماينگرماايي و
همچنين محل حفر چاهها جهت توليد سيال زمينگرمايي (آبداغ يا بخار) مشخص ميگردد .اكتشاف شاامل كااربرد روشهاا و
فنون مختلف در زمينه علومي چون زمين شناسي ،ژئوشيمي و ژئوفيزيك ميگردد كه همراه آن از دانش هيدرولوژي و به وياژه
فنآوري حفاري و مهندسي مخزن نيز استفاده ميشود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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هر يك از روش هاي اكتشافي ياد شده ،بسيار تخصصي بوده و از آنجايي كه مقوله اكتشاف ،عملياتي گران و ريسك پذير مي-
باشد بنابراين ضروري است كه سرمايه گذار انرژي زمينگرمايي بهترين استفاده ممكن را از اين روشها بنمايد .سرمايه گذاري
كه در زمينه اكتشاف منابع هيدروترمال فاقد تجربه كافي است ميبايست مشاورين يا پيمانكاراني را كه هم دانش كاافي و هام
تجربه زيادي در خصوص اكتشاف منابع زمينگرمايي دارند به خدمت گيرد .نكته قابل ذكر آنكه معموالً مطالعات اكتشافي منابع
هيدروترمال با روشهاي ساده تر و ارزان تر آغاز شده و با روشهاي پرهزينه تر خاتمه مييابد.
در واقع ،هدف اصلي از به كارگيري اين رده از فناوريهاي زمينگرمايي ،شناسايي محدوده منابع هيدروترمال و همچنين تعيين
مشخصات آنها ميباشد .زير ردههاي اصلي اين دسته از فناوريهاي زمينگرمايي شامل موارد زير مي-گردند ،شكل (:)3-2
 فناوريهاي اكتشاف مقدماتي منابع هيدروترمال (پتانسيل سنجي) فناوريهاي اكتشاف تكميلي منابع هيدروترمالشايان ذكر آنكه موارد مذكور به طور كامل در گزارش هاي بعدي پروژه معرفي خواهند شد .اما به عنوان مثال ،فناوريهاي
اكتشاف تكميلي به  5فناوري جزئي تر زير تقسيم ميگردند ،شكل (:)3-2
 فناوري مطالعات زمين شناسي فناوري مطالعات ژئوشيميايي فناوري مطالعات ژئوفيزيكي فناوري حفاري چاههاي زمينگرمايي فناوري مطالعات مهندسي مخزنيادآور ميگردد كه فناوريهاي مذكور خود به زير ردههاي متعددي تقسيم ميشوند كه در اين بخش از گزارش از تشريح آنها
خودداري ميشود .اما به منظور آشنايي بيشتر ،مطالب مختصري در خصوص هر يك از فناوريهاي فوق الذكر ارائه ميگردد.
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شكل ( -)3-2گروه بندي فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي هيدروترمال
-

مطالعات زمين شناسي

نخستين مرحله از مطالعات اكتشافي ،مطالعات زمين شناسي ميباشد .در واقع ،نتايج بدست آمده از اين مطالعات ،پايه و اساس
مطالعات آتي به شمار ميرود .بدين ترتيب كه به كمك اطالعات زمين شناسي ميتوان نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و
ژئوفيزيكي را بهتر تفسير نمود .به عبارت ديگر با انجام مطالعات زمين شناسي ،ديد مناسبي از وضعيت زمين شناسي محلي و
ناحيهاي منطقه اكتشافي بدست ميآيد .محصول نهايي مطالعات زمينشناسي ،نقشه زمينشناسي منطقه و گزارش مربوط به آن
ميباشد.
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 -مطالعات ژئوشيميايي

 با انجام مطالعات ژئوشيميايي در خصوص سيال زمينگرمايي و سنگ مخزن ميتاوان باه تعاداد زياادي از ساؤاالتمرتبط با مخزن زمينگرمايي و توليد سيال از آن پاسخ داد .بنابراين ،مطالعات و بررسيهاي ژئوشيميايي ،نقش مهمي
در شناسايي منابع هيدروترمال و توسعه آن دارند.
مطالعات ژئوشيميايي مقدماتي شامل نمونه برداري و تجزيه شيميايي آب و گاز خروجي از چشمههااي آبگارم و سااير شاواهد
سطحي زمينگرمايي موجود در منطقه اكتشافي ميگردد .پس از مشخص شدن نتايج آزمايشات فوق ،ميتوان به موارد زير پي
برد:
منبع زمينگرمايي مربوطه حاوي آبداغ است يا بخار؟
حداقل درجه حرارت منبع زمينگرمايي چقدر ميباشد؟
ميزان يكنواختي آب سرد ورودي به سيستم چقدر است؟
خواص شيميايي سيال داخل مخزن چيست؟
منشأ سيال مخزن چيست؟
عالوه بر اين به كمك اصول ژئوشيميايي ميتوان اطالعات شيميايي مربوط به چاههاي توليدي را نيز تفسير نمود .همچنين با
استفاده از اصول مذكور ،ميتوان اطالعات مفيدي در خصوص پوسته گذاري در لولهها يا تغيير تدريجي در خواص شيميايي
سيال زمينگرمايي بدست آورد.
مطالعات ژئوفيزيكي

پس از انجام مطالعات زمينشناسي سطحي و جمع آوري اطالعات ژئوشيميايي ،در منطقه اكتشافي ،مطالعات ژئوفيزيكي صورت
ميپذيرد .اين مطالعات به منظور كاوش و توصيف ميدانهاي زمينگرمايي و همچنين تعيين محل حفر چااههااي مختلاف در
مناطق اكتشافي انجام ميشوند.
ژئوفيزيك ،علم بررسي تركيب و ساختار دروني زمين و شناخت فرآيندهايي است كه سيماي بيروناي زماين را باه وجاود آورده
است .كاربرد اصلي مطالعات ژئوفيزيكي در شناسايي ،كنترل و بازنگري منابع هيدروترمال ميباشد .براي اين منظور از روشهاي
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ژئوفيزيكي مختلفي در كليه مراحل اكتشاف منابع هيدروترمال استفاده ميشود كه اساس آنها اندازه گيري خواص فيزيكي زمين
(سنگها و سيالها) اعم از درجه حرارت ،ميزان هدايت حرارتي ،مقاومت الكتريكي ،سرعت امواج لارزهاي ،ميازان خودپاذيري
مغناطيسي و چگالي است .به كمك روشهاي مطالعاتي ژئوفيزيكي ميتوان باه طاور مساتقيم ياا غيار مساتقيم باه وضاعيت
ساختاري مناطق و موقعيت مخازن زمينگرماايي در آنهاا پاي بارد .اماروزه اهميات مطالعاات ژئاوفيزيكي در اكتشااف مناابع
هيدروترمال به حدي است كه بدون استفاده از نتايج مطالعات ياد شده نميتوان موقعيت يك چاه زمينگرمايي را تعيين نموده و
آنرا حفر كرد.
به طور كلي روشهاي ژئوفيزيكي كه در شناسايي منابع هيدروترمال به كار ميروند شامل موارد زير ميگردند:
 روشهاي مغناطيسي روشهاي حرارت سنجي روش ثقل سنجي روشهاي الكتريكي روشهاي لرزه نگاريدر يك برنامه اكتشافي ،به منظور افزايش ضريب اطمينان مطالعات تحقيقاتي بهتر است كاه همزماان از چناد روش اكتشاافي
ژئوفيزيكي استفاده گردد .زيرا در اين حالت ،نتايج بدست آمده از روشهاي مختلف با يكديگر تلفيق شده و بدين ترتيب ،نتاايج
دقيق تري از مطالعات انجام شده بدست خواهد آمد.
به عنوان مثال ميتوان از روش ثقل سنجي براي تشخيص ساختمانهاي زيرزميني و از روش الكتريكي براي تعيين موقعيت و
وضعيت سيال زمينگرمايي در زيرزمين استفاده نمود و نهايتاً با تلفيق نتايج بدست آمده از آنها ميتوان به وجاود ياك مخازن
زمينگرمايي در اعماق منطقه اكتشافي پي برد كه داراي ذخيره مناسبي از سيال داغ ميباشد.
شايان ذكر آنكه در اكتشافات ژئوفيزيكي منابع هيدروترمال ،روشهاي الكتريكي كاربرد بيشتري دارند و اين در حالي است كاه
روش لرزه نگاري عليرغم ارائه اطالعات مناسب ،به دليل هزينه سنگين اجراي مراحل عملياتي آن ،كاربرد محدودتري دارد.
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حفاري چاههاي زمينگرمايي

پس از انجام اكتشافات اوليه در مناطق زمينگرمايي و تعيين محل حفر چاه اكتشافي ،قدم بعادي جهات شاناخت و اساتفاده از
مخزن زمينگرمايي ،حفر چاه است .در حقيقت تمامي روشهاي اكتشافي كه مطرح شدند ،به طور غير مستقيم ،اطالعاتي را از
مخزن زمينگرمايي ارائه ميدهند و تنها روشي كه به كمك آن ميتوان مستقيماً مخزن را مورد بررسي قرار داد حفاري اسات.
اين مرحله از اكتشافات پرهزينه ترين بخش اكتشاف و كاربرد منابع زمينگرمايي هيدروترمال مي باشد.
حفاري دوراني متداول ترين روش حفاري ميباشد كه داراي انواع گوناگوني است كه هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارد.
در اين روش ،مته حفاري كه اغلب از سه مخروط مشابه تشكيل شده است ،به وسيلة نيروي اعمال شده توسط الكتروموتورهاي
بسيار قوي و نيز يك لولة تو خالي سنگين و لولههاي حفاري ،با حركت دوراني خود سنگها را سوراخ نموده و به پايين حركت
ميكند .در اين روش ،براي خنك نمودن متة از سيال حفاري استفاده ميشود كه با تجهيزات خاصي از درون لولة حفااري باه
مته هدايت شده و از داخل مته خارج ميگردد و مته را خنك نموده و خرده سنگهاي ايجاد شده را به باالي چاه هدايت ماي-
كند .در اين روش حفاري ،از سطح به عمق مرتباً از قطر چاه كاسته شده و لولههاي جداري نازكتر ميشوند .آخرين لولهاي كه
داخل مخزن قرار داده ميشود داراي شيارهاي باريك قائمي است كه سيال چاه از طريق اين شيارها باه ساطح زماين هادايت
ميشود.

-

مطالعات مهندسي مخزن

مطالعات مهندسي مخزن منابع زمينگرمايي هيدروترمال از صنعت نفت و گاز اقتباس شده است .در واقع ،از اواخر دهه 60
ميالدي ،نياز به اين دانش در صنعت رو به رشد انرژي زمينگرمايي به شدت احساس ميشد و همين موضوع سبب گسترش
روزافزون دانش مهندسي مخازن هيدروترمال گرديد .در ابتدا اين دانش بر روي موارد زير متمركز بود:
 مشخص كردن محل حفر چاهها
 اندازه گيري مشخصات چاهها
 تفسير دادههاي بدست آمده از چاهها
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 مشخص كردن نحوه توليد سيال از مخزن
 پيش بيني رفتار مخزن نسبت به توليد سيال از آن
در حقيقت ،هدف نهايي از مطالعات مهندسي مخزن ،تعيين بهينه ترين شرايط توليد سيال از مخزن به نحوي است كه بتوان
حداكثر توان حرارتي مخزن را تحت شرايط مناسب اقتصادي مورد بهره برداري قرار داد .مهمترين فعاليت يك مهندس مخزن،
پيش بيني رفتار چاه/مخزن در دست بررسي ميباشد .]4[ ،براي اين منظور ،مهمترين سؤاالت قابل طرح عبارت هستند از:
 كدام برنامه ،مناسب ترين برنامه توسعه مخزن در دست مطالعه است؟ چه تعداد چاه در منطقه بايد حفر شود تا اهداف مناسب ترين برنامه توسعه مخزن محقق شود؟ الگوي حفر چاههاچگونه بايد باشد؟
 مقدار توليد سيال چاهها چقدر بايد باشد؟ چه مقدار از حرارت مخزن قابل برداشت است؟ نحوه تغيير حرارت در مخزن بر اثر بهره برداري از آن چگونه خواهد بود؟به منظور يافتن پاسخ براي سؤاالت فوق ،مهندس مخزن بايد با دقت زياد ،از ابتداي توليد سيال ،شرايط مخزن را به دقت مورد
بررسي قرار دهد .وي اين فرصت را در اختيار دارد تا نتايج بررسيهاي خود را مداوماً تغيير داده و آنها را با اضافه نمودن داده-
هاي جديد بهتر تفسير نمايد .پس از انجام مطالعات مهندسي مخزن ،معموالً به منظور درك بهتر شرايط مخزن ،نتايج بدست
آمده در قالب مدلهاي سه بعدي ترسيم ميگردد.
 -3-1-1-2فناوريهاي مرتبط با موارد كاربرد انرژي زمينگرمايي

اين رده از فناوريها به انواع طرحهاي استفاده از انرژي زمينگرمايي مربوط ميشود .موارد كاربرد منابع زمينگرمايي
هيدروترمال بسيار گسترده بوده و بر حسب درجه حرارت سيال خروجي از چاههاي زمينگرمايي ،متفاوت ميباشد .يك دانشمند
ايسلندي به نام ليندال ،نموداري را تهيه نموده است كه در آن نوع كاربرد سيال زمينگرمايي بر حسب درجه حرارت آن نشان
داده شده است .در شكل ( ،)3-3نمودار ياد شده نمايش داده شده است .بدين ترتيب كه پس از انجام مطالعات اكتشافي و حفر

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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چاههاي اكتشافي و توليدي در يك ميدان زمينگرمايي ،مهمترين نكته ،موارد كاربرد احتمالي انرژي زمينگرمايي در منطقه
اكتشافي ميباشد .مهمترين عامل در تعيين نوع كاربرد مخزن زمينگرمايي ،درجه حرارت آن است.

شكل ( -)3-3نمودار ليندال ،انواع كاربرد سيال منابع زمينگرمايي هيدروترمال بر اساس درجه حرارت آن []5

امروزه منابع زمينگرمايي هيدروترمال را بر اساس درجه حرارت به سه دسته كلي حرارت باال ،حرارت متوسط و حرارت پايين
تقسيم مي نمايند .مبناي اين تقسيم بندي ،درجه حرارت مخزن در عمق يك كيلومتري زمين است .به اين ترتيب كه اگر درجه
حرارت مخزن در عمق مذكور بيش از 200 ºCباشد آنرا حرارت باال مينامند .درجه حرارت مخازن حرارت متوسط بين 150 ºC
و  200 ºCو مخازن حرارت پايين كمتر از  150ºCاست .البته يادآور ميگردد كه محققين مختلف ،منابع زمينگرمايي
هيدروترمال را از ديدگاههاي متفاوتي تقسيم بندي نمودهاند كه در شكل ( )3-4به آنها اشاره شده است .امروزه از مخازن
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هيدروترمال به دو صورت عمده توليد برق (كاربرد غير مستقيم) و كاربرد مستقيم انرژي حرارتي استفاده مي-شود .در شكل (3-
 )5طرح ايدهآل يك منبع زمينگرمايي هيدروترمال نشان داده شده است.

شكل ( -)3-4انواع منابع زمينگرمايي هيدروترمال بر اساس درجه حرارت مخزن آنها []6

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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گزارش تدوين مباني سند توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي

شكل ( -)3-5طرح شماتيك يك مخزن زمينگرمايي هيدروترمال ايده آل []7
-

فناوريهاي مرتبط با توليد برق

به منظور توليد برق از منابع هيدروترمال ،سيال مخزن (آبداغ يا بخار) از طريق چاههاي حفر شده به سطح زمين هدايت شده و
پس از به چرخش درآوردن توربين در نيروگاه ،برق توليد ميكند .بديهي است كه از مخازن حرارت باال بيشتر براي توليد برق
استفاده ميشود .در حال حاضر  24كشور جهان به كمك منابع زمينگرمايي خود بيش از  11/200مگاوات برق توليد مينمايند.
در حال حاضر مهمترين كشورهاي جهان از نقطه نظر توليد برق از منابع زمينگرمايي ،كشورهاي امريكا ،فيليپين،
اندونزي،مكزيك و ايتاليا ميباشند ،شكل (.)3-6
ظرفيت نيروگاههاي زمين گرمايي (مگاوات)
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شكل ( -)3-6ظرفيت نصب شده نيروگاههاي زمينگرمايي در كشورهاي پيشگام

در نيروگاههاي زمينگرمايي ،انرژي الكتريكي به كمك سيكلهاي مخصوصي توليد ميگردد .مهمترين و رايجترين آنها عبارت
هستند از:
 سيكل بخار خشك سيكل تبخيرآني يك مرحلهاي -سيكل تبخير آني دو مرحلهاي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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گزارش تدوين مباني سند توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي

 سيكل دو مداره -سيكل تركيبي

در شكل ( )3-7ميزان توليد برق از انرژي زمينگرمايي در كشورهاي مختلف جهان در سال  2012ارائه شده است .معموالً
سيكلهاي تبخير آني فراوانتر از ساير سيكلهاي توليد برق ميباشند .در ادامه گزارش ،توضيحات بيشتري در خصوص هر
يك از سيكلهاي ياد شده ارائه ميگردد .در شكل ( )3-8نيز نقشه پراكندگي نيروگاههاي زمينگرمايي در جهان نشان داده
شده است.
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شكل ( -)3-7ميزان توليد برق از منابع زمينگرمايي هيدروترمال در جهان در سال 2012
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15

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش تدوين مباني سند توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

شكل ( -)3-8نقشه پراكندگي نيروگاههاي زمينگرمايي هيدروترمال در جهان

-

فناوريهاي مرتبط با كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي

كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي ،بهره برداري بدون واسطه از انرژي زمينگرمايي است .در اين حالت ،انرژي زمينگرمايي به
انرژي الكتريكي تبديل نگرديده و صرفاً از انرژي حرارتي آن استفاده ميشود .مخازن زمينگرمايي كه دماي آنها بين  65ºCتا
 150 ºCميباشد براي توليد برق ،توجيه اقتصادي ندارند لذا اينگونه مخازن براي استفاده مستقيم ،مناسب هستند .مخازن
زمين گرمايي حرارت پايين ،نسبت به مخازن حرارت باال از گستردگي بيشتري برخوردارند .آبداغ مخازن حرارت پايين را ميتوان
با دستگاههاي حفاري چاههاي آب استخراج نمود.
مهمترين فناوريهاي مرتبط با موارد كاربرد مستقيم از انرژي زمينگرمايي را ميتوان به  6رده كلي زير تقسيم بندي نمود:
 فناوريهاي مرتبط با گرمايش و سرمايش فضا فناوريهاي مرتبط با كشاورزي -فناوريهاي مرتبط با دامپروري

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 فناوريهاي مرتبط با كاربردهاي صنعتي فناوريهاي مرتبط با طرحهاي آب درماني فناوريهاي مرتبط با ذوب برف و يخ معابربه دليل مزاياي فراوان بهره برداري از منابع انرژي زمينگرمايي ،توسعه طرحهاي كاربرد مستقيم انرژي مذكور طي سالهاي
 1995تا  2010رشد قابل مالحظهاي نموده است كه اين موضوع به خوبي در شكل ( )3-9مشخص گرديده است .در شكل
( )3-10نيز ميزان كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي در جهان در سال  2010و بر حسب ظرفيت نصب شده و همچنين مقدار
انرژي مصرف شده نمايش داده شده است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شكل ( -)3-9ميزان رشد كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي در جهان طي سالهاي  1995تا 2010

بر حسب مگاوات حرارتي]8[ ،
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شكل ( -)3-10ميزان گسترش موارد كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي در جهان در سال 2010

( -)aبر حسب ظرفيت نصب شده -)b(-بر حسب انرژي مصرف شده]8[ ،

 -3-1-1-3فناوريهاي مرتبط با تعمير و نگهداري چاههاي زمينگرمايي هيدروترمال

تعمير و نگهداري از چاههاي زمينگرمايي در دستيابي براي موفقيت و بهرهبرداري بهينه از اين منابع بسيار مهم ميباشد.
صنعت انرژي زمينگرمايي در دهههاي اخير رشد شگرفي داشته است .لذا براي بهرهبرداري صحيح از اين داراييها ،روشهاي
صحيح نگهداري و تعمير جهت افزايش عمر ميدان ضروري ميباشد .استفاده از چاههاي زمينگرمايي به منظور توليد انرژي و
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در واقع به هدف دستيابي به يك منبع انرژي پايدار و قابل اعتماد در صورتي صحيح ميباشد كه در حين بهرهبرداري از روش-
هاي مناسبي استفاده شده و قبل از وقوع هرگونه رخدادي ،آن را پيشبيني نموده و تا حد ممكن از بروز آن جلوگيري گردد .اين
گونه استراتژيهاي عملياتي زماني بيشتر نمود پيدا ميكنند كه توسعه ميدان زمينگرمايي ،وارد فاز نيروگاهي شده و در آينده
نزديك از چاههاي زمينگرمايي براي توليد مستمر و بدون وقفه استفاده خواهد شد.
تجربههاي چشمگيري در خصوص چگونگي انجام عمليات نگهداري و تعمير چاههاي زمينگرمايي در جهان وجود دارد .از اين
رو مواردي كه در گزارشهاي آتي آنها اشاره خواهد شد ،تجربههاي عملياتي گروههايي است كه بيش از چهل سال وظيفه
مراقبت از چاههاي مهم زمينگرمايي را در ميادين زمينگرمايي كشورهاي ايسلند ،آمريكا و فيليپين به عهده داشتهاند .صنعت
انرژي زمينگرمايي بعد از نيمه دوم قرن گذشته و علي الخصوص پس از سال  1970در سرتاسر جهان رشد كرد .به موازات اين
رشد ،تجارب ارزشمندي هم براي بهرهبرداري ايمن از چاههاي زمينگرمايي به دست آمد .مخصوصاً در سالهاي اخير كه به
دليل تغيير سياستهاي مالكين منابع ،حضور بخشهاي خصوصي در اين عرصه و تغيير تكنيكهاي تجاري جهان ،اين مهم
محقق شده است.
به طور كلي ،فناوريهاي مرتبط با تعمير و نگهداري چاههاي زمينگرمايي شامل تعمير و نگهداري شيرهاي سرچاهي و تعمير و
نگهداري لولههاي جداري ميگردد .عمليات تعمير و نگهداري لولههاي جداري نيز خود به دو دسته مراقبتهاي شيميايي و
فيزيكي تقسيم ميگردند .در گزارشهاي مربوط به شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص موارد فوق
الذكر توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.
 -3-1-2فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي پيشرفته ()EGS

منابع زمينگرمايي پيشرفته ( )Enhanced/Engineered Geothermal System: EGSبه آن دسته از سيستمهاي زمين-
گرمايي اطالق ميشود كه در آن منابع هيدروترمال به طور مصنوعي تشكيل شده و از انرژي آن جهت توليد برق استفاده مي-
شود.
در نيروگاههاي زمينگرمايي هيدروترمال ،به دليل متمركز شدن آنها در مكانهايي بخصوص و همچنين اندازه و ابعاد آنها،
داراي محدوديتهايي ميباشند كه منابع زمينگرمايي پيشرفته ،اين محدوديتها را كاهش ميدهد .به اين صورت كه مخازن
هيدروترمال مصنوعي در اعماق پوسته و در جايي كه سنگهاي داغ به دليل عدم وجود سيال و يا نفوذپذيري مناسب ،تا پيش
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از اين غيرقابل استفاده بوده اند ،تشكيل گرديده و از انرژي آنها بهره برداري ميشود [ .]9از سوي ديگر  ،منابع پيشرفته،
موجب افزايش طول عمر سيستمهاي زمينگرمايي ميشوند.]10[ ،
به دليل نياز اين پروژهها به هزينه زياد و همچنين فناوريها و تجهيزات پيشرفته ،اكثر پروژههاي  EGSدر دنيا در مرحله
تحقيقاتي بوده و يا حتي اگر با هدف تجاري نيز در حال اجرا هستند ،در مراحل اوليه خود ميباشند .گروه تحقيقاتي وابسته به
دانشگاه  ،MITپيشبيني نموده است كه تا سال  ،2050صرفاً در آمريكا در حدود  100هزار مگاوات برق از طريق منابع زمين-
گرمايي پيشرفته توليد خواهد شد [ . ]11همچنين طبق گزارشات سازمان زمينشناسي آمريكا ،اين كشور ،توانايي توليد 517
هزار مگاوات برق معادل نصف كل توليد برق اين كشور از منابع  EGSرا دارد .]12[ ،شكل ( ،)3-11نحوه توزيع درجه حرارت
در عمق  10كيلومتري كشور امريكا را نشان ميدهد .به عبارت ديگر ،در نقاطي كه از درجه حرارت بيشتري برخوردار هستند
ميتوان منابع زمينگرمايي پيشرفته را ايجاد نمود .بنابراين ،فناوريهاي موجود در خصوص منابع زمينگرمايي پيشرفته ،هنوز
تجاري نبوده و بر اساس گزارش تهيه شده توسط دانشگاه  ،MITحداقل  15سال سرمايهگذاري و حمايت دولت در زمينه
سيستمهاي پيشرفته نياز است تا اين سيستمها به مرحله كامالً اقتصادي و تجاري برسند.

شكل ( -)3-11نحوه پراكندگي درجه حرارت در عمق  10كيلومتري اياالت متحده امريكا [.]13

همانند سيستمهاي زمينگرمايي هيدروترمال مرسوم ،در فناوري منابع زمينگرمايي پيشرفته نيز از گرماي درون پوسته زمين به
منظور توليد برق استفاده ميشود .در حال حاضر ،نيروگاههاي زمينگرمايي هيدروترمال ،از انرژي حرارتي زمين واقع در اعماق
نسبتاً كم بهره ميبرند اما در منابع زمينگرمايي پيشرفته ،سعي بر اين است كه با ايجاد شكستگيها و شكافهاي نفوذپذير در
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سنگهاي واقع در اعماق  3تا  10كيلومتري زمين و تزريق سيال ،مخازن هيدروترمال مصنوعي را ايجاد نموده و پس از داغ
شدن سيال از انرژي آن به منظور توليد برق استفاده نمود 14[ ،و  .]15مهمترين تفاوتهاي منابع زمينگرمايي پيشرفته با
سيستمهاي زمينگرمايي مرسوم دو مورد ميباشند :مورد اول آنكه تعداد منابع پيشرفته نسبت به منابع هيدروترمال بسيار بيشتر
ميباشد .مورد دوم هم اينكه به دليل فراواني تعداد منابع  ،EGSميتوان در مناطق گستردهتري به توليد برق از اين دسته از
منابع زمينگرمايي پرداخت يا به عبارت ديگر ،گزينههاي بيشتري جهت احداث نيروگاههاي زمينگرمايي در دسترس خواهد بود.
مهمترين مانع در توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته ،ايجاد مخازن هيدروترمال مصنوعي و تأمين مجراهاي ضروري جهت
گردش آب درون سنگهاي داغ و خردشده است .به منظور كاركرد پيوسته يك نيروگاه  ،EGSتوليد پيوسته و مداوم سيال داغ
ضروري است .براي ايجاد اين پيوستگي در توليد سيال ،بايد هم سيال كافي موجود باشد و هم اينكه سيال مورد نظر بتواند به
راحتي در مخزن زمينگرمايي جريان داشته باشد [ .]16سنگهاي داغ موجود در اعماق زمين (اعماق  3تا  10كيلومتري)،
شرايط تشكيل منابع زمينگرمايي پيشرفته را دارند اما از آن جايي كه اين سنگها تحت فشار زياد هستند [ ، ]17شكستگي و
نفوذپذيري طبيعي آنها كم ميباشد .بنابراين ،در ابتداي مراحل توليد منابع زمينگرمايي پيشرفته ،بايد تخلخل و نفوذپذيري
سنگهاي داغ را افزايش داد كه به اين عمليات ،اصطالحاً تحريك مخزن ميگويند .در اين مرحله در چاه حفر شده اصلي،
سيال با فشار بسيار زياد به سنگهاي زيرزميني هدف ،تزريق ميشود .در حين اين عمليات ،شكستگيهاي اصلي و فرعي
سنگها گسترش پيدا ميكند و شرايط براي تشكيل يك مخزن زمينگرمايي ايجاد ميشود [ .]18ضمناً در مواردي كه
سنگهاي مورد نظر ،كربناته هستند ميتوان از سياالت اسيدي براي تحريك مخزن استفاده نمود .شكل ( ،)3-12شمايي از
ساز و كار يك سيستم زمينگرمايي پيشرفته را نشان ميدهد [.]14
كارشناسان مربوطه پس از انجام مرحله تحريك سنگها ،حجم و شكل مخزن توليد شده را برآورد مينمايند تا مكانهاي
مناسب براي حفر چاههاي تزريقي و توليدي ،مشخص گردد .همچنين ،در مرحله طراحي شبكه حفاري چاههاي تزريقي و
توليدي ميتوان از روشهاي ژئوفيزيكي مانند لرزهنگاري و راديومتري به منظور شناسايي مناطق مناسب حفر چاهها بهره برد
[ . ]19پ س از كسب اطالعات دقيق از مخزن مصنوعي ايجاد شده ،بايد ي ك يا چند چاه تزريقي در مركز مخزن و
چندين چاه توليدي در لبههاي آن حفر شود .پس از تزريق آب در مركز مخزن ،اين آب به اطراف حركت كرده و توسط چاههاي
توليدي به سطح زمين باز ميگردد .با انجام اين كار (حفر چاه تزريق در مركز و چاههاي توليدي در حواشي مخزن) تا حد زيادي
از هدر رفت آب جلوگيري ميشود .به هر حال پس از ايجاد مخزن مصنوعي ،ساير مراحل بهرهبرداري از سيستم زمينگرمايي
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پيشرفته ،عمالً شبيه منابع هيدروترمال خواهد بود .بدين ترتيب كه آب يا سيال به درون مخزن مصنوعي زمينگرمايي تزريق
شده و پس از گرم شدن درون شكستگيها به وسيله چاههاي توليدي به سطح زمين و توربينهاي توليد برق انتقال خواهد
يافت .پيشبيني شده است كه اكثر نيروگاههاي  EGSاز سيكل توليد برق دومداره به منظور توليد برق استفاده خواهند نمود
[.]20
با اين وجود ،توسعه و گسترش سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته در جهان تا حد بسيار زيادي به پيشرفت فناوريهاي مرتبط با
عمليات حفاري وابسته است .اگرچه ميتوان از فناوري حفاري منابع نفت و گاز در توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته بهره برد
اما از آن جايي كه درجه حرارت اين قبيل مخازن ،بيشتر از  250درجه فارنهايت ميباشد ،لذا اين امر ،موجب پيدايش مشكالتي
در توسعه اين فناوري شده است .افزايش دماي چاه ،احتمال توقف حفاري به دليل فروريزش چاه ،خرابي تجهيزات و عدم امكان
استفاده از لوله جداري در چاه را به دنبال دارد [ 21و  22و .]23
عمليات حفاري ،در مقام مقايسه با سيستمهاي زمينگرمايي هيدروترمال متعارف ،نقش بسيار مهم و كليدي در توسعه سيستم-
هاي زمينگرمايي پيشرفته دارد .زيرا ،توسعه اين سيستمها در آينده ،مستلزم حفاري در اعماق بيشتر ،سنگهاي سختتر و داغ
تر ميباشد.
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شكل ( -)12-3شمايي از يك سيستم زمينگرمايي پيشرفته ()EGS

در حال حاضر ،اغلب سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته توسط كشورهاي توسعه يافته در دست مطالعه و اجرا ميباشند .همان-
طور كه پيش تر اشاره گرديد ،بررسي و تحقيق در خصوص اين سيستمها مستلزم صرف هزينه زياد و همچنين برخورداري از
فناوريهاي پيشرفته حفاري مي باشد كه هر دوي اين عوامل در كشورهاي توسعه يافته وجود داشته و لذا اين كشورها در اين
زمينه جزء كشورهاي پيشگام به شمار ميروند ،جدول (.)3-1
جدول ( -)3-1ك شورهاي پيشرو در خصوص تحقيق ،بررسي و اجراي سيستم هاي زمين گرمايي پيشرفته ()EGS
رديف

نام كشور

ظرفيت نيروگاه ()MW

1
2

استراليا
آمريكا

500-250
50-11

عمق حفاري
()Km
4
2

وضعيت
در حال حفاري ()2012
در حال برنامهريزي ()2010
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رديف

نام كشور

ظرفيت نيروگاه ()MW

3
4
5
6
7

انگليس
هلند
آلمان
فرانسه
ژاپن

13
6
3
1/5
نامشخص

عمق حفاري
()Km
4
2
3
4
1

وضعيت
در حال بودجهريزي ()2009
در حال بهرهبرداري ()2012
در حال اجرا
در حال اجرا
)2010( -CO2 experiments

 -3-1-2-1فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي پيشرفته

مطالعات اكتشافي منابع زمينگرمايي پيشرفته ماهيتاً با اكتشاف منابع زمينگرمايي هيدروترمال تفاوتهايي دارد .زيرا ،اين دسته
از منابع زمينگرمايي فاقد نشانههاي سطحي ميباشند .نظير منابع هيدروترمال ،بسياري از روشهاي ژئوفيزيكي كه در اكتشاف
منابع پيشرفته مورد استفاده قرار ميگيرد از اكتشاف منابع هيدروكربوري اقتباس شده است .نظير منابع هيادروترمال ،مطالعاات
اكتشافي منابع زمينگرمايي پيشرفته نيز شامل مطالعات زمينشناسي ،ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي ميشاود .در مطالعاات زماين-
شناسي ،بررسي وضعيت تكتونيكي منطقه شامل مطالعه دقيق گسلها ،نوع استرسهاي موجاود در منطقاه و غياره از اهميات
بسيار بيشتري برخوردار است .در مطالعات ژئوفيزيكي نيز روشهاي حرارتي ،لرزه نگاري و الكترومغناطيسي ( )MTبسيار مهام
هستند.
در واقع ،با استفاده از نتايج كليه مطالعات فوق ،حجم بسيار زيادي اطالعات در خصوص منبع زمينگرمايي مورد بررسي بدست
ميآيد كه با تفسير يكپارچه آنها ميتوان ديد بسيار مناسبي از منبع مورد مطالعه به دست آورد و موقعيات چااههااي تزريقاي و
توليدي را در آن مشخص نمود.
در حال حاضر ،اكثر پروژههاي مطالعاتي منابع زمينگرمايي پيشرفته در ميادين نفتي متروكه اجرا ميشوند .زيرا هم تعداد بسيار
زيادي چاه در آنها حفر شده است و هم اينكه حجم بسيار زيادي از اطالعات در خصوص آنها وجود دارد.
-3-1-2-2فناوريهاي مرتبط با توليد برق از سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته

با توجه به اين نكته كه مباحث مربوط به توليد برق از منابع زمينگرمايي پيشرفته ،تفاوت قابل مالحظهاي با فرآيند توليد برق از
منابع هيدروترمال ندارد ،بنابراين ،از ذكر مطالب تكراري در اين قسمت از گزارش خودداري ميگردد.
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 -3-1-2-3فناوريهاي مرتبط با تعمير و نگهداري چاههاي منابع زمينگرمايي پيشرفته

فناوريهاي مرتبط با تعمير و نگهداري چاهها در منابع زمينگرمايي پيشرفته نيز همانند منابع هيدروترمال بوده و تفاوت چنداني
با يكديگر ندارند .بنابراين ،جهت بررسي اين مباحث ميتوان به بخش تعمير و نگهداري از چاههاي زمينگرمايي هيدروترمال
مراجعه نمود.

 -3-1-3فناوريهاي مرتبط با پمپهاي حرارتي زمينگرمايي

سيستم پمپ حرارتي زمينگرمايي يكي از انواع كاربردهاي انرژي تجديدپذير است كه به دليل استفاده از گراديان حرارتي زمين،
جزء انواع كاربردهاي انرژي زمينگرمايي محسوب ميشود .سيستم مذكور از جمله سيستمهاي گرمايشي -سرمايشي است كه
به دليل ميزان مصرف انرژي پايين ،در مقايسه با ساير سيستمهاي تهويه مطبوع در جهان از اهميت زيادي برخوردار شده است.
عملكرد مطلوب پمپهاي حرارتي زمينگرمايي به گونهاي است كه باعث توسعه روز افزون و استقبال زياد مردم از اين سيستم-
ها در دنيا شده است .به طوري كه ميزان ظرفيت نصب شده پمپ حرارتي زمينگرمايي در جهان تا سال  1995ميالدي برابر با
 1854مگاوات ،تا سال  2000ميالدي برابر با  5275مگاوات ،تا سال  2005ميالدي  15723مگاوات و تا سال  2010ميالدي
 35236مگاوات حرارتي بوده است و پيشبيني ميشود اين ميزان ظرفيت نصب شده تا سال  2050ميالدي به 744000
مگاوات افزايش يابد.

ميزان ظرفيت نصب شده كشورهائي كه در نصب اين سيستمها پيشگام بودهاند در شكل ( )3-13ارائه شده است.
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ظرفيت پمپ حرارتي نصب شده در كشورهاي پيشرو (مگاوات حرارتي)
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شكل ( -)3-13ميزان ظرفيت نصب شده سيستمهاي پمپحرارتي در كشورهاي مختلف

اگر منحني تغييرات دماي هوا و دماي زمين در اعماق را در طول يك سال رسم نماييم مشاهده ميشود كه هرچه عمق زمين
بيشتر شود ،ميزان تغييرات دماي زمين در طول سال داراي تغييرات كمتري خواهد بود .همانگونه كه در شكل ( )3-14مشاهده
ميشود از حدود عمق  3الي  4متري از سطح زمين تغييرات دما و نوسانات آن در طول يك سال بسيار ناچيز ميباشد .اين در
حالي است كه ميزان تغييرات دماي هوا داراي نوسانات بسيار زيادي ميباشد.

شكل ( -)3-14ميزان نوسانات ساليانه دماي خاک در اعماق  2 ،0/3و  3متري از سطح زمين
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27

فاز  :1تدوين مباني سند
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گزارش تدوين مباني سند توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي

اين امر بدين معني است كه زمين منبع خوبي براي تأمين گرمايش در ماههاي سرد سال است و ميتوان از حرارت زمين براي
تأمين گرمايش و سرمايش ساختمانها استفاده نمود .فرآيند مكانيكي اين دستگاه به اين صورت است كه در فاز سرمايش هواي
گرم داخل اطاق از طريق مكنده دستگاه وارد دستگاه شده و پس از سرد شدن به داخل اطاق دميده ميشود .در داخل دستگاه
حرارت به مبرد منتقل شده و پس از عبور مبرد از سيكل مربوطه (سيكل تبريد) ،حرارت موجود در مبرد توسط يك مبدل دو
لولهاي به آب داخل كويل زميني كه در داخل لولههاي پلي اتيلني نصب شده در داخل زمين است منتقل ميشود .بالعكس در
فاز گرمايش با استفاده از حرارت موجود در زمين ،گرماي مورد نياز ساختمان تأمين ميشود .محاسبه مقدار طول لوله ،طراحي
آرايش و چيدمان بهينه لولههاي پلي اتيلن در داخل زمين مهمترين عامل در افزايش راندمان سيستم  GHPو كاهش هزينه
نصب آن ميباشد.
با توجه به مزاياي سيستمهاي پمپ حرارتي زمينگرمايي ،روند توسعه اين سيستمها بسيار سريع بوده و همانگونه در شكل
( )3-15نشان داده شده است طي سالهاي  1995تا  2010ميزان ظرفيت نصب شده اين سيستمها در جهان تقريباً  17برابر
شده است.
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شكل ( -)3-15روند تغييرات ظرفيت نصب شده سيستمهاي پمپ حرارتي زمينگرمايي در جهان از گذشته تاكنون و
پيشبيني روند آن تا سال ( 2050بر حسب مگاوات حرارتي)
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سيستم پمپ حرارتي زمينگرمايي از دو قسمت كويل زميني و دستگاه پمپ حرارتي زمينگرمايي تشكيل شده است .تبادل
حرارتي بين دستگاه پمپ حرارتي و زمين از طريق كويل زميني انجام ميشود .بنابراين ،ميتوان فناوريهاي مرتبط با پمپ
حرارتي زمينگرمايي را به دو دسته زير تقسيم بندي نمود:
-

فناوريهاي مرتبط با كويل زميني پمپ حرارتي زمينگرمايي

-

فناوريهاي مرتبط با دستگاه پمپ حرارتي زمينگرمايي

-

فناوريهاي مرتبط با حمل ،نصب و راه اندازي پمپ حرارتي زمينگرمايي

 -3-2تعيين ماهيت فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي
از نقطه نظر ماهيت ،فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي را ميتوان از جنبههاي زير مورد بررسي قرارداد:
 از نظر سابقه حضور فناوري كه به دو دسته فناوريهاي موجود و جديد تقسيم بندي ميشوند. از نظر پيچيدگي محتوا به دو دسته فناوريهاي ساده و پيشرفته تقسيم بندي ميگردند. از نظر سطح تناسب با نيازها و امكانات كه به دو دسته فناوري هاي مناسب و نامناسب تقسيم بندي ميشوند.در ادامه ،وضعيت فناوريهاي انرژي زمينگرمايي از نقطه نظر موارد فوق الذكر مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -3-2-1وضعيت فناوريهاي انرژي زمينگرمايي از نظر جديد يا موجود بودن

بر اساس سابقه حضور ،فناوريها را ميتوان به دو دستهي فناوريهاي جديد1در مقابل فناوريهاي موجود2تقسيم كرد.
فناوريهاي جديد عبارتند از فناوريهايي كه براي اولين بار در يك مرز بنگاهي ،ملي و يا بخشي وارد شده و مورد استفاده قرار
ميگيرند .به عنوان مثال نرم افزار جديدي كه براي طراحي محصول به كار گرفته ميشود و جايگزين روش دستي طراحي
ميگردد .فناوري جديد لزوماً يك فناوري نوظهور3نيست ،بلكه ميتواند سالها پيش خلق شده و توسط ديگران مورد استفاده
قرار گرفته باشد.
1

New technologies
Current technologies
3
Emerging technologies
2
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با تعريف ارائه شده ،معيار تشخيص فناوري جديد از فناوري موجود ،سابقهي حضور آن فناوري در داخل مرزهاي بنگاهي و يا
ملي است .منظور از سابقهي حضور هم شكلگيري بازار فناوري است .فناوريهايي كه بازار آنها شكلگرفته باشد را بايد جزء
فناوريهاي موجود قلمداد كرد.
با توجه به مطالب فوق ،در ادامه ،وضعيت فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي از نظر سابقه حضور ،در شاخههاي فناورانه
زير بررسي ميشوند:
-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي عميق

-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي هيدروترمال

-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع هيدروترمال

خوشبختانه در حال حاضر ،بخش عمده اي از فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي هيدروترمال در كشور
موجود ميباشد .با اين وجود فناوريهاي زير به طور كامل در كشور وجود نداشته و در صورت نياز ،ميبايست از دانش و تجربه
شركتهاي معتبر بينالمللي جهت اجراي آنها استفاده نمود.
 عمليات ژئوفيزيكي پيشرفته مانند لرزهنگاري
 مطالعات مهندسي مخزن

-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با موارد كاربرد منابع هيدروترمال


توليد برق

در حال حاضر ،در كشور ،هيچ نيروگاه زمينگرمايي فعالي وجود ندارد .البته ،به منظور احداث و راهاندازي نخستين
نيروگاه زمينگرمايي در كشور ،فعاليتهاي گستردهاي توسط سازمان انرژيهاي نو ايران در منطقه زمينگرمايي
مشكين شهر انجام شده است اما عليرغم اقدامات به عمل آمده ،تاكنون نيروگاه زمينگرمايي فوق الذكر احداث نشده
است .لذا كماكان تجربه احداث نيروگاه زمينگرمايي در كشور وجود ندارد.


كاربرد مستقيم

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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در خصوص طرحهاي كاربرد مستقيم نيز با وجود پتانسيل باالي منابع انرژي زمينگرمايي در كشور ،تاكنون در ايران،
هيچ پروژه كاربرد مستقيمي به صورت علمي و از پيش طراحي شده اجرا نشده است .اما با توجه به اطالعات به دست
آمده از پروژههاي كاربرد مستقيم در ساير كشورهاي جهان ،به نظر ميرسد در خصوص فناوريهاي مرتبط با اين
دسته از كاربردهاي انرژي زمين گرمايي ،مشكل مهم و عمدهاي وجود نداشته باشد.
-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي پيشرفته ()EGS

-

وضعيت فناوري هاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي پيشرفته

از آن جايي كه تاكنون هيچگونه طرح يا پروژهاي در خصوص بهره برداري از منابع زمينگرمايي پيشرفته در كشور
اجرا نشده است لذا فناوريهاي مرتبط با اكتشاف آنها نيز مورد بررسي قرار نگرفته است.
-

وضعيت فناوري هاي مرتبط با توليد برق از منابع زمين گرمايي پيشرفته

به دليل عدم تعريف و اجراي پروژهاي در ارتباط با منابع زمينگرمايي پيشرفته ،اين فناوري نيز در كشور موجود نمي-
باشد.
-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با تعمير و نگهداري از چاههاي زمين گرمايي پيشرفته

به دليل عدم تعريف و اجراي پروژهاي در ارتباط با منابع زمينگرمايي پيشرفته ،اين فناوري نيز در كشور موجود نمي-
باشد.
-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي

بر اساس اطالعات موجود ،در چند نقطه از كشور ،به منظور تأمين گرمايش و سرمايش فضا از سيستمهاي پمپ
حرارتي زمينگرمايي استفاده شده است لذا ميتوان آنرا جزء فناوريهاي موجود تلقي نمود .هر چند كه برخي از اجزاي
اين سيستمها وارداتي ميباشند.

 -3-2-2وضعيت فناوريهاي انرژي زمينگرمايي از نظر پيچيدگي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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پيچيدگي منجر به تقسيمبندي فناوري ها به دو گروه فناوريهاي پيشرفته4در مقابل فناوريهاي ساده5ميگردد .واژه
«فناوري پيشرفته» اشاره به فناوريهايي دارد كه داراي ويژگيهاي زير باشند:
 پيچيدگي زياد :اين فناوريها معموالً از تركيب چند زمينه علمي پديد آمدهاند به همين دليل از پيچيدگي بااليي
برخوردارند.
 علم محوري :برخالف فناوريهاي ساده ،سهم دانش علمي در اين فناوريها به مراتب از سهم دانش فني و تجربه
بيشتر است .به همين دليل كاربران اين فناوريها را عمدتاً مهندسين و دانشمندان تشكيل ميدهند.
 چرخه عمر كوتاه :معموالً فناوريهاي پيشرفته داراي طول عمر كوتاهتري نسبت به فناوريهاي ساده هستند .زيرا
اين فناوريها در كسب موقعيت برتر رقابتي و يا بهبود عملكرد سازمانها نقشي حياتي ايفا ميكنند و به همين دليل
تالش وسيعي در جهت بهبود آنها از طريق تركيب نتايج گذشته و يا گسترش مرزهاي دانش صورت ميپذيرد .اين امر
باعث پديد آمدن ايدههاي جديد ،تبديل ايدهها به نوآوري فناورانه و خلق فناوريهاي جديد خواهد شد .بدين ترتيب با
تحوالت سريع فناوري ،با سرعتي بيشتر از قبل ،منسوخ شدن فناوريها و جايگزيني آنها با فناوريهاي پيشرفته
نوظهور مشاهده خواهد شد.
 سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال/خدمت :به نظر برخي از صاحبنظران ،فناوري عامل تبديل وروديها
(مواد ،انرژي ،سرمايه و )...به خروجيها (كاال و خدمات) است .در يك برداشت ساده ،قيمت تمام شده يك كاال/خدمت
از مجموع ارزش وروديهاي مصرف شده و هزينههاي صرف شده براي تبديل وروديها به خروجيها تشكيل
ميشود .در مورد محصوالت/خدمات توليد شده به كمك فناوريهاي پيشرفته ،نسبت هزينه وروديها به هزينههاي
تبديل ناچيز است .به عبارت ديگر سهم و ارزش مواد به كار رفته بسيار كاهش يافته و قيمت محصول ناشي از فناوري
به كار رفته در آن ميباشد.
 هزينه باالي تحقيق و توسعه :فناوريهاي پيشرفته به علت طبيعت بين رشتهاي بودن و پيچيدگي آنها نسبت به
فناوري هاي ساده ،سرمايه گذاري بيشتري را در مرحله ايده و نوآوري طلب ميكنند .از طرفي ،كوتاه بودن دوره عمر
اين فناوريها فرصت كمي را براي بازگشت سرمايه فراهم ميكند .به همين دليل هزينههاي تحقيق و توسعه به ازاي

4

High technologies
Low/medium technologies

5
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هر واحد محصول توليد شده به كمك اين فناوريها ،به مراتب از هزينههاي مشابه در محصوالت توليد شده به كمك
فناوريهاي ساده بيشتر است.
ويژگيهاي ذكر شده براي فناوريهاي پيچيده را ميتوان به عنوان معيارهايي براي تميز دادن فناوريهاي پيچيده از
فناوري ساده استفاده نمود.
در واقع ،معنا و مفهوم پيچيدگي فناوري ،ميزان آساني يا سختي دسترسي به يك فناوري خاص را ميگويند .به عنوان مثال ،در
جهان صرفاً چند شركت معتبر اقدام به ساخت توربين نيروگاههاي زمينگرمايي مينمايند .وضعيت فناوريهاي مرتبط با انرژي
زمينگرمايي از نظر پيچيدگي به شرح زير ميباشد:

-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي هيدروترمال

در حال حاضر ،بخش عمده فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي در كشور جزء فناوريهاي ساده به شمار مي-
روند .زيرا ،اغلب آنها براي يك بازه زماني طوالني ،تغيير بنياديني از لحاظ علمي نداشته اند و بهبودهاي علمي و فني جزئي
داشته اند .از سوي ديگر ،هزينه تحقيق و توسعه پيرامون آنها زياد نميباشد.
البته موارد معدودي نيز وجود دارند كه جزء فناوريهاي نسبتاً پيچيده محسوب ميشوند مانند موارد ذيل:
 تفسير دادههاي ژئوفيزيكي  MTبه علت بهبود مستمر روشهاي تفسير توسط خبرگان مربوطه و غالب بودن
جنبه علمي آن نسبت به جنبههاي فناورانه آن.
 تفسير يكپارچه دادههاي اكتشافي به دليل وابستگي زياد به مورد قبلي
 تهيه مدل مفهومي مخزن زمينگرمايي به دليل وابستگي زياد به موارد قبلي

 -وضعيت فناوريهاي مرتبط با موارد كاربرد منابع زمينگرمايي هيدروترمال

 توليد برق
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در حال حاضر ،اغلب فناوريهاي مرتبط با توليد برق از منابع هيدروترمال در مرحله بلوغ ميباشند .به عبارت ديگر،
بيشتر اين فناوريها به مدت حدود چندين سال است كه از لحاظ علمي تحول عمدهاي نداشتهاند .در واقع ،بيشترين
تحقيق و توسعه در خصوص افزايش راندمان يا بازدهي انواع مختلف نيروگاههاي زمينگرمايي صورت ميپذيرد .در
حقيقت ،سهم فعاليتهاي توسعهاي در زمينه مفاهيم بنيادين نيروگاههاي زمينگرمايي اندك ميباشد.
امروزه در سراسر جهان ،پس از كشف منابع انرژي زمينگرمايي ،سيكل مناسب براي هر مخزن زمينگرمايي ،طراحي
شده و سپس اجزاي آن ساخته شده و نهايتاً نيروگاه مربوطه ،نصب و راه اندازي ميگردد .بنابراين ،فناوري توليد برق
از مخازن زمينگرمايي ،پيچيده نميباشد.
 كاربرد مستقيم
طرحهاي كاربرد مستقيم ،غالباً تركيبي از چند زمينه علمي مي باشند اما سطح دانش به كار رفته در طرحهاي مذكور
خيلي پيشرفته نميباشد .نكته مهم آنكه در طرحهاي كاربرد مستقيم ،سهم دانش فني به مراتب بيشتر از دانش علمي
ميباشد .اين طرحها حدوداً از  50سال پيش تاكنون ،در كشورهاي مختلف جهان ،بدون تغيير قابل مالحظهاي در حال
بهره برداري ميباشند لذا چرخه عمر آنها كوتاه نيست .از سوي ديگر ،سهم هزينه فناوريهاي به كار رفته در طرح-
هاي كاربرد مستقيم در هزينه تمام شده آنها پايين ميباشد .بنابراين ،با توجه به مطالب عنوان شده ،فناوريهاي
مرتبط با طرحهاي كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي از نوع فناوريهاي ساده ميباشند.
 -وضعيت فناوريهاي مرتبط با تعمير و نگهداري از چاههاي منابع زمينگرمايي هيدروترمال

با توجه به اين نكته كه فناوريهاي حفاري و تعمير و نگهداري چاههاي زمينگرمايي ،غالباً از صنعت حفاري نفت و
گاز اقتباس شده ،لذا وضعيت پيچيدگي اين دسته از فناوريهاي زمينگرمايي به ميزان بسيار زيادي مشابه فناوري-
هاي مربوطه در صنعت نفت و گاز ميباشد .بر اساس معيارهاي پيچيدگي فناوري ،فناوريهاي مرتبط با تعمير و
نگهداري چاههاي نفت و گاز ،جزء فناوريهاي پيچيده محسوب نميشوند.
 -وضعيت فناوريهاي مرتبط با اكتشاف و تعمير و نگهداري از چاههاي منابع زمينگرمايي پيشرفته
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به طور كلي ،اغلب فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي پيشرفته (به جز فناوريهاي توليد برق) ،جزء فناوريهاي
پيچيده تلقي ميشوند.
در واقع ،فناوريهاي مرتبط با اكتشاف و تعمير و نگهداري چاههاي منابع پيشرفته ،شامل تركيبي از چندين زمينه
علمي و فني پيچيده و جديد ميباشند .به عنوان مثال در مقوله اكتشاف منابع پيشرفته ،فناوريهاي مطالعات
ژئوفيزيكي لرزه نگاري ،مطالعات ميكروتكتونيك و تكنيكهاي پيشرفته حفاري كاربرد بسيار زيادي دارند .كليه موارد
ياد شده جزء علوم جديدي ميباشند كه كماكان در دست تحقيق و توسعه ميباشند .از سوي ديگر ،با توجه به عدم
وجود تجربه پروژههاي مشابه ،عمليات تحقيق و توسعه در خصوص اين فناوريها بسيار هزينه بر ميباشد .به نحوي
كه در حال حاضر ،صرفاً كشورهاي توسعه يافته در حال تحقيق و بررسي اين دسته از منابع زمينگرمايي ميباشند.
بر مبناي اطالعات موجود ،سهم هزينههاي فناوري در هزينه تمام شده برق توليدي از منابع زمينگرمايي پيشرفته
بسيار زياد ميباشد .يكي ديگر از نشانههاي پيچيدگي اين دسته از فناوريها ،غير قابل پيش بيني بودن مشكالت
ناشي از اجراي آنها است .به عنوان مثال در يكي از كشورهاي اروپايي ،پس از سالها تحقيق در خصوص منابع زمين-
گرمايي پيشرفته ،مشخص گرديد كه يكي از تبعات منفي منابع ياد شده ،ايجاد زمين لرزههاي مصنوعي در مناطق
مجاور اين منابع ميباشد.
 -وضعيت فناوريهاي مرتبط با توليد برق از منابع زمينگرمايي پيشرفته

به دليل اين كه ،از منابع زمينگرمايي پيشرفته صرفاً براي توليد برق استفاده ميشود لذا وضعيت اين فناوري از حيث
پيچيدگي در كشور ،دقيقاً مشابه وضعيت توليد برق از منابع زمينگرمايي هيدروترمال ميباشد.
 -وضعيت فناوريهاي مرتبط با پمپهاي حرارتي زمينگرمايي

اين دسته از فناوريهاي زمينگرمايي ،از لحاظ علمي و فني ،چندان پيچيده نبوده و در حال حاضر ،بخش عمده
تحقيق و توسعه در خصوص سيستمهاي پمپ حرارتي در زمينه افزايش راندمان اين سيستمها (به ويژه در كويلهاي
زميني) است كه هزينه تحقيق و توسعه بسيار بااليي نيز ندارد .از سوي ديگر ،طي بيست سال گذشته ،اين سيستمها از
لحاظ علمي و فني تغييرات چشمگير و قابل مالحظهاي نداشته اند .بنابراين ،اين دسته از فناوريهاي انرژي زمين-
گرمايي جزء فناوريهاي ساده محسوب ميشوند.
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 -3-2-3وضعيت فناوريهاي انرژي زمينگرمايي از نظر تناسب فناوري

بر طبق اين معيار ،ميتوان فناوري ها را به گروه فناوريهاي مناسب6در مقابل نامناسب7تقسيم بندي نمود .واژه
فناوري مناسب ،به فناوريهايي اطالق ميشود كه بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناسايي شده از يك طرف و منابع موجود
(از جمله منابع فناورانه) از طرف ديگر داشته باشند .بنابراين ،فناوري مناسب لزوماً يك فناوري پيشرفته يا نوظهور نيست .به
عنوان مثال ،استفاده كارآ و مؤثر از يك فناوري پيشرفته وقتي امكانپذير است كه زيرساختهاي الزم و مهارتهاي انساني
مورد نياز آن از قبل وجود داشته باشد .يكي از معضالت كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته اين است كه همواره
ميخواهند اختالف سطح فناوري خود را با كشورهاي توسعه يافته از بين ببرند و اين كار را از طريق انتقال فناوريهاي پيچيده
و پيشرفته انجام ميدهند .در بسياري از موارد ،شرايط الزم براي انجام اين انتقال در كشورهاي گيرنده فناوري وجود ندارد .اين
در حالي است كه فناوريهاي با درجه پيچيدگي كمتر ولي جديد ميتوانند به طور مؤثري آنها را در رسيدن به اهدافشان كمك
نمايند.
در ادامه ،توضيحات بيشتري در خصوص تناسب فناوري هاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي ارائه ميگردد.
-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي هيدروترمال

با توجه به شواهد و اطالعات موجود ،خوشبختانه منابع زمينگرمايي هيدروترمال در كشور وجود دارند .از سوي ديگر ،زير
ساخت هاي الزم فني و همچنين نيروي انساني مورد نياز براي تحقيق و توسعه فناوريهاي مرتبط و بهره برداري از
منابع هيدروترمال در كشور نيز وجود دارند .البته ،در حال حاضر ،به دليل عدم گسترش مناسب بازار در خصوص بهره
برداري از منابع هيدروترمال ،حجم نيروي انساني فعال در اين زمينه ،زياد نميباشد .اين در حالي است كه بدون شك ،به
دليل وجود زيرساختهاي علمي و فني مطلوب ،با شكل گيري بازار مناسب و افزايش گرايش متخصصين مرتبط به
فعاليت در اين حوزه ،كشور از لحاظ نيروي انساني و همچنين توانمندي هاي علمي و فني مربوطه ،در آينده با مشكل
خاصي روبرو نخواهد شد.
6

Appropriate technologies
Inappropriate technologies

7
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 -وضعيت فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايي پيشرفته

عطف به اطالعات موجود ،منابع زمينگرمايي پيشرفته نيز در كشور وجود دارند .اما بر خالف فناوريهاي مرتبط با منابع
هيدروترمال ،نيروي انساني و زيرساختهاي ضروري براي توسعه و بهره برداري از منابع زمينگرمايي پيشرفته در كشور
موجود نميباشد .يكي از داليل اين امر ،عدم وجود پروژههاي تحقيقاتي در خصوص توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته
در كشور ميباشد.
-

وضعيت فناوريهاي مرتبط با سيستمهاي پمپ حرارتي زمينگرمايي

طبيعت اين دسته از فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي ،به نحوي است كه ميتوان آنها را در هر مكاني نصب و
راه اندازي نمود .بنابراين ،استفاده از سيستمهاي پمپ حرارتي زمينگرمايي در هر نقطه از كشور امكان پذير ميباشد .با
توجه به پروژههاي قبلي انجام شده در كشور در خصوص پمپهاي حرارتي زمينگرمايي ،مشخص گرديد كه هم نيروي
انساني و هم زيرساختهاي الزم براي توسعه فناوريهاي مرتبط و همچنين بهره برداري از اين سيستمها در كشور
وجود دارد .البته ،در حال حاضر ،به دليل عدم گسترش مناسب بازار در خصوص بهره برداري از پمپهاي حرارتي زمين-
گرمايي ،حجم نيروي انساني فعال در اين زمينه ،زياد نميباشد .اين در حالي است كه بدون شك ،به دليل وجود
زيرساختهاي علمي و فني مطلوب ،با شكل گيري بازار مناسب و افزايش گرايش متخصصين مرتبط به فعاليت در اين
حوزه ،كشور از لحاظ نيروي انساني و همچنين توانمندي هاي علمي و فني مربوطه ،در آينده با مشكل خاصي روبرو
نخواهد شد.
 -3-3تعيين چرخه عمر فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي
چرخه عمر فناوري ،مفهومي است كه نحوه بهبود عملكرد يك فناوري را در طول زمان نشان ميدهد .بهعبارت ديگر،
محل قرارگيري يك فناوري در چرخه عمر ،متأثر از منحنيهاي چرخه عمر فناوريهاي وابسته به آن ميباشد .از آنجا كه
فناوريهاي پيچيده غالباً از فناوريهاي ديگري در سطوح پايينتر تشكيل شدهاند ،چرخه عمر آنها نيز مركب از چرخه
عمر اجزاي تشكيلدهنده آن است ،شكل ( .)3-16اين منحني داراي چهار مرحلهي جنيني 8،رشد 9،بلوغ10و زوال11است.
8

Embryonic stage
Growth stage
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زماني كه يك فناوري به محدوديت طبيعي12خودش برسد ،جايي براي بهبود نداشته و بهسمت زوال و جايگزيني با
فناوريهاي ديگر حركت ميكند .بنابراين الزم است تا فناوريهايي براي توسعه انتخاب شوند كه در مرحله زوال خود قرار
نداشته باشند .برنامهريزي براي توسعه قطعات موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و
از دست دادن رقابتپذيري ميگردد.

شكل ( - )3-16ارتباط چرخه عمرفناوري باچرخه عمر زيرفناوريها[]24
15

با استفاده از سه معيار تنوع مدلهاي موجود فناوري 13،نوع بهبودهاي صورت گرفته14،و نوع چيرگي موجود در صنعت،

ميتوان بهصورت كيفي جايگاه هر فناوري را در چرخه عمر فناوري معين نمود .شكل ( )3-17نشاندهنده ويژگي هر يك از
اين معيارها در مراحل چرخه عمر فناوري است.

شكل ( -)3-17وضعيت معيارهاي سنجش جايگاه فناوري در چرخه عمر فناوري []25
10

Maturity stage
Obsolescence
12
Technological limits
13
Number of model and product type
14
Type of improvement
15
Industry domination
11
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طبق بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد كه در حال حاضر ،اغلب فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي در مراحل
رشد و بلوغ قرار دارند .در ادامه ،شرح بيشتري در خصوص هر يك از فناوريهاي ياد شده ارائه ميگردد.
 -3-3-1فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي عميق

همانگونه كه در بند يك گزارش حاضر عنوان گرديد ،فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي به سه دسته اصلي فناوريهاي
مرتبط با منابع هيدروترمال ،منابع زمينگرمايي پيشرفته ( )EGSو پمپهاي حرارتي تقسيمبندي ميگردند.
بهمنظور تعيين وضعيت كنوني چرخة عمر فناوريهاي انرژي زمينگرمايي ،در پايگااه دادههااي Google Scholar, Google

 ،Patentو  Science Directبه جستجوي تعداد مقاالت ،تعداد پتنتها و همچنين ظرفيت نصبشده نيروگااههااي زماين-
گرمايي ،پرداخته شد.
جهت درك بهتر تحليل وضعيت چرخة عمر فناوريهاي زمينگرمايي ،سه بازة زماني در نظر گرفته شد .بازههاي مذكور شاامل
سالهاي  2000الي  2005 ،2005الي  2010و  2010الي  2015ميباشند .نتايج حاصل از بررسي وضعيت مقاالت و پتنتهاي
منتشر شده در خصوص فناوريهاي اصلي زمينگرمايي و ظرفيت نصبشده نيروگاههاي زمينگرماايي در جادول ( )3-2ارائاه
شده است.
جدول ( -)3-2وضعيت مقاالت و پتنتهاي منتشر شده در خصوص فناوريهاي اصلي زمينگرمايي و ظرفيت نصب-

شده نيروگاههاي زمينگرمايي در جهان[]26
(*ظرفيت نصبشده پمپهاي حرارتي بر حسب مگاوات حرارتي ميباشد).

جدول (-)3-3نرخ رشد تعداد مقاالت و پتنت هاي منتشر شده طي سال هاي  2000تا 2015
(* منظور از بازه اول ،بازه پنج ساله اول  2000الي  ،2005بازه دوم ،بازه پنج ساله دوم  2005الي  ،2010و بازه سوم ،بازه پنج ساله سوم  2010الي  2015ميباشد)
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بر اساس مندرجات جدول ( ،)3-2نرخ رشد تعداد مقاالت و پتنت هاي منتشر شده طي سال هاي  2000تا  2015مشخص
گرديد ،كه مقادير مربوطه در جدول ( ،)3-3ارائه شده است.
با تحليل و بررسي مندرجات جداول ( )3-2و ( ،)3-3چرخة عمر فناوريهاي اصلي انرژي زمينگرمايي به شرح زير تعيين
گرديد:
 هيدروترمال
 طي  15سال گذشته ،انتشار مقاالت و پتنتها در خصوص منابع هيدروترمال بجز مقوله اكتشاف ،روند كاهشي داشاتهاست .از سوي ديگر ظرفيت نيروگاهي توليد برق از منابع مذكور ،رو به رشد بوده است .با توجه به مطالب ذكار شاده،
ميتوان اينگونه نتيجهگيري نمود كه فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع هيدروترمال در مرحله انتهاي رشد و ابتداي
بلوغ خود قرار دارند .اما ساير فناوريهاي مرتبط با منابع هيدروترمال ،در مرحله بلاوغ قارار دارناد .دليال اصالي ايان
استدالل ،كاهش نرخ رشد مقاالت و پتنتهاي منتشر شده از يك سو و افزايش ظرفيت توليد برق از سوي ديگر مي-
باشد.
 منابع زمينگرمايي پيشرفته ()EGS
 با توجه به روند رو به رشدتعداد مقاالت و پتنتهاي منتشر شده در خصوص منابع  ،EGSو همچنين ظرفيات بسايارپايين نصبشده نيروگاهي ميتوان نتيجه گرفت كه فناوريهاي مرتبط با اين دسته از منابع زمينگرماايي در مرحلاه
معرفي قرار دارند.
 پمپهاي حرارتي زمينگرمايي
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 با توجه به نرخ رشد كم تعداد مقاالت و پتنتهاي منتشر شده در خصوص سيستمهاي پمپ حرارتي ،و افزايش بسايارزياد ظرفيت نصبشده سيستمهاي مذكور ،ميتوان نتيجه گرفت كه فناوريهاي مرتبط با پمپهاي حرارتاي زماين-
گرمايي در مرحله بلوغ خود قرار دارند.
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 -1مروري بر ادبيات ساختار صنعت
 -2-1مقدمه
در اين فصل از گزارش به مرور ادبيات موضوع در قالب ابزارهاي موردنياز جهت تحليل ساختار يك

صكنعت يكا فعاليكت و

ابزارهاي موردنياز براي شناخت بازيگران آن پرداخته ميشود .در همين راستا و در گام نخست ،مدل پنج نيروي پورتر و الگكوي
بخشي نوآوري كه جهت تحليل ساختار مورد استفاده قرار ميگيرند ،معرفي ميشوند .در ادامه ،به شناخت بازيگران عرصه انرژي
زمينگرمايي با استفاده از الگوي  Triple Helixپرداخته ميشود .در قالب اين الگو ،سه نهاد دولت ،دانشگاه و بنگاه با هك در
تعامل هستند .بنگاه ،نقش هدايتكننده نوآوري ،دانشگاه وظيفه تزريق دانش به صورت غيرمستقي و دولت نقش سياستگكاار
دارد.

 -2-2انواع مدلهاي بررسی بخش صنعت
ساختار بخش را از روشها و الگوهاي متفاوتي ميتوان بررسي نمود .در اين گزارش براي اين منظور روشهايي مانند مدل
پنج نيروي پورتر و شناخت ساختار با الگوي بخشي نوآوري مورد بررسي قرار ميگيرد و با توجه به چگونگي عملکرد اين مدلها
با وضعيت موجود ،بهترين مدل براي اين منظور الگوي تركيبي انتخاب گرديد .حال به بررسي اجمالي هر ي

از ايكن مكدلهكا

پرداخته ميشود.
 -2-2-1مدل پنج نيروي پورتر

نيروهاي رقابتي پورتر كه به پنج نيروي رقابتي1شناخته ميشوند ،توسط مايکل پورتر مطرح شده است .با استفاده از اين پنج
نيروي رقابتي ميتوان به تحليل وضعيت بخش پرداخت و ميزان جاابيت ي

صنعت را تحليل نمود .اين پنج نيرو عبارتند از:

 شدت رقابت بين رقباي فعلي
 خطر ورود رقباي بالقوه (تهديد تازهواردان)
 قدرت چانهزني عرضهكنندگان
 قدرت چانهزني مشتريان
 تهديد ورود محصوالت جايگزين
1

Competitive Forces
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استراتژي رقابتي بدون شناخت ساختار صنعت و رقبا ممکن نيست .شکل ( -)1-1شمايي از پنج نيروي پورتر را نشان مكي-
دهد.

شکل ( -)1-1شمایی از پنج نيروي پورتر

در پارهاي از موارد نيروي شش نيز به اين نيروها اضافه ميشود .نيروي شش «دولت» است .الزم به ذكر است كه با توجه
به ساختار اقتصاد دولتي در ايران و نقش مه در كسبوكار ،اضافه كردن عنصر شش اهميت خاصي دارد .هر چنكد در اقتصكاد
ايران ،در ساير نيروها نيز ديده ميشود .در ايران دولت كه رقيب فعلي بسياري از كسبوكارها است ،مكيتوانكد رقيكب بكالقوهي
قدرتمندي براي كسبوكارهاي جديد باشد .در برخي مواقع ،دولت بهعنوان خريدار بسياري از كاالها و خدمات ،قدرت چانهزنكي
بااليي دارد و خود عرضهكننده بسياري از كاالها و خدمات ديگر است .كمتر ساختار اقتصادي در دنيا را سراغ داريك ككه در آن
دولت رقيبي براي كسبوكارهاي بخش خصوصي باشد .اين مدل بكراي تززيكه و تحليكل توليدكننكدگان و تكممينكننكدگان و
صنعتكاران صنايع مختلف ،مدل مناسبي است ولي نواقصي دارد كه از آن نميتوان براي تززيه و تحليل كل صنعت اسكتفاده
كرد .بهعنوان مثال اين مدل ،عناصر ستادي هر صنعتي را ناديده ميگيرد .از طرفي چون هدف اصكلي ايكن گكزارش شناسكايي
بازيگران ستادي حوزه انرژي زمينگرمايي كشور است و به توليدكنندگان و صنعتكاران ايكن صكنعت نمكيپكردازد ،ايكن مكدل
مناسبي براي استفاده در اين گزارش نيست.

 -2-2-2الگوي کارکردهاي نظام بخشی نوآوري ()SIS

براي تززيه و تحليل صنعت از روشهاي ديگري نيز ميتوان استفاده نمود ،مانند روش الگوي  SISكه بكا توجكه بكه ايكن
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روش ابتدا به شناسايي عوامل اصلي آن بخش و نقش هركدام در آن بخش پرداخته ميشود.
با توجه به اين الگو ،براي شناخت ساختار حوزه انرژي زمينگرمايي بايد بخشهاي سهگانه زير مورد تززيه و تحليكل قكرار
گيرد.
 بازيگران اصلي
 نهادها (تنظي كنندگان قوانين و مقررات)
 نقش هر بازيگر در بخش مربوطه

 -2-3شناخت بازیگران اصلی بخش صنعت
يکي از روشهاي شناخت بازيگران اصلي حوزه انرژي زمينگرمايي استفاده از الگوي Triple Helixميباشد .در كنار اين
الگو ،الگوهاي ديگري نيز براي شناسايي ساختار ي

بخش وجود دارد ،اما با توجه به اينکه بكراي شناسكايي بكازيگران اصكلي

الگوي  Triple Helixرايجتر است ،از اين الگو استفاده ميشود.
در قالب اين الگو ،سه نهاد دولت ،دانشگاه و بنگاه با ه در تعامل هستند ،ولى بنگاه ،نقش هدايتگرى نوآورى را به عهكده
دارد و دانشگاه با تزريق دانش بهصورت غيرمستقي و دولت با سياستگااري خود به بنگكاه كمك

مكىكنكد .الگكوي Triple

 Helixدر سه نسخه  TH2 ،TH1و  TH3دستهبندي شده است.
در نسخه  TH1دولت ،ه دانشگاه و مراكز پژوهشي و ه بخش و ه رابطه بين آنها را تحت پوشش قرار مىدهكد .مصكدا
اين نسخه در كشورهاى كمونيستى سابق مانند اتحاد جماهير شوروى ديده مىشد و امروزه اين نسخه به عنكوان يك

الگكوى

شکست خورده مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد.
در نسخه  ،TH2قلمروهاى نهادى دولت ،دانشگاه و مراكز پژوهشي و بخش با مرزهكاى قكوى عقينيكت ،فرهنگكى و فنكى از
يکديگر جدا مىشوند ،اما داراى كنش متقابل با يکديگر هستند .يکى از ويژگكىهكاى اساسكى ايكن نسكخه ،تقسكي ككار بكين
دانشگاهها و مراكز پژوهشي ،بنگاه و دولت است .در اين الگو ،دانشگاهها و مراكز پژوهشي به آموزش و تحقيق مىپردازد .بخش
يا بنگاه ،نتايج تحقيقات را به كاالها و خدمات جديد تبديل و دولت از دانشگاه و بنگاه حمايت مىكند و زيرساختهكا و شكرايط
الزم را فراه مىكند.
در نسخه  ،TH3قلمروهاى نهادى دانشگاه و مراكز پژوهشي ،بخش و دولت در فرآيند نوآورى همپوشانى دارند و نقشهاى آن-
ها با يکديگر تداخل پيدا مىكند .در اين الگو ،دانشگاه عيوه بر فعاليتهاي سابق دست به كارآفرينى مىزند و به فعاليتهكاي
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نوآورانه مىپردازد .در اين الگو دانشگاهها ،بنگاه به وجود مىآورند و ايكدههكا را تزكارى مكىكنكد و در مقابكل بخكش هك بكه
فعاليتهاي توليد و توزيع دانش مىپردازد و به نوعى مثل دانشگاهها و مراكز پژوهشي عمل مىكنند .همچنين دولكت هك بكه
سرمايهگااريهاى مخاطرهآميز در زمينههاى توليد دانش ،نوآورى و توليد كاال و خدمات دست مىزند.
در الگوى نوآورى مبتنى بر دانش ه دانشگاهها و مراكز پژوهشي بهعنوان ي

بنگاه دانش مطرح مىشود و به ككارآفرينى

مبتنى بر دانش دست مىزند و بنگاه ه مبتنى بر دانش مىشود و دانشگاه و بخش بازار سرمايه خطرپاير و بازارهاى فناوري و
سرمايه انسانى را به وجود مىآورند.
به طور كلى دولت ،ه به كارآفرينى مبتنى بر دانش دست مىزند و ه وظايف سنتياش را اع از توليد كاالى عمكومى و
سياستگااري انزام مىدهد.
نهادهاي حاكميتي نيز با توجه به نقشي كه در بخش دارند ،به چهار دسته كلي تقسي بندي ميگردند:
 سياستگاار
 تنظي كننده
 تسهيلكننده
 ارائهكننده خدمات
 -1سياستگذار :بخشي از دولت است كه سياستها و جهتگيريهاي كيني را كه بايد توسط دولت ،كسبوكارها و غيره
دنبال شود را تعيين ميكند .عيوه بر اين به اولويتبندي خدمات و تعيين نقش بازيگران در بخش ميپردازد.
 -2تنظيمکننده :بخشي از دولت است كه بهوسيله مزموعه گوناگوني از ابزارها ،نيازمنديهكاي شكركتهكا و مؤسسكات را
تنظي كرده و مسئوليت هر ي

را تعيين ميكند.

 -3تسهيلکننده :سازمانها و مؤسساتي هستند كه معموال توسط دولت سرمايهگااري ميشوند و هدف آن توسعه و بهبكود
بازار خدمات به واسطه تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر ميباشد .ويژگي تسهيلكنندهها انعطافپايري ،تمثير
پايري از بازار و نزديکي به بخش خصوصي ميباشد.
 -4ارائهکننده خدمات :ارائهكننده خدمات ،شركتها يا مؤسساتي هستند كه خدماتي را به طور مستقي به صنايع ارائه مي-
دهند.
در ادامه سعي ميشود بازيگران اصلي حوزه انرژي زمينگرمايي با استفاده از مدل  Triple Helixمورد تززيه و تحليل قرار
گيرند .فصل بعد به بررسي تفصيلي سه جنبه حاكميتي ،مراكز پژوهشي و دانشگاهي و بنگاهها و صنعت ميپردازد.
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 -2-4جمعبندي و نتيجهگيري
در اين فصل ،به مرور ادبيات موضوع مور د تحقيق پرداخته شد و در اين راستا ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل ساختار ي
صنعت يا فعاليت و ابزارهاي مورد نياز جهت شناخت بازيگران آن مورد بررسي قرار گرفت .ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل
ساختار ي

صنعت ،مدل پنج نيروي پورتر و الگوي بخشي نوآوري هستند.

الگوي رايج مورد استفاده جهت شناخت بازيگران نيز الگوي  Triple Helixاست كه با ايزاد پارهاي تغييرات ميتواند در
خصوص موضوع موردنظر در اين پروژه كاربرد داشته باشد .در اين ارتباط ،شرايط خاص حاك بر صنعت انرژي كشور نيز بايد
لحاظ گردد.
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 -3بازیگران عرصه انرژي زمينگرمایی و روابط آنها
 -3-1مقدمه
در اين فصل از گزارش ،به معرفي بازيگران عرصه انرژي زمينگرمايي و روابط آنها پرداخته ميشود .مطابق الگوي فصكل
قبل ،بازيگران اين حوزه در سه نهاد دولت (سياستگااران ،تنظي گران ،تسهيلگران و ارائهدهندگان خدمات) ،دانشگاهها (مراككز
تحقيقاتي و پژوهشي) و بنگاههاي اقتصادي تقسي بندي ميشوند (شکل ( .))1-2ي
وابسته مي تواند در ي

بازيگر با توجه به نهادهكا و ارگكانهكاي

يا چند گروه ايفاي نقش كند .معرفي صورت گرفته از هر بازيگر در اين فصل به صورت مختصر بوده و

بيشتر به زمينه كاري بازيگر و سوابق كاري و اجرايي آن تکيه دارد .روابط كاري بازيگران و تمثير اين روابط بكر موضكوع مكورد
مطالعه نيز از جمله موارد مطروحه در اين فصل گزارش است.

 -3-2سياستگذاران
حاكميت يا دولت يکي از اركان اصلي در چرخه فعاليتها در اقتصاد كين محسوب ميشود .پررنگترين نقش دولت كنترل
بر فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اع از فعاليتهاي پولي و مالي و تعيين جهتگيريها و سياسكتهكاي مناسكب در توسكعه
بخشهاي مولد كشور نظير بخشهاي انرژي ،كشاورزي ،صنعت و ديگر موارد است .در حوزه برنامهريزي سيست هكاي انكرژي
براي تممين نيازهاي انرژي بخشهاي خانگي و صنعت و ديگر بخشهاي مورد تقاضاي انرژي ،دولتها با نگاه همه جانبكه بكه
موضوع و در نظر گرفتن شاخصهاي امنيتي ،زيست محيطي ،اجتماعي ،توسعه فناوري و ديگر موارد در صدد دستيابي به بهينه-
ترين فناوريهاي تممين انرژي مورد نياز بخشهاي فعال داخلي و خارجي كشور از طريق تدوين نقشه راه توسعه اين انرژيهكا
در چش اندازهاي آينده هستند.
سياستگااران در زمينه انرژيهاي تزديدپاير به دو گروه سياستگااران كين شامل مزمع تشخيص مصلحت نظام ،مزلس،
و وزارت نيرو و سياستگااران پژوهشي مشتمل بر شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنكاوري ،شكوراي عكالي انقكيب فرهنگكي ،و
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تقسي بندي ميشوند .در ادامه به معرفي هر ي

از اين نهادها پرداخته ميشود.
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شکل ( -)2-1بازیگران حوزه انرژي زمينگرمایی به تفکيك  6گروه اصلی
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 -1-2-3مجمع تشخيص مصلحت نظام
 -1-1-2-3مرکز تحقيقات استراتژیك مجمع تشخيص مصلحت نظام

مرككز تحقيقكات استكراتكژيك  ،با هدف تدوين و تنظي استراتژي براي جمهوري اسيمي ايران در ابعاد گوناگون ،در سال
 1368تشکيل گرديد .وظيفه اين مركز انزام مطالعات استراتژي

در زمينههاي مختلف بينالمللي ،سياسي ،اقتصادي ،حقوقي،

فرهنگي و اجتماعي ميباشد .اين مركز تا سال  1376در زمره يکي از مؤسسات تابعه نهاد رياست جمهوري قرار داشت ،اما در
اين سال براساس مصوبه شوراي عالي اداري از نهاد رياست جمهوري منتزع گرديد و به عنوان مركز تحقيقاتي به مزمع
تشخيص مصلحت نظام پيوست .در اين راستا انزام مطالعه و تحقيق پيرامون آن دسته از موضوعاتي كه براساس قانون در
حيطه وظايف مزمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد (تدوين سياستهاي كين نظام ،ارائه مشاوره به رهبري ،بازنگري
احتمالي قانون اساسي ،ارائه راهحل در زمينه معضيت كين و موضوعات مورد اختيف ميان نهادهاي قانوني و )...از ديگر
وظايف اين مركز ميباشد .با توجه به اينکه مزمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تدوين استراتژي كلي نظام عمل مينمايد،
لاا فعاليتهاي پژوهشي مركز نيز عمدتاً ماهيتي استراتژي

دارند .مركز تحقيقات استراتژي

بخش قابل ميحظهاي از نتايج

تحقيقات خود را براي مسئوالن عالي رتبه كشور ارائه ميكند و برخي را نيز به صورت كتاب منتشر ميسازد .عيوه بر آن،
نشريه "راهبرد" فصلنامه مركز تحقيقات استراتژي

نيز بخش ديگري از نتايج تحقيقي را در قالب مقاالت منتشر ميكند.

فصلنامه  National Interestنشريه ديگر اين مركز ميباشد كه به زبان انگليسي منتشر ميشود.
اهداف مرکز:

طراحي استراتژي جامع با سازگاري و انسزام دروني كه در عين وفاداري به آرمانها از واقعبيني كافي نسبت به توان و موقعيت
ملي و منطقهاي و بينالمللي كشور برخوردار باشد ،مستلزم نهادي است كه با بسيج تمامي توان علمي و كارشناسي كشور ،ساز و
كار رسمي براي دستيابي به چنين هدفي را فراه آورد.
ساختار مرکز:

مركز تحقيقات استراتژي

داراي شش معاونت به شرح ذيل ميباشد:

 .1معاونت پژوهشهاي روابط بينالملل
اين معاونت داراي  5گروه پژوهشي به شرح ذيل ميباشد:
 گروه پژوهشي دموكراسي و حقو بشر
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 گروه پژوهشي امنيت بينالملل و تروريس
 گروه پژوهشي خلع سيح
 گروه پژوهشي سازمانهاي بينالمللي
 گروه پژوهشي توسعه پايدار و محيط زيست

 .2معاونت پژوهشهاي سياست خارجي
اين معاونت داراي  7گروه مطالعاتي به شرح ذيل ميباشد:
 گروه مطالعات مباني سياست خارجي جمهوري اسيمي ايران
 گروه مطالعات استراتژي
 گروه مطالعات خاورميانه و خليج فارس
 گروه مطالعات اروپا و آمريکا
 گروه مطالعات آسيا
 گروه مطالعات اوراسيا
 گروه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

 .3معاونت پژوهشهاي اقتصادي
اين معاونت داراي  10گروه پژوهشي به شرح ذيل ميباشد:
 گروه پژوهشي امور زيربنايي
 گروه پژوهشي اقتصاد انرژي
 گروه پژوهشي اقتصاد مسکن و ساختمان
 گروه پژوهشي امور كشاورزي
 گروه پژوهشي برنامه و بودجه
 گروه پژوهشي شاخصسازي و آيندهپژوهي
 گروه پژوهشي عدالت و رفاه اقتصادي

9
ويرايش اول ،فروردين 1394

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
10

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

ويرايش اول ،فروردين 1394

 گروه پژوهشي فنآوريهاي نو
 مديريت امور پژوهشي و اطيعرساني
 مديريت ارتباطات و هماهنگيهاي بينالمللي

 .4معاونت پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي
اين معاونت داراي  5گروه پژوهشي به شرح ذيل ميباشد:
 گروه پژوهشي اجتماعي
 گروه پژوهشي اقوام و اقليتها
 گروه پژوهشي رسانه
 گروه پژوهشي فرهنگي
 گروه پژوهشي مديريت ،آموزش و منابع انساني

 .5معاونت پژوهشهاي فقهي و حقوقي
اين معاونت داراي  4گروه پژوهشي به شرح ذيل ميباشد:
 گروه پژوهشي انديشه اسيمي
 گروه پژوهشي حقو جزا و خصوصي
 گروه پژوهشي حقو عمومي و بينالملل
 گروه پژوهشي فقه

 .6معاونت اجرايي و اطيعرساني
مركز تحقيقات استراتژي

با هدف تبادل افکار ميان صاحبنظران دانشگاهي از داخل و خارج از كشور و مسئولين اجرايي به

صورت دائ و منظ ميزگردها و سمينارهايي را در زمينه مسائل مه بينالمللي و سياست خارجي و مسايل داخلي برگزار
مينمايد .اين مركز از نظرات كارشناسي صدها تن از اساتيد داخل و خارج و همچنين مديران رده باالي كشور به عنوان
كارشناس بهره ميگيرد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 -3-2-1-2کميته خاص محيط زیست مجمع تشخيص مصلحت نظام

كميته خاص محيط زيست در بهمن ماه سال 1392در راستاي اهداف دبيرخانه مزمع تشخيص مصلحت نظام و عنايت به اصل
پنزاه قانون اساسي با هدف تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلي محيط زيست و ارائه نظرات مشورتي به اركان آن ،در اجراي
ماده  33آيين نامه داخلي مزمع به منظور ارزيابي گزارشهاي دستگاههاي دولتي جهت طرح در كميسيونهاي مزمع تشکيل
شد.
وظایف و مأموریتها:
الف  -وظایف اساسی کميته

 پيشنهاد سياستهاي كلي محيط زيست و چگونگي حل معضيت زيست محيطي
 تشخيص مصلحتهاي زيست محيطي و ارائه نظر در خصوص موارد اختيفي مزلس و شوراي نگهبان با موضوع
محيط زيست
 مشاوره در امور محيط زيست و اظهار نظر كارشناسي در خصوص مسايل زيست محيطي به رييس ،دبير و كميسيون-
هاي دبيرخانه مزمع
 نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي مصوب محيط زيست
ب – شرح وظایف

 تهيه پيشنويس سياستهاي كلي محيط زيست
 تدوين راهبرد ،راهکار و شاخصها جهت عملياتي شدن سياستهاي كلي
 تهيه گزارش ساالنه از نحوه اجرا و پيشرفت سياستهاي كلي
 بررسي و تنظي گزارشهاي تخصصي طرحها و لوايح اختيفي با موضوع محيط زيست
 بررسي و تحليل عملکرد دستگاههاي دولتي و غيردولتي در زمينه محيط زيست بر حسب ضرورت
 بررسي و اظهار نظر در خصوص مسائل محيط زيست حسب ارجاع يا به اقتضاي مسايل روز مطرح
 برقراري ارتباط كاري با مراكز مختلف پژوهشي ،علمي و متخصصين صاحب نظر محيط زيست به منظور بهرهمندي از
نظرات آنان
 برگزاري نشستهاي علمي و تخصصي ،همايش و اجيسهاي مرتبط ه انديشي در حيطه وظايف كميته در جهت
انتقال

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 تزربيات و كسب دانش
 ارائه مشاوره در خصوص موضوعات محيط زيست مورد درخواست
 اظهار نظر و تشکيل جلسات مشترك با كميسيونها در خصوص مسائل محيط زيست
 نظارت بر اجراي سياستهاي كلي محيط زيست ابيغي از سوي مقام معظ رهبري
 راهبري فعاليت هاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايزاد باور عمومي و عزم ملي در خصوص رعايت پيشگيري از تخريب
محيط زيست و احياي منابع زيستي
 راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چش انداز و برنامههاي توسعه
 انزام ساير وظايف محوله از طرف مزمع
 -2-2-3مجلس شوراي اسالمی

مزلس در نظام جمهوري اسيمي ايران از اهميت ويژه و وااليي برخوردار بوده و محور بسياري از تصمي گيريها ،قانون-
گااريها و برنامهريزيها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد .مزلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور
و مشاركت واقعي مردم در تصمي گيريها و مظهر اراده ملي است .با توجه به نقش مؤثر و مه مزلس در نظام كشور،
وظايف عمده مزلس در دو بخش خيصه ميگردد:
 قانونگااري
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسشهاي نو و مسائل پيچيده و چندوجهي در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگااري را ناگزير از
تمسيس مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتکا به تخصصها و مطالعات فراه آمده در آن مراكز و بهرهگيري از آنها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگويي به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند ].[3
 -1-2-2-3مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی

در جهان امروز ،طرح پرسشهاي نو و مسائل پيچيده و چندوجهي در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگااري را ناگزير از
تمسيس مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتکا به تخصصها و مطالعات فراه آمده در آن مراكز و بهرهگيري از آنها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگويي به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند .مزالسي كه چنين تکيهگاههاي علمي و
تحقيقاتي سازمان يافتهاي در اختيار دارند ،با مزالسي كه نمايندگانشان با اتکا به توان علمي و تزربي خود به كارشناسي و
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تدوين قوانين مبادرت ميورزند ،در روش و در نتيزه قابل مقايسه نيستند .مزلس شوراي اسيمي با درك اين ضرورت ،مركز
پژوهشهاي خود را بنا نهاده است.
اهداف و شرح وظایف مرکز:

مطابق قانون «شرح وظايف مركز پژوهشهاي مزلس شوراي اسيمي» ،هدف از تمسيس مركز ،انزام دادن طرحهاي مطالعاتي
و تحقيقاتي به منظور ارائه نظرهاي كارشناسي و مشورتي به نمايندگان ،كميسيونها و هيمت رئيسه مزلس شوراي اسيمي
است .وظايف اين نهاد در ماده ( )2قانون شرح وظايف مركز پژوهشها ماكور به شرح زير است:
 .1مطالعه ،بررسي و ارائه نظرهاي كارشناسي بر روي تمام طرحها و لوايح
 .2گردآوري ،نقد و تنظي نظرهاي محققان و پژوهشگران مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ،دستگاههاي اجرايي ،نهادها،
گروهها و احزاب سياسي و افکار عمومي در مورد نيازهاي جامعه
 .3مطالعه ،بررسي و تحقيق نسبت به حسن اجراي قوانين و ساير ابعاد نظارتي مزلس و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه
براي رفع موانع و مشکيت اجرايي
 .4تممين نيازهاي اطيعاتي كميسيونها و نمايندگان مزلس از طريق تدارك و برقراري نظام اطيعرساني
 .5انزام پژوهشهاي موردي حسب درخواست هيمت رئيسه ،كميسيونها و نمايندگان مزلس
 .6انزام ممموريتهاي محوله در رابطه با كتابخانههاي مزلس كه اينگونه موارد زيرنظر مستقي رئيس مزلس قرار
ميگيرند.
 .7اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي از طريق :نشر كتب و نشريات
 .8انعکاس نظرات به واحدها و دستگاههاي ذيربط با نظر هيمت رئيسه مزلس.

 -3-2-3وزارت نيرو

وزارت نيرو عهدهدار مديريت عرضه و تقاضاي آب ،بر  ،انرژي ،خدمات آب و فاضيب و همچنين ارتقاي سطح آموزش،
پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار كاال و خدمات صنعت آب و بر ميباشد و نقش محوري خود را به نحو مؤثر در
صيانت از منابع ملي ،حفظ محيط زيست ،ارتقاي بهداشت عمومي ،رفاه اجتماعي و خود اتکايي براي توسعه پايدار كشور ايفا
ميكند.
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وزارت نيرو با سياستگزاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت ،تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط و ايزاد فضاي
مناسب براي حضور مؤثر بخشهاي غيردولتي و ساير نقشآفرينان ،بخشهاي آب ،بر و خدمات فاضيب را در راستاي تحقق
چش انداز كشور راهبري و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخصهاي ملي و بين المللي ،حقو و رضايت ذينفعان به
ويژه مردم را تممين ميكند.

وزارت نيرو با بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و روشهاي پيشرفته مديريت و همچنين توسعه فناوريهاي
نوين سازگار با محيط زيست ،عيوه بر توسعه و ارتقاي بهرهوري و كيفيت ارائه خدمات در سطح ملي ،بازار صنعت آب و بر
كشور را به سطح جهاني ،به ويژه كشورهاي منطقه گسترش ميدهد .وزارت نيرو رشد پايدار بخش آب و بر كشور را با ايزاد
تعادل بين منابع و مصارف ،ارتقاي بهره وري و مشاركت منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه محقق ميسازد.
وزارت نيرو در بخشهاي بر و انرژي عهدهدار سياستگزاري و برنامهريزي كين انرژي و ايزاد تعادل بين عرضه و تقاضاي
بر و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور ميباشد .وزارت نيرو در اين بخش با سياست-
گزاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت و تدوين ضوابط ،مقررات و لوايح مرتبط ،بسترهاي الزم را براي ايزاد
هماهنگي بين نقش آفرينان ،فعاليت بخشهاي خصوصي ،تعاوني و عمومي را در تمامي عرصهها فراه نموده و با حمايت از
بهينهسازي مصرف ،رونقبخشي به فضاي كسب و كار در عرصه ملي و فرا ملي بخش بر و انرژي ،حقو كليه ذينفعان خود
شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،كشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگاار را رعايت ميكند .وزارت نيرو در اين
بخش با ارتقا بهره وري و بهره گيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با زيرساختهاي حال و آينده و
توسعه مشاركت و بهره وري منابع انساني متخصص و خي به عنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي مؤثر در رفاه اجتماعي و
تبادل بر با كشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي كاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتکايي و توسعه كاربرد انرژي هاي
تزديدپاير اقدام ميكند.
 -3-2-4شوراي عالی انقالب فرهنگی

شوراي عالي انقيب فرهنگي وظيفه دارد در رأس فعاليتهاي خود به مديريت فرهنگي جامعه در عرصههاي مختلف بپردازد و
با سياستگزاريهاي اصولي خود زمينه را براي پيدايش جامعهاي بهرهمند از حيات طيبه الهي فراه سازد.
وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی:

 تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسيمي ايران و تعيين اهداف و خط مشيهاي آموزشي ،پژوهشي،
فرهنگي و اجتماعي كشور

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

 بررسي الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگي سياستها و برنامههاي توسعه سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
كشور و ارائه پيشنهادهاي اصيحي به مراجع ذيربط
 تبيين و تعيين شاخصهاي كمي و كيفي براي ارزيابي وضع فرهنگي كشور
 بررسي و ارزيابي وضع فرهنگ ،آموزش و تحقيقات كشور
 تهيه و تدوين مباني و شاخصهاي دانشگاه متناسب با نظام اسيمي و طراحي راهكارهاي تحقق آن
 تعيين سياستهاي نظام آموزشي و پرورشي و آموزش عالي كشور
شوراي عالي انقيب فرهنگي عيوه بر وظايف فو با كم

و تيش مستمر و فشرده نزدي

به هزار نفر از صاحبنظران

دانشگاهي و حوزوي و مديران عرصههاي مختلف عل و فناوري كشور دست به تهيه و تدوين نقشه جامع علمي كشور زده
است .در واقع نقشه جامع علمي كشور عبارتست از مزموعهاي جامع ،هماهنگ و پويا از اهداف ،سياستها ،ساختارها و الزامات
برنامهريزي تحول راهبردي عل  ،فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسيمي ،ايراني و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف
چش انداز بيست ساله كشور .در واقع هدف اصلي شوراي عالي انقيب فرهنگي كشور در حوزه انرژيهاي نو ،الويتگااري
پژوهشي در زمينه اين نوع انرژيها در قالب نقشه جامع علمي كشور بوده است كه فناوري انرژي زمينگرمايي نيز جزو اولويت-
هاي اين نقشه بر شمرده شده است.

 -3-2-5شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف)

بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و ممموريتهاي جدي و جديدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شده است.
بر همين اساس قانون اهداف ،وظايف و تشکييت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهريورماه  1383به تصويب مزلس
شوراي اسيمي رسيده است .بر اساس مواد  3و  4اين قانون ،تشکيل شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف ايزاد
هماهنگي و يکپارچگي در سياستگااري كين اجرايي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبيني شده است.

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي كيفيت سياستگااري در زمينههاي مختلف علوم ،تحقيقات و فناوري و
راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولويت ملي  ،اقدام به تشکيل كميسيونهاي دوازده گانه نموده است .از مهمترين وظايف
اين كميسيونها ميتوان به اولويت بندي و پيشنهاد اجراي طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهگااري كين در بخشهاي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

16
ويرايش اول ،فروردين 1394

آموزشي ،پژوهشي و فناوري و همچنين بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري اشاره
كرد ].[6
وظايف شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري به شرح زير ميباشد:
 اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهگااري كين در بخشهاي آموزشي و
پژوهشي و فناوري
 بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري
 مزلس شوراي اسيمي در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كليه دستگاههاي اجرايي را مکلف به گزارشدهي از
عملکرد بودجههاي پژوهشي خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نيز موظف است گزارشات مزبور را جمع
بندي و به شکل جامعي به مزلس ارائه نمايد.
در واقع با توجه به بند اول وظايف اين شورا ،ميتوان اين شورا را جزء سياستگزاران پژوهشي كشور قلمداد نمود كه تمثيرات
اين سياستگزاري در حوزه فناوريهاي تزديدپاير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .هرچند كه اين وظيفه شورا با ستاد انرژيهاي
نو و شوراي عالي انقيب فرهنگي تداخل دارد در هر صورت ميبايست مورد توجه قرار گيرد.

 -6-2-3وزارت علوم تحقيقات و فناوري

بعد از پيروزي انقيب اسيمي در اسفند ماه  1357با تغيير در سازمان و تشکييت ،مزدداً دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و علوم و
آموزش عالي در يکديگر ادغام شده و با نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به انزام امور پرداخت .به دنبال آن ،طرح ادغام
مؤسسات آموزش عالي به مورد اجرا گااشته شد و به موجب آن  53دانشگاه ،دانشکده و مؤسسه آموزش عالي در قالب 4
مزتمع دانشگاهي فني و مهندسي ،ادبيات و علوم انساني ،علوم اداري و بازرگاني و هنر سازماندهي شدند.
حدود اختيارات و مأموریتهاي وزارت علوم

الف) در زمينه انسزام امور اجرايي و سياستگزاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
 شناسايي مزيتهاي نسبي ،قابليتها ،استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آيندهنگري و آينده-
پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري
 بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوين بر اساس اولويتها
 برنامهريزي براي تدارك منابع مالي و توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايزاد ،توسعه و تقويت فناوري ملي و
حمايت از توسعه فناوريهاي بومي
 اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همکاري
دستگاههاي ذيربط.

 اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فنآوري و دانش فني و برنامهريزي به منظور بومي كردن
فنآوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
 ايزاد زمينههاي مناسب براي عرضه فنآوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فنآوريهاي توليد شده در
كشور و كم

به ايزاد انزمنها و شركتهاي غير دولتي علمي ،تحقيقاتي و فنآوري

 اتخاذ راهکارهاي مناسب براي كم

به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي

ب) در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 تعيين راهکارهاي الزم و برنامهريزي و حمايت از ايزاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،مراكز
تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي -پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي ملي،
موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي
كشور
 برنامه ريزي اجرايي ،آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان
 نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
در مزموع اين وزارتخانه ه نقش نظارت بر دانشگاههاي كشور را بر عهده دارد كه نقش مهمي در توسعه دانش انواع فن-
آوريها از جمله فناوريهاي انرژيهاي تزديدپاير است و اين نقش مه ميبايست مورد توجه قرار گيرد و همچنين نقش
سياستگزاري نظام علمي و امور تحقيقات و فنآوري را برعهده دارد ،هر چند با وظيفه شوراي عالي انقيب فرهنگي ،شوراي
عتف و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو تداخل دارد ولي در مزموع ميبايست مورد توجه قرار گيرد.

 -3-3تنظيمگران و تسهيلگران
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تعدادي از بازيگران مانند وزارت نيرو كه در گروه سياستگااران قرار دارند در دو گروه تنظي گران و تسهيلگران نيز قرار مي-
گيرند .در واقع اين بازيگران به صورت مستقي و همچنين غيرمستقي و از طريق سازمانها و نهادهاي زيرمزموعه خود
كاركردهاي ديگري غير از سياستگااري نيز دارند .الزم به توضيح است كه ي

سازمان يا نهاد نيز ميتواند به دو صورت

تنظي گر و تسهيلگر ايفاي نقش نمايد .به منظور جلوگيري از تکرار مطالب ،در ادامه از معرفي بازيگراني كه قبيً معرفي شدهاند
اجتناب شده و در معرفي سازمانها و نهادهاي زيرمزموعه به روابط موجود بين سازمان اصلي و سازمان زيرمزموعه به صورت
كامل پرداخته ميشود.
 -3-3-1معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزي)

به منظور پيشبرد اهداف و انزام وظايف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ،كارگروههاي تخصصي به
شرح زير وجود دارد ].[4
 كارگروه برنامهريزي تحول اداري
 كارگروه زيربنايي و عمران
 كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي
 كارگروه صنعت و معدن
 كارگروه بهينه سازي مصرف سوخت
 كارگروه شهرسازي و معماري
 كارگروه آمايش و محيط زيست
 كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي
 كارگروه اشتغال و سرمايه گااري
 كارگروه توسعه صادرات
 كارگروه پژوهش ،آمار و فناوري اطيعات
 كارگروه آموزش و پرورش
 كارگروه اجتماعي
 كارگروه بهداشت ،درمان و تممين اجتماعي
 كارگروه فرهنگ ،هنر و تربيت بدني
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 -2-3-3شرکت توانير

هدف از تشکيل شركت توانير ساماندهي فعاليتهاي تصدي دولت در زمينه بهره برداري و توسعه صنعت بر در چارچوب
سياستهاي وزارت نيرو ،راهبري شركتهاي زيرمزموعه ،افزايش بازدهي و بهره وري و استفاده مطلوب از امکانات صنعت
بر كشور و در صورت لزوم انزام برخي فعاليتهاي عملياتي و همچنين كارگزاري وزارت نيرو براي انزام نظارتها و تدوين
برنامهها ميباشد.

فعاليتهاي شركت توانير ،مديريت سهام و سرمايههاي شركت در صنعت بر  ،انزام هرگونه فعاليت در راستاي تممين بر
مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگي ،عموم ،صنعتي ،كشاورز ،تزاري و غيره اع از سرمايه گااري ،مديريت و نظارت
بر ايزاد و بهرهبردار ي از تمسيسات و انزام كليه معاميت مربوط به بر كه براي تحقق اهداف شركت الزم ميباشد از طريق
شركتهاي زيرمزموعه و يا درصورت لزوم با تصويب مزمع عمومي توسط خود شركت ميباشد ].[6
موارد زير از جمله وظايف شركت توانير مي باشد:
 .1بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميان مدت صنعت بر و
ارائه آن به وزارت نيرو
 .2اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 .3راهبري و پايش شبکه سراسري بر از طريق شركتهاي زيرمزموعه و همچنين ايزاد سازوكارهاي الزم براي
توسعه رقابت در امر توليد ،خريد و فروش بر از جمله ايزاد سيست ها و انزام عمليات بازار و بورس بر
 .4تدوين و پيشنهاد تعرفههاي بر به وزارت نيرو
 .5انزام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي بر به نمايندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين ترويج
فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينه سازي مصر ف و كاهش مصارف غيرضروري
 .6بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطيع رساني تممين كاال و ساخت
تزهيزات موردنياز صنعت بر كشور
 .7حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت بر و پشتيباني از برنامه-
هاي تربيت متخصصان مورد نياز صنعت بر كشور
 .8مديريت و هماهنگي تزاري ،فني و برنامهاي بين شركتهاي زيرمزموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت.
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شركت توانير در جهت پيش برد اهداف و اجراي سياستهاي كين انرژي كه توسط وزارت نيرو تعيين ميگردد ابيغيههايي
طرح و به سازمان انرژيهاي نو در زمينه نيروگاههاي تزديدپاير و سازمان توسعه بر در زمينه نيروگاههاي حرارتي ارائه مي-
نمايد .سپس اين سازمانها اقدامات مطالعاتي را بر روي اين طرحها انزام داده و جهت اجرايي كردن آنها از شركت
توانيردرخواست بودجه مينمايند .شركت توانير به طور ساالنه به اين طرحها بودجه اختصاص ميدهد كه بخشي از اين بودجه
توسط بخش خصوصي و بخشي نيز به صورت دولتي تممين ميگردد.
 -3-3-3سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا)

امروزه رشد مصرف انرژي در جوامع مدرن صنعتي عيوه بر خطر اتمام سريع منابع فسيلي ،جهان را با تغييرات برگشت ناپاير و
تهديد آميز زيست محيطي مواجه نموده است .لاا در برنامهها و سياستهاي بين المللي در راستاي توسعه پايدار جهاني ،نقش
ويژهاي به منابع تزديدپاير انرژي محول شده است.
در كشور ما نيز در اين راستا سازمان انرژيهاي نو ايران متعاقب سياستگزاريهاي معاونت امور انرژي وزارت نيرو از سال
 1374عهده دار پرداختن به اين مه به منظور دستيابي به اطيعات و فناوريهاي روز دنيا در خصوص استفاده از منابع انرژي-
هاي تزديدپاير ،پتانسيل سنزي و اجراي پروژههاي متعدد (خورشيدي ،باد و زمينگرمايي ،هيدورژن و بيوماس) بوده است .در
اواخر سال  1378حز عمليات و تنوع انزام آنها باعث گرديد كه وزارت نيرو با استناد به مادههاي  1و  2قانون تمسيس وزارت
نيرو مصوب  1353و همچنين تبصره  2ماده واحده قانون بودجه سال  1378كل كشور پيشنهاد دولتي شدن شركت سانا را به
هيمت محترم وزيران بدهد تا جايگاه خالي سازماني كه در بدنه تشکييت دولت به امر مه توسعه انرژيهاي تزديدپاير
بپردازد ،مرتفع گردد.

در اواسط سال  1385با تغيير ساختاري در وزارت نيرو و ايزاد معاونت بر و انرژي ،عميً دفتر انرژيهاي نو ،حوزه ستادي
وزارت نيرو در اين سازمان گرديد .همچنين از ابتداي سال  1386تنها پروژه انرژيهاي تزديدپاير كه در خارج از مزموعه سانا
(پروژه نيروگاه بادي بينالود در شركت توانير) انزام ميشد به سانا منتقل و در نهايت نقشآفرينيهايي كه ساير بازيگران در اين
عرصه نظير وزارت نفت و شركت توانير و حوزه ستادي وزارت نيرو عهدهدار بودند به سانا منتقل شده و اين سازمان تنها متولي
امر توسعه انرژيهاي تزديد پاير در كشور گرديد ].[7
ممموريت سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) عبارت است از:
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به پايدارسازي و تنوعبخشي منابع انرژي ،توسعه ظرفيتها و كاهش هزينههاي درازمدت نظام توليد انرژي و صيانت از

محيط زيست و منابع انرژي تزديدناپاير كشور از طريق مديريت منابع تزديدپاير انرژي و مديريت گسترش توليد و مصرف
انرژيهاي نوين در كشور با تمركز بر حداكثرسازي مشاركت بخش خصوصي.
براي رسيدن و تحقق ممموريت فو بايد فعاليتهاي زير صورت گيرد:
 مشاركت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در كشور
 مشاركت فعال در ايزاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدكنندگان انرژيهاي نو در كشور
 تهيه اطلس و امکانسنزي منابع مختلف انرژيهاي نو در كشور
 شکلدهي و حمايت از روابط بين متخصصين و سازمانهاي فعال داخلي در زمينه انرژيهاي نو از ي

طرف و

متخصصين ،سازمانها و جوامع بين المللي از طرف ديگر
 شناسايي منابع بينالمللي و تيش در جهت جاب و تخصيص اين منابع به فعاليتهاي تحقيقاتي و توليدي انرژيهاي
نو در كشور
 تدوين استراتژيهاي توسعۀ تکنولوژي در زمينۀ انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حوزة انرژيهاي نو به
منظور حمايت از مراكز تحقيقاتي و توليدي در جهت توسعه فنآوريهاي مربوطه
 رديابي تحوالت فنآوري در حوزه انرژيهاي نو و آگاهسازي مراكز تحقيقاتي و توليدي كشور از دستاوردهاي آن
 فراه كردن بستر الزم براي انتقال ،جاب و صدور فنآوريهاي مربوط به انرژيهاي نو و حمايت از بنگاهها در
استفاده و تزاريسازي آنها
 مشاركت فعال در تدوين معيارها و قوانين براي حمايت از توليد و فعاليتهاي انرژيهاي نو
 فرهنگسازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژيهاي نو

وظايف سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) عبارتند از:
 توسعه فناوري با انزام تحقيقات ،پژوهش و اجراي پروژههاي پايلوت و توسعه زير ساختها
 افزايش سه مشاركت بخش غير دولتي در توليدات سبد بر كشور از طريق خريد تضميني بر تزديدپاير
 توسعه و متنوع نمودن سبد انرژي بر كشور از طريق احداث نيروگاههاي تزديدپاير توسط سانا

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

22
ويرايش اول ،فروردين 1394

 سياست پژوهي و انزام مطالعات مرتبط به منظور برنامهريزي در خصوص چگونگي توسعه انرژيهاي نو براي ارائه به
شركت توانير ،وزارت نيرو ،ستاد توسعه فنآوري انرژيهاي نو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 آگاهسازي و ارتقا روابط بينالملل به منظور توسعه و ترويج كاربرد انرژيهاي تزديدپاير
 مشاركت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در كشور
 تهيه اطلس و امکانسنزي منابع مختلف انرژيهاي نو در كشور
 تدوين استراتژي هاي توسعه فنآوري در زمينه انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حوزه انرژيهاي نو به
منظور حمايت از مراكز تحقيقاتي و توليدي در جهت توسعه فنآوريهاي مربوطه
 -4-3-3سازمان حفاظت محيط زیست کشور
مه ترين اهداف سازمان حفاظت محيط زيست به ترتيب اهميت عبارتند از:

 تحقق اصل پنزاه قانون اساسي جمهوري اسيمي ايران به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهرهمندي
درست و مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه پايدار
 پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست
 حفاظت از تنوعزيستي كشور
وظایف اساسی سازمان حفاظت محيط زیست

 مطالعه عوامل مخرب و آاليندههاي مختلف محيط زيست
 به كارگيري فنآوريهاي سازگار با محيط زيست و ارائه دستورالعملهاي زيستمحيطي براي مکانيابي محل استقرار
واحدهاي صنعتي بزرگ ،كشاورزي و سکونتگاههاي انساني
 شناسايي و تعيين زيستگاههاي بحراني با ارزش زيستبومي باال
 گسترش همکاريهاي منطقهاي و بينالمللي در زمينه محيط زيست
 تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي براي مديريت و بهرهبرداري از منابع آب ،خاك ،هوا ،مديريت
پسماندها و زبالههاي شهري ،روستايي ،صنعتي و كشاورزي ،كنترل دخالت در اكوسيست ها بر حسب ظرفيتهاي
طبيعي آنها
 گسترش آگاهي زيستمحيطي
 اعمال نظارت و دخالت قانوني براي پيشگيري و منع ورود آاليندهها به منابع زيست محيطي
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فعاليتهاي در دست اجراي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه انرژيهاي تزديدپاير به شرح زير ميباشد:
 تدوين استانداردهاي زيست محيطي براي فنآوري انرژيهاي تزديدپاير
 تممين تزهيزات آزمايشگاهي جهت تست آاليندههاي زيستمحيطي و راهاندازي آزمايشگاههاي مرتبط
 تدوين و تعيين ميزان هزينههاي زيست محيطي (ارزشگااري اقتصادي آاليندهها در بخش انرژي نو)
 تعيين ضرايب نشر آاليندههاي زيست محيطي در بخش نيروگاههاي تزديدپاير
 ارزيابي امکان سنزي و مکانيکي احداث نيروگاههاي تزديدپاير
 انزام پروژههاي  CDMجهت كاهش نشر دي اكسيد كربن و گازهاي گلخانه اي
اصل پنزاه قانون اساسي جمهوري اسيمي در رابطه با حفاظت محيط زيست به اين شرح است كه در جمهوري اسيمي
حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ،وظيفهاي عمومي
تلقي ميشود .از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست و يا تخريب غير قابل جبران آن ميزمه پيدا
كند ،ممنوع است.
 -3-3-5سازمان منابع طبيعی

پس از تصويب قانون تمسيس وزارت منابع طبيعي در سال  ،1346تشکييت وزارت مزبور در ارديبهشت ماه  1347به تصويب
رسيد .همچنين برابر ماده  5قانون تشکيل وزارت منابع طبيعي به دولت اجازه داده شد سازمانهاي ديگري را كه در ساير
تشکييت دولت وجود دارند و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط ميشود پس از تصويب كميسيونهاي استخدام
و دارائي مزلسين با بودجه و دارائي و كاركنان به وزارت منابع طبيعي واگاار نمايد ].[12
هدف سازمان منابع طبيعي حفظ و حمايت ،احياء ،توسعه و بهرهبرداري اصولي از جنگلها ،مراتع ،اراضي جنگلي ،بيشههاي
طبيعي ،اراضي مستحدثه ساحلي ،حفاظت و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت علمي بر حوزههاي آبخيز و رعايت
اصول توسعه پايدار ميباشد.

برخي از وظايف سازمان منابع طبيعي به شرح زير ميباشد:
 تدوين سياستها و راهبردهاي بخش منابع طبيعي و آبخيزداري و تنظي و اجراي برنامههاي توسعه منابع طبيعي و
آبخيزداري در چهارچوب سياستهاي توسعه پايدار
 حفظ ،حمايت ،حراست و بهرهبرداري اصولي از جنگلها ،مراتع و بيابانها و حوزههاي آبخيز كشور
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حري قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و تثبيت حاكميت دولت بر منابع

ملي كشور
 مطالعه و برنامهريزي مناسب جهت افزايش بهرهوري در فعاليتهاي اجرايي
 مطالعه و برنامهريزي جهت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان به منظور ارتقاء بهره وري و اثربخشي
از آنزايي كه احداث مزارع خورشيدي نياز به اخا زمين از مراتع كشور دارد ،بهرهبرداران مزارع خورشيدي نيازمند اخا مزوز از
سازمان منابع طبيعي در اين جهت هستند .لاا مهمترين نقش اين سازمان در توسعه صنعت بر خورشيدي ارائه مزوز استفاده
از مراتع براي بهرهبرداران جهت احداث مزارع خورشيدي است.
 -6-3-3ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجدیدپذیر

معاونت محترم علمي فناوري رياست جمهوري اقدام به تشکيل ستادي به نام ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو نموده است تا
كارهاي پراكندهاي كه در زمينه انرژيهاي نو در دانشگاهها ،سازمانها و پژوهشگاههاي وابسته به وزارت علوم .ستاد توسعه
فناوري انرژيهاي نو ،در تير ماه  1387با اهداف فعال كردن كليه منابع موجود انساني و مالي كشور ،پرهيز از موازي كاري،
شفاف سازي و ايزاد امکان نقد و ارزيابي فعاليتها ،تعيين ظرفيتهاي موجود در كشور و نهايتاً تزاري سازي نتايج حاصل از
تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنزير نوآوري در زمينه انرژيهاي نو و تزديدپاير تمسيس شده است ].[1
از ديگر اهداف اين ستاد ،فعال كردن كليه منابع موجود انساني و مالي كشور ،پرهيز از موازيكاري ،شفافسازي فعاليت-
هاي ستادهاي مختلف و ايزاد امکان نقد و ارزيابي فعاليتها ،تعيين ظرفيتهاي موجود در كشور و نهايتاً تزاري سازي
نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مه ترين حلقه زنزيره در مسير نوآوري در زمينه انرژيهاي نو ميباشد .اعضاي اين
ستاد را نمايندگاني از وزارت نيرو ،وزارت نفت ،وزارت صنايع و معادن ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و سازمان
حفاظت محيط زيست تشکيل ميدهند .رياست ستاد بر عهده وزارت نيرو و به نمايندگي از وزارت نيرو ،معاونت بر و
انرژي عهدهدار اين مسئوليت ميباشند .پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان دبيرخانه ستاد انتخاب و رياست پژوهشگاه صنعت
نفت دبير ستاد ميباشند.
به منظور استفاده از نظرات كارشناسي صاحبنظران مختلف در بررسي طرحهاي تحقيقاتي ،پيشنهاد سرفصلهاي پژوهشي،
تدوين برنامه پژوهشي ساالنه و ديگر موضوعات ارجاعي از سوي ستاد توسعه فنآوري انرژيهاي نو ،هفت كميته
تخصصي انرژي آب ،باد و امواج ،پيل سوختي و هيدروژن ،خورشيدي ،زيستتوده ،زمينگرمايي و برنامهريزي و سياست-
گزاري در آذر ماه  1387تشکيل گرديد.
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وظايف اصلي كميته هاي تخصصي عبارتست از:
 بررسي موضوعات و اظهارنظر در مورد طرحهايي كه از طرف دبيرخانه ارسال ميگردند،
 ارائه پيشنهاد طرحهاي مورد نياز جهت تدوين دانشهاي نوين و نيل به فنآوريهاي پيشرفته مورد نياز كشور و
در راستاي سند ملي
 پيشنهاد سرفصلهاي پژوهشي ساالنه با توجه به نيازهاي كشور
نماينده،

با تصويب اعضا ستاد مقرر گرديد هر ي

از كميتهها شامل هفت عضو باشند ( 5عضو حقوقي هر كدام ي

پژوهشگاه صنعت نفت و سانا هر كدام ي

نماينده) و در صورت تصويب ميتوان از همکاري چند مشاور نيز در جلسات

استفاده نمود.
 -3-3-7سازمان توسعه برق ایران
در آغاز رشد و توسعه نوين در صنعت بر و تيش براي قطع وابستگيهاي صنعتي به ويژه صنعت بر  ،افزايش رشد مصرف و
تيش براي احداث تمسيسات جديد صنعت بر  ،برنامه ريزان اين صنعت را برآن داشت تا از تفکر توسعه باز نمانند و با تغيير در
ساختار سازماني نسبت به تشکيل سازمان بر ايران در سال  ،1366اقدامهاي گستردهاي را در جهت توسعه همه جانبه بر
آغاز نمايند .طي ده سال تيش و سازندگي در سال  1375اين سازمان به سازمان توسعه بر ايران تغيير نام يافت و با تغييرات
اساسي در عملکرد و ساختار ،به عنوان يکي از مدرنترين سازمانهاي اجرايي وزارت نيرو فعاليتهاي خود را با هدف اجراي
طرحها و پروژههاي صنعت بر در زمينه احداث و توسعه نيروگاهها ،افزايش ظرفيت توليد بر  ،احداث و توسعه خطوط و
پستهاي فشار قوي و شبکههاي مرتبط با آن ادامه داد.

اين سازمان از زمان تمسيس تا پايان نيمه نخست سال  ، 86بيش از  17هزار مگاوات بر را در قالب بيش از  30نيروگاه گازي،
سيکل تركيبي و بخاري اجرا كرده و به مرحله بهرهبرداري رسانده است .همچنين در طي اين مدت بيش از 80ايستگاه پست
فشار قوي و نزدي

به  3000كيلومتر خط انتقال نيرو توسط سازمان اجرا شده است ].[1

خط مشی سازمان توسعه برق ایران

 مطالعه و اجراي طرحهاي نيروگاهي در انواع گازي ،بخاري ،سيکل تركيبي و تزديد پاير (خورشيدي ،بادي ،آبي و)...
به عنوان كارفرما يا مديريت پروژه
 انتقال دانش فني و توسعه ساخت داخل طرحها
 كاهش قيمت تمام شده و اقتصادي نمودن طرحها از طريق روشهايي نظير مهندسي ارزش
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گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

 افزايش راندمان طرحهاي نيروگاهي در طرحهاي آينده
 ايزاد فضاي رقابتي بيشتر جهت كارهاي مشاوره و پيمانکاري و شركت در مناقصهها و عقد قراردادها
 بهرهگيري از روشهاي نوين تممين مالي طرحها توسط سرمايهگزاري بخش خصوصي
 ارتقاء سطح مديريت كارفرمايي
 جاب و به كارگيري مشاورين خبره در زمينههاي مختلف
 توجه كامل به مسائل زيست محيطي ،اثرات اجتماعي و فرهنگي در طراحي و اجراي طرحها
 ارائه پيشنهادها به شوراي انرژي كشور و همکاري در جهت سياستگزاري نوع نيروگاهها درافق آينده
 -3-3-8مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري

معاونت پژوهش و برنامهريزي دفتر همکاريهاي فناوري رياست جمهوري در سال  1377جهت پاسخگويي به نيازهاي دفتر در
شش بخش پژوهش ،برنامهريزي و نظارت ،حقوقي و قراردادها ،ارزيابي فنآوري ،اطيع رساني داخلي و آموزش كاركنان ايزاد
گرديد .وظايف و برنامههاي اين معاونت در بخشهاي مختلف به شرح زير ميباشد:
الف) پژوهش
مطالعه در زمينه سياستها و برنامههاي توسعه كشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در توسعه و پيشرفت
كشور ،كم

به فرهنگسازي در عرصه فنآوري ،مطالعه و پژوهش در مباني فنآوري ،تدوين مفاهي و روشهاي مناسب

انتقال فنآوري ،مطالعه وضع موجود فنآوريهاي كشور ،پيشبيني روند توسعه فنآوريهاي داخل كشور و ساير كشورها،
باالخص در زمينه فنآوريهاي مورد نياز كشور ،كم

به تشکيل و راه اندازي كانونهاي تحليلگري و ايزاد ارتباط با مزموعه

هاي فکري موجود در داخل و خارج از كشور ،ايزاد ارتباط بين محققين و تحليلگران در عرصه فنآوري].[18
ب) ارزيابي تکنولوژي
بهكارگيري ابزارهاي مديريت فنآوري و روشهاي مهندسي صنايع جهت بررسي و ارزيابي طرحهاي فناورانه و فنآوريهاي
منتخب از نظر ميزان تناسب با نيازهاي مشخص شده ،ارزيابي ميزان موفقيت در جاب فنآوريها و رسيدن به اهداف فناورانه
و مطالعه امکان سنزي فني  -اقتصادي پروژهها.
وظایف و فعاليتهاي مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري

 تسهيل و كم

به انزام پروژههاي مشترك با سورسهاي خارجي

 ارتباط با ايرانيان مقي خارج از كشور و تبادل اطيعات در زمينه فنآوريهاي نوين

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 اين دفتر در حوزههاي مختلف فناورانه فعاليت دارد كه يکي از آنها حوزه گروه انرژيهاي تزديدپاير ميباشد.
 در رده سياستگزاري نيز عضو كميته راهبري پيل سوختي و عضو شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) مي-
باشد.
 -3-4ارائهدهندگان خدمات
در حالت كلي ،ارائهدهندگان خدمات در هر عرصه از فعاليتها ،شركتها يا موسساتي هستند كه خدماتي را به طور مستقي
به صنايع ارائه ميدهند .البته انزمنها و ساير مؤسسات كه با هدف كم

به رونق ي

صنعت نيز شکل ميگيرند در جرگه

ارائهدهندگان خدمات هستند .با توجه به اين تعريف و با دقت در وظايف و خدمات سازمان توسعه بر ايران (كه در بخش قبل
به تفصيل توضيح داده شد) ،اين سازمان را ميتوان يکي از ارائهدهندگان خدمت در حوزه انرژي زمينگرمايي به حساب آورد.

 -3-5مراکز پژوهشی
مراكز پژوهشي يکي از مه ترين بازيگران در حوزه مطالعات راهبردي در جهت توسعه بهكارگيري انرژيهاي نو محسوب مي-
شوند كه از تنوع خوبي در موضوعهاي مورد مطالعه در حوزههاي فنآوري ،اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي برخوردار
هستند.
همچنين ،اكثر مطالعات راهبردي ماحصل مطالعات و پاياننامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مراكز دانشگاهي است كه
بهويژه د ر ساليان اخير شاهد رشد كمي و كيفي اين مراكز در پرداختن به مطالعاتي در جهت شناسايي و توسعه بكه ككارگيري از
انرژيهاي تزديدپاير هستي .
در ادامه به معرفي مه ترين سازمانهاي پژوهشي و مراكز دانشگاهي مرتبط با انرژيهاي تزديد پاير و به ويژه انرژي زمكين-
گرمايي ميپردازي .
 -3-5-1سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران

هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،حمايت از ايزاد فناوري (تحقيق و توسعه) در سطح ملي خواهد بود و
براي اين منظور ميكوشد تا از طريق اعمال حمايتها ،ارائه تسهييت (علمي ،فني ،مالي ،حقوقي ،اداري و فرهنگي) ،فراه
آوردن ترتيبات الزم براي تعامل بهرهور و مؤثر عرضه ،تقاضاي فناوري زمينههاي رشد خيقيت و نوآوري ،به كارگيري نتايج
تحقيقات و تزاري كردن فنآوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه را در ي

فضاي رقابتي فراه آورد ].[14
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 -3-5-2پژوهشگاه نيرو

به منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت
نيرو تمسيس گرديد .در ابتدا مزوز تمسيس سه پژوهشکده بر  ،توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو صادر شد و پژوهشگاه رسماً كار
خود را از سال  1376آغاز نمود .در سال  1377مزوز تمسيس دو پژوهشکده انرژي و محيط زيست و كنترل و مديريت شبکه
نيز اخا شد .پژوهشگاه نيرو عيوه بر پروژههاي داخلي ،در چندين پروژه بينالمللي با مشاركت كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز
حضور داشته و سعي دارد حضور خود را در اين قبيل پروژهها توسعه دهد].[15
اهداف پژوهشگاه نيرو:

 كم

به حل مسائل و مشکيت و تنگناهاي كشور در زمينههاي مرتبط با وظايف وزارت نيرو

 همکاري با مراكز آموزش عالي ،مؤسسات پژوهشي و سازمانهاي اجرايي در زمينههاي پژوهشي
 توسعه دانش و فنآوري مرتبط با تخصصهاي موجود در وزارت نيرو
 انتقال تزارب ساير كشورها در زمينه فنآوري و دستيابي به دانش فني با هدف خودكفايي در ارتباط با وظايف و
نيازهاي وزارت نيرو
 انتشار انواع كتب علمي و نتايج تحقيقات و استفاده از فنآوري ارتباطات با ايزاد شبکههاي وسيع كامپيوتري به منظور
دستيابي به آخرين اطيعات فني در جهان
فعاليتهاي پژوهشگاه نيرو:

 انزام طرحهاي پژوهشي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي با هدف دستيابي به دانش فني و مورد نياز وزارت نيرو در داخل
كشور با توجه به اصل توسعه پايدار
 بررسي و شناسايي نيازهاي گوناگون برنامههاي تحقيقاتي موردنظر در زمينههاي مختلف علمي تحقيقاتي و بهرهگيري
مطلوب از امکانات در جهت برنامهريزي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط و متناسب با نيازهاي وزارت نيرو
 انزام فعاليتهاي ضروري در جهت به كارگيري نتايج تحقيقات
 فراه آوردن امکانات الزم و متناسب با برنامهها و طرحهاي تحقيقاتي مربوط
 بررسي و شناسايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي مورد نياز وزارت نيرو
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 ايزاد ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج كشور از طريق برگزاري
گردهماييهاي علمي ،مبادله محقق و يا اجراي پروژههاي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي هرچه بيشتر به علوم و
فنآوري جديد در زمينههاي مرتبط با اهداف و سياستهاي پژوهشگاه
 ايزاد ارتباط مطلوب با نيروهاي متخصص و مبتکر در مراكز علمي و پژوهشي كشور و فراه نمودن امکانات الزم
براي آنها در جهت ياري رساندن به اهداف پژوهشگاه
 بهرهگيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاي علمي به منظور توسعه علمي ،اقتصادي و اجتماعي در جهت
توسعه اهداف برنامههاي تحقيقاتي پژوهشگاه
 مطالعه و تحقيق در مورد ساخت و تممين نيازهاي بنيادي و فني انواع نيروگاهها ،پستها ،خطوط
 انتقال نيرو و ساير مسائل مرتبط با وزارت نيرو و كارخانزات وابسته به آن
 -1-2-5-3پژوهشکده انرژي و محيط زیست پژوهشگاه نيرو

پايان پايري منابع انرژي فسيلي كشور از ي

سو و وابستگي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به درآمد حاصل از

صادرات اين منابع ،در كنار اثرات بسيار مخرب مصرف سوختهاي فسيلي روي محيط زيست ،اهميت صيانت از منابع انرژي
اوليه كشور و بهرهبرداري بهينه از آنها را دو چندان نموده است .اين امر انزام تحقيقات كاربردي در محورهاي زير را اجتناب
ناپاير مينمايد:
 بهينهسازي مصرف و استفاده منطقي از انرژي
 بهرهگيري از انرژيهاي نو و تزديدپاير با توجه به پتانسيل بالقوه بسيار مناسب آنها در كشور
 كنترل آاليندههاي آب ،هوا و خاك با هدف استفاده مزدد از دورريزها به منظور صرفه جوئي در مصرف انرژي و مواد
پژوهشکده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو در راستاي فعال نمودن محورهاي تحقيقاتي فو الاكر از طريق انزام پروژه-
هاي تحقيقاتي – كاربردي فعاليت خود را برنامهريزي نموده است .به اين منظور چهار گروه پژوهشي به شرح زير در اين
پژوهشکده تزهيز شده است:
 گروه انرژي و مديريت مصرف
 گروه انرژيهاي نو
 گروه محيط زيست
 گروه اقتصاد و مديريت بر
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گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

 -2-2-5-3گروه پژوهشی انرژيهاي نو

فعاليت اوليه گروه انرژيهاي نو از سال  1370در بخش مکاني
گروه انرژيهاي نو به عنوان ي

مركز تحقيقات نيرو (متن) شروع شده است و از سال ،1377

بخش از پژوهشکده انرژي و محيط زيست سازماندهي شد و پروژههاي متعدد پژوهشي و

اجرايي توسط اين گروه انزام گرفته و يا در حال تکميل ميباشد.
موضوعات پژوهشي انزام شده توسط گروه انرژيهاي نو عبارتند از:
 .1تحقيق و توسعه بر روي سيست هاي تبديل انرژيهاي تزديد پاير
 انرژي باد
 انرژي خورشيد
 انرژي زيست توده
 انرژي زمينگرمايي
 انرژي نيروگاههاي آبي
 انرژي اقيانوسي
سيست هاي انرژيهاي نو توسط فنآوريهاي زير ميتوانند تکميل شوند:
 توربينهاي انبساطي
 سيست هاي پيل سوختي
 نيروگاههاي زباله سوز
 سيست هاي MHD

 -3-5-3مرکز توسعه فناوري نيرو

شركت متن در سال  1362شروع به فعاليت نمود .تا سال  1378تحت عنوان مركز تحقيقات نيرو (متن) عهده دار ارائه خدمات
پژوهشي صنعت بر كشور بود و بعد از آن فعاليتهاي خود را در زمينه ارائه خدمات مشاوره مهندسي و مديريت توسعه داد.

در اين مركز تاكنون افزون بر  700پروژه مطالعاتي ،تحقيقاتي و مشاورهاي با موفقيت به پايان رسيده است .مركز توسعه فناوري
نيرو (متن) عيوه بر فعاليت در زمينههاي مختلف جهت انزام پروژههاي مورد نياز صنعت بر و انرژي ،عهده دار اداره تعدادي
دبيرخانه شامل شوراي تخصصي فناوري مزمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي تحقيقات بر وزارت نيرو ،فناوري و توسعه
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گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

ساخت داخل ،شوراي مهندسين مشاور صنعت بر  ،حمايت از انزمنها و مراكز علمي و تحقيقاتي ،همايش بينالمللي بر ،
همايش ملي مديريت فنآوري ،همايش كيفيت و بهرهوري ،همايش ملي انرژي و انزمن آينده نگري ايران ميباشد ].[16
فعاليتهاي مركز توسعه فناوري نيرو در زمينه انرژي تزديدپاير عبارتند از:
 مديريت طرح يکپارچه سازي واحدهاي مختلف پروژه احداث پايلوتهاي انرژي سازگار با محيط زيست
 احداث سايت انرژيهاي نو طالقان
 -3-5-4پژوهشگاه مواد و انرژي

اين پژوهشگاه ه اكنون با توجه به اهداف برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،همکاري گستردهاي با دانشگاهها،
مراكز تحقيقاتي ،صنايع ،مؤسسات اجرايي بخش دولتي و بخش خصوصي برقرار كرده است .پژوهشگاه ،ه اكنون داراي سه
پژوهشکده سرامي  ،نيمه هاديها و انرژي ميباشد كه در نه گروه تخصصي به فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينههاي مرتبط با
مواد و انرژي ميپردازند .دو پژوهشکده جديد مواد نو و فلزات گرانبها و پيشرفته نيز عميً فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي خود را
آغاز كرده اند.
سرلوحه اهداف پژوهشگاه ،گسترش علوم و فنآوري در زمينههاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي است كه از طريق اجراي
پروژههاي مربوط تحقق مييابد .عيوه بر اين ،پژوهشگاه ،آموزش بخشي از كادر پژوهشي مورد نياز كشور را از طريق تمسيس
و توسعه دورههاي تحصييت تکميلي در سطوح دكترا (مهندسي مواد) و كارشناسي ارشد (سرامي  ،نانو مواد و تبديل و ذخيره
انرژي) و نيز آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي داخلي و خارجي براي انتقال تزربههاي فني به عهده دارد.
اين

پژوهشگاه مواد و انرژي با پشتوانه چند دهه تزربه تحقيقاتي و با برخورداري از تخصصهاي حدود  45نفر عضو هيمت

علمي 45 ،نفر كارشناس و تکنيسين پژوهشي و نيز تزهيزات پيشرفته و بعضاً منحصر به فرد در ايران ،نقش مهمي در توسعه و
بهبود كيفيت صنعت نوپاي كشور بهعهده دارد .بدون ش

يکي از عوامل بسيار مه در رشد سريع صنعت و فناوري طي

ساليان اخير در ايران كه در مواردي امکان رقابتهاي جهاني را فراه ساخته است ،به دليل همکاري نزدي

مراكز تحقيقاتي

نظير اين پژوهشگاه با بخشهاي توليدي و خدماتي بوده است ].[17
مهمترين پژوهشکده اين پژوهشگاه كه مستقيماً در حوزه انرژيهاي تزديدپاير فعاليت دارد ،پژوهشکده انرژي است كه در
ادامه به فعاليتهاي اين پژوهشکده اشاره ميگردد.
 -3-5-4-1پژوهشکده انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي
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اساس فعاليتهاي پژوهشکده انرژي روي تحقيقات در زمينه منابع انرژيهاي نو و آاليندههاي محيط زيست متمركز شده
است .در اين پژوهشکده طرحهاي متعدد تحقيقاتي به منظور بهينهسازي مصرف انرژي و جايگزين نمودن منابع انرژي تزديد
پاير (انرژي خورشيدي و باد و … ) به جاي منابع سوختهاي فسيلي و مطالعات مرتبط با محيط زيست در دست اجرا ميباشد.
زير مزموعههاي تحقيقاتي پژوهشکده انرژي عبارتند از:
 گروه انرژي خورشيدي
 گروه تبديل و ذخيره انرژي
 گروه محيط زيست
در گروه انرژي خورشيدي تحقيقات پيرامون كاربري انرژي خورشيدي در زمينه تبديل گرمايي انرژي خورشيدي در شاخه دماي
پايين (گرمايش و سرمايش) تبديل گرمايي دما باال (نيروگاههاي خورشيدي) و تبديل الکتروشيميايي (پيل سوختي) انزام
ميشود.

در گروه تبديل و ذخيره انرژي تحقيقات بر روي روشها ،كارايي و بهينهسازي تبديل انواع انرژي ،ذخيرهسازي و فنآوريهاي
مربوط به آن صورت ميگيرد.

در گروه محيط زيست آلودگيهاي ناشي از مواد زائد در محيط زيست و تبديل اين مواد به منابع توليد انرژي مورد بررسي قرار
ميگيرد .همچنين فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه آاليندههاي محيط زيست و روشهاي كاهش آنها در اتمسفر و آب انزام
ميپايرد .پژوهشگران اين گروه قادرند انواع تركيبات شيميايي و مواد آالينده را شناسايي و به طور كمي و كيفي اندازه گيري
نمايند.

فعاليتهاي پژوهشگاه مواد و انرژي در زمينه انرژي تزديدپاير عبارتند از:
 ساخت پيل سوختي اكسيد جامد
 در زمينه انرژي خورشيدي
 .1سيست هاي تبريد خورشيدي
 .2نانوسياالت در كاربردهاي حرارتي خورشيدي
 .3ساخت پيل سوختي خورشيدي فعال شده با رنگ با استفاده از نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم
 در زمينه انرژي بادي
 .1ساخت و مدل سازي توربين سه پره
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 .2ساخت توربينهاي دو كيلووات خانگي و خانگي و بوميسازي فنآوري آن
 .3ساخت ژنراتور و پره
 -3-5-5پژوهشکده انرژي و محيط زیست

دانشگاه شهيد باهنر كرمان به عنوان دانشگاه مادر در جنوب شر كشور با پژوهشگران شاخص و توانمنديها و ظرفيتهاي
بارز پژوهشي در زمينههاي مختلف علمي به ويژه گرايشهاي بين رشتهاي مانند انرژي و محيط زيست بر اساس نياز استاني،
منطقهاي و ملي از اوايل سال  1381با ساماندهي و شکلگيري سه گروه پژوهشي زير فعاليت خود را شروع نموده است.
 انرژيهاي تزديدناپاير ( نفت ،گاز ،زغال سنگ و …)
 انرژيهاي تزديدپاير ( خورشيدي ،پيل سوختي ،باد و …)
 حفاظت و مهندسي محيط زيست
شرايط فيزيکي و تزهيزاتي مناسبي براي توسعه فعاليتهاي پژوهشي گروههاي سهگانه و تمسيس رسمي پژوهشکده انرژي و
محيط زيست فراه شده و با اخا مزوز به عنوان اولين پژوهشکده در جنوب شر رسماً در آبان ماه سال  1386تمسيس و
شروع به كار نمود.

تمركز ظرفيتهاي پژوهشي سه گروه در پژوهشکده انرژي و محيط زيست و هماهنگي امور پژوهشهاي اجرايي مرتبط با
موضوعات ذكر شده باعث ارتباط با واحدهاي صنعتي ،مراكز تحقيقاتي و دستگاه توسعه و ارتقاي كيفي و كمي و همچنين
تقويت جايگاه علمي دانشگاه و كشور خواهد شد.

از فعاليت انزام شده در پژوهشکده انرژي و محيط زيست در زمينه انرژي تزديدپاير ميتوان به تحقيقات در حوزه هيدروژن و
پيل سوختي اشاره نمود ].[18

 -3-5-6مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزي انرژي

مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي با هدف كلي توسعه فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي در زمينههاي مختلف
برنامهريزي و مديريت سيست انرژي در سطح پيشرفته جهاني با بهرهگيري از تواناييهاي دانشگاه تهران و امکانات وزارت نيرو
تمسيس ميگردد .مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي وابسته به دانشکده فني دانشگاه تهران ميباشد و با
مساعدت وزارت نيرو تشکيل گرديده است .مركز فعاليت اين مؤسسه در تهران است .مؤسسه داراي ي

بخش معاونت آموزشي

و پژوهشي ميباشد كه امور آموزش جاب هيمت علمي و برگزاري دورههاي آموزشي را عهدهدار است ].[19
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همچنين موسسه از  4بخش پژوهشي مستمر تشکيل شده كه عبارتند از:
 بخش فنآوري انرژي
 بخش مطالعات استراتژي

انرژي

 بخش عرضه و تقاضاي انرژي
 بخش مدلسازي انرژي
در كنار اين بخشها بخش پژوهشهاي موردي نيز وجود دارد كه به صورت مستمر نبوده و بر حسب نياز نيروهايي جهت
تحقيق درباره ي

موضوع به خصوص با مؤسسه همکاري مينمايند .بخش شوراي علمي مؤسسه كه وظيفه اصلي آن مشاوره

علمي به رياست مؤسسه است نيز در كنار مديريت پشتيباني و ارتباطات از ديگر بخشهاي مؤسسه ميباشند.

اهداف مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي عبارتند از:
 تممين تخصصهاي الزم براي برنامهريزي و مديريت سيست هاي انرژي كشور
 گسترش مرزهاي دانش و توسعه فناوري پيشرفته در زمينههاي مختلف برنامهريزي و مديريت
 سيست هاي انرژي ارتقا و تحکي موقعيت علمي و فناوري كشور در زمينههاي فو در سطح جهاني
 تممين نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي مؤسسات دولتي و خصوصي در حوزه برنامهريزي انرژي
 وظايف مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي انزام پژوهشهاي علمي بين رشتهاي فني ،اقتصادي،
اجتماعي
 تدوين برنامههاي آموزشي و برگزاري دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري
 ايزاد ارتباطات علمي با مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي جهان
 برگزاري گردهماييهاي ملي و بينالمللي
 برگزاري دورههاي پيشرفته تخصصي و كارگاههاي آموزشي
 ارائه خدمات مشاورهاي و انزام فعاليتهاي مرتبط با اهداف مؤسسه به منظور تممين بخشي از منابع مالي مورد نياز
انتشار مدارك ،گزارشات ،كتب و نشريات تخصصي
 تزهيز مؤسسه و تربيت نيروي انساني متخصص جهت تممين هيئت علمي
راهبردهاي پژوهشي اين مؤسسه عبارتند از:

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
35

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

ويرايش اول ،فروردين 1394

 انزام پروژههاي تحقيقاتي مورد نياز صنعت انرژي در زمينههاي اصيح مقررات گااري؛ اصيح نظام تعرفه ،يارانه و
قيمتگااري انرژي ،تزديد ساختار بخش انرژي
 توسعه مدلسازي و بان

اطيعاتي بخش انرژي از طريق روشهاي مناسب از قبيل:

 .1طراحي و توسعه مدلهاي مناسب به منظور تحليل سياستهاي انرژي و محيط زيست
 .2طراحي و توسعه مدلهاي مناسب به منظور پيشبيني ساختاري انرژي
 .3توسعه و به كارگيري نرمافزارهاي بهينهسازي توليد و مصرف انرژي
 .4مطالعه ابعاد امنيتي و استراتژي

بخش انرژي

 .5طراحي سيست اطيعات جغرافيايي  GISبه منظور مديريت بهينه منابع فسيلي و تزديدپاير كشور
 .6به كارگيري تکني هاي  GISجهت تحليل متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي ،زيست محيطي با تمكيد بر نقش
منابع فسيلي و تزديدپاير
 .7ايزاد بان

اطيعات انرژي ،اقتصاد ،محيط زيست

 انزام مطالعات به منظور توسعه سياستهاي مصرف بهينه انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي
 تحليل و مدلسازي بازار جهاني و منطقهاي انرژي و به ويژه مطالعه عرضه و تقاضاي جهاني انرژي و تحوالت مه
در بازارهاي انرژي ،تحليل قيمتهاي جهاني انرژي ،سياستها و استراتژيهاي انرژي كشورهاي مصرفكننده انرژي،
و تحليل ابعاد امنيتي و ژئوپولتي

انرژي

راهبردهاي فنآوري انرژي اين مؤسسه به شرح زير است:
 شناسايي فنآوريهاي موجود در بخش انرژي
 بوميسازي و انتقال فنآوري انرژي
 برنامهريزي توسعه و بهكارگيري فنآوريهاي نو
 بررسي فرآيند نوآوري در فنآوري انرژي
 مطالعات مسائل فنآوري انرژي از بعد فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي
راهبردهاي آموزشي اين مؤسسه نيز به شرح زير است:
 ارائه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه فعاليتهاي مؤسسه به صنايع و سازمانهاي مختلف
 تهيه و تدوين گرايشها و رشتههاي مورد نياز با همکاري گروههاي آموزشي مرتبط و پيگيري اخا مزوز

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
36

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

ويرايش اول ،فروردين 1394

 راهاندازي دورههاي چند جانبه با مشاركت دانشگاههاي خارج از كشور ،مؤسسه و صنايع داخلي
 مديريت دورههاي آموزشي مصوب مورد نياز در قالب 2+2


برگزاري سمينارهاي علمي  -تخصصي و كارگاههاي آموزشي در سطح ملي و بين المللي

 -3-5-7مؤسسه مطالعات بين المللی انرژي

مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي در سال  1370تمسيس و در سال  1375موفق به اخا مزوز پژوهشکده مطالعات بينالمللي
انرژي از وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري گرديد .اين مؤسسه به وزارت نفت جمهوري اسيمي ايران وابسته است .مؤسسه
مطالعات بينالمللي انرژي به عنوان ي

مركز تحقيقاتي و اتا فکر از زمان تمسيس تاكنون ،توانسته است به جايگاه مناسب

خود در سطح بينالمللي و داخلي دست پيدا كند ] .[20
حوزه فعاليت مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي به شرح زير ميباشد:
 بررسي و تحليل روند عرضه و تقاضاي انرژي در ايران و جهان و پيشبيني روندها
 بررسي و تحليل تحوالت بازارهاي بينالمللي انرژي
 مطالعات تممين مالي در بازارهاي بينالمللي انرژي
 مطالعه ساختار شركتهاي ملي نفت و شركتهاي بينالمللي
 بررسي سياستهاي راهبردي در درون اوپ
 مطالعه موضوعات زيستمحيطي در چارچوب مسائل انرژي و كنوانسيونهاي مرتبط بينالمللي
 بررسي خط مشي ،سياستها و راهبردهاي انرژي در سطح كشورها ،سازمانها و شركتها در كشورهاي توليدكننده و
مصرفكننده
 بررسي روابط سياسي و ترتيبات منطقهاي و بينالمللي در زمينه انرژي
 شناخت چالشهاي فراروي جهان انرژي و راهحل يابي
 مطالعه فنآوري در حوزه انرژي
 توسعه مهندسي ارزش در طرحها و پروژههاي اجرايي
 ارائه خدمات مشاوره به مديران عامل شركتهاي فعال در بخش انرژي
 آموزش و ارتقاي متخصصان صنعت نفت و گاز
 تعامل با مراكز علمي  -پژوهشي در داخل و خارج براي انزام پروژههاي مشترك
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 برگزاري همايشها و سخنرانيهاي تخصصي در زمينه انرژي در سطوح ملي و بينالمللي
 برگزاري دورههاي فو ليسانس و تممين مالي پروژههاي فو ليسانس و دكتري در زمينه انرژي
 تهيه بان هاي اطيعاتي در زمينه انرژي
مطالعات پژوهشي مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي كه مرتبط با انرژيهاي نو هستند به شرح زير ميباشد:
 تحليلي بر جايگاه انرژيهاي نو در اروپا
 تحليلي بر فرآيند جايگزيني انرژيهاي پاك به جاي فسيلي
 سه انرژيهاي تزديدپاير در كل انرژي جهاني
 نقش انرژيهاي تزديد شونده در تممين تقاضاي شديد انرژي هند
 توسعه كاربرد انرژيهاي تزديدپاير
 بررسي تحوالت بالقوه و چش انداز آتي بازار انرژيهاي تزديدپاير و هستهاي در جهان
مه ترين نقش مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،برنامهريزي كين انرژي است كه بخشي از اين برنامهريزي كين مربوط به
توسعه انرژيهاي تزديدپاير است كه الجرم اين برنامهريزي در توسعه صنعت انرژي خورشيدي كشور نيز تمثيرگاار است.

 -3-5-8مرکز تحقيقات محيط زیست و انرژي دانشگاه علوم وتحقيقات

دانشکده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات ،فعاليت خود را در قالب سه رشته اصلي تحصيلي مهندسي محيط
زيست ،مديريت محيط زيست و علوم محيط زيست از سال  1369در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري آغاز نموده است و
تاكنون نيز ادامه دارد .همچنين دو گرايش حقو محيط زيست و اقتصاد محيط زيست ،در سطوح كارشناسي ارشد ،از زيرگروه
مديريت محيط زيست از نيمسال اول سال  1382تمسيس شده است .همچنين دو گرايش مهندسي طراحي محيط زيست و
مهندسي منابع آب ،از زير گروه مهندسي محيط زيست در سطح كارشناسي ارشد از نيمسال اول سال  1383دانشزو پايرفته
است ،گروه مهندسي انرژي نيز از ابتداي سال تحصيلي  1383به اين دانشکده پيوسته است ].[21
پژوهشکده انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات در زمينه مشاوره ،مديريت ،اجرا ،تززيه و تحليل نمونه ،اندازهگيري ،كنترل و
آموزش در مسائل مختلف محيط زيستي و انرژي فعاليت دارد و زير مزموعه دانشکده محيط زيست و انرژي ميباشد.
زمينه مطالعات و تحقيقات انرژي

الف) مصرف انرژي و مديريت تممين
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 ساختار مديريت مصرف انرژي
 تززيه و تحليل و پيشبيني تقاضاي انرژي با توجه به اجزاي مختلف آن
 هزينه تممين انرژي
 سياستها و طرحهايي براي تممين انرژي
 بهرهوري از سيست هاي مختلف در بخش تممين انرژي
 مدلسازي سيست عرضه انرژي بهينه
 بررسي چالشهاي پيش روي خصوصيسازي بخش انرژي
ب) فناوري انرژي
 فناوري ،طراحي و انتخاب سيست هاي توليد انرژي سازگار با محيط زيست و انرژيهاي تزديدپاير
 ارزيابي پتانسيل از انرژيهاي تزديد پاير مختلف (بادي ،خورشيدي ،جزر و مد و )...
ج) استراتژيهاي بلند مدت براي توسعه پايدار در بخش انرژي
 انرژي و محيط زيست
 چالشهاي استراتژي

در بخش انرژي

 قيمتگااري و سياستهاي پرداخت يارانه در بخش انرژي
 ميحظات سياسي در زمينه انرژي و توسعه پايدار
پروژههاي تعريف شده توسط ستاد توسعه فناوري انرژي نو به مركز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد اسيمي واحد
علوم و تحقيقات بدين شرح است:
 تکميل و تزهيز آزمايشگاه مرتبط با انرژي باد
 تهيه نرمافزارهاي مرتبط با انرژي باد
 برگزاري كارگاههاي آموزشي و برگزاري دورههايي براي آموزش تکنسيندر زمينه انرژي باد
 -3-5-9دانشگاه شهيد بهشتی-پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور

پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور (پيشتر دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعت آب و بر (شهيد عباسپور)) با در اختيار
داشتن  11واحد آزمايشگاهي 8 ،واحد كارگاه تخصصي و همچنين  13واحد ثبت شده تخصصي و با توجه به حضور فعال 22
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عضو هيمت و تکنسينهاي مزرب در بخشهاي آزمايشگاهي و كارگاهي ،توانائي قابل توجهي در انزام پروژههاي مختلف اع
از پژوهشي و خدمات فني و مهندسي دارد.

اين دانشکده بنابر قابليتها و تزارب موجود ساليان گاشته ،داراي توانايي فعاليت در بخشهاي مختلفي مانند صنايع نيروگاهي
و موضوعات مرتبط به آن از جمله مباحث تخمين عمر ،تحليل خرابي و خوردگي ،مديريت انرژي ،انرژيهاي نو ،سيست هاي
تبديل انرژي از جمله توربوماشينها ،سيست هاي مکانيکي و حرارتي و غيره ميباشد .بديهي است كه موارد مزبور اشاره به
حداقلها داشته و دامنه فعاليت اين دانشکده با توجه به امکانات نرمافزاري و سختافزاري موجود ميتواند دربرگيرنده
موضوعات متنوع ديگر ،مرتبط با تخصص اعضاي هيمت علمي آن باشد ] .[22در حال حاضر حوزه ستادي معاونت پژوهشي
دانشگاه صنعت آب و بر به عنوان واحد سياستگزاري و مديريت فعاليتهاي پژوهشي مشتمل بر چهار دفتر زير است.

 امور پژوهشي
 فناوري و خدمات مهندسي
 كتابداري و تدوين دانش فني
 فناوري اطيعات و خدمات رايانهاي
 -3-5-10مؤسسه آموزش عالی علمی  -کاربردي صنعت آب و برق

اين مؤسسه با برخورداري از امکانات پنج مزتمع بزرگ آموزشي و پژوهشي و  9واحد آموزشي و ي

مركز تخصصي ،تربيت و

تممين نيروهاي متخصص صنعت آب و بر كشور را به عهده دارد .مؤسسه آموزش عالي علمي  -كاربردي صنعت آب و بر با
بيش از ربع قرن تزربه در برگزاري دورههاي آموزشي صنعت آب و بر  ،تنها مؤسسه وابسته به وزارت نيرو است كه براي
اجراي فعاليتهاي رسمي آموزشهاي عالي علمي  -كاربردي وزارت نيرو در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري و در راستاي سياستهاي كلي نظام ،برنامه توسعه ،چش انداز بيست ساله كشور و سياستهاي وزارت نيرو فعاليت
ميكند ].[1
ممموريت اصلي مؤسسه تدوين و انتقال دانش كاربردي و فناوري روز و ارتقاء مهارتهاي مورد نياز صنعت آب و بر است.
مؤسسه با هدف پاسخگويي به ذينفعان كليدي خود ،عيوه بر ارائه دورههاي آموزشي ،به وظايف غيررسمي خود توجه داشته و
از طريق نيازسنزي آموزشي ،توليد محصوالت و بستههاي آموزشي ،مستندسازي ،اطيع رساني ،مشاوره ،ارتباط با صنعت و
كم

به شناسايي و حل مشکيت صنعت آب و بر نيز در جهت ممموريت خود گام برميدارد.

 -3-5-11دانشگاه صنعتی شریف
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 -1-11-5-3دانشکده مهندسی انرژي

طرح ايزاد دانشکده مهندسي انرژي ،با هدف كلي نهادينه كردن و سازماندهي مؤثر فعاليتهاي دانشگاه صنعتي شريف در
زمينههاي مهندسي سيست هاي انرژي و مهندسي هستهاي ،در مهر 1383از طرف تعدادي از اعضاي هيمت علمي دانشگاه
پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصييت تکميلي و شوراي دانشگاه (آبان  ،)1383در تاريخ  1384/10/5در شوراي
گسترش آموزش عالي مورد تصويب قطعي قرار گرفت .تشکييت دانشکده نيز در بهمن  1384در هيمت امناي دانشگاه مورد
تصويب قرار گرفته و در خرداد  1385ابيغ شده است ].[23
چشم انداز دانشکده


ايزاد ي



توسعه و به كارگيري دانش مهندسي انرژي در ارتقاي بخش انرژي كشور ،گسترش كاربرد منطقي انرژي و استفاده

قطب كيفي آموزشي ،پژوهشي و خدماتي در سطح كشور و منطقه در زمينههاي مختلف مهندسي انرژي

بهينه از منابع خداداد انرژي در جهت توسعه پايدار كشور و منطقه


مشاركت مؤثر در تيش ملي ،منطقهاي و بينالمللي براي توسعه فنآوريهاي پاك در توليد ،انتقال و مصرف انرژي
درجهت حفاظت از زيست بوم كشور ،منطقه و جهان

مأموریت


تربيت نيروي انساني متخصص كيفي با دانش و مهارت باال در زمينههاي تخصصي مهندسي انرژي ،به منظور تممين
نياز كشور



تربيت كادر هيمت علمي و پژوهشگران مورد نياز كشور در زمينههاي تخصصي مهندسي انرژي



گسترش مرزهاي دانش و توسعه رشتههاي جديد مورد نياز در زمينه مهندسي انرژي



برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي ،براي ارتقاي دانش و مهارت كارشناسان دستگاههاي اجرايي و صنعت




سازماندهي و انزام پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي مورد نياز بخش انرژي كشور
انزام مطالعات و پژوهشهاي الزم براي تصمي سازي و سياستگزاري و نشر اطيعات علمي در زمينه علوم و فن-
آوري انرژي



برقراري ارتباطات و همکاريهاي علمي و فني بينالمللي و منطقهاي با مراكز علمي مشابه در كشورهاي پيشرفته،
كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسيمي ،در زمينههاي فعاليت دانشکده

زمينه هاي فعاليت
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 مهندسي هستهاي
 مهندسي سيست هاي انرژي
 فناوريهاي نوين انرژي
 انرژي و محيط زيست
رشته هاي تحصيلی

دانشکده مهندسي انرژي در حال حاضر برگزار كننده رشتههاي زير در مقطع تحصييت تکميلي است:
-1كارشناسي ارشد مهندسي هستهاي ،در چهار گرايش:


مهندسي رآكتور



چرخه سوخت هستهاي



كاربرد پرتوها و راديوايزوتوپها



مهندسي پرتوپزشکي

 -2كارشناسي ارشد مهندسي سيست هاي انرژي ،در سه گرايش:


سيست هاي انرژي



فناوريهاي انرژي



انرژي و محيط زيست

 -3دكتراي مهندسي انرژي هستهاي
 -4دكتراي مهندسي سيست هاي انرژي
امکانات آزمایشگاهی

امکانات آزمايشگاهي دانشکده مهندسي انرژي به شرح زير است:


آزمايشگاه فيزي



آزمايشگاه آشکار سازي و دوزيمتري



آزمايشگاه كاربرد پرتوها و راديوايزوتوپها



آزمايشگاه الکتروني



آزمايشگاه پردازش موازي

هستهاي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور



آزمايشگاه شبيهساز راكتور



آزمايشگاه مميزي انرژي



آزمايشگاه هيدروژن و پيل سوختي



آزمايشگاه زيستتوده



آزمايشگاه لولههاي حرارتي



آزمايشگاه سيست هاي خورشيدي

42
ويرايش اول ،فروردين 1394

 -2-11-5-3پژوهشکده علوم و فناوري انرژي شریف

گروه مطالعات جامع انرژي در سال  1371با اجراي پروژه طرح جامع انرژي كشور بر اساس قرارداد همکاري بين دانشگاه
صنعتي شريف و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت .در سال  1374آزمايشگاه سيار صرفه جويي انرژي بنا به پيشنهاد گروه
مطالعات جامع انرژي و با حمايت سازمان برنامه و بودجه و سازمان جايکا  -ژاپن در دانشگاه صنعتي شريف راهاندازي شد .گروه
مزبور در سال  1376پروژه تخصيص مزدد يارانه انرژي براي هدفمندسازي يارانههاي انرژي را براي وزارت نفت انزام داد و در
پي آن و بنا به پيشنهاد گروه مطالعات جامع انرژي مقرر گرديد فعاليت گروه در دانشگاه به سطح ي

نهاد پژوهشي ارتقاء پيدا

كند .در پي پيشنهاد مزبور تفاه نامه همکاري بين وزارت نفت و دانشگاه صنعتي شريف براي راهاندازي گروه مهندسي سيست -
هاي انرژي در سطح كارشناسي ارشد و ايزاد پژوهشکده علوم و فناوري انرژي به امضاء رسيد .در سال  1383نيز تفاه نامه
همکاري بين شركت ملي نفت ايران و دانشگاه صنعتي شريف به امضاء رسيد و بر اساس آن مقرر شد پژوهشکده علوم و
فناوري انرژي شريف ،گروه پژوهشي در زمينه مدلسازي انرژي را سازماندهي نمايد و شركت ملي نفت ايران نيز در شوراي
راهبردي پژوهشکده مشاركت داشته باشد .اين پژوهشکده داراي  5گروه پژوهشي به شرح زير است.
 .1مدلسازي و سيست اطيعات انرژي
 .2مديريت و بهينهسازي انرژي
 .3فنآوريهاي نوين انرژي
 .4انرژي و محيط زيست
 .5آزمايشگاه فنآوري انرژي
چشم انداز و اهداف آرمانی
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 .1داشتن سه مهمي در فعاليتهاي نوآورانه مرتبط با انرژي ،توسعه اقتصادي ،پيشرفت اجتماعي و پايداري محيط
زيست .اين فعاليتها شامل بهبود فنآوريها ،ساختارها و سياستهايي است كه محصوالت و فرآيندهاي اثربخشتر،
كاراتر ،سال تر و عادالنهتر را در بر دارد.
 .2ايزاد مركز تحقيق برتر و منبع اطيعات معتبر در سطح ملي و بينالمللي ،مرجع علمي براي دولت ،دانشگاهها ،مراكز
تحقيقاتي ،صنايع و جامعه مدني در زمينه تحقيقات و فنآوريهاي نوين انرژي
 .3داشتن سه مهمي در پيشرفت اجتماعي ،توسعه اقتصادي و پايداري محيط زيست در ايران
 .4توسعه و به كارگيري دانش مهندسي سيست هاي انرژي در ارتقاي كارايي بخش انرژي كشور ،گسترش كاربرد منطقي
و استفاده بهينه از منابع انرژي در جهت توسعه پايدار كشور و منطقه و جهان
 .5مشاركت مؤثر در تيش ملي ،منطقهاي و بينالمللي براي توسعه فنآوريهاي پاك در توليد ،تبديل ،انتقال و مصرف
حاملهاي انرژي ،در جهت حفاظت از زيست بوم كشور ،منطقه و جهان
بيانيه مأموریت

 .1سازماندهي نيروي انساني متخصص كيفي و پژوهشگران انرژي با دانش و مهارت باال در زمينههاي تخصصي مهندسي
انرژي به منظور انزام تحقيقات و توسعه فنآوريهاي نوين و كاراي انرژي
 .2گسترش مرز دانش و توسعه فناوري در حوزه انرژي از طريق انزام تحقيقات بنيادي ،كاربردي و توسعهاي و مشاركت در
فرآيند تصمي سازيها و سياستگزاريهاي كين انرژي
 .3انزام مطالعات و پژوهشهاي الزم براي تصمي سازي و سياستگزاري و نشر اطيعات علمي در زمينه علوم و فناوري
انرژي
 .4ارائه خدمات علمي ،فني و مشاورهاي به دولت ،دانشگاهها ،مراكز و واحدهاي تحقيق و توسعه ،سازمانهاي تممين كننده
انرژي ،نهادهاي خصوصي و دولتي مصرف كننده انرژي و صنايع عرضه كننده تزهيزات و خدمات توليد و تبديل انرژي
در سطح ملي و بينالمللي و جامعه مدني،
 .5استفاده از فنآوريهاي پيشرفته و تزاريسازي فنآوريهاي منتج از تحقيقات ،با توجه به شرايط اقتصادي ،اجتماعي،
قانوني و زيست محيطي،
 .6تمركز بر روي كيفيت فعاليتها و نتايج به عنوان اصل اول و گسترش فعاليتها به صورت تدريزي و همراه با تي سازي
و توانمند كردن اعضاء به عنوان اصل دوم،
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 .7تکيه بر اعضاي هيمت علمي ،محققين با تزربه ،متخصصين صنعتي ،پژوهشگران جوان ،پرسنل ستادي و ساير كساني كه
باورمند و پرتيش براي حصول به چش انداز مشترك پژوهشکده فعاليت ميكنند و سه مهمي در فعاليتهاي نوآورانه
مرتبط با انرژي دارند،
 .8برقراري ارتباطات و همکاريهاي علمي و فني بينالمللي و منطقهاي با مراكز علمي مشابه در كشورهاي پيشرفته و در
حال توسعه در زمينههاي فعاليت پژوهشکده.
اهداف راهبردي

 .1انزام تحقيقات ميانرشتهاي كه به ارزيابيهاي كل نگر و همه جانبه مشکيت و ارائه راه حلهاي كل نگر و فراگير براي
توليد و استفاده از منابع و انرژي ميانزامد،
 .2اجراي پروژههاي تحقيقات بنيادي ،كاربردي ،توسعهاي و مطالعات سياستگزاري در زمينه انرژي در سطح ملي ،منطقهاي
و بينالمللي،
 .3ايزاد تي هاي ميان رشتهاي تا از اين طريق بتوان قوتهاي دانشگاه صنعتي شريف در مهندسي ،علوم پايه ،كاربردي و
اقتصاد را در همکاريهاي تحقيقاتي گرده آورد،
 .4طرحريزي و اجراي ساز و كارهاي اثربخش و كارا جهت تعامل با دولت ،دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي ،صنايع و نهادهاي
مدني جهت ارائه بسته ارتباطي با پژوهشکدههاي مختلف و راهکارهاي مؤثر كاربردي و تزاري سازي فناوريها در زمينه
انرژي،
 .5طرحريزي و اجراي ساز و كارهاي اثربخش و كارا جهت تعامل و همکاري با دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي ،صنايع،
نهادهاي مدني و محافل تصمي گيري در مناطق كشور جهت توسعه توانمنديها و ايزاد ظرفيتهاي علمي و پژوهشي
در كليه نواحي شهري و روستائي ،استانها و مناطق كشور
 .6شناساندن مزموعه فعاليتهاي پژوهشکده به مخاطبين ملي و بينالمللي
 .7استقرار سيست مديريت راهبردي جهت شناسايي زمينههاي تحقيقاتي انرژي با پتانسيل باال
 .8برگزاري دورههاي تخصصي-كاربردي ،سمينارها و تشکيل انزمنها در زمينه انرژي
 .9تشکيل شبکه متخصصان و ايفاي نقش رهبر و كانون شبکه جهت هماهنگ و كاربردي كردن تحقيقات انرژي در كل
كشور
 .10تمركز بر فعاليتهاي مهندسي و علوم پايه در عرصه فناوريهاي كليدي و مدلسازي انرژي
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 .11تدوين ،اجرا و نظارت بر سيست مبادله ايدههاي مرتبط با علوم و فناوري انرژي
 -3-5-12دانشگاه تهران
 -1-12-5-3دانشکده فنی

دانشکده فني دانشگاه تهران با حدود هفتاد سال قدمت ،مهد مهندسي كشور و مادر دانشگاههاي صنعتي ايران محسوب
ميشود .اين دانشکده از آغاز تاكنون با پايرش استعدادهاي برتر افتخار دارد جمع كثيري از دانشمندان و متخصصان كشور را
كه بسياري از آنان نقش بسزايي در راهاندازي و تداوم حركت چرخهاي صنعت كشور و پايرش مسئوليتهاي سنگين در اداره
مملکت دارند تربيت كرده است .بسياري از اين دانشآموختگان نيز قدم فراتر از اين گااشته و پرچ عل و دانش را در
عرصههاي پيشرفته عل و تحقيق ،در سطح جهاني و بينالمللي برافراشتهاند.
پس از تمسيس دانشگاه تهران در سال  ،1313دانشکده فني به عنوان يکي از دانشکدههاي ششگانه دانشگاه ،به همت و تيش
خستگيناپاير پروفسور محمود حسابي تمسيس شد و از مهرماه همان سال فعاليت خود را آغاز نمود .به علت عدم وجود محل
خاصي براي استقرار دانشکده فني ،طبقه دوم مدرسه دارالفنون به عنوان دانشکده فني مورد استفاده قرار گرفت .در همين سال
( ،)1313از بين  100نفر از فارغالتحصيين دبيرستانها 40 ،نفر دانشزو در رشتههاي مهندسي راه و ساختمان ،مکاني  ،بر و
معدن از طريق كنکور پايرفته شده و تحصيل خود را آغاز نمودند ].[24
از ميان دانشکدههاي مختلف دانشکده ،دانشکده مهندسي بر در زمينه انرژيهاي تزديدپاير و عليالخصوص ،سلولهاي
خورشيدي فعاليت بيشتري دارد .اين دانشکده همزمان با تمسيس دانشکده فني در سال  1313ايزاد شده و در سال  1320از
محل اوليه آن كه دارالفنون بود به محل فعلي دانشکده فني انتقال يافت .مهندسان الکترومکاني

تربيت شده در آن دوران ،در

رشتههاي صنايع ،تمسيسات و بر فارغالتحصيل ميشدند كه مزموعاً "الکترومکاني " ناميده ميشد .در دهه  1340شعبه
الکترومکاني  ،به رشتههاي مهندسي بر و مهندسي مکاني

تقسي شد .در سال  1344تعداد اعضاي هيمت علمي مهندسي

بر مزموعاً در دو گرايش جريان قوي و جريان ضعيف  13نفر بود .از سال  1349دروس اين دانشکده به صورت سيست
واحدي تغيير شکل يافت.
در حال حاضر ،دانشکده مهندسي بر و كامپيوتر با بهرهمندي از بيش از  80عضو هيمت علمي ،در مقطع كارشناسي و در رشته
مهندسي بر در پنج بخش الکتروني  ،قدرت ،كنترل ،مخابرات و مهندسي پزشکي و در رشته مهندسي كامپيوتر در سه بخش
فناوري اطيعات ،سخت افزار و نرم افزار ،با باالترين استانداردهاي بينالمللي ،به تربيت مهندسان برجسته ميپردازد .همچنين
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اين دانشکده در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا ،عيوه بر زمينههاي فو در سه گرايش هوش ماشين و رباتي  ،معماري
كامپيوتر و نانوتکنولوژي ،به تربيت نيروهاي متخصص و محقق ميپردازد.
امروزه ،دانشکده مهندسي بر و كامپيوتر پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران با سه قطب تحقيقاتي ،در زمينههاي
سيست هاي الکترومغناطيسي كاربردي ،نانوالکتروني

و كنترل و پردازش هوشمند ،سرآمد كليه مؤسسات آموزش عالي كشور در

اين زمينه ميباشد .همچنين ،اين دانشکده با برخورداري از بيش از  50آزمايشگاه آموزشي و تحقيقاتي كه بعضاً ،مانند
آزمايشگاههاي اليه نازك و فشارقوي ،در سطح خاورميانه ك نظير هستند ،طرحهاي تحقيقاتي متعددي را در زمينههاي مختلف
و مرتبط با موفقيت به اتمام رسانده و فناوريهاي نويني را به كشور عرضه نموده است.
با توجه به سابقه درخشان و توان علمي ،آموزشي و تحقيقاتي استادان و دانشزويان دانشکده مهندسي بر و كامپيوتر ،اين
دانشکده همکاريهاي تحقيقاتي ،تخصصي و آموزشي مختلف و متعددي با مراكز مختلف بخشهاي دولتي و غير دولتي داخل
كشور و همچنين مراكز علمي خارج از كشور دارد .تعداد قابل توجهي از فارغالتحصيين اين دانشکده ،در واحدهاي صنعتي،
پژوهشي و دانشگاهي در سطح كشور به خدمت مشغولاند و تعداد قابل ميحظهاي از اساتيد برجسته دانشگاههاي كانادا ،امريکا
و اروپا نيز از فارغالتحصيين موفق اين دانشکده هستند.
گروه مهندسی برنامهریزي سيستمهاي انرژي

گرايش مهندسي برنامه ريزي سيست هاي انرژي در تاريخ  1373/12/21در شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش
عالي وقت تصويب و متعاقب آن چند سال بعد گروه برنامه ريزي سيست هاي انرژي دانشگاه تهران شروع به جاب دانشكزو در
اين گرايش كرد.
با توجه به موارد زير ضرورت و اهميت تشکيل دوره مهندسي برنامه ريزي سيست هاي انرژي به منظور تربيت كارشناسان ارشد
متخصص در مهندسي سسيست هاي اقتصادي _ اجتماعي روشن ميشود• :سيست هاي بزرگ عموماً به دليل پيچيكده بكودن و
داشتن ابعاد مختلف و تمثير عوامل متعدد در عملکرد آنها ،بايد با استفاده از روشهاي علمي دقيق برنامه ريزي شوند تا از كارائي
الزم برخوردار و در رفع نيازهاي جامعه توانا باشند.
• تهيه و اجراي نظام جامع برنامه ريزي ،بدون وجود متخصص در اين زمينه عملي نيست.
•برنامه ريزي در هر بخش ابعاد مختلفي دارد و نميتوان برنامه ريزي در ي

بخش را مستقل از بخشهاي ديگر انزكام داد.

برنامه ريزي سيست هاي اقتصادي _ اجتماعي با توجه به تعريف آن ميتواند قسمتي از اين مسئله را حل كند.
گروه قدرت

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
47

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش شناخت ساختار توسعه فناوري انرژي زمينگرمايي در کشور

ويرايش اول ،فروردين 1394

گروه مهندسي بر قدرت دانشگاه تهران يکي از پيشتازان پژوهش و آموزش در سطح بينالمللي است .در اين گروه مهندسان
در سطوح كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري جهت فعاليت در صنعت بر و انرژي الکتريکي از توليد ،انتقال تا مصرف
آموزش داده ميشوند .بعضي از فعاليتهاي پژوهشي جاري اين گروه به شرح زير است:


اتوماسيون پستهاي فشار قوي و شبکه توزيع



الکتروني



انرژيهاي تزديد پاير



برنامه ريزي و بهره برداري شبکههاي قدرت

قدرت



پايداري و دينامي



تبديل انرژي خورشيدي و بادي



حفاظت پيشرفته سيست قدرت



خودروي برقي



درايو ماشينهاي الکتريکي و عيب يابي آنها



سيست هاي انتقال قدرت انعطاف پاير



شبکههاي هوشمند و ريز شبکه



طراحي و بهينه سازي ماشينهاي الکتريکي



عايقهاي الکتريکي



فنآوري قطع جريانهاي باال



قابليت اطمينان و امنيت شبکههاي قدرت



مدل سخت افزاري سيست قدرت



ماشينهاي الکتريکي خطي



مبدلهاي چند سطحي



مهندسي توان پالسي



مهندسي فشار قوي

شبکههاي قدرت

گروه مهندسی نقشه برداري
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كمبود شديد مؤسسات آموزشي رشته مهندسي نقشهبرداري در سطح كشور از ي

سو و نياز روزافزون جامعه به نيروي انسكاني

متخصص در اين رشته از سوي ديگر ،موجب شد تا در سال  1367با عنايت به جايگاه و نقش ويژه پرديس دانشکدههاي فنكي
دانشگاه تهران در ارائه خدمات آموزش فني به جوانان اين مرز و بوم ،سنگ بناي گروه مهندسي نقشه بكرداري در آن گااشكته
شود .رشد و گسترش كمي و كيفي اين گروه ،به خصوص در زمينه هكاي ككادر هيكمت علمكي ،تزهيكزات ،تمسكيس دورههكاي
كارشناسي ارشد و دكتري در گرايشهاي تابعه اين رشكته و همچنكين بررسكي آمكار و ارقكام فكارغ التحصكيين آن در قبكولي
آزمونهاي مقاطع عاليه تحصيل و همينطور تصدي پستهاي كليدي ،همگي باعث شدهاند كه در حال حاضر گروه مهندسكي
نقشهبرداري پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران ،به عنوان ي

گروه شاخص و بارز در سطح جامعه فنكي مطكرح شكود و

نقشي كليدي و عمده در تربيت كادر متخصص نقشه برداري مورد نياز كشور ايفا نمايد .در حال حاضر اين گروه داراي  15نفكر
عضو هيئت علمي 160 ،نفر دانشزوي كارشناسي 41 ،نفر دانشزوي كارشناسي ارشد و  17نفر دانشزوي دكترا ميباشد.
فعاليتهاي اكتشافي و نقشه برداري در جهت شناسايي هر چه بهتر منابع زمينگرمايي در كشور جز ،يکي از فعاليتهاي اين
دانشکده در كنار فعاليتهاي متعدد آن محسوب مي شود.
 -2-12-5-3دانشکده علوم و فنون نوین

تمسيس دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران در تاريخ  5بهمن  1388به تصويب هيمت امناي دانشگاه تهران رسيد .اين
دانشکده با هدف اصلي تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشور در مقاطع تحصييت تکميلي و در زمينههاي علوم و
فناوريهاي نوين ميانرشتهاي ،جاب نخبگان و پژوهشگران و انزام پژوهشهاي كاربردي به منظور خلق و ارائه دانش مورد
نياز جامعه به مراكز صنعتي و ملي در جهت چش انداز و اهداف بلند كشور تمسيس گرديد .اين دانشکده در تاريخ  30فروردين
 1390نيز به دست رياست محترم جمهور افتتاح شد .دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران همگام با دانشگاههاي برتر و
حتي پيشرو جهان و مبدع علوم بينرشتهاي نوين دنيا در پاسخ به نيازهاي علمي نخبگان ،پژوهشگران و كارآفرينان پيشرو و
خي ملي و بينالمللي فعال خواهد بود.
گروه «انرژيهاي نو و محيط زيست» دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران فعاليت خود را در قالب ي

رشته اصلي با

عنوان "مهندسي انرژيهاي تزديدپاير" ،از مهر ماه سال  1389در مقطع كارشناسي ارشد آغاز نموده است .هدف اصلي اين
گروه تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشور ،در مقاطع تحصييت تکميلي در زمينههاي علوم و فناوريهاي بين رشتهاي در
حوزه تخصصي مهندسي انرژي و انرژيهاي تزديدپاير و محيط زيست است .در اين گروه قصد آن است تا با جاب مستعدترين
اساتيد ،پژوهشگران و دانشزويان نخبه و ارتقاء امر پژوهش در زمينههاي علوم و فناوريهاي انرژيهاي تزديدپاير به عنوان
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يکي از مراكز برتر و مرجع اين حوزه علمي مطرح گردد .بهرهگيري از منابع و امکانات روز دنيا براي انزام تحقيقات بنيادي و
كاربردي در زمينه انرژيهاي تزديدپاير و برقراري ارتباط فعال با دانشمندان علوم پيشرو در ايران و جهان جزء برنامههاي
اصلي اين گروه است.
اطالعات آماري گروه:


تعداد اعضاي هيمت علمي12 :



تعداد دانشزويان در مقطع دكتري تخصصي15 :



تعداد دانشزويان در مقطع كارشناسي ارشد51 :

رشته هاي تحصيلی در حال اجرا و برنامه ریزي شده در گروه:

كارشناسي ارشد:


مهندسي انرژيهاي تزديد پاير



مهندسي سيست هاي انرژي – گرايش سيست هاي انرژي



مهندسي سيست هاي انرژي – گرايش تکنولوژيهاي انرژي



مهندسي طبيعت



مهندسي اكولوژي

دكتري:


مهندسي سيست هاي انرژي – گرايش مدلسازي انرژي



مهندسي سيست هاي انرژي – گرايش فنآوريهاي انرژي



مهندسي سيست هاي انرژي – گرايش انرژي و محيط زيست

 -3-5-13دانشگاه علم و صنعت ایران
 -1-13-5-3پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهشکده سبز جهت پژوهش در زمينه انرژي و محيط زيست تمسيس گككرديده است .اساسيترين كار پژوهشکده بررسي نحوه
كاهش مصرف انرژي فسيلي و كاهش آلودگي محيط زيست بوده و مسائل فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي را همراه با موضوعات
علمي و نوين در نظر گرفته و به حل مشکل انرژي در كشور ميپردازد .همچنين پژوهشکده سعي دارد راهکارهاي جايگزيني
منابع انرژي تزديدناپاير را با منابع انرژي تزديدپاير بررسي كند و از روشهاي علمي و عملي استفاده نمايد تا ميزان مصرف
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انرژي تزديدناپاير كاهش يابد .پژوهشکده كليه فعاليتهاي خود را در سه گروه مديريت انرژي ،انرژيهاي تزديدپاير و محيط
زيست سامان داده است كه هر گروه با همکاري كليه اعضاء هيمت علمي فعال در زمينه انرژي به تحقيق در حوزه كاري خود
ميپردازد .همچنين پژوهشکده با سازمانها و مراكز تحقيقاتي ذيربط نيز تماس داشته و از تزربيات آنها نيز در صورت لزوم
استفاده كرده و تبادل اطيعات انزام ميدهد .براي ارتباط با مخاطبين كليدي از روشهاي گوناگون نظير ارائه سمينارهاي
علمي آموزشي ،ارائه كارگاههاي آموزشي در صنايع جهت آگاهي مديران و كارشناسان صنعت و شركت در برنامههاي صدا و
سيما استفاده ميكند .پژوهشکده همواره تيش دارد كه پژوهشهاي انزام شده را بدون دوباره كاري و مطابق با برنامه سوم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور همگام سازد .پژوهشکده سبز داراي سه گروه پژوهشي مديريت انرژي ،انرژيهاي
نو و سيست هاي انرژي ميباشد ].[25
گروه پژوهشی مدیریت انرژي

پژوهشکده سبز با برخورداري از اساتيد مزرب در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف همکاريهاي علمي و
خدمات خود را به صنايع به شرح زير ارائه مينمايد:
 مميزي انرژي در كارخانزات
 ارائه آموزش و برگزاري سمينارهاي تخصصي مديريت مصرف انرژي
 مديريت بار جهت كاهش مصرف در ساعات اوج
 برنامه ريزي جامع انرژي جهت صنايع
 ارائه راهکارهاي بهينهسازي مصرف انرژي در خط توليد جهت افزايش بهرهوري انرژي

گروه پژوهشی انرژيهاي تجدیدپذیر

باتوجه به اهميت بحث انرژيهاي تزديدپاير در كشور ،گروه پژوهشي انرژيهاي تزديدپاير با هدف تحقيق بنيادي و
كاربردي در زمينه انرژي تزديدپاير ،فنآوريهاي نوين درتوليد ،ذخيره و تبديل انرژي در سال  1378در پژوهشکده سبز ،كار
خود را بصورت فعال با اهداف زير آغاز نمود:


تربيت محقق و نيروي انساني متخصص در زمينه منابع انرژي جديد



همکاري با سازمانهاي مسئول در زمينه انرژي در رفع مشکيت كشور



ايزاد پايگاه مناسب براي كليه محققين كشور در زمينه انرژيهاي نو
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بررسي راهکارهاي جايگزيني منابع انرژي تزديدناپاير با منابع انرژي تزديدپاير



استفاده از روشهاي علمي و عملي دركاهش مصرف انرژي تزديدناپاير



ارتباط مستمر با سازمانها و مراكز تحقيقاتي ذيربط و تبادل اطيعات



ارائه سمينارهاي علمي آموزشي و ارائه كارگاههاي آموزشي

گروه پژوهشی سيستمهاي انرژي

هدف از اين گروه ،آشنايي با اصول انرژي ،منابع انرژي ،فرآيندهاي تبديل انرژي ،حاملهاي انرژي و اثرات زيست محيطي
انواع سيست هاي توليد ،تبديل ،ذخيرهسازي و انتقال انرژي ميباشد .انزام پروژههاي تحقيقاتي و كاربردي با هدف كاهش
اثرات زيست محيطي در موضوعات زير مورد توجه محققين اين گروه است:
 نيروگاهها (گازي ،بخاري ،تركيبي ،هستهاي و )...
 توليد مشترك حرارت و الکتريسيته )(CHP
 سيست هاي تبديل انرژي پيشرفته

 -3-5-14دانشگاه صنعتی اصفهان

اين دانشگاه پيش از انقيب ساخته شد و هدف از ساخت آن انتقال دانشگاه صنعتي شريف از تهران به اصفهان بود .زيرا
دانشزويان دانشگاه آريامهر به رژي وقت (شاهنشاهي) به رهبري محمدرضا پهلوي اعتراضات گستردهاي داشتند.
دانشگاه در سالهاي اخير همکاريهايي با ستاد توسعه زيستفناوري كشور جهت دستاوردها ،توانمنديها و فعاليتهاي
علمي ،صنعتي ،تزاري و خدماتي زيستفناوري كشور داشتهاست و به خصوص دانشکده مهندسي معدن فعاليتهاي
گستردهاي را در جهت اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي انزام داده است.
 -3-5-15دانشگاه فردوسی مشهد

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال  1328به دانشکده پزشکي ،نخستين گام در راه تمسيس سومين دانشگاه ايران در شهر
مقدس مشهد برداشته شد.
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در سال  1334با صدور مزوز ديگري دانشکده ادبيات با پنج رشته جداگانه تمسيس يافت .با گسترش آموزش عالي در كشور به
ترتيب دانشکده معقول و منقول (كه بعداً به الهيات تغيير نام يافت) دانشکده علوم ،دانشکده دندانپزشکي ،دوره شبانه ،دانشکده
علوم دارويي و تغايه ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشکده كشاورزي ،دانشکده مهندسي ،مؤسسه بينايي سنزي،
دبيرستان دانشگاه و مركز تعليمات به مزموعه دانشگاه مشهد كه ازسال  1353به دانشگاه فردوسي تغيير نام يافته بود افزوده
شد .ضرورت گسترش آموزش پس از انقيب اسيمي سبب شد كه پس از تغييردر برخي واحدها و تفکي

دانشگاه علوم

پزشکي از دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده علوم اداري و اقتصادي ،دانشکده دامپزشکي ،آموزشکده كشاورزي شيروان،
دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشکده علوم رياضي ،پژوهشکده علوم گياهي ،مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي ،كالج
دانشگاه ،دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست ،و دانشکده معماري و شهرسازي ،يکي پس از ديگري به مزموعه واحدهاي
دانشگاه اضافه شود .ه اكنون دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان سومين دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاههاي
تهران و تبريز در حال حاضر شصت و سومين سال فعاليتش را سپري ميكند .بر اساس چش انداز سند راهبردي دانشگاه
فردوسي مشهد ،اين دانشگاه در سال  1399يکي از دو دانشگاه برتر جامع كشور در توليد عل  ،نظريه پردازي و توسعه فناوري،
برخوردار از جايگاه معتبر در بين  10دانشگاه اول جهان اسيم و جزء  500دانشگاه ممتاز جهان با هويتي اسيمي -ايراني است
و در زمينه انرژيهاي تزديدپاير پروژههاي تحقيقاتي مهمي را انزام داده است].[26
 -3-5-16دانشگاه صنعتی شاهرود

اين دانشگاه تحت عنوان «مدرسه عالي معدن» در سال  1352با ي

رشته كارداني استخراج ذغال سنگ با سرمايه و مديريت

بخش خصوصي تمسيس شد .مدرسه عالي معدن شاهرود در سال  1354تحت پوشش وزارت صنايع و معادن درآمد و در
سال  1361از تحت پوشش آن وزارتخانه بيرون آمده و مديريت آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي واگاار شد.
در سال  1366با ايزاد رشتههاي مهندسي معدن و اضافه شدن دورههاي كارداني عمران و بر به «مزتمع آموزش عالي
شاهرود» تبديل شد .در سال  1372با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي ،مزتمع آموزش عالي به «دانشگاه شاهرود»
ارتقاء يافت .پس از آن با گسترش رشتهها و تحصييت تکميلي در سال  1381به «دانشگاه صنعتي شاهرود» ارتقا پيدا كرد.
در مهر  1390پرديس جديد اين دانشگاه با عنوان «پرديس مهندسي و فناوريهاي نوين» با چهار دانشکده و دو خوابگاه در
فاصله دو كيلومتري شهرستان و در زميني بياباني و بدون فضاي سبز آغاز به كار كرد .اين پرديس در ارديبهشت  1391و پس
از گاشت  2ترم تحصيلي با حضور كامران دانشزو وزير وقت علوم دولت ده رسماً افتتاح شد.
در خردادماه  1392نام دانشگاه ،به طور رسمي از «دانشگاه صنعتي شاهرود» به «دانشگاه شاهرود» تغيير يافت.
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 -1-16-5-3دانشکده معدن ،نفت و ژئوفيزیك

اين دانشکده ه اكنون داراي  25عضو هيمت علمي ميباشد و قديميترين دانشکده دانشگاه شاهرود به حساب ميآيد كه
داراي  4استاد تمام ميباشد .همچنين اكثر مسئولين رده باالي دانشگاه از اين دانشکده انتخاب ميگردند .الزم به ذكر است اين
دانشکده جز چند دانشکده برتر مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط با آن در ايران است و در زمينه اكتشاف منابع انرژي زمين-
گرمايي خدمات شايان توجهي انزام داده است].[27

 -6-3بنگاههاي اقتصادي
يکي از مه ترين اهداف بنگاههاي اقتصادي ،كسب انتفاع و افزايش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در درازمدت است.
سهامداران ،اعتباردهندگان و ديگر گروههاي مرتبط با بنگاههاي اقتصادي به منظور اخا تصميمات منطقي ،نيازمند اطيعات
قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها ميباشند.
در جهت انزام پروژههاي توسعه انرژيهاي تزديدپاير به ويژه انرژي زمينگرمايي استفاده از شركتهاي مهندسي مشاور به
دليل حز باالي كار الزامي مينمايد كه در ذيل به شرح وظايف و سابقه فعاليت چندين شركت مشاور مهندسي پرداختهاي .
 -1-6-3شرکت مهندسين مشاور مَهاب قُدس

شركت مهندسين مشاور مَهاب قدس در سال  1362از ادغام دو شركت «خدمات مهندسي آب (مهاب)» و «عمران زمين و
توسعه منابع آب» تشکيل شدهاست و به صورت نيمهدولتي و زير نظر وزارت نيرو كار ميكند .مهاب قدس يکي از بزرگترين
شركتهاي مهندسي مشاور صنعت آب در ايران به شمار ميآيد .اين شركت تاكنون بيش از  1100طرح و پروژه مختلف را به
انزام رساندهاست.
عمدهترين فعاليتهاي اين شركت در زمينه طراحي و احداث سدهاي خاكي و بتني است .اين شركت حدود  2500نفر
كارشناس در رشتههاي مختلف مرتبط با هيدرولي  ،نيروگاه و تمسيسات زيربنايي را در استخدام خود دارد .اين شركت خدمات
مهندسي خود را به كشورهاي ديگر نيز صادر ميكند.
از بدو تمسيس تا به امروز ،اين شركت بيش از  200سد بزرگ را مطالعه و طراحي نمودهاست .اين شركت موفق به دريافت
گواهينامه جايزه ملي كيفيت ايران و همچنين دريافت نشانهاي افتخار ،لياقت و تقديرنامههاي متعدد از مزامع و شخصيتهاي
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علمي داخلي و بينالمللي شدهاست .همچنين داراي تقديرنامههاي اشتهار در سرآمدي و اهتمام به سرآمدي از سوي مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است].[28
مهمترین فعاليتهاي شرکت

انزام خدمات مهندسي در رابطه با مطالعات شناسائي ،توجيهي ،طراحي و نظارت بر اجراي طرحها ،تهيه اسناد مناقصه و پيمان
و انزام تشريفات مناقصههاي داخلي و بينالمللي ،مهندسي ارزش طرحها ،تهيه استاندارد خدمات مهندسي ،نرم افزار و خدمات
انفورماتيکي كه به شرح زير است -1 :مطالعات جامع منابع آب  -2مطالعات برنامه ريزي و مديريت يکپارچه منابع آب -3
مطالعات مديريت حوضهاي آبريز  -4مطالعات سنزش و ارزيابي جامع پيامدهاي اجراي طرحهاي توسعه در حوضههاي آبريز
 -5مطالعات برنامه ريزي و مديريت پيامدهاي اجراي طرحهاي توسعه و بهره برداري از منابع آب وخاك در حوضههاي آبريز
 -6مطالعات زمينشناسي و ژئوتکني

 -7مطالعات زيستمحيطي  -8مطالعات ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل -9

مطالعات آبخيزداري و كنترل سيل  -10مطالعات اجتماعي و اقتصادي  -11سد و نيروگاههاي برقآبي  -12شبکههاي جمعآوري
و تصفيه خانههاي فاضيب  -13تصفيه خانه و تلمبه خانه آب  - 14مخازن آب و شبکههاي توزيع شهري و خطوط انتقال آب
 - 15شبکههاي آبياري و زهکشي  - 16مهندسي رودخانه  - 17راه ،پل و تونل و قطار شهري (مترو)  - 18توليد ،توزيع و
انتقال نيرو  - 19ترمي و بازسازي و نگهداري سدها  - 20كشاورزي ،منابع طبيعي و دامپروري و پرورش آبزيان  - 21مقاوم
سازي (گروه مهندسي آب)  - 22مديريت بهره برداري و نگهداري از سد و شبکههاي آبياري و زهکشي و آب و فاضيب - 23
نقشه برداري زميني ،هيدروگرافي و فتوگرامتري  - 24سيست اطيعات جغرافيائي  - 25 GISسنزش از دور - 26
ميکروژئودزي  - 27بازرسي فني  – 28ساختمانهاي مسکوني ،تزاري و اداري  - 29طرح و ساخت سدسازي و سازههاي آبي
 - 30طرح و ساخت تمسيسات آب و فاضيب  - 31طرح و ساخت شبکههاي آبياري وزهکشي  - 32طرح و ساخت حفاظت و
مهندسي رودخانه  - 33خدمات مديريت طرحهاي سدسازي ،آب و فاضيب ،آبياري و زهکشي ،راهسازي].[28

 -2-6-3شرکت مهندسين مشاور مشانير

شركت در زمينه ارائه خدمات مهندسي مشاور در زمينههاي سد ،نيروگاههاي آبي ،توليد ،انتقال و توزيع بر فعاليت ميكند.
اين شركت كه وابسته به وزارت نيروي ايران است در سال 1350تمسيس شد و نزدي

به  1100نفر نيروي انساني دارد.

مشانير ،بزرگترين شركت مهندسي مشاور ايران در زمينه بر و انرژي است .شايان ذكر است فعاليت اين شركت در پروژههاي
وابسته به انرژيهاي تزديد پاير در سالهاي اخير متمركز و توسعه يافته است].[28
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 -3-6-3شرکت ملی حفاري ایران

شركت ملي حفاري ايران ،در اول دي ماه  1358تمسيس شد و فعاليت خود را با  6دستگاه حفاري آغاز كرد .اين شركت ،به
لحاظ دامنه عملياتي ،از بزرگترين شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران به شمار ميرود ،كه از شماليترين مناطق؛
(سرخس ،خانگيران) تا مركز ،غرب ،جنوبغربي و تا جنوبيترين مناطق (خليج فارس ،پارس جنوبي) و به طور كلي ،در بيش از
 10استان كشور ،كه امکان استحصال نفت و گاز وجود داشته باشد ،فعاليت ميكند.
شركت ملي حفاري ه اكنون ،با افزايش دستگاههاي حفاري و توسعه خدمات فني و مهندسي و با بهرهگيري از بيش از 16
هزار نفر نيرويانساني ،عمليات حفاري و خدمات فني و مهندسي چاههاي نفت و گاز را ،در ايران انزام ميدهد و توانايي
حفاريها به منظور بهرهبرداري از پروژههاي استفاده از انرژي زمينگرمايي را داراست.[28].
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مقدمه اي بر ضرورت توسعه
منظور از ضرورت توسعه ،بیان هدف غایی سیاستگزاران از توسعه فناوری مزبور است .این هدف غایی در سطوح ب االی

تصمیمگیری تعیین شده و بهعنوان یک فرض اساسی و غیرقابلتغییر ،محور برنام هری زی و توس عه فن اوری ق رار م یگی رد.
فناوریهای راهبردی میتوانند با اهداف یا مبانی توسعه متفاوتی گسترش پیدا نمایند .ضرورت توس عه ی ک فن اوری ب ر ن و
نگرش سند تاثیرگذار است .از آنجایی که این مبنا مشخصکننده مسیر پیش رو در انجام مطالعات بوده ،الزم است تا به عن وان
یک گام ابتدایی در مبانی سند معین گردد .وجود این مؤلفه در سند ملی موجب همراستا شدن سایر ارکان سند با ه دف غ ایی
سیاستگزار میگردد.
 -1-1مزاياي انرژي زمينگرمايي
انرژی زمینگرمایی نقش مهم رو به رشدی در تأمین انرژی جهان بازی میکند .بیش از  10000مگاوات از ظرفیت نصب شده
در سطح جهان ،بین سالهای  2005تا  2010مربوط به این نو انرژی بوده است که با افزایش  20درصدی تا سال  2015با
انجام پروژهها به  18500مگاوات خواهد رسید .عالوه بر اینها 24 ،کشور هماکنون انرژی زمینگرمایی را به برق تبدیل و 72
کشور از آن به طور مستقیم استفاده میکنند .تقریباً نیمی از ظرفیت انرژی زمینگرمایی جهان در ایاالت متحده ،فیلیپین،
اندونزی ،مكزیک ،ایتالیا و ژاپن وجود دارد که پاسخگوی بیشتر نیاز سایر کشورها به انرژی
هست.]1[1

a Regulatory Framework for Geothermal Energy Development in the NWT, PEMBINA, 2011

1Building
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شکل( -)1-1توزيع ظرفيت انرژي زمين گرمايي نصب شده در جهان []1

این اقبال گسترده به انرژی زمینگرمایی به دلیل وجود مزایای زیاد آن در مقایسه با سوختهای فسیلی یا حتی بعضی از
انرژیهای جایگزین آنها است ،از جمله:
 زمینگرمایی میتواند انرژی را در نرخ ثابتی تأمین کند و وابسته به شرایط آب و هوایی یا فصلی نیست.
 زمینگرمایی میتواند با فراهم کردن بار پایه نیروگاههای برق ،مكمل سایر انرژیهای تجدیدپذیر مثل انرژی
خورشیدی ،باد و آبی باشد.
 توسعه زمینگرمایی پس از ساخت نیروگاه ،آلودگی بسیار کم یا کامالً قابلچشمپوشی به همراه دارد.
 زمینگرمایی ردپای سطحی بسیار کمی در مقایسه با سایر کاربریهای انرژی بر جای میگذارد.
 و.]1[...
شرح این مزایا و شماری مزایای دیگر بهتفصیل در پی میآید.
 -1-1-1در دسترس بودن منبع بهصورت منظم

زمینگرمایی میتواند برق انعطافپذیر و بار پایه تجدیدپذیر را فراهم کند .از آنجایی که منبع آن به شرایط آبوهوایی بستگی
ندارد ،نیروگاه تولید برق زمینگرمایی معموالً بیش از  70درصد مواقع (برای نیروگاههای جدیدتر تا  %95هم میرسد) کار می-
کند [.]4
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شکل( -)2 -1ضريب ظرفيت نيروگاههاي زمينگرمايي در شماري از كشورهاي جهان []4

یک منبع بسیار معتبر ( -)WEA1تالش مشترکی بین برنامه توسعه سازمان ملل ( ،)UNDP2توسعه امور اجتماعی و
اقتصادی ملل متحد ( )UNDESA3و انجمن انرژی جهانی ( -)WEC4بزرگترین ارزش از نظر پتانسیل در میان همه اشكال
منابع انرژی تجدیدپذیر را به زمینگرمایی میدهد .مقایسه ،در جدول زیر آورده شده است .این ارزشها بر اساس ظرفیت به
ازای هر واحد زمان داده شدهاند.
جدول( -)1-1پتانسيل منابع انرژي تجديدپذير []6
منبع انرژي

ظرفيت (اتا ژول در سال)

زمينگرمايي

5000

خورشيدي

1575

باد

640

زيستتوده

276

آبي

50

كل

7541

1World

Energy Assessment
Nations Development Program
3United Nations Development of Economic and Social Affairs
4World Energy Council
2United
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بر اساس گزارش سال  2014انجمن انرژی زمینگرمایی ( )GEA1رشد انرژی زمینگرمایی در فاصله سالهای  1960تا
 2013عمالً خطی بوده است و افزایش نرخ کوچكی برای آینده محتمل است [.]6

شکل( -)1-3رشد برق زمين گرمايي نصب شده (مگاوات) در جهان در سالهاي  .2000-2014رشد جهاني حدود]6[ %4

پتانسیل فنی جهانی برای برق زمینگرمایی حدود  45اتاژول در سال ( 12500تراوات) تخمین زده میشود یعنی حدود %62
کل تولید برق جهان در سال  .2008همچنین منابع مناسب برای استفاده مستقیم از زمینگرمایی 1040اتاژول در سال
(289000ترا وات) تخمین زده شدهاند ،این در حالی است که کل استفاده نهایی انرژی در سطح جهان در  159/8 ،2008اتاژول
در سال ( 44392ترا وات) بوده است .این تخمینها از پتانسیل فنی برق زمینگرمایی و حرارت زمینگرمایی شامل پیشرفتهای
فناورانهای که انرژی را از سنگهای داغ یا ماگما یا منابع تحت فشار زمینی استخراج میکند ،میشود [.]9
دسترسی به گرمای ذخیرهشده در سنگهای داغ زمین بین در عمق  10کیلومتری زمین و کمتر 110 ،تا 403 106
اگزاژول؛ عمق  5کیلومتری زمین و کمتر  56تا  140 106اگزاژول و برای عمق  3کیلومتری و کمتر حدود 34 106
تخمین زده میشود .با استفاده از تخمینهای قبلی برای منابع هیدروترمال و محاسبات برای سیستمهای زمینگرمایی تقویت-
شده ( )EGSکه از گرمای ذخیرهشده در عمق زمین بهدست میآید ،پتانسیل فنی زمینگرمایی برای تولید برق برای عمق 3

Energy Association

1Geothermal
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گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

کیلومتری بین  118تا  146اگزاژول در سال ،برای عمق  10کیلومتری بین  318تا  1109اگزاژول و برای استفاده مستقیم 10
تا  312اگزاژول در سال خواهد بود [.]18

شکل ( -)1-4پتانسيل فني زمينگرمايي براي برق و استفاده مستقيم.

استفاده مستقیم معموالً نیازی به حفاری با عمق بیش از  3کیلومتر ندارد [.]18

پتانسیلهای فنی براساس منطقه در جدول  2-1نشان داده شدهاند .تخمین مناطق بر پایه متدولوژی بهکاررفته توسط موسسه
تحقیقاتی برق الكتریک برای تخمین نظری زمینگرمایی ،صورت گرفته است [.]18
جدول ( -)1-2پتانسيل فني زمينگرمايي بر مبناي نواحي ( IEAاگزاژول در سال)[.]18

پتانسیل فنی برق در عمق:

نواحی
 3کیلومتر

آمریكای OECD

 5کیلومتر

 10کیلومتر

پتانسیل فنی برای
استفاده مستقیم

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

25/6

31/8

38

91/9

69/3

241/9

2/1

68/1

شمالی
امریكای التین

15/5

19/3

23

55/7

42

146/5

1/3

41/3

اروپاOECD

6/0

7/5

8/9

21/6

16/3

56/8

0/5

16/0
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گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

پتانسیل فنی برق در عمق:

نواحی

 5کیلومتر

 3کیلومتر

 10کیلومتر

پتانسیل فنی برای
استفاده مستقیم

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

آفریقا

16/8

20/8

24/8

60

45/3

158/0

1/4

44/5

اقتصادهای در حال
گذار

19/5

24/3

29

70

52/8

184/4

1/6

51/9

خاورمیانه

3/7

4/6

5/5

13/4

10/1

35/2

0/3

9/9

آسیای در حال توسعه

22/9

28/5

34/2

82/4

62/1

216/9

1/8

61

اقیانوس آرامOECD

7/3

9/1

10/8

26/2

19/7

68/9

0/6

19/4

117/5

145/9

174/3

421/0

1108/6 317/5

9/5

312/2

مجمو

گرمای استخراج شده برای دستیابی به پتانسیل فنی می تواند به طور کامل یا بخشی در بلند مدت توسط جریان گرمای اقلیمی
خاکی معادل  315اگزاژول در سال و متوسط شار  65مگاوات بر مترمربع ،دوباره ذخیره شود[.]18
پتانسیل باالیی برای برق زمینگرمایی در کشورهای در حال توسعه آسیایی وجود دارد ،جایی که منابع آبگرمایی با دمای
باال هنوز اکتشاف نشدهاند .برای کشورهای آمریكای شمالی عضو  OECDهم پتانسیل رشد قابل توجهی انتظار میرود ،نه
فقط از نظر منابع آب گرمایی با دمای باال بلكه همچنین از نظر توسعه فناوری  .EGSتوسعه زمینگرمایی در کشورهای اروپایی
عضو  OECDنیز ترکیبی از همین دو خواهد بود [.]9
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شکل( -)5 -1چشم انداز توليد برق زمين گرمايي بر اساس منطقه (تراوات در سال) []9

استفاده مستقیم از زمینگرمایی بیشتر در کشورهای سرد صورت میگیرد اما کشورهای با آب و هوای گرمتر هم میتوانند از
آن در کاربردهای کشاورزی و صنعتی و سرمایش استفاده مفیدی ببرند [.]9

شکل( -)6 -1چشم انداز استفاده مستقيم از حرارت زمين گرمايي براساس منطقه (اتا ژول در سال) []9

در سال  ،2008استفاده از انرژی زمینگرمایی در سطح جهان تنها  0/1درصد از کل استفاده جهانی از انرژی را شامل میشد.
بههرحال ،تا سال  2050زمینگرمایی میتواند به  %3تقاضای برق جهانی و  %5تقاضای سرمایش و گرمایش جهانی پاسخ دهد .با
احتساب پروژههای برق زمینگرمایی درحالساخت یا برنامهریزیشده در جهان ،انتظار میرود ظرفیت نصبشده زمینگرمایی به
 18/5گیگاوات تا سال  2015برسد .مخصوصاً اینكه تمام نیروگاههای برق جدیدی که انتظار میرود تا  2015در شبكه قرار گیرند
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از نو سیكل ترکیبی آنی و دومداره هستند که از منابع هیدروترمال استفاده میکنند و بخش کوچكی هم مربوط به پروژههای
 EGSمیشود.
انتظار میرود که استفاده مستقیم از زمینگرمایی (کاربردهای گرمایی از جمله  )GHPبا نرخ سالیانه تاریخی مشابهی (مشابه
سالهای  1975تا  2010که میزان  %11بوده است) رشد کند و به  85/2گیگاوات تا  2015دست یابد .تا سال  ،2015کل تولید
برق به  121/6تراوات ساعت در سال ( 0/44اگزاژول در سال) می رسد درحالیکه تولید مستقیم از گرما میتواند به  224تراوات
ساعت در سال ( 0/8اگزاژول) برسد .اطالعات مربوطه به تفكیک در جدول  3-1آمده است [.]18

جدول ( -)1-3ظرفيت نصبشده و پيشبينيشده منطقهاي براي برق زمينگرمايي و استفاده مستقيم []18

تحلیل سناریوها برای سه سطح از سیاست های تثبیت غلظت گازهای گلخانهای (غلظت بیش از  ppm 600دیاکسید-
کربن ،بین  440تا ( ppm 600دسته سه و چهار) و کمتر از ( ppm 440دسته یک و دو)) نشان میدهد که برای رسیدن به هر
کدام از این سطوح ،به ترتیب ،نیازمند گسترش ظرفیت زمینگرمایی به  0/39تا  0/71اگزاژول برای  0/22 ،2020تا 1/28
اگزاژول برای  2030و  1/16تا  3/85اگزاژول برای  2050هستیم .سیاست تثبیت غلظت کربن احتماالً اصلیترین فاکتور
پیشران توسعه آینده زمینگرمایی است و در صورت اجرای سیاست مطلوبتر (رسیدن این گازها به کمتر از ،)ppm 440
گسترش زمینگرمایی تا سال  2030 ،2020و  2050می تواند بهطورقابلتوجهی بیشتر از متوسطهای ذکرشده در فوق باشد.
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با درنظرگرفتن نرخ رشد ساالنه تاریخی نیروگاههای زمینگرمایی ( )%7و استفاده مستقیم ( )%11برای سال  ،2015ظرفیت
نصبشده زمینگرمایی در  2020و  2030برای برق و استفاده مستقیم همانند جدول  4-1خواهد بود [.]18

جدول ( -)4 -1پتانسيل استقرار زمينگرمايي براي كاربردهاي برق و استفاده مستقيم در  2020تا ]18[ 2050

تا سال  ،2050ظرفیت برق زمینگرمایی می تواند به میزان باالیی معادل  150گیگاوات الكتریكی (که نیمی از آن را
نیروگاههای  EGSبه خود اختصاص میدهند) و  800گیگاوات حرارتی اضافهتر برای استفاده مستقیم برسد .حتی باالترین
تخمینها برای کمک بلندمدت انرژی زمینگرمایی به تأمین انرژی اصلی جهانی ( 52/5اگزاژول در سال) در درون محدوده
پتانسیل فنی این انرژی ( 118تا  1109اگزاژول در سال برای برق و  10تا  312اگزاژول برای استفاده مستقیم) و حتی زیر حد
باالیی منابع هیدروترمال ( 28/4تا  )56/8است .بنابراین ،به نظر نمیرسد پتانسیل فنی محدودیتی برای دستیابی به سطوح
بلندپروازانهتری از استقرار زمینگرمایی (برق و استفاده مستقیم) باشد ،حداقل در سطح جهانی.
شواهدی که نشان میدهند تأمین زمینگرمایی می تواند حد باالی پیشبینیها را برآورده سازد از بررسی  120سناریوی انرژی
و کاهش گازهای گلخانهای بهدستآمدهاند .به دلیل پتانسیل ذخیره گرمای طبیعیاش ،زمینگرمایی میتواند به ویژه برای
تأمین برق پایه مطلوب باشد.
با درنظرگرفتن پتانسیل فنی و استقرار محتمل آن ،انرژی زمینگرمایی میتواند حدوداً  %3تقاضای برق جهانی را تا  2050پاسخ
دهد و همچنین پتانسیل پاسخگویی به  %5تقاضای گرمایش و سرمایش جهانی را تا  2050دارد [.]18
 -1-1-2پتانسيل باال در مقايسه با ساير انرژي هاي تجديدپذير

در پایان سال  ،2011ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به حدود  1360گیگاوات رسید .اگرچه هنوز بیشترین سهم را در این
میان برقآبی دارد ،رشد سریع نیروگاههای بادی و فتوولتائیک خورشیدی به این معنی است که سهم برق آبی بهتدریج در حال
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کاهش است .بههرحال ،نرخ کاهش سهم برقآبی کند است زیرا ضریب های ظرفیت نیروگاههای بادی و فتوولتائیک خورشیدی
کمتر از آبی است [.]16

شکل ( -)1-7ظرفيت نصبشده توليد برق تجديدپذير بر اساس نوع ،پايان ( 2011منبع2012 ،EPIA :؛ ،GWEC
2012؛ 2012 ،IHA؛ 2012 ،IGA؛ 2011 ،PLATTS؛ و .]16[ )2012 ،REN21

برق زمینگرمایی یک منبع برق پایدار است به دلیل اینكه  24ساعت شبانهروز بدون توجه به اتفاقات تصادفی کار می-
کند .نیروگاه زمینگرمایی ،هنگامی که مسئوالنه ساخته و مدیریت شود ،میتواند نیم قرن یا بیشتر عمر کند .نیروگاههای زمین-
گرمایی ساخته شده در دهه  ،1970مثل نیروگاه  Geysersدر کالیفرنیا ،تا به امروز فعالند و بخارها و آب شورهای زمینگرمایی
را به برق تبدیل میکنند .بهعالوه ،برق زمینگرمایی و برخالف بسیاری از دیگر فناوریهای انرژی تجدیدپذیر که هنوز نسبتاً
جدید هستند و ریسکهای فنی باالیی دارند ،فناوریای از نظر فنی و تجاری بالغ است .اگر نگران اثرات شكاف زمین نباشیم و
برای نیروگاه زمینگرمایی همان میزان اثرات زیستمحیطی سایر فناوریها را مجاز بدانیم ،این نیروگاهها قابل گسترش تا بیش
از  50مگاوات هستند.
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اگرچه رشد تقاضای ساالنه برق آهسته است (معادل  %7در سال  ،)2013اما 1EIAانتظار دارد که تقاضای برق در سال های
 2011تا  2040به میزان  %24رشد داشته باشد .بار پایه ،بخشی اساسی از این رشد خواهد بود .یک تولیدکننده برق نوعی-40 ،
 35%حداکثر بار را در طول سال به عنوان بار پایه در نظر میگیرد .برق زمینگرمایی گزینهای قابل اطمینان و اقتصادی برای
تأمین برق بار پایه است.
منابع مختلف انرژی مهم هستند و فناوریهای نوآورانه نقش اصلی را در انتقال به اقتصاد انرژی پاك و کاهش گازهای
گلخانهای بازی میکنند .به هر حال ،این فناوریها مختلف هستند و این یعنی اگرچه بعضی سیستمها میتوانند نسبتاً قابل -
پیشبینی باشند اما به دلیل عواملی خاج از کنترل کاربران نیروگاه برق ،به طور مستمر در دسترس نیستند.
محبوبیت و فراوانی سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی همزمان با کاهش قیمت آن رو به گسترش است اما خروجی برق
تولیدی فتوولتائیک متغیر است و تزریق برق در نقاط مختلف شبكه خطوط توزیع ،ولتاژ خطوط توزیع را در نقاط تقاطع با هم
افزایش میدهد .خروجی میتواند در دورههای کوتاه زمانی بهدلیل شرایط زیستمحیطی مانند رد شدن ابرها بهطور قابل -
مالحظهای تغییر کند .هنگامیکه خروجی سیستم فتوولتائیک نوسان میکند ،ولتاژ هم در خطوط توزیع باال و پایین میرود.
برق بادی هم منبع اصلی در حال گسترشی برای تولید برق آمریكا و فناوری مهمی برای ساخت اقتصاد انرژی پاك به -
منظور کاهش گازهای گلخانهای به حساب میآید .به هر حال ،آن هم یک منبع متغیر برق است .برخی عوامل به متغیر بودن
تولید بادی دامن میزنند ،مثل :اقداماتی که برای کاهش خطرات برای حیات وحش در محدوده پرهها انجام میشود .معموالً،
وقتی انرژی بیشتری از آنچه شبكه برق میتواند مدیریت کند ،تولید شود ،تطبیق تقاضا و عرضه سبب تغییر آنی تولید میشود.
برخالف سوءبرداشتهای قبلی پیش آمده نسبت به انرژی زمینگرمایی ،برق زمینگرمایی توانایی کار در حالت انعطافپذیر
را دارد و میتواند سریعاً با تغییرات در سیستم برق هماهنگ شود .نیروگاه برق زمینگرمایی میتواند تنظیمات ،عدم تعادل
انرژی یا انطباق با بار 2،ذخیره چرخشی و غیرچرخشی ،و ذخیره مكمل یا جایگزین را تأمین کند .برای مثال 8 ،مگاوات از 16
مگاوات ظرفیت زمینگرمایی نیروگاه پونا در هاوایی هم اکنون تنها برای تأمین خدمات کمكی برای حمایت از شبكه اختصاص
یافته است.
خروجی بعضی نیروگاههای زمینگرمایی میتوانند به صورت پلكانی در طول یک روز چندین بار باال و پایین شوند (به
حداقل  %10برق اسمی تا  %100آن برسند) [.]8

U.S. Energy Information Administration
following

1The
2load

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
12

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

ويرايش اول ،آبان 1393

دادههای جدید در زمینه توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در گزارش سال  1RENI21 2014دیده میشود .ظرفیت
نصبشده برق بادی به وضوح روند شتابداری را بهصورت نمایی از خود نشان میدهد ،با نرخ رشد ساالنهای معادل .]6[ %25

شکل( -)8 -1رشد برق توليدي انرژي بادي (گيگاوات) در سال هاي ]6[2000-2013

روند مشابهی از رشد نمایی هم برای برق خورشیدی فتوولتائیک در سال های  1995-2008گزارش شده است .در شكل
زیر ،رشد برق زمینگرمایی در همین دوره نشان داده شده است [.]6

شکل( -)9 -1روند رشد انرژي خورشيدي در مقايسه با زمين گرمايي[]6

2014: Global Status Report 2014; Renewable Energy Policy Network for the 21stCentury (REN21): Paris, France,

1Renewables

2014
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واضح است که زمینگرمایی تا سال  2007باالتر از انرژی خورشیدی و پس از آن خورشیدی باالتر از زمینگرمایی قرار
گرفته است .اینجا باید متذکر شویم که تقریباً تمام برق زمینگرمایی تا به حال از منابع هیدروترمال تأمین شده است و ظرفیت
ذکر شده برای انرژی خورشیدی نیز به ظرفیت نصب شده بر میگردد نه به برق واقعاً تولیدشده .آنچه باید به حساب آید ،مقدار
تولید شده الكتریسیته است .دادههای تولید ساالنه در جدول زیر برای منابع تجدیدپذیر مختلف آمده است .باد همیشه نمیوزد،
خورشید تنها در طول روز میتابد ،درحالی که تولید زمینگرمایی میتواند همه زمانها ادامه داشته باشد (به جز توقف تولید برای
مثال در طول عملیات تعمیر و نگهداری) .این امر بهوسیله فاکتور ظرفیت (درصد ساعات عملیاتی ساالنه) ،در جدول زیر نشان
داده شده است [.]6
جدول( -)5 -1مقايسه توليد برق جهاني توسط فناوريهاي تجديدپذير مختلف در ]6[2013
فناوري

ظرفيت نصبشده

دسترسي

توليد ساالنه

گیگاوات

%

تراوات ساعت در سال

%

%

برقآبي

1000

64/2

3680

74/9

42

زيستتوده

88

5/7

405

8/2

53

باد

318

20/4

585

11/9

21

زمينگرمايي

12

0/8

76

1/5

72

 PVخورشيدي

139

8/9

170

3/5

14

كل

1557

100

4916

100

-

تا امروز ،رشد زمینگرمایی بیشتر از منابع آب گرم سنتی بوده است .چنین منابعی در مكانهای خاصی پیدا میشوند که
سیال با دمای بسیار باال در عمق نسبتاً نزدیک به سطح ( 2-4کیلومتری) وجود دارد .چنین شرایطی در نواحی آتشفشانی یا
بعضی نواحی دیگر ،بسته به وضعیت تكتونیک صفحه وجود دارد .قابل انتظار است که توسعه برق زمینگرمایی با منابع سنتی
کم و بیش به رشد خطی خود ادامه دهد اما فناوریهای جدیدی برای فراهم کردن رشد نمایی زمینگرمایی پدید آمدهاند که
نقش مهمی در توسعه این انرژی بازی میکنند مانند فناوری سیستمهای  .EGSدر تحقیقی که توسط پنل بین دولتی تغییرات
آب و هوایی ( )IPCCانجام شد ،تخمین زده شده است که منحنی رشد برق زمینگرمایی از هم اکنون تا  2050چه شكلی
خواهد داشت .شكل زیر نتیجه بدست آمده را نشان میدهد [.]6
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شکل( -)10 -1ظرفيت زمين گرمايي نصب شده و توليد برق از سال  1995و پيش بيني براي دوره ]6[2010-2050

بعضی از منابع برق تجدیدپذیر (مخصوصا اقیانوسی ،فتوولتائیک خورشیدی ،بادی) متغیر هستند و فقط به صورت بخشی
قابلیت پراکندگی دارند :تولید ازاین منابع در صورت نیاز میتواند کاهش یابد اما حداکثر تولید بستگی به در دسترس بودن منبع
تجدیدپذیر دارد (مثل جریانهای جزر و مدی ،خورشید یا باد) .اگر تولید به خوبی با دفعات تقاضای باالی انرژی همبستگی
نداشته باشد و در ساعات تقاضای پیک نتوان از آن بهره برد ،نمیتوان روی دسترسی این چنین تجدیدپذیرهایی حساب کرد.
بهعالوه ،تغییرپذیری و پیشبینیپذیری بعضی از تجدیدپذیرها گنجایش/بار را در تولید قابل پراکندهسازی افزایش میدهد .در
بسیاری موارد ،تغییرپذیری و پیشبینیپذیری بخشی ،بهدلیل تنو جغرافیایی تا حدی از دست میرود  -تغییرات و اشتباههای
پیشبینی همیشه در یک زمان و در یک راستا اتفاق نمیافتند.
بههرحال ،یک چالش کلی برای بیشتر تجدیدپذیرها این است که منابع تجدیدپذیر وابسته به مكان هستند بنابراین برق
تجدیدپذیر تولیدشده بهصورت متمرکز ،ممكن است نیاز به انتقال در مسافتهای طوالنی و توسعه شبكه داشته باشد .منابع
تجدیدپذیر قابل پراکندهسازی (از جمله برق آبی ،بیوانرژی ،انرژی زمینگرمایی و  CSPدارای ذخیره گرمایی) میتوانند در
بسیاری موارد انعطافپذیری بیشتری برای سیستم بهمنظور یكپارچگی سایر منابع تجدیدپذیر فراهم کنند و معموالً ظرفیت
همیشگی مطمئن تری دارند [.]18
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جدول ( -)1-6خالصه خصوصيات يکپارچهساز براي يك مجموعه از فناوريهاي تجديدپذير []18

 -1-1-3اثرات محيط زيستي

در میان انرژیهایی که برای تأمین بار پایه مناسب هستند ،زمینگرمایی پایینترین اثرات (ردپای) کربنی را دارد .آلودگی
کربنی زمینگرمایی ( 396-59پوند بر مگاواتساعت) در مقایسه با ذغال سنگ ( 2200پوند بر مگاواتساعت) یا گاز طبیعی
( 861پوند بر مگاواتساعت) قابل چشمپوشی است .سوزاندن منابع زیستتوده هم در واقع ،دیاکسیدکربن بیشتری را نسبت به
سوختهای فسیلی وارد جو میکند .از آنجاییکه بیشتر این دیاکسیدکربن در هر حال رهاسازی میشود ،سخت است که
ردپای کربنی خالص زیستتوده را ارزیابی کنیم .برخالف ابهام موجود پیرامون آلودگیهای زیستتوده ،برق زمینگرمایی یک
مزیت کاهش کربن غیرقابلانكار در مقایسه با سوختهای فسیلی سنتی دارد.
نیروگاه برق زمینگرمایی مقدار مساحت کمتری از سطح زمین را در مقایسه با دیگر منابع انرژی اشغال میکند ،مخصوصاً
وقتی که با دیگر تجدیدپذیرها مقایسه شود .بر خالف خورشیدی ،باد و زیستتوده که برای جمع کردن انرژی پراکنده در وسعت
زیادی از زمین پیشبینی شدهاند ،زمینگرمایی منابع متمرکز زیرزمینی را استخراج میکند .طراحی این نیروگاه به معنی عدم نیاز
به سطح زمین گسترده برای تولید سطوح قابلتوجهی از انرژی است .مقالهای اخیراً تراکم زمین مورد استفاده در منابع انرژی
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مختلف را براساس فناوری مورد استفاده احتمالی در  2030تخمین زده است .استفاده تخمینی زمینگرمایی  7/5کیلومترمربع بر
تراوات ساعت در سال است که بهتر از ذغال سنگ با  ،9/7حرارت خورشیدی با  ،15/3گاز طبیعی با  ،18/6برق خورشیدی با
 ،36/9نفت با  ،44/7برق آبی با  54و باد با  72/1و زیستتوده با  543/4میباشد [.]8
انرژی زمینگرمایی نرخ آلودگی بسیار پایینی دارد مخصوصاً وقتی با سوختهای فسیلی مقایسه شود که مستقیماً منبع اصلی
را میسوزانند .نیروگاههای دومداره که بیشتر انرژی زمینگرمایی را تولید میکنند ،آلودگی گازهای گلخانهای نزدیک به صفر و
حداقل آلودگی ذرات معلق را دارند .با درنظرگرفتن آلودگیهای چرخه عمر ،نیروگاههای زمینگرمایی دومداره یكی از پاكترین
اشكال انرژی هستند .نیروگاههای سنتی (فلش و بخار) هم بهبود قابلتوجهی نسبت به ذغال سنگ و گاز طبیعی داشتهاند،
همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول( -)7 -1سطح آلودگي تخمين زده شده نيروگاهها[]6
[پوند بر مگاواتساعت]

بخاري

فلش

دومداره

گاز طبيعي

ذغال سنگ

دياكسيدكربن

59/82

396/3

-

861/1

2200

CH4

0/0000

0/0000

-

0/0168

0/2523

PM2/5

-

-

-

0/1100

0/5900

PM10

-

-

-

0/1200

0/7200

SO2

0/0002

0/3500

-

0/0043

18/75

N2O

0/0000

0/0000

-

0/0017

0/0367
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شکل ( -)1-11كاهش تغييرات آبوهوايي و كاهش اثرات محيط زيست و سالمت براي انرژيهاي مختلف [.]18
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شکل( -)12 -1ميزان انتشار گازها در منابع انرژي مختلف []5

اثرات محیط زیستی زمینگرمایی بسته به محل قرارگیری سایت فرق میکند و وابستگی زیادی با حوضچه خروج سیال و
فناوریهای استفادهشده برای کاهش آلودگی آن دارد .تولید انرژی زمینگرمایی در ایتالیا از سالهای ابتدایی قرن بیستم و در
ناحیه لدرللو 1آغاز گردید .منطقه مونت آمیاتا 2یک ناحیه آتشفشانی خاموش در جنوب منطقه توسكانی ایتالیاست .اکتشاف منابع
زمینگرمایی در این ناحیه به سال  1960برمیگردد .در سالهای دهه  1990یک چاه زمینگرمایی با آنتالپی باال در عمق -2/5
 4کیلومتری زمین با دمای  350-300درجه سانتیگراد و فشاری معادل  20مگاپاسكال کشف شد که پتانسیل باالیی برای
تولید برق داشت .این حوزه زمینگرمایی غالبا هیدروترمال با دمای باالست .در حال حاضر  4نیروگاه فعال زمینگرمایی در آن
وجود دارد:
 یک واحد در سایت بگنور3که ناحیهای حدود  5کیلومترمربع را با  7چاه تولیدی و  4چاه تزریقی شامل میشود.  3واحد در سایت پیانكاستاگ نایو4که حدود  25کیلومترمربع و  19چاه تولیدی و  11چاه تزریقی را دربرمیگیرد.از این  4نیروگاه ،واحد واقع در بگنور از نو سیكل ترکیبی آنی است و بقیه آن ها از نو بخاری که اب همراه آن در ابتدای
مسیر جدا میشود.

1

Larderello
Mount Amiata
3
Bagnore
4
Piancastagnaio
2
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در تحقیقی که براوی و باسوسی ( )2013در این ناحیه انجام دادند ،مشخص شد که برق تولیدشده از زمین گرمایی در این
ناحیه را نمی توان در شمار انرژی های بدون انتشار کربن قرار داد .در حقیقت ،وضعیت طبقات زمین ،سیستم زمینگرمایی و
خصوصیات چاهها بر انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش زمین توسط زمینگرمایی اثر میگذارد .منطقاً میتوان بحث کرد که
شكافهای ایجادشده به واسطه چاههای زمینگرمایی برای رسیدن به عمق  3500متری با قطر  30اینچ در سطح و  8/5اینچ
در سر چاه ،جریان سیالهای زمینگرمایی و دیاکسیدکربن به سطح را بهصورت غیرعادی افزایش می دهد .در حوزه مونت
آمیاتا ،فرایند اکتشاف زمینگرمایی فرایند تولید دیاکسیدکربن طبیعی را افزایش میدهد .در ناحیه دیگر ممكن است این طور
نباشد .در واقع فناوریهایی که قابلیت کافی برای حداقل کردن اثرات محیط زیستی و درعینحال حداکثر کردن تولید برق دارند
در این ناحیه مورداستفاده قرار نمیگیرند .با بهبود فناوریها برای تولید برق زمینگرمایی و استفاده از نیروگاههای دومداره به
جای سیكل ترکیبی یگانه یا استفاده از فناوریهای ترمیمی برای نیروگاههای موجود میتوان این امر را کنترل کرد [.]24
بیشترین آلودگی مرتبط با زمینگرمایی مربوط به هیدروژن سولفید است که وقتی به اتمسفر رها میشود تبدیل به دی-
اکسیدگوگرد و سولفوریکاسید میشود .هیدروژنسولفید یک عنصر سیستمهای آتشفشانی و زمینگرمایی است .امروزه سیستم-
های کاهش سولفید به طور گستردهای در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند و کارایی بیش از  99%/9در تصفیه این ماده از
خود نشان دادهاند .از طریق چنین سیستمهایی ،هیدروژنسولفید به سولفور تبدیل میشود که میتوان از آن برای تقویت و
اصالح زمینها بهره برد [.]8
در سناریویی که  1ETPدر سال  2010ارائه داده است ،با فرض اینكه تمام نیروگاههای زمینگرمایی چرخه بسته باشند و
اضافه تولید زمینگرمایی جایگزین سوختهای فسیلی شود ،انتظار میرود که  1400ترا وات برق زمینگرمایی تولیدشده تا
 ،2050بتواند ساالنه حدود  760مگا-تن حذف دیاکسیدکربن را در پی داشته باشد [.]9

IEA publication: Energy Technology Perspectives

1The
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شکل( -)13 -1كاهش آلودگي دي اكسيد كربن از طريق برق زمينگرمايي تا سال .]9[ 2050

گرمایش و سرمایش حدود  %43از مصرف نهایی انرژی در اروپا را به خود اختصاص میدهد ،چه در بخش خانگی و چه
صنعتی .بنابراین ،بزرگترین مصرفکننده نهایی است .اکثریت گرمایش امروزه از طریق مصرف ترکیبی از سوختهای فسیلی
انجام میشود در حالی که سرمایش از طریق فرآیندهای الكتریكی انجام میشود ،بنابراین ،وابستگی شدیدی به ذغال سنگ و
گاز دارد .این دلیلی است که سیستم گرمایش و سرمایش کنونی نه تنها هزینه واردات سوختهای فسیلی را در اروپا باال برده
است ،بلكه همچنین نقش اصلی را در افزایش آلودگی گازهای گلخانهای در اروپا دارد.
تغییر به سوی منابع انرژی بدون کربن و محلی برای رسیدن به هدف کاهش گازهای گلخانهای به میزان  95-80%در
سال 2050ضروری است .بر این اساس ،استفاده از گرمایش و سرمایش تجدیدپذیر ،مخصوصاً بهطریقه زمینگرمایی ،برای
حذف کربن ضروری است [.]3
شماری دیگر از مزایای محیطزیستی زمینگرمایی عبارتند از:
 اثرات کربنی کمی که ضررهای پایدار اندکی ،بر جای میگذارد.
 اختالل و اتالف کمی در ساخت سایتها رخ میدهد.
 حداقل اثرات بصری ساختمانها ،برجهای خنککننده و لولهکشیها بر محیط.
 تزریق مجدد سیال زمینگرمایی به حوضچه (چشمه) اصلی سبب آلودگی آبهای زیرزمینی نمیشود.
 حفار هیدرولیک با پیروی از قوانین محیطزیستی ،از  %99آب و مواد شیمیایی بیخطر استفاده می کند.
 میكرو ارتعاشهای ناخواسته ایجادشده در طی فرایند تزریق مجدد کامالً قابل نظارت و کنترل هستند [.]4
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 -1-1-4فرصت هاي شغلي و توسعه اقتصادي

استفاده از منابع انرژی زمینگرمایی میتواند فرصتهای توسعه اقتصادی را برای کشورها در قالب مالیات ها ،حق
امتیازها ،صادرات فناوری ،و اشتغال زایی در پی داشته باشد [.]5
حق امتياز ،ماليات دارايي و درآمدهاي اجاره :برق زمینگرمایی شماری مزایای اقتصادی مستقیم دارد که برای سایر
فناوریهای تجدیدپذیر وجود ندارد .برای مثال ،در کشور آمریكا بر خالف باد و خورشید ،نیروگاههای زمینگرمایی حقامتیازهای
ایالتی یا فدرال و مبالغ کالنی مالیات دارایی پرداخت میکنند که برای نواحی روستایی که این نیروگاهها در آنجا قرار دارند،
محلی برای کسب درآمد است .انرژی خورشیدی از مالیات معاف است و مبناهای مالیاتی را در این نواحی جابهجا میکند .به
عالوه منابع زمینگرمایی کامالً اجارهای هستند .همچنین زمینهای ایالتی درآمدهای اضافی از توسعه زمینگرمایی کسب می-
کنند .نیمی از نیروگاههای زمینگرمایی در زمینهای عمومی قرار دارند که سبب افزایش درآمد برای آن ایالت یا استان میشوند
[.]11
ايجاد اشتغال :در  3000-2500 ،2013شغل مستقیماً مربوط به برق زمینگرمایی در  28کشور عضو اتحادیه اروپا
وجود داشت .شغلهای مربوطه میتوانند به چندین نو مختلف شكسته شوند :از مهندسی ،حفاری و کارگران نیروگاههای
تجهیزات تا مدیران پروژه .برق زمینگرمایی همچنین شغلهای غیرمستقیمی نیز ایجاد میکند مانند تأمینکنندگان مواد اولیه و
مشاغل مرتبط با آنها.
تولید برق زمینگرمایی ،تنوعی از مشاغل را در طول دوره عمر خود در بر میگیرد .مشاوران و دانشمندان زمینشناس اکتشاف-
های اولیه را انجام می دهند؛ مهندسان حفاری و تیمهای ساخت ،تسهیالت را توسعه میدهند؛ و نهایتاً کارکنان عملیات و
نگهداری نیروگاه را راه میاندازند .این گامها و بسیاری دیگر در فرایند ،موقعیتهای شغلی حرفهای و با کیفیتی را ایجاد میکند
[ .]8بعضی از حوزههای اصلی در صنعت برق زمینگرمایی که میتواند اثر قابل مالحظهای بر فعالیتهای اقتصادی و ایجاد
اشتغال بگذارد ،عبارتند از:
 تأمینکنندگان تجهیزات مكانیكی و مواد اولیه خام
 مشاوران و پیمانكارانی که به دنبال جستجوی منابع زمینگرمایی هستند.
 شرکتهای حفاری و تأمینکنندگان خدمات حوضچهها (چشمهها)
 خدمات محیطزیستی مدیریتکننده جوازها و نمونهگیری
 توسعهدهندگان زمینگرمایی ،توسعه پروژههای مربوطه ،ساخت ،امنیت و ...
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 اپراتورهای نیروگاه برق و کارکنان نگهداری
 دانشمندان برای توسعه تحقیقات و پیشرفتها [.]4
عالوه بر شغلهایی که به طور مستقیم ایجاد میشوند ،توسعه زمینگرمایی افزایش غیرمستقیمی در اشتغال در صنایع
مختلفی که خدمات اکتشاف و استخراج ،ساخت و عملیات و نگهداری ارائه میدهند ،پدید میآورد .مثالهایی از این مشاغل
عبارتند از :کارکنان خدمات تجهیزات ،نگهبانان ،وکال و قانونگذاران دولتی.
همانطور که جدول 8-1نشان میدهد زمینگرمایی شغلهای بیشتری را بهازای هر مگاوات نسبت به گاز طبیعی پدید
میآورد [.]8
جدول( -)8 -1ايجاد شغل رقابتي []8
كاركنان ساخت

كاركنان عمليات و نگهداري

مجموع كاركنان براي ظرفيت

منبع برق

(شغل/مگاوات)

(شغل/مگاوات)

 500مگاوات (فرد در سال)

زمينگرمايي

4/0

1/7

27/050

گاز طبيعي

1/0

0/1

2/460

مثالهایی از مشاغل ایجاد شده در هر گام توسعه زمینگرمایی:
 مرحله نوپایی :باستانشناسان ،آبشناسان ،زیستشناسان حیات وحش ،زمینشناسان ،وکال ،انجمنها و سازمانهای
محیطزیستی
 مرحله اکتشاف و استخراج :زمینشناسان ،ژئوشیمیستها ،ژئوفیزیکدانها ،متخصصان سیستمهای اطالعات
جغرافیایی ،حفاران اکتشاف ،مهندسان ،تحلیلگران نمونه ،مشاوران ،کارکنان مدیریتی ،کارکنان دفتری.
 مرحله حفاری امكانسنجی (یک مرحله پیش از حفاری اصلی) :مهندسان حفار ،مدیران سایت ،متخصصان گل
حفاری ،کارکنان حفاری سیال ،کارکنان سیمانکاری ،تیم تعقیب ،انتقال دکل حفاری ،انتقال سوخت ،جوشكاران،
مدیران ایمنی
 مرحله حفاری و ساخت :مهندسان ،طراحان نیروگاه ،بازرسان اسناد ،مدیران پروژه ،حامیان مدیریتی ،مدیران ایمنی،
جوشكاران ،آهنگران ،بتنریزان ،ماشینهای مونتاژ ،کارکنان بازرسی
 مرحله عملیات و نگهداری :مدیران نیروگاه ،مهندسان ،تكنسینها ،کاربران سایت ،تعمیر و خدمات [.]8
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تعداد کل شغلهای زمینگرمایی تخمین زده شده در  10000 ،2013شغل است .بر پایه پروژههای تحت توسعه و تحت
سرمایهگذاری و همچنین ظرفیت نصب شده ،ایجاد اشتغال تا سال  2020در کشورهای ایتالیا ،مجارستان ،یونان ،پرتغال،
فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،انگلستان ،ایسلند ،ترکیه ،بلژیک ،اسلواکی ،و سوئیس مورد انتظار است .تا سال  ،2030بیش از 100000
نفر بایستی در این بخش استخدام شده باشند.
در طی چند سال گذشته ،ظرفیتهای نصبشده جدید اندك ،سبب تمرکز شغلها در ( O&Mعملیات و نگهداری) شده است
که بهطورمعمول کارگران کمی نیاز دارد .توسعه تعداد زیادی از پروژههای جدید میتواند سبب شكوفایی حقیقی در فعالیتهای
حساس به کارگر مانند استخراج ،حفاری ،ساخت ،و تولید شود [.]4

شکل ( -)14 -1نسبت اشتغال فعلي و آينده پروژههاي زمينگرمايي []4

وضعيت اشتغالزايي در مقايسه با ساير تجديدپذيرها :استقرار انرژی تجدیدپذیر از تغییرات منطقهای ،بازآرایی صنعت،
رقابت روبهرشد ،پیشرفتهای فناوری ،فرایندهای تولیدی و اثرات ریاضت و عدماطمینان سیاستها نیز متأثر می شود .زمینة
سیاستگذاری بسیار حیاتی است .درحالیکه تناسب ابزارهای سیاسی مختلف بسته به وضعیت یک کشور فرق میکند ،پایداری
چارچوب سیاسی یک امر کلیدی است .عدماطمینان یا تغییرات پیاپی برای ایجاد اشتغال یک معضل اساسی است .بهعالوه،
کمبود مهارت نیز میتواند بهعنوان یک مانع اصلی در استقرار انرژی تجدیدپذیر و به تبع ،استخدام مربوط به آن ،عمل کند
[.]17
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شکل ( -)1-15استخدام انرژيهاي تجديدپذير براساس فناوري []17

کمبود مهارتی ،درحالحاضر ،گلوگاههایی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر هستند .براساس پیمایشی که اتحادیه بینالمللی انرژی
تجدیدپذیر 1انجام داده است ،کارفرمایان در بسیاری از کشورها ،شماری از جایگاههای شغلی انرژیهای تجدیدپذیر را که ‹به
سختی پر میشوند› تعیین کردهاند (.)2011 ،ILO
بهطورخاص در زمینة انرژی باد ،گزارشی اخیراً اعالم کرد که درحالحاضر ساالنه کمبود  7000پرسنل شایسته در بخش انرژی
بادی اروپا وجود دارد (پلت فرم فناوری انرژی بادی اروپا .)2013 2،این مقدار تا سال  2030تقریباً دو برابر شده و به  15000نفر
میرسد علیرغم اینكه تعداد فارغالتحصیالن مرتبط با این حوزه افزایش مییابد .همراستا با گزارش اتحادیه  78% ،RENبنگاه-
های پیمایششده پیدا کردن کارکنان مناسب را سخت و خیلی سخت برآورد کردهاند [.]17

جدول ( -)1-9جايگاههاي شغلي انرژي تجديدپذير كه ‹سخت پر ميشوند› [.]17

بخش

جایگاه شغلی

انرژی باد

توسعه دهندگان پروژه ،تكنسین های خدمات ،تحلیلگر داده ،مهندسان برق ،کامپیوتر ،مكانیک
و ساخت

Alliance

1REN

2

TPWind
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بخش

جایگاه شغلی

انرژی خورشیدی

نصب کنندگان و نگه دارندگان سیستم های گرمایی خورشیدی و فتوولتائیک ،بازرسان ساخت

برق آبی

مهندسان برق و عملیات و نگهداری ،تكنسین ها ،کارگران حرفه ای این حوزه ،متخصصان
توسعه پایدار

زمین گرمایی

مهندسان زمین گرمایی ،آموزش دهندگان حرفه ای

بیو انرژی

مهندسان طراحی و تحقیق و توسعه ،تكنسین های خدمات ،آموزش دهندگان حرفه ای

شکل ( -)16 -1مقايسه درصد اشتغال ايجادشده براي انرژيهاي مختلف []14

مشاغل محلي :از آنجایی که فناوریهای زمینگرمایی ،خاص محل قرارگیری سایت (زمینشناسی در نقاط مختلف ،با هم
تفاوت دارد و دانش نسبت به شرایط محلی ضروری است) و حساس به سرمایه است ،نیازهای مربوط به استخراج ،توسعه منابع،
ساخت و  O&Mتوسط نیروی کار محلی پوشش داده میشود .در زمینه تولید ،بر اساس اینكه صنایع تولیدی و تجهیزات خاص
در کدام نقاط قرار گرفتهاند ،مشاغلی بهصورت بینالمللی میتواند ایجاد شود [.]4
به طور کلی ،بیشتر مشاغل زمینگرمایی ،در جوامع محلی ایجاد میشوند که چالشهای خاص خود را دارند .چنین جوامعی
معموالً با نرخهای بیكاری باالیی دست به گریبان هستند که از متوسط ملی خیلی باالتر است .اشتغال فصلی هم امری معمول
در بسیاری از نواحی محلی است .از آنجایی که توسعهدهندگان زمینگرمایی با خریداران انرژی ،مذاکرات بلندمدت انجام می-
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دهند ،بسیاری از این مشاغل تا دههها باقی خواهند ماند .توسعه منابع زمینگرمایی در نواحی محلی ،وسیلهای برای تحصیل و
آموزش و استخدام در جوامع محلی است و به عالوه باعث افزایش تنو و پایداری اقتصاد محلی خواهد شد [.]8
هزينه مستمر كم :هنگامیکه هزینههای چرخه عمر یک نیروگاه محاسبه میشود ،برق زمینگرمایی درجهای از مزایای
اقتصادی را در مقایسه با دیگر گزینههای بار پایه دارد .بر خالف منابع فسیلی و زیستتوده ،برق زمینگرمایی حداقل هزینههای
مستمر را دارد .گزارش اخیر ارائه شده توسط وزارت اطالعات انرژی آمریكا ( )IEAهزینه تراز شده برای هر مگاوات ساعت
منابع مختلف انرژی را ارائه کرده است .متوسط هزینه ترازشده برای زمینگرمایی ( 89/60دالر در هر مگاوات ساعت) بهطور
قابل مالحظهای کمتر از انرژیهای ذغال سنگ ،هستهای و زیستتوده است [.]8

 -1-1-5افزايش امنيت انرژي

از مجمو آنچه که تا به اینجا در مورد انرژی زمینگرمایی گفته شد ،میتوان به نقش مهم آن در افزایش امنیت انرژی پی
برد .برای بررسی دقیقتر این امر ،جایگاه انرژی زمینگرمایی را در هر یک از ابعاد ذکرشده برای امنیت انرژی مشخص می-
کنیم:
 قابليت دستيابي داشتن 1:این بعد ناظر به ویژگی پایانپذیری منابع است .بعضی انرژیها بهگونهای هستند که بشر
تنها یکبار میتواند از آنها استفاده کند یا ذخائر آنها در صورت مصرف کاهش مییابند .انرژی زمینگرمایی از
منبعی پایدار نشأت میگیرد و از آنجایی که بهرهبرداری از آن با کمترین آسیب به محیط ممكن است ،بر اساس بعضی
تخمینها هر منبع زمینگرمایی که برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیرد ،بین  100تا  300سال قابلاستفاده
است .این در حالی است که روز به روز با پیشرفت و توسعه فناوریها در حوزه زمینگرمایی ،بهرهبرداری بهینه از این
منابع و فناوریهای احیای این منابع در صورت لزوم ،بیش از پیش محقق میشود.
 در دسترس بودن 2:این بعد اشاره به اهمیت وجود جریان مداومی از انرژی دارد .منابع انرژی و مصارف در نقاط
مختلف متفاوت هستند .در حال حاضر با وجود اضافه شدن ساالنه ذخایر انرژیهای فسیلی در جهان ،مصرف مجمو
این انرژیها از ذخائر کشف شده جدید بیشتر است .هرچه به پایان عمر این منابع نزدیک میشویم به مرور قابلیت
ارائه جریان مداوم انرژی اهمیت بیشتری مییابد .انرژی زمین گرمایی در صورتی که برای تولید برق استفاده شود،
1Availability
2Accessibility
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میتواند با فراهم کردن جریان بار پایه در شبكه برق ،امنیتی نسبی در این زمینه برقرار کند .مطمئناً با پیشرفت
فناوریهایی که سطح بهینه بهرهبرداری از منابع انرژی زمینگرمایی را ممكن میسازند ،سهم این منابع در تولید برق
بیشتر هم خواهد شد .در صورت استفاده مستقیم از منابع با دمای پایین زمینگرمایی به عنوان انرژی الزم جهت
سرمایش و گرمایش ،میتوان از طرفی از انرژیهای فسیلی محدود برای اهداف مهمتر استفاده کرد و سرعت اتمام
این منابع را کاهش داد و از طرف دیگر جریان مداوم انرژی را برای مصرفکنندگان نهایی فراهم کرد.
 تنوعسازي 1:یكی از اهداف مهم برای تمامی کشورها تنو سبد انرژی و کاهش وابستگی به نو خاصی از انرژی یا
نقطه تأمین انرژی خاصی در جهان است .کشورهای مصرفکننده انرژی در پی تنو بخشی به منابع تأمین انرژی خود
هستند حتی اگر این منابع به درصد کمی در نقاط متنو قابلدستیابی باشند .کشورهای تولیدکننده و مخصوصاً
کشورهای تولیدکننده انرژیهای فسیلی نیز با نزدیک شدن به پایان عمر این منابع ،در پی جایگزین کردن هر دو
دسته انرژیهای صادراتی و مورد استفاده داخلی هستند تا حداقل تبدیل به مصرفکننده عمده انرژی نگردند .انرژی
زمین گرمایی این ویژگی منحصر به فرد را دارد که در درون مرزهای کشور وجود دارد و با دارابودن باالترین پتانسیل
در میان انرژیهای تجدیدپذیر منبعی قابلاطمینان و بادوام در سبد انرژی کشورها خواهد بود .درصد بهرهبرداری و
سهم این انرژی در سبد انرژی با توسعه فناوری و توسعه استفاده از آن افزایش خواهد یافت.
 قابلپرداخت بودن 2:این بعد تلویحاً به این موضو اشاره دارد که قیمتگذاری منابع فسیلی و پایانپذیر ،نقشی
اساسی در حرکت به سوی تحقیق و توسعه بیشتر برای فناوریهای جدید و انرژیهای نو دارد .هرچه از عمر منابع
فسیلی بیشتر میگذرد ،هزینه استخراج و قیمت فروش آنها باال میرود .در صفحات قبل ،این موضو به طور خاص
برای گاز طبیعی مطرح شد و گفته شد که به تدریج تا کمتر از  30سال آینده ،قیمت استفاده از انرژی زمینگرمایی به
مراتب کمتر از گاز طبیعی خواهد بود .این امر هم به دلیل مكانیزم قیمتگذاری گاز طبیعی و هم به دلیل هزینههای
حذف انتشار گازهای گلخانهای و به خصوص دیاکسیدکربن در استفاده از گاز طبیعی ،رخ خواهد داد .ضمن اینكه در
مقایسه با سایر انرژیهای تجدیدپذیر ،هزینه مستمر بهرهبرداری و نگهداری نیروگاه زمینگرمایی نسبت به سایر
انرژیهای نو بسیار کمتر است و پس از سرمایهگذاری اولیه الزم برای احداث آن ،هزینه عملیات و نگهداری چندان
باالیی نخواهد داشت.

1Diversification
2Affordability
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 قابلقبول بودن 1:این بعد اشاره به جنبههای زیستمحیطی و اجتماعی استفاده از انرژی دارد .در زمینه محیط زیست
مهمترین مسئله ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اهداف آب و هوایی کشورها است .انرژی زمینگرمایی کمترین
اثرات بصری و آب و هوایی و محیطزیستی را داراست .میزان انتشار گازهای گلخانهای آن کامالً قابلچشمپوشی و در
مورد نیروگاههای چرخه بسته نزدیک به صفر است .با گسترش استفاده از این نیروگاهها اهداف مهم جهانی در زمینه
کاهش دیاکسیدکربن قابلدستیابی میشود .تنها آلودگی عمده زمینگرمایی مربوط به هیدروژن سولفید است که آن
هم با فناوریهای موجود در زمینه تصفیه این عنصر شیمیایی کامالً قابل کنترل است .حتی در مقایسه با انرژیهای
تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از نظر زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه برق و در مقایسه با زیستتوده از نظر آلودگی
گازهای گلخانهای مزیت غیر قابلانكاری دارد.
 -1-1-6بازار جهاني و منطقه اي زمين گرمايي

تا آگوست سال  11765 ،2013مگاوات برق زمین گرمایی (خالص) در سطح جهان عملیاتی شده است؛ بهعالوه صدها
مگاوات دیگر که در مراحل نهایی ساخت به سر میبرند .تا پایان  ،2013انتظار میرود بازار زمینگرمایی به ظرفیت 12000
مگاوات دست پیدا کند .با نگاهی دقیقتر به پروژههای خط لوله ،با اضافه شدن هر ساله صدها مگاوات برق زمینگرمایی
عملیاتیشده ،ظرفیت جهانی تا پایان این دهه می تواند به  14000مگاوات و هزارها مگاوات دیگر ،دست یابد.
در حال حاضر 11766 ،مگاوات ظرفیت برنامهریزیشده برق زمینگرمایی در مراحل اولیه توسعه یا ساخت در  70کشور و
قلمرو در سراسر جهان وجود دارد .بهعالوه ،توسعهدهندگان بهطور فعال ،درگیر توسعه  27گیگاوات از منایع زمینگرمایی در
سطح جهاناند .در سال  ،2013شماری از اولین پروژههای سیستمهای  EGSالكتریسیته را برای شبكههای استرالیا و آمریكا
فراهم کردند.
بیش از  1741مگاوات برق زمینگرمایی در حال ساخت است .این ظرفیتهای پتانسیل اضافی در  12کشور در نقاط
مختلف جهان واقع شدهاند .سازمان  ،GEAبیش از  674پروژه توسعه برق زمینگرمایی در سطح جهان را شناسایی کرده است
که این پروژه ها در مراحل مختلفی از فاز شناسایی تا آخرین مراحل توسعه قرار دارند .کشورهایی مثل اوگاندا ،فرانسه ،تانزانیا،
شیلی و روآندا پروژههای زمینگرمایی در حال ساخت یا در حال گذراندن آخرین گامهای توسعهای دارند و اولین نیروگاههای
برق زمینگرماییشان را تا چند سال پیشرو به مرحله عملیاتی میرسانند .براساس مگاواتهای در حال ساخت ،اندونزی با 425

1Acceptability
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مگاوات پیشرو است و توسط کنیا با  296مگاوات برق زمینگرمایی در حال ساخت تعقیب میشود .شماری دیگر از کشورهای
قابل اشاره عبارتند از فیلیپین با  110مگاوات ،ایسلند با  260مگاوات ،نیوزیلند با  166مگاوات و آمریكا با  178مگاوات برق
زمینگرمایی در حال ساخت .آلمان دومین تعقیبکننده آمریكا با بیشترین نیروگاههای برق جدید در حال ساخت یعنی  8نیروگاه
و  47مگاوات است .به هر حال ،آنها پروژههای کوچكتریاند که هر یک بین 6-1مگاوات هستند [.]15
تخمین زده میشود که تولید برق زمینگرمایی  76تراوات ساعت یعنی ،کمی کمتر از نصف کل خروجی نهایی زمینگرمایی
باشد و  91تراوات ساعت هم برای کاربرد مستقیم به مصرف برسد .بعضی از نیروگاههای زمینگرمایی هر دو نو برق و گرما را
برای کاربردهای مختلف گرمایی تولید میکنند.
حداقل  530مگاوات از ظرفیت تولیدی نیروگاههای جدید در سال  2013در شبكه قرار گرفت که ظرفیت جهانی کل را به 12
گیگاوات رساند .با احتساب جایگزینی بعضی واحدهای موجود ،افزایش خالص در ظرفیت جهانی کل حداقل  465مگاوات بوده
است .این رشد  4درصدی در ظرفیت تجمعی با رشد  3درصدی ساالنه دو سال ( )2012-2010قابل مقایسه است .کشورهایی
که ظرفیتهای جدیدی در  2013اضافه کردند عبارتند از نیوزیلند ،ترکیه ،ایاالت متحده ،کنیا ،مكزیک ،فیلیپین ،آلمان ،ایتالیا و
استرالیا .در پایان سال  ،2013کشورهایی که بزرگترین سهم را در ایجاد ظرفیت برق زمینگرمایی داشتند ،عبارت بوده اند از:
ایاالت متحده ( 3/4گیگاوات) ،فیلیپین ( 1/9گیگاوات) ،اندونزی ( 1/3گیگاوات) ،مكزیک ( 1/0گیگاوات) ،ایتالیا ( 0/9گیگاوات)،
نیوزیلند ( 0/9گیگاوات) ،ایسلند ( 0/7گیگاوات) و ژاپن ( 0/5گیگاوات).
با افزایش وابستگی به منابع متنو تجدیدپذیر ،مانند برق فتوولتائیک خورشیدی و بادی ،عالقمندیها به پتانسیل برق زمین-
گرمایی برای فراهم کردن برق متعادل و قابلیت ذخیره تجدیدپذیر افزایش یافته است .الزم به ذکر است که برق زمینگرمایی
میتواند براساس انعطافپذیری ،بهخصوص در مكانهایی که نیاز روبهرشدی برای متعادلسازی منابع و همزمان پتانسیل
زمینگرمایی وجود دارد ،طراحی شود.
استفاده مستقیم از زمینگرمایی در طی سال  ،2013با افزایش ظرفیتی که دست کم در کشورهای اروپایی رخ داد ،به رشد خود
ادامه داد .تخمین زده میشود که استفاده مستقیم از زمینگرمایی در سال  2013بین  280تا  375پتاژول با متوسط  328پتاژول
(معادل  91تراوات ساعت) بوده است .این دامنه گسترده منعكسکننده دادههای گسترده متغیر کشور چین است که یک استفاده
کننده اصلی زمینگرمایی برای اهداف گرمایی است [.]19

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

30
ويرايش اول ،آبان 1393

شکل ( -)1-17ظرفيت برق زمين گرمايي و مقادير اضافه تر آن 10 .كشور برتر و بقيه كشورهاي جهان.]19[ 2013 ،

ظرفیت جهانی برق زمینگرمایی تا اواسط  2014هنوز در حد بیش از  12/1گیگاوات باقی مانده است .درحالیکه رشد زمین-
گرمایی آمریكا آهسته شده است ،اقتصادهای نوظهور در شرق آفریقا ،آمریكای مرکزی ،حوزه دریای کارائیب و اقیانوسیه
شماری از سریعترین رشدهای زمینگرمایی را در بین ملل جهان داشتهاند .همه این ملتهای درحالتوسعه نزدیک به 730
سایت و  12/1گیگاوات پتانسیل برق هستند .از این  12/1گیگاوات 1/6 ،گیگاوات آن زیرساخت است .تصویری از ظرفیت
توسعه و در حال اجرای زمینگرمایی به تفكیک در شكل  18-1نشان داده شده است.
موضو مهمتر این است که نزدیک به  80کشور در حال توسعه منابع زمینگرمایی هستند که مجاور حلقه آتش اقیانوس
آرام یا شكاف شرق آفریقا هستند .در کل ،تخمین زده میشود که این بازار به نزدیک  9میلیارد دالر تا سال  2019برسد [.]10
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شکل ( -)18 -1ظرفيت در حال توسعه و در حال اجراي زمين گرمايي براساس منطقه [.]10

بازارهاي مناطق مختلف جهان :آنچه در پی میآید خالصهای از اقدامات فعلی و برنامههای آتی مناطق مختلف جهان در حوزه
برق زمینگرمایی است.
 خاورمیانه و آفریقا :بخشهایی از خاورمیانه مانند ترکیه و شرق آفریقا ،منابع زمینگرمایی تضمینشده زیادی دارند .به
هرحال ،بسیاری از کشورهای این منطقه به تازگی شرو به توسعه اولین پروژه هایشان کردهاند و درگیر پیدا کردن
تعادل مناسبی بین قوانین ،قواعد و محركهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذار جهت سرمایهگذاری اولیه بر روی
پروژههای توسعهایشان هستند .اگرچه این چیز غیرمعمولی برای بازارهای زمینگرمایی جدید نیست ،این امر سبب
کند شدن توسعه در بسیاری کشورهای آفریقایی شده است .همانطور که این کشورها چارچوب قانونگذاریشان را
تثبیت میکنند و در مورد منابع زمینگرماییشان بیشتر میآموزند ،مقدار قابلتوجهی توسعه زمینگرمایی در شرق
آفریقا و ترکیه برای دهه آینده انتظار میرود .بهعالوه ،آژانس آمریكایی توسعه بینالمللی ( )USAIDو کمیسیون
اتحاد آفریقا ( )AUCتفاهم نامه توسعه انرژی زمینگرمایی در شرق آفریقا را امضا کردهاند.
 اروپا :اروپا مقدار قابلتوجهی پروژههای زمینگرمایی را در حال توسعه دارد و  15پروژه واقعاً در حال ساخت هستند .به
استثنای ایسلند و ایتالیا ،این پروژهها معموالً کوچکتر از  10مگاوات هستند .برای مثال ،آلمان  8پروژه برق زمین-
گرمایی زیر ساخت دارد اما مجمو آنها تنها  47مگاوات است.
بهعالوه ،شماری از کشورهای اروپای شرقی شرو به اکتشاف منابع زمینگرماییشان کردهاند .رومانی یكی از اولین
ماشینهای سبز  Electrathermرا برای استفاده در منابع زمینگرمایی دارد .شرکت سهامی سرمایهگذاری بینالمللی
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چین قرارداد سرمایهگذاری برای یک نیروگاه کاغذ  451میلیون دالری با کرواسی امضا کرده است که شامل ساخت
یک نیروگاه برق زمینگرمایی است که برق نیروگاه را تأمین میکند.
گزارش جدیدی که امسال منتشر شد تخمین می زند که  6200مگاوات منبع زمین گرمایی بین دانوب و کوههای تاترا
نزدیک جمهوری چک و اسلواکی وجود دارد .در هر دوی این کشورها چشماندازهای زمینگرمایی در گامهای اولیه
توسعه هستند و در پی ساخت نیروگاههای زمینگرمایی در بلند مدتاند .یونان اخیراً  4حوزه زمینگرمایی را برای
اکتشاف باز کرده است و کار در اروپای غربی در پروژه های  EGSمتعدد در کشورهای هلند ،آلمان ،بریتانیا ،سوئیس و
ایرلند ادامه دارد.
 آمریكای مرکزی و جنوبی :بیشتر کارهای زمینگرمایی در آمریكای مرکزی و جنوبی در گامهای اولیه اکتشاف هستند.
دولتهایی مثل شیلی ،پرو ،و آرژانیتن بهسرعت زمینهای زمینگرمایی را برای اکتشاف آماده کردهاند .به هر حال،
بعضی پروژهها مانند آنهایی که در گواتماال و نیكاراگوئه هستند به گامهای میانی یا نهایی رسیدهاند و اولین حفاری-
های تولید یا تزریق به چاهها (چشمهها) در آنها صورت گرفته است .بسیاری از کشورهای این منطقه اهداف آبو-
هوایی بلندپروازانهای دارند و مقدار قابلتوجهی انرژی و منابع به توسعه زمینگرمایی اختصاص دادهاند .تهدیدهای
تغییر آب و هوایی همراه با امكان استقالل از انرژیهای فسیلی محرك قدرتمندی برای شرو توسعه سریع زمین-
گرمایی و تجدیدپذیرها در این ناحیه است.
 آمریكای شمالی :ایاالت متحده رهبر جهان در انرژی زمینگرمایی است .کالیفرنیا بهتنهایی ظرفیت نصبشدهای
بیشتر از کشورهای اندونزی و فیلیپین دارد .بر خالف پیشروی آمریكا در جهان در انرژی زمینگرمایی نصبشده،
توسعه آن در نیمه اول  2013در مقایسه با رشد سریع در  2011و  ،2012کمی کندتر است .ایاالت متحده و کانادا با
مالحظه تعدادی از قوانین و محدودیتهای ساختاری کار میکنند که سبب کندی توسعه زمینگرمایی شده است .در
کانادا ،لغو شدن پروژهها و آنچه که به نظر میرسد کشمكش برای بهدستآوردن توجه بیشتر برای منابعشان باشد،
مشكالت معمول هستند .مكزیک بر خالف همسایههای شمالیاش ،پروژههای زمینگرماییای دارد که بهصورت
پایدار روبهرشد هستند به نحوی که کمیسیون برق فدرال مكزیک ( )CFEبه اضافه کردن نیروگاههای برق متعدد
جدید به شبكه نزدیکتر میشود .علیرغم موانعی در آمریكا و کانادا ،پروژههای آمریكای شمالی ،در کل ،پیشرفت رو
به جلویی دارند.
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 آسیای جنوبی و آرام شرقی :جنوب شرقی اقیانوس آرام ،محل موجود برای نیروگاههای برق جدید و ظرفیت نصبشده
زمینگرمایی جدید هستند .این منطقه میزان قابل توجهی منابع زمینگرمایی تحت توسعه دارد 5209 .مگاوات در
مرحله خط لوله و  7206مگاوات منابع شناساییشده برای توسعه هستند .کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین به عنوان
دومین و سومین مقام دارای ظرفیت زمینگرمایی نصبشده رتبهبندی شدهاند و پیش از این ایاالت متحده را در رشد
جدید ،پشت سر گذاشتهاند 8 .پروژه در حال ساخت در این منطقه وجود دارد و  1136مگاوات دیگر که تا پایان این
دهه میتواند عملیاتی شود [.]15

اهميت براي كشورهاي درحالتوسعه :برق زمینگرمایی ارزش خاصی برای کشورهای با درآمد پایین یا متوسط دارد .حدود
نیمی از کشورهایی که هماکنون در حال توسعه برق زمینگرمایی هستند ،در شمار کشورهای نیازمند کمک بانک جهانی می
باشند .در ادامه بعضی اقدامات خاص توسعهای اخیر در چنین کشورهایی را از نظر میگذرانیم.
 آمریكای مرکزی :بر طبق گزارش آمریكای مرکزی و کارائیب بانک جهانی ،پتانسیل زمینگرمایی برای تولید برق در
آمریكای مرکزی بین  3000تا  13000مگاوات برای حدود  50سایت تخمین زده شده است .تا آگوست سال ، 2013
بانک سرمایهگذاری اروپایی تعهد کرده بود که  230میلیون دالر برای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در آمریكای
مرکزی از جمله برقآبی ،بادی ،زمینگرمایی و فتوولتائیک فراهم کند تا این پتانسیل را توسعه دهد.

شکل ( -)19 -1برق زمينگرمايي آمريکاي مركزي [.]10
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 آفریقای شرقی :آفریقای شرقی به دلیل وضعیت جغرافیایی کشورهایش ،ناحیهای با گرایش زیاد به توسعه زمینگرمایی
است .بهعالوه ،اقتصادهای آفریقای شرقی نیاز بزرگی به انرژی به عنوان بیرونبرنده آنها از گزینههای انرژی
غیرپایدار و گران فعلیشان و ایجاد زیرساخت های انرژی برای دستیابی به نیازهای جمعیتیشان دارند .کشورهای
اصلی عالقهمند به این حوزه عبارتند از کنیا ،اتیوپی ،جیبوتی ،روآندا ،تانزانیا و اوگاندا؛ به هرحال ،پروژههای زمین-
گرمایی در جاهای دیگری مثل جزایر کومور هم وجود دارند .بهعالوه ،کارهایی درمورد تعامالت منطقهای انجام شده
است که در آن انرژی میتواند بین کشورهای شرق آفریقا مبادله شود GEA .تخمین میزند که در حال حاضر این
منطقه ،حدود  250مگاوات ظرفیت عملیاتی دارد که بیشتر آن در کنیا متمرکز شده است .به هرحال ،از آنجایی که
شرق آفریقا یكی از مناطقی است که سریعترین رشدهای زمینگرمایی در جهان را دارد ،انتظار میرود که ظرفیت به -
طور قابل مالحظهای در دهه بعد رشد کند.

شکل( -)20 -1برق زمينگرمايي شرق آفريقا [.]10

 حوزه دریای کارائیب :بیشتر کشورهای کارائیب ،برای تأمین نیازهای انرژیشان به نفت گران وابستهاند و بنابراین،
هزینه برق فوقالعاده باالیی دارند .بانک جهانی اخیراً برق زمینگرمایی را بهعنوان راهكاری با پتانسیل  850مگاواتی
در این منطقه پیشنهاد کرده است .توسعه زمینگرمایی مخصوصاً در این منطقه بسیار ارزشمند است زیرا جزایر آن بر
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مرزهای صفحات قارهای واقع شدهاند .توسعه انرژی زمینگرمایی در حوزه کارائیب میتواند به کاهش قیمت انرژی،
کاهش وابستگی انرژی ،افزایش رقابتپذیری ،تشویق رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک کند و درعین حال منبع
خوبی برای بار پایه انرژی محسوب شود .بهعالوه ،پتانسیل زمینگرمایی کافی در ناحیه برای دستیابی این کشورها به
نیازهایشان و صادرات انرژی باقیمانده وجود دارد [.]10
3

بانک توسعه کارائیب ( ،)CDB1آژانس مشارکت بینالمللی ژاپن ( 2)JICAو بانک توسعه حوزه آمریكایی ()IDB

اخیراً موافقتنامه مشارکتی برای تشویق انرژی تجدیدپذیر در حوزه کارائیب امضا کردهاند .آنها برنامه دارند که منابع
انرژی را از طریق انرژی تجدیدپذیر و مخصوصاً زمینگرمایی تنو ببخشند.

شکل( -)21 -1پتانسيل برق زمينگرمايي كارآئيب [.]10

 آرام جنوبی :منطقه آرام جنوبی پیشرو توسعه ظرفیت است .اندونزی به تنهایی ظرفیت قابل توجهی را برای دستیابی به
نیازهایش برای برق جدید اعالم کرده است .تا دهه آینده ،آرام جنوبی نه تنها ناحیه پیشرو جهان در برق زمینگرمایی
خواهد بود بلكه ظرفیت عملیاتیای دو برابر آنچه اکنون دارد ،خواهد داشت [.]10
1The

Caribbean Development Bank
International Cooperation Agency
3Inter-American Development Bank
2Japan
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شکل( -)22 -1ظرفيت زمينگرمايي آرام جنوبي [.]10

سرمايههاي جهاني و مشوقها براي توسعه زمينگرمايي :گزارش ماه می  2013تأمین مالی انرژیهای نوی بلومبرگ،
تسهیالت  500میلیون دالری وام در گردش را پیشنهاد داده است که میتواند تأمین مالی قابل پرداختی برای یک پرتفولیوی
جهانی از پروژههای زمینگرمایی برای تعداد کمی از اولین حفاریهای اکتشافی چاههای عمیق باشد .بلومبرگ تخمین زده
است که یک شیوه تأمین مالی تجاری با استفاده از  %7هزینه سرمایه %17 ،نرخ تنزیل برای توسعهدهندگان دارد .با حمایت
بخش دولتی و حمایت  3/5درصدی بخش عمومی وامها نرخ تنزیل  14درصد خواهند داشت .در حالی که این نرخها باالست،
اما با توجه به کمبود قابل توجه دسترسی به تأمین مالی در اولین گامهای حفاری ،آنها میتوانند جذاب باشند .به عالوه،
بلومبرگ معتقد است که یک سرمایه  500میلیون دالری منجر به سرمایهگذاری جدید  9/6میلیارد دالری در پروژههای زمین-
گرمایی میشود .این سرمایه اولیه میتواند مستقیماً برای تأمین مالی حفاری  473مگاوات یک پرتفولیوی  24پروژهای به کار
رود .در نتیجه ،با احتساب منابع تأیید شدهای که میتواند  1927مگاوات دیگر را تسریع کند ،اثر کلی سرمایه به  2400مگاوات
میرسد.
تقریباً همزمان با گزارش بلومبرگ ،بانک جهانی یک برنامه توسعه زمینگرمایی جهانی را اعالم کرد ( )GGDPتا بهتر
به مدیریت و کاهش ریسک حفاریهای اکتشافی و کمک به توسعه برق زمینگرمایی در کشورهای توسعهیافته بپردازد .هدف
اولیه برنامه  GGDPبسیج  500میلیون دالری برای پروژههای زمینگرمایی است .برنامه  GGDPتوسط برنامه بلندمدت بانک

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
37

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

ويرايش اول ،آبان 1393

جهانی برای کمک به مدیریت بخش انرژی ( )ESMAPمدیریت میشود .گروه تآمین مالی بانک برای توسعه زمینگرمایی از
 73میلیون دالر در  2007به  336میلیون دالر در  2012افزایش یافته است و اکنون تقریباً  %10از کل وامدهی بانک برای
انرژیهای تجدیدپذیر را شامل میشود .دپارتمان ایالتی ایاالت متحده و دپارتمان انرژی آمریكا مشارکت در یک ‹پروژه
مشارکتی انرژی جامع آسیا -اقیانوس آرام› را راهبری میکند .این برنامه به طور نزدیک با بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی
برای اطمینان از شیوه همكارانه برای حداکثرسازی فرصتهای سرمایهگذاری در زمینگرمایی و دیگر پروژههای انرژی
تجدیدپذیر پیش برده میشود [.]15
ظرفيت بازار زمين گرمايي در نقاط مختلف جهان :شكل های زیر ظرفیت نصبشده کنونی را برای هر کشور در جهان که
دارای نیروگاههای زمینگرمایی فعال است و کل ظرفیت نصبشدهای حداقل برابر  1مگاوات دارد ،نشان میدهند  .آنها به سه
دسته تقسیم میشوند :بازار محقق شده ،با بیش از  500مگاوات؛ بازار در حال توسعه ،با دامنهای بین  50تا  500مگاوات؛ و
بازارهای جدید با کمتر از  50مگاوات ظرفیت نصبشده [.]15

شکل( -)23 -1ظرفيت نصب شده بازار محققشده زمينگرمايي به مگاوات [.]15
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شکل( -)24 -1ظرفيت نصب شده بازار درحال توسعه زمينگرمايي به مگاوات [.]15

شکل( -)25 -1ظرفيت نصب شده بازار جديد زمينگرمايي به مگاوات [.]15

 -1-1-7پتانسيل انرژي زمين گرمايي در كشور

موقعیت قرارگیرى ایران در مرزهاى تكتونیكى ،نیروى عظیم نهفته در کالبد کشور را نشان مىدهد .فشار صفحة قارهاى
عربستان و صفحة اقیانوس هند از سوی دیگر باعث تغییر شكلهاى وسیعى در ایران شده است که چینخوردگىهاى منطقة
زاگرس و راندگى آن ،شواهد سطحى عظیم این نیروها هستند .قرارگرفتن در کمربند آتشفشانى باعث شده است که گسترة
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ایران از لحاظ زمینساختارى ،بسیار فعال بوده و از پتانسیل باالى انرژى زمینگرمایى بهرهمند باشد و وجود فعالیتهاى
آتشفشانى و چشمههاى آب گرم فراوان ،گواه بر این مدعى است .پتانسیل انرژى زمینگرمایى در ایران بر اساس مطالعات
انجام شده در بیش از  10منطقه شناسایى شده است ،این مناطق براساس میزان فعالیتهای تكتونیكی ،میزان چشمههای آب
گرم و ظهورهای سطحاالرضی و سایر شواهد زمینشناسی شناسایی شدهاند.
بر اساس طبقهبندىهاى صورتگرفتة جهانى ،ایران در گروه کشورهایى قرار گرفته است که داراى ذخایر احتمالى براى
تولید برق از انرژى زمینگرمایى با استفاده از سیكلهاى تبخیر آنی و دومداره ( براى دورة  30ساله) بوده و قابلیت تولید برق
زمینگرمایى با ظرفیت بیش از  200مگاوات براى آن پیشبینى شده است .احداث نیروگاه زمینگرمایى در ایران و در منطقة
مشكینشهر ،نخستین نیروگاه از این نو در منطقة خاورمیانه خواهد بود و امكان دستیابى به انرژى سبز با تولید برق عارى از
هرگونه آلودگى زیست محیطى را فراهم مىکند .مخزن زمینگرمایی مشكینشهر در  25کیلومتری این شهرستان در دامنة
سبالن واقع شده است که عالوه بر تولید برق ،در احداث استخر پرورش ماهی و احداث واحدهای گلخانهای و تأمین آب گرم
1

منازل نیز کاربرد خواهد داشت.

 1سانا
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شکل( -)26 -1نقشه پتانسيل زمين گرمايي كشور (( )1998منبع :سايت سانا).

در تحقیقی که سال  2007توسط یوسفی ،اهارا و نوراللهی انجام شده است مشخص گردید که در کل  8%/8ایران به
عنوان سایتهای دارای پتانسیل انرژی زمینگرمایی می تواند در نظر گرفته شود .جدول ( )10 -1نواحی دارای پتانسیل پیش-
بینی شده را نشان میدهد.
جدول( -)10 -1خصوصيات نواحي زمينگرمايي در ايران
ناحيه زمينگرمايي

استان

ناحيه (كيلومتر مربع)

سبالن

اردبیل

13037

دماوند

مازندران

4648

خوی -ماکو

آذربایجان غربی

3257

سهند

آذربایجان شرقی

3174
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ناحيه زمينگرمايي

استان

ناحيه (كيلومتر مربع)

بزمان

سیستان و بلوچستان

8356

تفتان

سیستان و بلوچستان

4310

طبس-فردوس

یزد -خراسان جنوبی

46628

خور

اصفهان

2334

تكاب -هشترود

آذربایجان شرقی -غربی

4639

محالت -اصفهان

قم -اصفهان -مرکزی

13648

زنجان

زنجان

3285

آوج

قزوین

4283

کاشمر

خراسان رضوی

7107

رامسر

مازندران

5532

آمل

مازندران

1697

بافت

کرمان

11525

میناب -بندرعباس

هرمزگان

3191

الر -بستک

هرمزگان

4191
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شکل( -)27 -1نقشه پتانسيل زمين گرمايي كشور ()2007

-1-1-8

مشاركت فعال بخش خصوصي در توسعه مدلها

در جهان ،طیف گستردهای از مدلهای توسعه برای ساخت نیروگاههای برق زمینگرمایی و اجتناب از ریسکهای مربوط به
حفاری و استخراج اولیه توسعه زمینگرمایی استفاده میشود .در بعضی کشورها ،دولت سرمایه اولیه برای اکتشاف زمینگرمایی
را فراهم میکند و سپس منابع کشفشده به توسعهدهندگان بخش خصوصی یا نهادهای دولتی اجاره داده میشود تا نیروگاه
زمینگرمایی را بسازند .در دیگر کشورها ،شرکتها ریسکهای اکتشاف اولیه را با پیوستن به پروژههای خطرپذیر مشترك و
توافقنامههای تجاری برای جستجوی منابع زمینگرمایی تسهیم میکنند .رویكرد دیگر برای یک کشور ،دادن امتیاز انحصاری
بر اساس شرکتهای خصوصی است که اکتشاف ،توسعه و عملیات را در ازای فروش ثابت و توافق و دیگر محركهای مالی
تكمیل میکنند .این طیف در شكل زیر نشان داده شده است [.]15
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شکل ( -)28 -1مدلهاي توسعه برق زمينگرمايي در جهان [.]15
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 -2مقدمهاي بر داليل توجيهپذيري
پس از بیان ضرورت توسعه انرژی زمین گرمایی ،الزم است تا توجیه پذیری آن نیز بررسی شود .توسعه این فناوری در گرو
داشتن یک دلیل موجه میباشد ،که بیان کننده ی چرایی توسعه است .در کنار مزایای گوناگونی که در فصل پیش گفت ه ش د،
هزینه هایی نیز بر سیستم تحمیل میشود .در این راستا الزم است تا با سنجش تناسب مزایای حاصل از توسعه در برابر هزین ه
های آن ،توجیه پذیری توسعه فناوری زمین گرمایی تجزیه و تحلیل گردد .بنابراین ،در این فصل به تبیین دالیل توجیه پ ذیری
احداث نیروگاه زمینگرمایی و تولید برق بوسیله آن خواهیم پرداخت .منظور از دالیل توجیه پذیری ،بررسی هزینه های موجود و
مقایسه میان آنها و سایر فنآوریهای نیروگاهی و تولید برق است .بدین منظور نیاز به شاخصی داریم که تم امی هزین هه ای
سیستم در آن تجمیع شده باشد و قابلیت مقایسه میان فنآوریهای گوناگون را فراهم سازد .در ادامه به تعریف و بررسی ابع اد
گوناگون شاخص هزینه تمام شده انرژی ( )LCOEخواهیم پرداخت.
 -2-1شاخص LCOE

برای انتخاب سیستم مناسب از میان گزینه های مختلف فناوری ه ای زم ین گرم ایی ،الزم اس ت ت ا ای ن سیس تمه ا از
جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند .در میان جنبههای مختلفی که بایس تی
مورد بررسی قرار گیرند ،بعد اقتصادی این مقایسه از اهمیت باالیی در اذهان کاربران و تصمیمگی ران جامع ه برخ وردار اس ت.
بدین منظور ،شاخص  LCOEبرای مقایسه این گزینهها از منظر هزینهی تمام شده انرژی تولید شده مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است.
برای این رویكرد از شاخص LCOE1اس تفاده ش ده اس ت ، LCOE .ی ک ش اخص اقتص ادی اس ت ک ه ب ا اس تفاده از
هزینههای سرمایه گذاری اولیه ،هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه و هزینه سوخت مصرفی و همچنین با استفاده از درآمد ناشی از
اسقاط سیستم مورد بررسی در انتهای عمر مفید ،هزینه تمام شده و یا به عبارت بهتر هزینه سربهسر انرژی تولید ش ده توس ط
سیستم را ارائه می دهد .معادله مورد استفاده برای محاسبه این شاخص در ادامه ارائه شده است .این شاخص به صورت گسترده
به عنوان روشی برای مقایسه سیستمهای مختلف از نظر اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد .این روش با توجه به هزینهه ای
صرف شده در طول عمر پروژه ،به محاسبه هزینه هر واحد انرژی تولید شده میپردازد به عب ارت دیگ ر ای ن روش ی ک اب زار
تحلیلی است که میتواند برای مقایسه فنآوریهای گوناگون در ابعاد و هزینهه ای عملی اتی و س رمایهگ ذاری و ط ول عم ر
Levelized Cost Of Energy 1
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مختلف و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد .این روش با محاسبه هزینه تمام شده هر کیل وواتس اعت
انرژی تولید شده برای سیستمهای مختلف و مقایسه این هزینهها با یكدیگر باصرفهترین سیستم را از جنبه اقتص ادی از می ان
گزینههای کاندید معرفی میکند.
ابتدا به طور خالصه به توضیح مفاهیم مورد نیاز میپردازیم:
برای محاسبه هزینه واحد انرژی نیاز به اطالعات هزینهای فنآوریهای مختلف طی سالهای فعالیت آن م یباش د .ب ه
طور کلی هزینههای طول عمر سیستمها را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
هزینههای سرمایهگذاری اولیه
هزینه عملیات و نگهداری
 هزینههای متغیر
 هزینههای ثابت
هزینه سوخت
هزینه اجتماعی
هر کدام از این هزینه با توجه به نو فنآوری و مقدار هزینه ،ممكن است با یكدیگر ادغام شده و تحت یک عنوان اشاره
شوند.
 -2-1-1هزينههاي سرمايهگذاري اوليه

هزینههای سرمایهگذاری ،هزینههایی هستند که در زمان ساخت رخ داده و شامل هزینههای ضروری تجهیزات ،مهندسی
و نیروی کار است.
 -2-1-2هزينه تعمير و نگهداري

این هزینه به دو بخش تقسیم میگردد:
 هزینه تعمیر و نگهداری ثابت
 هزینه تعمیر و نگهداری متغیر
-

هزينه تعمير و نگهداري ثابت

این هزینه با توجه به مقیاس و نو تكنولوژی به کار رفته ،تعیین میشود؛ بخش اول هزینه نگهداری ثابت ماشینآالت و
تجهیزات میباشد .به عن وان مثال هزینه قرارداد سرویس بلندمدت تجهیزات و بخش دوم شامل هزینه نیروی ک ار م یباش د و
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مجمو این دو بخش هزینه تعمیر و نگهداری ثابت را تشكیل میدهد و با واحد "ری ال ب ر کیل ووات در س ال" ی ا "دالر ب ر
کیلووات در سال" در محاسبات وارد میشود.
-

هزينه تعمير و نگهداري متغير

این نو هزینه ناشی از هزینه مواد مصرفشدنی در فرآیند تولید است .این نو هزینهها ب ه می زان تولی د ان رژی وابس ته
هستند و با افزایش تولید افزایش مییابند و برعكس.
 -2-1-3هزينه سوخت

هزینه سوخت مصرفی یک عامل مهم در محاسبه هزینه انرژی تولیدی میباشد .این هزینه در واقع همانند هزینه تعمیر و
نگهداری متغیر میباشد ولی به دلیل اهمیت و تأثیر فراوان آن بر هزینه انرژی تولیدی به صورت جدا از هزینه تعمیر و نگهداری
متغیر محاسبه میگردد.
 -2-1-4هزينه آاليندهها (هزينههاي اجتماعي)

در بررسی های اقتصادی هر طرحی (برخالف بررسیهای مالی) اصوالً باید هزینههای خارجی و یا به اصطالح هزینههای
اجتماعی مربوط به آن طرح مورد توجه قرار گیرد .در زمینه تولید انرژی نیز تصمیمگیری بر روی انتخ اب روشه ای مختل ف
تولید ،بدون لحاظ نمودن این هزینهها یک انتخاب غیراقتصادی و نادرست است .مهمترین بخش از هزینههای خارجی مرب وط
به آالیندههای زیستمحیطی میباشد.
 -2-1-5هزينه ترازشده واحد انرژي)(LCOE

طبق تعریف آژانس بینالمللی انرژی در سال  2005شاخص فوق بیانگر "میانگین هزین های ک ه توس ط مص رفکنن ده
پرداخت میشود تا دقیقاً سرمایه ،هزینه عملیات و نگهداری و هزینه سوخت مصرفی با نرخ بازگشتی برابر نرخ تنزیل بازپرداخت
شود" ،میباشد .به طور کلی محاسبه  LCOEبر پایه تبدیل مجمو هزینهها و مجمو درآم دهای ناش ی از تولی د ان رژی ب ه
معادل ارزش فعلی میباشد و در واقع برابر است با تقسیم ارزش حال مجمو هزینههای تنزیل شده بر میزان تولید اصالح شده
به وسیله فاکتور ارزش فعلی؛ به عبارت دیگر  LCOEبرابر قیمتی برای فروش انرژی تولیدی است که دو جریان نقدی تنزی ل
شده فوق را برابر کند.
برای دستیابی به این شاخص در مراجع مختلف از جمله گزارش مشترك آژانس بینالمللی انرژی و گ زارشه ای آژان س
بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر از روشهای مشابهی استفاده شده است .روش محاسبهی معادله این شاخص در گزارش فوق
در فرمول  1و  2ارائه شده است.
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 -2-2هزينههاي توليد برق زمينگرمايي
نیروگاههای برق زمینگرمایی حساس به هزینهاند اما هزینههای راهاندازی بسیار پایین و قابل پیشبینی دارند .هزینههای
توسعه در طی زمان با افزایش هزینههای  EPCو کاال و همچنین بهدلیل افزایش هزینههای حفاری ،همراستا با روندهای
بخش نفت و گاز ،افزایش مییابند .کل هزینههای نصبشده نیروگاه برق زمینگرمایی شامل موارد زیر هستند:
 هزینههای اکتشاف و ارزیابی منبع
 هزینههای مربوط به حفاری چاههای تولید و تزریق (چاههای تولیدی باید به نحوی حفر گردند که بین  60تا 90
درصد احتمال دستیابی به منابع در آنها وجود داشته باشد)
 زیرساخت حوزه زمینگرمایی و دیگر اقدامات نصب و راهاندازی سطحی
 تجهیزات نیروگاه و هزینههای مربوط به آن ،و
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 توسعه پروژه و هزینههای اتصال به شبكه [.]16
سهم هر کدام از از این هزینهها در یک پروژه برق زمینگرمایی به این شكل است( :الف) اکتشاف و تأیید منابع ( 10تا 15
درصد هزینه کل)( ،ب) حفاری تولید و تزریق به چاهها ( 20تا  35درصد هزینه کل)( ،ج) تسهیالت سطح و زیرساخت ( 10تا
 20درصد هزینه کل) و (د) نیروگاه برق ( 40تا  81درصد هزینه کل) .هزینههای سرمایهگذاری فعلی در سطح جهان بین 1800
و  5200دالر بر کیلووات متغیر است .برای پروژههای توسعهای (یعنی نیروگاه جدید در همان حوزه سابق) هزینههای سرمایه-
گذاری میتواند  10تا  15درصد پایینتر باشد.
پروژههای زمینگرمایی به دلیل نیاز به حفاری چاهها و ساخت نیروگاههای برق ،معموالً هزینه سرمایهگذاری باال و هزینههای
عملیاتی نسبتاً پایین دارند .گرچه هزینهها بر اساس پروژه فرق میکند ،هزینه ترازشده نیروگاههای برقی که از منابع
هیدروترمال استفاده میکنند ،اغلب در بازار برق امروزه ،رقابتی است؛ این امر برای استفادههای مستقیم از گرمای زمینگرمایی
هم صادق است .نیروگاههای  ،EGSدر گام اولیه ظهور ماندهاند اما تخمینهای هزینههای  EGSباالتر از هزینههای منابع
هیدروترمال است.
ضریب ظرفیت جهانی در سالهای  2008تا  2009برای نیروگاههای سیكل ترکیبی آنی و دومداره فعال  %74/5بوده است.
با احتساب دادههای خارج از محدوده معمول ،حد پایینی و باالیی این فاکتور  60و  %90بوده اند .فاکتورهای ظرفیت نوعی برای
نیروگاههای جدید زمینگرمایی بیش از  %90است (هنک2005 ،؛ دی پیپو ،2008 ،برتانی .)2010 ،متوسط ضریب ظرفیت
جهانی برای  2020حدود  %80پیشبینی میشود که میتواند تا  2030به  %85و تا  2050به  %90برسد.
 25تا  30سال ،عمر معمول نیروگاههای زمینگرمایی در جهان است .این دوره بازپرداخت ،اجازه بازسازی یا جایگزینی سطح
فرسوده نیروگاهها را در پایان عمرش میدهد ،اما برابر چرخه عمر اقتصادی منبع یک چشمه زمینگرمایی که معموالً طوالنیتر
است ،نمیباشد .در بعضی چشمهها ،بههرحال ،امكان تخریب (نشست) منبع در طول زمان ،یكی از چندین عاملی است که
اقتصاد نیروگاههای در حال فعالیت را تحت تأثیر قرار میدهد [.]18
کل هزینههای نصبشده نیروگاه برق زمینگرمایی ،امروزه  60تا  70درصد بیشتر از سال  2000شده است (.)2011 ،IPCCC
برای پروژههای معمول ،نیروگاه سیكل ترکیبی آنی متراکم هزینههای نصبشدهای بین  1900تا  3800دالر بر کیلووات دارد.
نیروگاه دومداره گرانتر است و برای یک پروژه نوعی بین  2250تا  5500دالر بر کیلووات هزینه نصب شده دربردارد
(.]16[ )2011 ،IPCCC
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شکل ( -)2-1كل هزينههاي نصبشده براي ايستگاههاي برق زمينگرمايي در فاصله سالهاي  1997تا 2009
(منبع.]16[ )2011 ،IPCCC :

هزینههای پروژه میتواند پایینتر از این باشد و در جایی که چشمه زمینگرمایی با خصوصیات خوب و زیرساخت خوب وجود
داشته باشد و ظرفیت جدیدی به آن اضافه شود میتواند فقط  1500دالر بر کیلووات هزینه داشته باشد اما چنین مواردی
استثناء هستند .دادههای پروژههای اخیر (شكل  )2-2با محدودههای کلی نشاندادهشده در شكل  1-2مطابقت دارد [.]16

شکل ( -)2-2هزينههاي سرمايه نصبشده براي پروژههاي برق زمينگرمايي در شيلي ،اندونزي ،كنيا ،مکزيك و فيليپين
(منبع]16[ )IRENA :
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بههرحال ،در مقایسه با بعضی تحلیلها در ادبیات موضو  ،این محدودههای هزینه بسیار باریک هستند و ممكن است محدوده
هزینه کمتری را هنگام استخراج بهترین منابع زمینگرمایی نشان دهد .اگر تنها هزینههای خود نیروگاه برق را درنظر بگیریم
(یعنی هزینه تولید و تزریق به حوضچه ها را) تحلیلهایی که برای ایاالت متحده انجام شده است (شكل  ،)3-2محدوده
گستردهتری را برای نیروگاههای دومداره که منابع با دمای پایین را استخراج میکنند نشان میدهد (.]16[ )2012 ،NREL

شکل ( -)3-2هزينههاي منحصر به نيروگاه براي پروژههاي زمينگرمايي براساس دماي حوضچه (منبع)2012 ،NREL :
[]16

تخمینهای کل هزینههای نصبشده برای دیگر منابع زمینگرمایی ایاالت متحده یک دامنه بسیار گسترده از  1500دالر بر
کیلووات تا  10000دالر بر کیلوات را نشان میدهد (آگوستین .)2011 ،بیشتر این منحنیهای تأمین برای ایاالت متحده
اقتصادی نیستند و هزینههای پروژههای زمینگرمایی معمول را نشان نمیدهند اما اهمیت شناسایی بهترین چشمهها و منابع
زمینگرمایی برای توسعه پروژهها را مشخص میسازند .بنابراین ،محدوده هزینه برای نیروگاههای دومدارهی منابع با مقیاس و
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دمای کم ،گستردهتر از منابع عالی زمینگرمایی است و ممكن است محدودهای بین  5000تا  10000دالر بر کیلووات داشته
باشد [.]16
-2-2-1

هزينه تراز شده توليد برق زمين گرمايي

هزینه ترازشده یک نیروگاه زمینگرمایی با عوامل معمولی مانند هزینههای نصبشده ،هزینههای عملیات و نگهداری ،چرخه
عمر اقتصادی و میانگین وزنی هزینه سرمایه تعیین میشود .بههرحال ،تحلیل برای زمینگرمایی کمی پویاتر از دیگر
تجدیدپذیرها است .یكی از پیچیدگیها ،عدماطمینان بزرگتر در توسعه پروژه بهدلیل ریسک عملكرد ضعیف حوضچههای تولید
است .به طور مشابه ،در طی طول عمر یک پروژه ،نشست 1یک چشمه میتواند نقش مهمی در هزینهها (چون ممكن است
چشمههای تولید اضافهتری الزم شوند) و در عملكرد (خروجی پایین در هنگام انجام اقدامات درمانی) بازی کند .این عوامل
منجر به عدماطمینان باالتر در توسعه پروژههای زمینگرمایی و احتمال افزایش بیشتر هزینههای تأمین مالی در مقایسه با سایر
انرژیهای تجدیدپذیر مثل باد میشود .بههرحال ،این فاکتور عدماطمینان ،در بازارهای زمینگرمایی بالغ که مؤسسات تأمین
مالی قبال تجربیاتی در مورد زمینگرمایی داشتهاند ،معموالً قابل مدیریت است.
با فرض  %10هزینه سرمایه 25 ،سال طول عمر اقتصادی ،هزینههای عملیات و نگهداری معادل  100دالر بر کیلووات در سال،
ضریب ظرفیتی برابر  %90و هزینه های سرمایه ،هزینه ترازشده نیروگاه زمینگرمایی می تواند بین مقدار کمی معادل 0/03
دالر بر کیلوواتساعت برای دومین توسعة یک حوزه تا مقدار زیادی معادل  0/10دالر بر کیلوواتساعت برای توسعه پروژههای
حوزه سبز نوسان کند .به هر صورت ،با احتساب عملكرد ضعیفتر از انتظار حوضچهها ،میتوان انتظار داشت که اگر هزینههای
سرمایه در انتهای محدودة خود و ضریبهای ظرفیت  %20کمتر از مقدار فرضشده قرار داشته باشند ،هزینهها تا میزان 0/14
دالر بر کیلوواتساعت افزایش یابد [.]16

1

)تخریب( Degradation
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شکل ( -)2-4هزينه ترازشده پروژههاي برق زمينگرمايي در شيلي ،اندونزي ،كنيا ،مکزيك و فيليپين (منبع)IRENA :
[.]16

هزینههای سرمایهگذاری به ازای مگاوات نصبشده میتواند مطابق آنچه در جدول  1-2مشخص شده است ،بهطور گسترده-
ای ،بسته به کشور ،ناحیه ،جغرافیا ،زیرساختهای موجود ،و دشواری اکتشاف و حفاری حوزه ،تغییر کند .فاصله انتقالی که تا
نقطه دسترسی به شبكه بعدی وجود دارد نیز فاکتور مهمی است [.]23

جدول ( -)2-1هزينه هاي شاخص براي توسعه زمين گرمايي (براي  50مگاوات) به ميليون دالر []23
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ازآنجاییکه پروژههای زمینگرمایی یک دوره عملیاتی بلندمدت و پایدار همراه با یک زمان کاربری چندین دههای دارند،
مشخصات ذکرشده در جدول باال باید به هزینه ترازشده انرژی واقعی به ازای هر کیلوواتساعت تولیدشده در کشورهای مختلف
تبدیل شود (جدول  .)2-2تنها در موارد محدودی ،مشخصات رسمی توسط دولت یا اپراتورهای بخش خصوصی در مورد هزینه
ترازشده واقعی از منابع زمینگرمایی منتشر شده است .بنابراین ،در بیشتر موارد ،یک محدوده هزینه راهنما با استداللهای
مربوطه ارائه شده است [.]23

جدول ( -)2-2هزينههاي توليد برق شاخص مشاهدهشده در سال ]23[ 2010

الزم به ذکر است که هزینههای تامین مالی (شامل بهره (تنزیل) در طول ساخت و هزینه سرمایه کل که جریانهای نقدی بر
اساس آن تنزیل میشوند) میتواند هزینههای تولید زمینگرمایی را بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر قرار دهد .هزینهها و سطوح
تعرفهای که در جدول  2-2آمدهاند ،عموماً هزینههای سرمایه را از منابع عمومی پوشش میدهند .در مواردی که توسعهدهنده
وابسته به منابع خصوصی برای تأمین مالی است ،تعرفههایی که کامالً هزینهها را پوشش میدهند ،تمایل به باالتر بودن دارند
[.]23
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تحليل نقطه سر به سر براي هزينه ترازشده زمينگرمايي :تحلیل ارائه شده در اینجا بر پایه هزینه سرمایهگذاری معادل
 3000دالر آمریكا بر کیلووات برای زمینگرمایی انجام شده است .جدول  1-2محدودهای تخمینی از هزینه سرمایه را براساس
فعالیتهای توسعهای مختلفی که در یک نیروگاه  50مگاواتی زمینگرمایی نوعی انجام میشود ،ارائه میدهد.
این تخمینها ،بین  2/8تا  5/5میلیون دالر به ازای هر مگاوات نصبشده هستند که معادل  2800تا  5500دالر به ازای هر
کیلووات نصب شده میباشند.
با درنظرداشتن این تنو در هزینههای سرمایهگذاری زمینگرمایی ،یک سؤال مفید این است که :هزینه سرمایهگذاری زمین-
گرمایی قبل از اینكه به میزان رقابتی از نظر اقتصادی برسد ،چقدر میتواند باال برود؟ این سؤال میتواند با مقایسه زمینگرمایی
با دیگر فناوریهای بار پایه مانند توربینهای بخار مصرفکنندة نفت سنگین یا ذغال سنگ ،دیزلهای سرعت متوسط مصرف-
کنندة نفت سنگین و گاهی نیروگاههای برقآبی بزرگ پاسخ داده شود.
با استفاده از روشی که در باال توضیح داده شد و بر پایه هزینههای سوختی که در جدول  3-2آورده شده است (جدول 3-2
مقادیر تخمینی هزینه سوخت را در  2010بر پایه هزینه نفت بشكهای  75دالر نشان میدهد) ،هزینه سرمایه گذاری سر به سر
برای زمین گرمایی می تواند محدودههای زیر را داشته باشد:
 در مقایسه با توربینهای بخاری مصرفکنندة نفت سنگین 8900 ،دالر بهازای هر کیلووات نصبشده
 در مقایسه با  7000 ،MSDدالر بهازای هر کیلووات نصبشده
 در مقایسه با توربینهای بخاری مصرفکنندة ذغال سنگ 5200 ،دالر بهازای هر کیلووات نصبشده
 در مقایسه برقآبیهای بزرگ دارای ضریب ظرفیت  60درصد 4400 ،دالر بهازای هر کیلووات نصب شده []23
جدول ( -)2-3هزينه سوخت به دالر آمريکا []23
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هزينه توليد انرژي براساس فناوريهاي مختلف زمينگرمايي

آزمایشگاه ملی دپارتمان انرژی آمریكا ( )NRELدر گزارش سال  2007خود ،به محاسبه هزینه ترازشده برای انوا نیروگاههای
زمینگرمایی پرداخته است .جدول  4-2خالصهای از نتایج تحلیل ریسک را نشان میدهد .این جدول هزینه ترازشده اولیه
(پایهای) ،محدوده هزینه ترازشده بهبودیافته محاسبهشده توسط ( GETEMیعنی حداقل ،متوسط و حداکثر هزینههای ترازشدة
تعیینشده توسط مدل تحلیل ریسک) و احتمال رسیدن به هدف برنامه  5سنت بر کیلوواتساعت [.]22

جدول ( -)2-4خالصه محدوده هزينه ترازشده و احتمال دستيابي به هدف  5سنت بر كيلوواتساعت براي هر مورد

(حداقل و حداکثر محدوده  LCOEبه ترتیب با احتمال  %5و  %95محاسبه شده است) []22

همانطور که در جدول فوق مشخص است ،موارد هیدروترمال ،برای هر دو فناوری سیكل ترکیبی آنی و دومداره ،احتمال
باالیی در رسیدن به هدف  5سنت بر کیلووات ساعت تا سال  2010داشتهاند ،در حالی که سیستمهای  EGSعمالً هیچ شانسی
برای رسیدن به هدف  5سنت بر کیلووات ساعت تا سال  2010نداشتهاند .این نتایج ،تعجب آور نیستند زیرا استفاده از منابع
 EGSیک سناریوی بلندمدت است ،همچنانكه از هزینه ترازشده باالی آنها برای سال  2005هم مشخص است .با این حال،
موارد  EGSکاهش قابلمالحظهای در زمینه هزینه ترازشده تا سال  2010از خود نشان میدهند (حدود  50درصد) ،و پتانسیل
رقابتی شدن از نظر هزینه را تا سال  2040دارا میباشند [.]22
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دومداره هيدروترمال در سال  :2010شكل  ،5-2اجزای هزینه ترازشده در هیدروترمال دومداره در سال  2010را نشان می-
دهد .سهم سرمایه نیروگاه در هزینه ترازشده بزرگترین جزء در موارد پایه است و در موارد بهبودیافته نیز ،علیرغم کاهش کامالً
قابلتوجه هزینه ترازشده ،به همین شكل باقی میماند [.]22

شکل ( -)2-5هزينه انرژي تعميميافته به  2010بر مبناي هزينه انرژي پايه سال  2005براي دومداره هيدروترمال [.]22

سيکل تركيبي آني هيدروترمال  :2010شكل 6-2نشان میدهد که برای فناوری سیكل ترکیبی آنی ،درحالیکه اجزای سرمایه
نیروگاه بزرگترین سهم هزینه ترازشده را همچنان به خود اختصاص میدهند ،خیلی کوچکتر از ارقام محاسبهشده برای
فناوری دومداره هستند [.]22
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شکل ( -)2-6هزينه انرژي تعميميافته به  2010بر مبناي هزينه انرژي پايه سال  2005براي سيکل تركيبي آني
هيدروترمال [.]22

دومداره  :2010 EGSشكل  7-2نشان میدهد که برای دومداره  ،EGSسرمایه حوزه چاه 1،اجزای هزینه ترازشده عملیات و
نگهداری غیرچاهی حوزه ،سهم بزرگتری نسبت به کل هزینه ترازشدة موارد هیدروترمال دارند .ازآنجاییکه منابع EGS

عمیقتر از منابع هیدروترمال درنظرگرفته میشوند ،هزینههای حفاری و هزینههای عملیات و نگهداری حوزه باالتر هستند.
هزینههای حوزه چاه هم نقش تحریک چشمه و تخلیه سریعتر جشمه را برای سیستمهای  EGSنسبت به هیدروترمال ،نشان
میدهد [.]22

شکل ( - )2-7هزينه انرژي تعميميافته به  2010بر مبناي هزينه انرژي پايه سال  2005براي دومداره .]22[ EGS

سيکل تركيبي آني  :2010 EGSشكل  8-2نشان میدهد که برای سیكل ترکیبی آنی  ،EGSمشابه مورد دومدارة ،EGS
سرمایه حوزه چاه 2،اجزای هزینه ترازشده عملیات و نگهداری غیرچاهی حوزه ،اجزای غالب پایهای هزینه ترازشده هستند [.]22

1

Well Field Caspital
Well Field Capital

2
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شکل ( -)2-8هزينه انرژي تعميميافته به  2010بر مبناي هزينه انرژي پايه سال  2005براي سيکل تركيبي آني EGS
[.]22

دومداره  :2040 EGSشكل  9-2نشان میدهد که برای مورد تحولی دومدارة  ،EGSهمه چیز مشابه دومدارة  EGSکوتاه-
مدت  2010است با این تفاوت که کاهش هزینه سرمایه حوزه چاه و اجزای هزینه ترازشده عملیات و نگهداری غیرچاهی حوزه
برای  ،2040بزرگتر است [.]22

شکل ( -)2-9هزينه انرژي تعميميافته به  2040بر مبناي هزينه انرژي پايه سال  2005براي فناوري تحوليافته دومدارة
.]22[ EGS
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در مناطقی که منابع هیدروترمال با دمای باال وجود دارند ،در بسیاری موارد ،برق زمینگرمایی با نیروگاههای برق سنتی
تازهساز قابل رقابت است .سیستمهای دومداره هم در موارد متعدد ،میتوانند هزینههای رقابتی و قابلقبولی داشته باشند اما
هزینهها بسته به اندازه نیروگاه ،سطح دمای منبع و وضعیت جغرافیایی فرق میکند .هزینه  EGSبهدلیل تجربیات محدود به-
دستآمده از نیروگاههای آزمایشی ،هنوز به درستی قابلمحاسبه نیست .گرمای زمینگرمایی ،زمانیکه یک منبع با دمای به
اندازه کافی باال در دسترس باشد و یک سیستم گرمایش انطباقپذیر در محل موجود باشد ،میتواند برای گرمایش مستقیم
رقابتپذیر باشد .سیستم زمینگرمایی ممكن است همچنین برای کاربردهای صنعتی و کشاورزی رقابتپذیر باشد .ازآنجاییکه
پمپ های حرارتی زمینگرمایی میتواند به عنوان یک فناوری بالغ و رقابتی درنظرگرفته شود ،میتواند یارانههای سیستمهای
گرمایشی فسیلی موجود در محل را به سمت بخش گرمایش سطحی زمینگرمایی بیاورد .اگرچه گرما و برق زمینگرمایی تحت
شرایط خاصی رقابتی هستند ،حتما نیاز به تحقیق و توسعه برای کاهش هزینه ترازشده فناوریهای کمتر معمول زمینگرمایی
هست [.]21

جدول ( -)5-2هزينه ترازشده فناوريهاي زمين گرمايي (منبع :پلتفرم فناوري اروپايي براي گرمايش و سرمايش

تجديدپذير) []21
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با استفاده از مجموعه و دامنه محدودتری از پارامترها ،شكل  10-2نشان میدهد که در نرخ تنزیل ،7%1پروژههای هیدروترمال
حوزه سبز فعلی که با میانگین ضریب ظرفیتی معادل  %74/5کار میکنند ،هزینه ترازشده برای نیروگاههای سیكل ترکیبی آنی
متراکم بین  4/9تا  7/2سنت آمریكا بر کیلووات ساعت و برای نیروگاههای دومداره بین  5/3تا  9/2سنت آمریكا بر کیلووات
ساعت است .هزینه ترازشده بهطور قابلتوجهی همراه با ضریب ظرفیت ،هزینه سرمایهگذاری و نرخ تنزیل تغییر میکند .هیچ
هزینه ترازشدهای برای  EGSوجود ندارد اما با استفاده از مدلهای مختلف برای موارد متعدد با تنو دما و عمق تا کنون طرح-
هایی برای آن داده شده است ،برای مثال برای منابع  EGSبا رتبه نسبتاً باال بین  10تا  17/5سنت آمریكا بر کیلوواتساعت.
ازآنجاییکه مطالعات منحنی یادگیری منتشرشده محدود هستند ،تخمینهای کاهش هزینه ممكن از تغییرات طراحی و
پیشرفتهای فنی تنها به دانش متخصصین از زنجیره ارزش فرایند زمینگرمایی بستگی دارد .بهبودهای مهندسی در طراحی و
تحریک حوضچههای زمینگرمایی و بهبود در مواد ،عملیات و نگهداری برای بیشترین اثرگذاری بر هزینه ترازشده (برای مثال،
پیشروی به ضریبهای ظرفیت باالتر و سهم کمتر هزینههای حفاری در هزینههای سرمایهگذاری کل) در آینده نزدیک الزم
است .برای پروژههای حوزه سبز در  ،2020انتظار میرود متوسط هزینه ترازشده طرحریزیشده جهانی بین  4/5تا  6/6سنت
آمریكا بر کیلوواتساعت برای نیروگاههای سیكل ترکیبی متراکم و  4/9تا  8/6سنت آمریكا بر کیلووات ساعت برای نیروگاه-
های دومداره ،با متوسط ضریب ظرفیت  25 ،%80سال چرخه عمر و نرخ تنزیل  %7است.
بنابراین ،متوسط  %7کاهش هزینه ترازشده جهانی برای نیروگاههای زمینگرمایی سیكل ترکیبی آنی و دومداره تا سال 2020
مورد انتظار است .همچنین انتظار میرود که هزینههای آتی  EGSکاهش یابد .هزینه ترازشده گرما برای پروژههای استفاده
مستقیم ،بر اساس نو استفاده ،دما و جریان موردنیاز ،هزینههای عملیات و نگهداری و کارکنان مربوطه و خروجی دامنه
گستردهای دارد [.]18

1

Discount rate

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
61

فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

ويرايش اول ،آبان 1393

الف

شکل ( -)2-10هزينه ترازشده برق زمين گرمايي (الف) به عنوان تابعي از ضريب ظرفيت و هزينه و ب) به عنوان
تابعي از ضريب ظرفيت و نرخ تنزيل[]18
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نكته :نرخ تنزیل  ،%7هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های سیكل ترکیبی آنی  2700دالر بر کیلووات و برای نیروگاههای دومداره
 3650دالر بر کیلووات ساعت ،هزینه عملیات و نگهداری ساالنه  170دالر بر کیلووات و چرخه عمر  25سال درنظرگرفته شده
است.
هزینه ترازشده گرما برای پروژههای استفاده مستقیم ،بسته به نو استفاده ،دما و نرخ جریان موردنیاز ،هزینههای کارگران و
عملیات و نگهداری مربوطه و خروجی محصول تولیدشده ،دامنه گستردهای دارد .بهعالوه ،هزینههای ساخت جدید معموالً کمتر
از هزینههای ترمیم تجهیزات قدیمی هستند .اشكال هزینهای که در جدول  6-2نشان داده شدهاند بر پایه نو آبوهوای نیمه
شمالی ایاالت متحده و اروپا رسم شدهاند .بارهای گرمایی برای بیشتر آب و هواهای شمالی مثل ایسلند ،اسكاندیناوی و روسیه
میتوانند باالتر از این باشند .بیشتر اشكال بر پایه هزینهها در آمریكا رسم شدهاند اما برای کشورهای توسعهیافته هم شكلهای
مشابهی به دست خواهد آمد و برای کشورهای درحالتوسعه پایینتر خواهد بود.
کاربردهای صنعتی سختتر کمّی بیان میشوند زیرا بر پایة الزامات انرژی مربوطه و نو محصولی که تولید میشود ،بسیار
متغیرند .این نیروگاهها معموالً نیاز به دماهای باالتری دارند و اغلب با نیروگاههای برق مقایسه میشوند؛ بههرحال ،آنها فاکتور
بار باالیی در حدود  0/4تا  0/7دارند که سبب بهبود اقتصادها میشود .کاربردهای صنعتی طیفی از کارخانههای غذایی ،چوب و
معدنی (ایاالت متحده و نیوزیلند) تا کارخانههای کاغذ را شامل میشوند (نیوزیلند) [.]18

جدول ( -)2-6هزينههاي سرمايهگذاري و  LCOHمحاسبهشده براي چندين كاربرد استفاده مستقيم زمينگرمايي []18

-2-2-3

مقايسه با ساير فناوريها

مانند هر پروژه تولید برق دیگر ،توسعه زمینگرمایی نیازمند منابعی است که از لحاظ اقتصادی قابلتوجیه باشند .در کل ،این به
این معنی است که این پروژه جزئی از یک برنامه توسعهای با حداقل هزینه است که یک کشور به عنوان گزینة جایگزین منابع
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دیگر ،میتواند در چارچوبی زمانی آن را گسترش دهد .اینها ،شامل گزینههای گرمایی مبتنی بر سوختهای فسیلی مانند ذغال
سنگ ،سوختهای نفتی با درجات و قیمتهای مختلف ،گاز طبیعی و همچنین منابع تجدیدپذیر دیگری غیر از زمینگرمایی
مانند برق آبی ،بادی و خورشیدی میشوند [.]23
گاز طبیعی ،مقدار زیادی از انرژی پایدار را در آینده تأمین خواهد کرد و جایگزین مهمی برای سوختهای فسیلی است.
به هر حال ،برق زمینگرمایی میتواند زمانی که خریداران برق به دنبال قراردادهای تأمین چندگانه هستند ،به عنوان یک
جایگزین بادوام ،بهصرفه و تمیزتر نسبت به گاز طبیعی مطرح شود .با طول عمر متوسطی بین  30تا  60سال (برای بیشتر
نیروگاههای برق جدید) ،انتخابهایی که امروز انجام میشود ،بر توانایی کشورها در رسیدن به اهداف آب و هواییشان در آینده
تأثیرگذار خواهد بود .به عالوه ،درحالیکه گاز طبیعی میتواند به عنوان جایگزین اقتصادیتری نسبت به زمینگرمایی مطرح
باشد ،هزینههای خارجی و فرعی مربوط به استخراج و سوزاندن گاز طبیعی برای تولید برق اغلب فراموش میشود.
نیروگاه زمینگرمایی هزینه سوخت کمی دارد .بعد از هزینه سرمایه اولیهای که برای ساخت زمین حوضچه صورت
میگیرد ،هزینههای عملیاتی تقریباً ثابت میمانند .در نتیجه جریان اسمی سیال داغ ،میتواند در سیستم بچرخد ،حتی وقتی برق
جزئی مورد تقاضا باشد .به دلیل اینكه سیال یا به عبارتی سوخت استفاده نشده نیروگاه زمینگرمایی هزینهای ندارد ،تقاضای
جزئی برق سبب تأثیر بر هزینه عملیاتی نمیشود [.]8
شكل زیر نشان میدهد که هزینه تولید گاز و قیمتهای فروش در طی زمان افزایش مییابد درحالیکه هزینه انرژی زمین-
گرمایی پایدار باقی میماند .هزینههای انرژی زمینگرمایی بسته به میزان جریان (دبی) در دو قسمت جریان باال و جریان پایین
نشان داده شدهاند .برای هر مورد ،دامنه هزینههای نشان داده شده نشاندهنده عدم اطمینان نسبت به هزینه ساخت حوضچه-
هاست [.]2
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شکل ( -)11 -2هزينه زمين گرمايي ،هزينه توليد گاز و قيمت فروش گاز در مومبا (استراليا)[]2

برای هر بازه زمانی ،موارد زیر پیشبینی میشود:
 :2014 هزینه انرژی زمینگرمایی کمتر از هزینه فروش گاز در سال  2014نیست .هیچ محرك تجاری برای تعقیب
زمینگرمایی وجود ندارد.
 :2020 هزینه انرژی زمینگرمایی شرو به رقابتی شدن میکند .این انرژی به عنوان سپری در مقابل قوانین هزینهبر
کاهش دیاکسیدکربن و نیز به دلیل مزیت قابل پیشبینی بودن قیمت آن ،به عنوان یک سوخت انعطافپذیر مورد
توجه قرار میگیرد.
 :2030 زمینگرمایی تا سال  2030کامالً رقابتی میشود .تحت بعضی سناریوها ،هزینه انرژی زمینگرمایی کمتر از
قیمت تولید گاز خواهد شد [.]2
اقتصاد منابع مختلف میتواند با دارا بودن خصوصیات هزینهای مختلف و محاسبه هزینه ترازشده مقایسه شود .جدول 7-2
پارامترهای پایهای یک مجموعه از گزینههای توسعه جایگزین را نشان میدهد که محدوده احتماالت مختلف را معین میسازد
[.]23
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جدول ( -)2-7خصوصيات نيروگاهها []23

مقایسهای با وضعیت اقتصادی گزینههای مختلف میتواند از طریق منحنیهای هزینه -ضریب ظرفیت 1صورت گیرد؛ چنین
مجموعهای از منحنیها میتواند هزینههای کل مربوط به ارسال (دیسپچ) یک کیلووات هر نو نیروگاه را بر اساس ضریب
ظرفیت مشخص کند .در مورد گزینههای گرمایی ،هر چه ضریب ظرفیت افزایش یابد ،هزینههای مرتبط با آن نیز به نسبت
استفاده آنها از سوخت ،افزایش خواهد داشت .همانطور که در جدول  8-2نشان داده شده است ،انرژیهای تجدیدپذیر
وضعیت پایدارتری از این نظر دارند [.]23

1

Screening curve
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جدول ( – )2-8دادههاي منحني هزينه -ضريب ظرفيت :هزينه كل ساالنه سرمايهگذاري و عملياتي (دالر آمريکا بر
كيلووات در سال) به عنوان تابعي از ضريب ظرفيت []23

در بخش باالیی شكل  ،12-2منحنی دارای بیشترین شیب مربوط به توربین احتراقی گازوئیلی است که کمترین هزینه سرمایه
اولیه را دارد اما به دلیل احتراق سوخت در ضریبهای ظرفیت باالتر ،هزینه هر واحد آن به سرعت افزایش مییابد [.]23
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شکل ( -)2-12منحني هزينه -ضريب ظرفيت براي فناوريهاي منتخب [.]23

منحنیهای هزینه-ضریب ظرفیت یک تخمین اولیه از انتخاب انوا مختلف نیروگاهها به دست میدهند مخصوصاً زمانیکه
انتخاب از بین چند گزینهای صورت میگیرد که میتوانند به ضریبهای ظرفیت باال دست یابند ،چیزی که برای انرژیهای
تجدیدپذیر دورهای مثل مانند بادی یا برق آبی رودخانهای صدق نمیکند .ترکیب ایدهآل و بهصرفه ،از لحاظ نظری ،در حاشیه
پایینی گزینههای مختلف قرار دارد که در شكل فوق با نقطهچین نشان داده شده است [.]23
راه دیگر برای تحلیل دادهها ،محاسبه هزینه متوسط به ازای هر کیلووات ساعت برای ضریبهای ظرفیت مختلف است (جدول
.]23[ )2-9
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جدول ( -)9-2هزينه ترازشده نمودار هزينه– ضريب ظرفيت (دالر به ازاي هر كيلووات ساعت) [.]23

در شكل  12-2و جدول  ،9-2زمینگرمایی هزینه باالیی برای ضریبهای ظرفیت پایین دارد .بههرحال ،زمانیکه ضریب
ظرفیت بزرگتر از  80درصد میشود ،هزینه کاهش یافته و تبدیل به کمترین هزینه به ازای هر کیلوواتساعت میشود [.]23

شکل ( - )13-2هزينه ترازشده انرژي (دالر بر كيلووات ساعت) به عنوان تابعي از ضريب ظرفيت [.]23
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هزينههاي تجاريسازي و گسترش :بعضی فناوریهای تجدیدپذیر بهطور گستردهای با قیمتهای فعلی بازار انرژی قابل
رقابت هستند .بسیای از دیگر فناوریهای تجدیدپذیر میتوانند خدمات انرژی رقابتپذیری را در شرایط خاصی رقم بزنند ،برای
مثال ،در نواحی که منابع شرایط مطلوبی دارند یا زیرساختهای الزم برای دیگر راههای تامین ارزان انرژی وجود ندارد .در
بیشتر نواحی جهان ،بههرحال ،معیارهای سیاستگذاری برای اطمینان از توسعه سریع بسیاری از تجدیدپذیرها مورد نیازند.
شكل  14-2دادههای بیشتری در مورد هزینه ترازشده انرژی برای فناوریهای برق تجدیدپذیر منتخب ارائه میدهد.
ازآنجاییکه در بعضی فناوریهای تجدیدپذیر (مثل فتوولتائیک CSP ،و انرژی بادی) سهم هزینه سرمایهگذاری به نسبت باالتر
از هزینه متغیر است ،نرخ تنزیل بهکاررفته تأثیر غالبی بر  LCOEاین فناوریها دارد .هزینههای ترازشده انرژی بر پایه
مرورهای صورتگرفته در ادبیات موضو و در دسترسترین دادههای هزینهای محاسبه شدهاند [.]18
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شکل ( -)2-14هزينه ترازشده برق براي فناوريهاي تجديدپذير از نظر تجاري دردسترس ،در نرخهاي
تنزيل  7 ،3و  10درصد [.]18

پتانسیل مهم پیشرفتهای فناورانه و کاهش هزینههای مرتبط با آن ،برای مثال ،در حوزههای کاربردی زیر قابلانتظار است
(البته پیشرفتها محدود به مواردی که در اینجا ذکر میشوند نیست) :نسل بعدی بیودیزلها ،فناوریها و فرایندهای ساخت
پیشرفته  PVو  ،CSPسیستمهای  EGSزمینگرمایی ،فناوریهای نوظهور چندمنظوره اقیانوسی ،و طراحی توربینها و
فونداسیون برای انرژی بادی .offshore

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :1تدوين مباني سند
گزارش ضرورت توسعه و توجيه پذيري توليد برق از منابع انرژي زمين گرمايي

71
ويرايش اول ،آبان 1393

تا زمانیکه یک فناوری به تنهایی درنظرگرفته شود ،پاسخ مشخصی برای این سؤال که سرمایهگذاری خط مقدم در فناوری
نوآورانه خاصی توجیهپذیر است یا نه وجود ندارد .در اولین تالش برای مشخص کردن این مسئله ،بهطور ویژه ،مدلسازان
ارزیابی یكپارچه ،شرو به مدلسازی یادگیری فناورانه به طریقی درونی کردند.
نتایجی که از این مدلسازیهای نتایج مقایسهای به دست آمدند نشان دادند که -در زمینة اهداف آبوهوایی سختگیرانه-
سرمایهگذاریهای خط مقدم در یادگیری فناوریها میتواند در بسیاری موارد توجیهپذیر باشد [.]18
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شکل ( -)15-2سرمايهگذاري مورد نياز در دهههاي مختلف در سطح جهان براي كسب اهداف محافظت آبو-
هوايي (بر اساس ميليارد دالر) .منابع( :الف) 2009 ،IEA؛ (ب) كالوين و همکاران ()2009؛ (ج) تسکه و همکاران
()2010؛ و (د) لودرر و همکاران (.]18[ )2009

هزينه ها و مزاياي اجتماعي و محيط زيستي :شكل  16-2محدودة عدماطمینان بزرگ دو هزینه خارجی غالب یعنی
هزینههای آبوهوایی و هزینههای مربوط به سالمت را نشان میدهد .نیروگاههای زیستتوده احتراقی  CHPبهدلیل آلودگی-
های خاصی که ایجاد میکنند ،نسبتاً هزینههای خارجی باالیی دارند .به نظر میرسد انرژی بادی  offshoreکمترین هزینه
خارجی را دارد .تخمینهای هزینه خارجی برای برق هستهای اینجا گزارش نشده است زیرا خصوصیات و ارزیابی هزینههای
خارجی و ریسکهای ناشی از انتشار رادیواکتیو بسته به شرایط ،بسیار متغیر هستند [.]18

شکل ( – )2-16هزينههاي خارجي بر اساس چرخه عمر توليد برق تجديدپذيرها و فسيليها [.]18
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به شكل لگاریتمی نمودار توجه کنید .خطهای تیره ،محدودة هزینه خارجی را بر اساس تغییرات آبوهوایی و خطوط روشن
محدوده هزینههای خارجی را براساس آلودگیهای مؤثر بر سالمتی نشان میدهد [.]18

جدول ( -)2-10پارامترهاي عملکرد هزينه براي فناوريهاي توليد برق تجديدپذير []18
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شكل  17-2اثربخشی هزینه فناوریهای تجدیدپذیر امروزه را نشان میدهد .بههرحال ،محدوده هزینه گسترده و بسیار وابسته
به سایت است .بنابراین ،هیچ فناوری تولید برق تجدیدپذیری بهتنهایی بهترین نیست .همچنین مهم است که متذکر شویم
فناوریهای تجدیدپذیر توزیعشده مانند انرژی خورشیدی سقفی (پشت بامی) و بادی کوچک ،میتوانند بدون نیاز به سرمایه-
گذاری اضافهتر برای توزیع و انتقال ،ظرفیتهای جدیدی فراهم کنند و بنابراین نمیتوانند مستقیماً با راهحلهای مقیاس
بزرگتر تجدیدپذیر که هزینههای باالی انتقال و سرمایهگذاری دارند مقایسه شود [.]16

شکل ( -)2-17محدوده  LCOEنوعي و ميانگين هايوزني براي توليد برق تجديدپذير ]16[ 2012

نكته :همه دادههای  LCOEهزینه سرمایه  %10را درنظرگرفتهاند .میلههای رنگی بزرگ محدوده  LCOEنوعی را براساس
فناوری نشان میدهند و در مواردی که دادههای کافی درمورد پروژهها وجود داشته است ،خطهای افقی ،میانگین وزنی
 LCOEرا براساس کشور/ناحیه نشان میدهند (منبع شكل)IRENA :

تولید برق زمینگرمایی یک فناوری تولید بار پایه بالغ است که میتواند در جاییکه منابع با کیفیت باال وجود دارند ،برق کامالً
رقابتی تولید کند .میزان  LCOEزمینگرمایی سنتی از  0/09تا  0/14دالر بر کیلوواتساعت ،با فرض  %10هزینه سرمایه برای
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پروژههای نوعی متغیر است .بههرحال LCOE ،میتواند تا حد  0/05دالر بر کیلوواتساعت برای بیشتر پروژههای رقابتی
(مانند آنهایی که منابع همجوار عالی دارند یا ظرفیت اضافه شده به یک پروژه زمینگرمایی موجود هستند) پایین بیاید زیرا
تجربه گذشته ریسکهای توسعه را کاهش میدهد و بعضی زیرساختها هم در محل موجودند [.]16
محدوده معمول برای کل هزینههای نصبشده براساس فناوری در شكل  18-2نشان داده شدهاند.

شکل ( -)2-18محدوده هزينه سرمايه معمول براي فناوري هاي توليد برق تجديدپذير ( 2012منبع]16[ )IRENA :

شكل  19-2میانگین وزنی  LCOEو محدوده تولید برق فناوریهای تجدیدپذیر را براساس کشور /ناحیه نشان میدهد .واضح
است که تفاوت فاحشی در محدوده هزینه برای فناوریهای مختلف در نواحی مختلف وجود دارد .این بهدلیل طبیعت وابسته به
محل (سایت) منابع تجدیدپذیر و هزینههای پروژه است .بنابراین ،یک تحلیل کشوری برای درك هزینهها و محدودیتهای
سیاستگذاری در هر کشوری ضروری است [.]16
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شکل ( -)19 -2محدوده  LCOEمعمول و ميانگين وزني آن براي فناوريهاي توليد برق تجديدپذير بر اساس ناحيه،
2012
نكته :شكل هزینه سرمایه را  %10درنظر گرفته است (منبع NREL ،IRENA ،و .]16[ )2012 SEIA/GTM

به جز چین و هند ،در بقیه کشورهای آسیا میانگین وزنی هزینه برای زیستتوده ،خورشیدی فتوولتائیک و بادی باالتر است.
فیلیپین و اندونزی هر دو استفاده گستردهای از منابع زمینگرمایی میکنند و با فرض اینكه این پروژها با ضریب ظرفیتی بین
 80%تا  %90در تمام عمر خود کار میکنند LCOE ،تخمینزدهشده برای پروژههای زمینگرمایی آنها حدود  0/05دالر بر
کیلووات ساعت است .هزینه متوسط پروژههای برقآبی در سایر کشورهای آسیا بسیار شبیه به چین و هند است و به نظر می-
رسد این ناحیه ساختار هزینهای مشابهی دارد [.]16

-2-2-4

ريسك اكتشاف (ريسك منبع)

فناوریهای اکتشاف سطحی مدرن بهطور قابلتوجهی پیشرفت کردهاند اما حتی امروزه ،عمق دقیق یک چشمه یا بخار دقیق
خروجی از چاههای حفاری شده ،قابل پیشبینی نیست .مقادیر صحیح تا زمانی که چاه آزمون نشود و نهایتاً چاههای تولیدی
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حفاری نشوند ،معلوم نمیشود .با توجه به این موضو  ،چالشهای اکتشاف توسعه انرژی زمینگرمایی مشابه آن چیزی است که
در صنعت نفت و گاز وجود دارد زیرا در آنجا هم ریسک اکتشاف بسیار باالست .بههرحال ،در مورد پروژههای نفت و گاز،
پتانسیل بازگشت سرمایه معموالً آنقدر باال هست که سرمایهگذاران خصوصی را جذب کند و سبب شود ریسک اکتشاف را
بپذیرند .ضمن اینكه شرکتهای نفت و گاز رویكرد پرتفولیو را برای کاهش ریسک بهکار میبرند.
در مقابل ،در توسعه زمینگرمایی ،پتانسیل بازگشت سرمایه به دالیل متعددی محدودتر است ،از جمله این دلیل که برق
معموالً در یک قیمت تنظیمی فروخته میشود و اینكه توسعه حوزه زمینگرمایی نیازمند استفاده از رویكرد تدریجی و گامبهگام
است .زمان بازگشت سرمایه هم نسبت به مورد نفت و گاز ،طوالنیتر است و تنها بعد از ساخت نیروگاه و انتشار جریانهای
درآمدی خواهد بود.
اقتصاد پروژههای زمینگرمایی هم به بهرهوری منبع زمینگرمایی و هم به درجه موفقیت در بهرهبرداری از منبع به ازای هر
دالر سرمایهگذاری شده بستگی دارد .مقدار برق بهدستآمده از حوزه زمینگرمایی ،اصوالً تابعی از اندازه و نفوذپذیری چشمه-
های زیرین است .ظرفیت تولیدی یک چاه ،به شدت به نرخ جریان (دبی) و دمای سیال زمینگرمایی بستگی دارد .نتایج حفاری
تعدادی از حوزههای زمینگرمایی با دمای باال در اطراف جهان نشان میدهد که خروجی چاههای مشابه هم میتواند بسیار
تفاوت داشته باشد (شكل  .)20-2درحالیکه متوسط خروجی چاهها در هر حوزه زمینگرمایی خاص پس از پشتسرگذاشتن یک
‹دوره یادگیری› نسبتاً ثابت باقی میماند ،فرایند یادگیردی بهنوبةخود هزینهبر است .این بهدلیل تعداد زیاد چاههایی است که در
گام اولیه حفر میشوند که اگر کامالً خشک نباشند ،به احتمال باالیی ممكن است بهرهوری کمی داشته باشند .برای مثال ،در
اندونزی ،بیشتر چاههای زمینگرمایی بهطور متوسط ،تولید عملیاتی  4تا  7مگاوات دارند .با چاههای بازتزریقی اضافه ،در کل
 16تا  20چاه باید حفر شود تا بهطور متوسط  50مگاوات برای هر پروژه بهدستآید.
دیگر عامل مهم مربوط به عدماطمینان ،عمقی است که برای حفر چاه و رسیدن به چشمه الزم است .هر چه عمق حفاری
بیشتر شود ،هزینه واحد به ازای هر متر حفاری بیشتر خواهد شد [.]23
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شکل ( -)20-2نمودار ستوني خروجي چاههاي زمينگرمايي (برپايه نمونهاي از  91حوزه زمينگرمايي با دماي باال در
جهان) []23

نكته :اعداد خروجی بر اساس مگاوات بیان شدهاند و عمق چاهها متوسط  2کیلومتر است.
شكل  21-2میزان ریسکها و هزینههای مربوط به پروژههای زمینگرمایی در طی گامهای مختلف توسعه آن را نشان

می-

دهد .در هر گام بعدی ،هزینه تجمعی افزایش مییابد اما درك بهتری از خصوصیات حوزه بهدست میآید که سبب کاهش
ریسک میشود .دستیابی به موفقیت در کاهش ریسک معموالً با تایید منبع از طریق تعداد کمی حفاری رخ میدهد .بههرحال،
حتی پس از آن ،هزینههای تولید برق احتمالی (و بنابراین نرخ بازگشت انتظاری) تنها یک تخمین است و ممكن است دامنهاش
بهنسبت گسترده باشد [.]23
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شکل ( -)2-21ريسك و هزينه سرمايهگذاري تجمعي پروژه زمينگرمايي []23

اقدامات ممکن براي كاهش ريسك هاي توسعه زمينگرمايي :شكل  22-2عدماطمینان منابع (ناحیه قرمز رنگ) را در
مقایسه با هزینه سرمایهگذاری (ناحیه آبی رنگ) برای فازها و گامهای مختلف توسعه زمینگرمایی نشان میدهد .این شكل
نشان میدهد که عدماطمینان در طول زمان ،همراه با پیشرفت پروژه کاهش مییابد .بههرحال ،عدماطمینان کامالً حذف نمی-
شود .از طرف دیگر ،هزینه سرمایهگذاری همزمان با پیشرفت پروژه افزایش مییابد [.]20
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شکل ( -)2-22عدماطمينان منابع توسعه در مقابل هزينه سرمايهگذاري همزمان با پيشرفت پروژه []20

هدف ابزاری توسعه زمینگرمایی ،استقرار موفق پروژهای است که بتواند نرخ بازگشت خوبی برای مالكان آن و همزمان ارضای
سایر محدودیتهای اقتصادی است .توسعه زمینگرمایی به ریسکهای مختلفی با درجات مختلف در گامها و مراحل مختلفش
گره خورده است .ریسک منبع یكی از ریسکهای اصلی توسعه زمینگرمایی است .آن در تمام گامهای توسعه وجود دارد و
شكل چالشهای اندازه ،مناسب بودن ،پایدار بودن و کاربردی را به خود میگیرد .دیگر ریسکها عبارتند از دستیابی به زمین
مورد نیاز ،بازار ،تامین مالی تجاری و ریسکهای اقتصاد کالن.
مطالعات ،بهخصوص مطالعات سطح جامع ویژه ،شبیهسازی عددی و آزمونهای مداخلهای (استنباطی) برای آگاهی یافتن از
امكان رخداد شكلهای مختلف ریسک منبع بسیار مفید هستند .این ،فرمولبندی استراتژیهای مدیریت ریسک منبع را ممكن
میسازد .توسعه تدریجی و نظارت چشمهها برای اطمینان یافتن از پایداری منبع بسیار توصیه میشود .مطالعهای روشن و
هدفمند در مورد جنبه های اجتماعی و محیط زیستی ،برنامه مدیریت محیط زیستی پیگیرانه و مدیریت اجتما میزبان برای
کاهش موانع پروژه ضروری است.
بهکارگیری ترکیبی از سرمایههای سبز ،امتیازهای کاهش ریسک منبع ،و اعتبار کربنی کمک میکند تا این پروژهها از نظر مالی
در مقابل سایر منابع انرژی رقابتپذیر باشد .مطالعات امكانسنجی شامل استقرار عرضه و تقاضای برق میشود .بیمه ،ضمانت-
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نامه ریسک بخشی ،ضمانت قلمرو/حاکمیت و تفاهمنامههای اخالقی با ذینفعان 1،شماری از ابزارهایی هستند که برای کاهش
بعضی از ریسکهای توسعه بهکار میروند .قرارداد خرید برق ،مانند سپری ،سرمایهگذاران را در مقابل ریسکهای بازار ،تورم و
ریسک مبادالت خارجی حفظ میکند [.]20
ریسکهای زمینگرمایی با استفاده از برنامههای حمایتی شبیه به برنامه سرمایه بیمه ای ریسک زمینگرمایی اروپایی

2

( )EGRIFقابل کنترل هستند .هماکنون تعداد کم نیروگاههای عملیاتی برق زمینگرمایی در اتحادیه اروپا ،پایه آماری کافی
برای ارزیابی امكان موفقیت پروژهها فراهم نمیکند .در نتیجه ،توسعهدهندگان زمینگرمایی با مشكل یافتن چارچوبهای بیمه-
ای (عمومی یا خصوصی) که مقررات قابل پرداخت داشته باشد و شرایطی برای ریسک منبع در نظر بگیرد ،دست به گریبانند.
در چنین شرایطی EGRIF ،به کم کردن فقدان سیاستهای بیمهای برای ریسک منبع و آسان کردن سرمایهگذاری در پروژه-
های زمینگرمایی کمک میکند.
برنامه  EGRIFبا بهکارگیری محركهای اقتصادی زیر ،به تامین مالی پروژههای زمینگرمایی کمک میکند:
 امتیازهایی برای اولین حفاری (بین  10تا  15میلیون یورو به ازای هر چاه برای )EGS بیمه ریسک زمینگرمایی.]21[ Feed-in Tariff / Feed-in Premium / Premium -

1

Letter of comfort
European Geothermal Risk Insurance Fund

2
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شکل ( -)2-23كاهش هزينه ترازشده براي هزينههاي فناوري برق زمينگرمايي []21

سطح و نو حمایت های مالی باید به بلوغ فناوری ها بستگی داشته باشد .جدول  ،11-2کاهش تعرفهها و پیشنهادی برای در
پیش گرفتن یک متدولوژی محاسبه سطح حمایت الزم را برای فناوریهای مختلف زمینگرمایی ارائه میکند .معیارهایی که در
اینجا ذکر شدهاند شامل بعضی از عناصر کلیدی هزینهاند که برای محاسبه تعرفه مورد استفاده قرار گرفتهاند [:]21
جدول ( -)2-11پراكندگي تعرفه براي برق زمينگرمايي [.]21

چارچوبهای حمایتی باید بر اساس سطح توسعه بازار زمین گرمایی عمیق و بر اساس فناوری (دمای باال ،دمای پایین و
نیروگاههای کوچک دمای باال )EGS ،تطبیق یابند .با حفاری چاههای عمیقتر و کسب اطالعات در مورد دما ،جریان ،وضع
جغرافیایی و  ،...بازارها بالغتر خواهند شد .همچنین هزینههای تولید کاهش خواهند یافت.
حمایتهای مالی باید از طریق دادن امتیازهای1قابل پرداخت برای پوشش ریسکهای اولیه و سرمایه الزم برای اولین حفاری
در بازارهای جوان ،اول از همه ،بهراهافتادن اولین پروژههای زمینگرمایی عمیق کمک کنند .ریسکهای زمینشناختی ،تا
1

Grant
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زمانیکه پروژههای اندکی در حال انجام هستند ،تنها میتواند توسط بخش عمومی به عهده گرفته شود .وقتی تعداد پروژهها به
تعداد کافی رسید ،یک معافیت تعرفهای برای توسعه آنها در ترکیب با یک بیمه ریسک عمومی یا خصوصی ،پیشنهاد میشود
(مانند کشور آلمان).
هرچه هزینهها رقابتیتر و بازارها بالغتر میشوند ،حمایتهای مالی کمتری مورد نیاز است و دادن امتیاز خرید با قیمت باالتر،
مناسبتر خواهد بود.
با در نظر گرفتن بیمه ریسک ،در یک بازار بالغ با تعداد زیادی پروژه ،بیمه های خصوصی می توانند راه حل های رقابتی ایجاد
کنند[.]21
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 -1فهرست اسناد باالدستي
 -1-1مقدمه
مجموعه قوانین ،دستورکارها و آيیننامههايی که فهرست آنها تقديم میگردد ،هرر يرب ره نروعی را موضرو انرر هرا
تجديدپذير در کشور ايران ارتباط میيا ند .چگونگی اين را طهها ممکن است مستقیم وده و يا آنکره پیونرد

را زمینرههرا

اقتصاد  ،زيست محیطی ،اجتماعی يا ادار مرتبط ا گسترش انر ها تجديدپذير داشته اشرند .تمرکرز کراوش رر اسرناد
مصوب دهه  ،1380ه اين سو وده است تا توان روزآمدترين اسناد که ه هرگونه ا حث انر ها تجديدپذير و ره ويرهه
انر

زمینگرمايی ارتباط دارند را يافت.

را شرو  ،آرشیو اسناد پهوهشگاه نیرو ،وزارتخانه ها نیرو ،نفت وجهاد کشاورز و سرازمان ففاترت محریط زيسرت مرورد
مطالعه قرار گرفتند.
در يب نگاه کلی میتوان اين اسناد را ه دو دسته خش کرد :يب دسته اسناد که حث تولید انر

از منرا تجديدپرذير را

طور مستقیم مورد خطاب قرار میدهند و دسته دوم ،اسناد که حث انر ها تجديدپذير در عنوان آنها جايی ندارد ،اگرچه
تولید انر

از منا تجديدپذير ه نوعی ا آنها در ارتباط است.

عنوان سند باالدستي

ماده /بند مربوطه

سیاست ها کلی ساير منا انر

سیاست ها کالن کشور در خش انر
مصوب در مجم تشخیص مصلحت نظام
مجموعه رنامه پنجساله پنجم توسعه رق -ماده 133
جمهور اسالمی ايران
انر ها پاك -ماده 139

تاريخ

1379
1389

کشاورز  -ماده 148
فمل و نقل -ماده  162و 163
محیط زيست -ماده  192و 193
مجموعه رنامه پنجساله چهارم توسعه سند چشمانداز در افق  1404و سیاستها کلی رنامه
چهارم
جمهور اسالمی ايران
ماده (-7م)
ماده  25و آيیننامه اجرايی شرايط و تضمین رق

1387
1383
1384
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عنوان سند باالدستي

ماده /بند مربوطه

موضو ند "ب" ماده ( )25قانون رنامه چهارم توسعه
ماده  30ند ب7 -
آيیننامه اجرايی ماده 66
اسناد ملی توسعه خشی ماده  155قانون سند ملی توسعه خش " رق و انر ها نو" -موضو
ند (الف) ماده 155
رنامه چهارم توسعه
سند ملی توسعه خش "نفت و گاز" -موضو ند (ه)
ماده 155
سند ملی توسعه ويهه فرا خشی "مديريت انر "-
موضو ند (ج) ماده 155
قانون تنظیم خشی از مقررات مالی دولت ماده 25
ماده  62و دستورالعمل اجرايی آن
رنامه راهبرد وزارت نیرو در افق  1404وزارت نیرو
خش رق و انر
خش آموزش ،پهوهش و فنآور
خش پشتیبانی صنعت آب و رق
ندها  23 ،3و 24
سند نقشه راه تحقیقات صنعت رق
فصل سوم
نقشه جام علمی کشور
اولويت الف -اولويتها علم و فنآور
فصل اول :کلیات و تعاريف -ماده  1و 2
قانون اصالح الگو مصرف انر
فصل دوم :سیاستها و خط مشیها اساسی -ماده 4
فصل سوم :ساختار و تشکیالت -ماده  8 ،6 ،5و 9
فصل نهم :تولیدکنندگان و توزي کنندگان انر  -ماده
 48 ،45 ،44و 52
فصل دهم :انر ها تجديدپذير و هستها  -ماده 61
و 62
سند راهبرد انر کشور
سند راهبرد انر ها نو کشور
تبصره  -2ندها م ،ق
قانون ودجه
تبصره  -4الف
تبصره  -5ن
تبصره  -6الف

تاريخ

1383
1386

1380
1390

1390
1389

در دست تدوين
در دست تدوين
1393
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عنوان سند باالدستي

سازمان انر ها تجديدپذير و هرهور
انر ايران (ساتبا)

ماده /بند مربوطه

تبصره  -9ز ،ح
تبصره  -11هر  ،و
تبصره  -21د ،هر
اساسنامه

تاريخ

1392

یانیه مأموريت
یانیه چشمانداز
یانیه ارزشها
اهداف سطح سازمان (اصلی)
اهداف سطح خشی -خش انر ها نو

قانون عضويت دولت جمهور اسالمی
ايران در آ انس ینالمللی انر ها
تجديدپذير
اليحه الحاق دولت جمهور اسالمی
ايران ه پروتکل کیوتو
اليحه دريافت عوارض رق تجديدپذير
ا الغیه پايه نرخ خريد رق از نیروگاهها
انر نو و پاك
تصويبنامه در خصوص نرخ خريد رق
تولید خشها غیردولتی از منا
انر ها نو
ماده 8
قانون هدفمند کردن يارانهها
ا الغیه اتصال ه شبکه نیروگاهها
تجديدپذير
ا الغیه اصالح روند صدور مواقتنامه
اولیه افداث نیروگاهها رق تجديدپذير
طرح نیروگاهها انر ها نو
مصو ه شورا عالی ادار در خصوص
انجام مطالعات و تحقیقات در اره
انر ها نو (تجديدپذير) و هره ردار
مؤثر از آن در کشور
قانون ودجه در را طه ا تولید و مصرف ند الف تبصره 12

1391

1383
1391
1392
 1387و 1393

1391
1391
1391
1383

 1383و 1384
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عنوان سند باالدستي

ا تأکید ر هینهساز

انر
انر
قانون ودجه سال 1392

ماده /بند مربوطه

تاريخ

مصرف
ماده 19
ماده 26
ماده 69

رنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر
زرگ کشور
پرو ه طرافی و استقرار پايگاه تحلیلی
قوانین و مقررات علم ،فنآور و نوآور
کشور
مصو ه هیئتوزيران در اره الزام دستگاه-
ها اجرايی را مقا له موثر ا آلودگی
هوا
اولويتها تحقیقاتی و فنآور مصوب - 1کمیسیون تخصصی انر
کمیسیونها تخصصی شورا عالی الف :اولويتها کمیسیون تخصصی انر  -ندها 7
علوم ،تحقیقات و فنآور (عتف)
و 17
ب :طرح کالن ملی کمیسیون تخصصی انر
• رق و انر  -ند 8
• فرا خشی و محیط زيست -ندها 2 ،1
- 3کمیسیون تخصصی صناي  ،معادن و ارتباطات
الف :اولويتها راهبرد پهوهش و فناور
• صنعت آب و رق
ب :ساير اولويت ها پهوهشی
 محیط زيست
 صنعت آب و رق
- 5کمیسیون تخصصی کشاورز آب و منا طبیعی
اولويتها تحقیقاتی و فنآور کمیسیون تخصصی
کشاورز آب و منا طبیعی
• فوزه مشترك -ندها  2و 7
• ماشین آالت و تجهیزات -ند 2

1392

1390
1392

1393

1390

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
-1

ويرايش اول ،آبان 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

5

گزارش بررسي اسناد ،قوانين و برنامه هاي باالدستي در حوزه انرژي هاي تجديد پذير با تكيه بر انرژي زمين گرمايي

 -2متن تفصيلي اسناد
 -2-1سياست هاي کالن کشور در بخش انرژي مصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام
نو سند :سیاست کلی
تصويب کننده :مجم تشخیص مصلحت نظام
شماره76230/1 :
تاريخ1377/10/23 :
سياست هاي کلي ساير منابع انرژي

 ايجاد تنو در منا انر
انر

کشور و استفاده از آن ا رعايت مسائل زيست محیطی و تالش را افزايش سهم

ها تجديدپذير ا اولويت انر

ها آ ی.

 تالش را کسب فن آور و دانش هسته ا و ايجاد نیروگاه ها هسته ا

ه منظور تأمین سهمی از انر

کشور و تر یت نیروها متخصص.
 گسترش فعالیت ها پهوهشی و تحقیقاتی در امور انر

ها گداخت هسته ا و مشارکت و همکار علمی و

تخصصی در اين زمینه.
 تالش را کسب فن آور و دانش فنی انر

ها نو و ايجاد نیروگاه ها از قبیل اد و خورشید و پیل ها

سوختی و زمین گرمايی در کشور.

 -2-2مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
بخش دوم -قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ()1390 -1394

نو سند :قانون
تصويب کننده :معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد ريیس جمهور
شماره246698 :
تاريخ1389/10/15 :
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فصل پنجم :اقتصاد
رق (ماده )133 -134
ماده 133
ه منظور تنو در عرضه انر

کشور ،هینهساز تولید و افزايش راندمان نیروگاهها ،کاهش اتالف و توسعه تولید همزمان رق

و فرارت ،شرکت توانیر و شرکتها وا سته و تا عه وزارت نیرو موتفند:

الف) ا استفاده از منا فاصل از فروش نیروگاه ها موجود يا در دست اجرا و ساير اموال و دارايیها شرکتها مذکور و ا
رعايت قانون نحوه اجرا سیاستها کلی اصل چهل و چهارم ( )44نسبت ه پرداخت يارانه خريد رق از تولیدکنندگان ررق
پراکنده ا مقیاس کوچب و ترفیت ها تولید رق مشترکین از عقد قراردادها
( )12000مگاوات نیروگاه گاز

لندمردت و همننرین تبرديل ترا دوازده هرزار

ه سیکل ترکیبی اقدام نمايند.

تبصره :در صورت تمايل خشها غیردولتی ه تبديل نیروگاهها گاز موجود خرود ره سریکل ترکیبری ،شررکت تروانیر و
شرکتها وا سته و تا عه وزارت نیرو می توانند از محل منا ند (الف) اين ماده نسبت ه پرداخت تسرهیالت در قالرب وجروه
اداره شده ه آنها اقدام نمايند.

ب) ه شرکت توانیر و شرکتها وا سته و تا عه وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت ره انعقراد قراردادهرا

لندمردت خريرد

تضمینی رق تولید از منا انر ها نو و انر ها پاك ا اولويت خريد از خشها خصوصری و تعراونی اقردام نماينرد.
قیمت خريد رق از نیروگاهها عالوه ر هزينهها نبديل انر

در ازار رقا تی شبکه سراسر

ازار رق ،ا لحاظ متوسط ساالنه

ارزش وارداتی يا صادراتی سوخت مصرف نشده ،ازدهی ،عدم انتشار آاليندهها و ساير موارد ه تصويب شورا اقتصاد میرسد.
تبصره :وزارت نیرو مجاز است ا رعايت قانون نحوه اجرا سیاستها کلی اصل چهل و چهارم (ص  )560منا مورد نیاز اين
جزء را از محل منا فاصل از فروش نیروگاهها و ساير دارايیها از جمله اموال منقول و غیر منقول ،سهام و سهمالشرکه خود و
ساير شرکتها تا عه و وا سته و نگاهها ،تأمین و تمهیدات الزم را را اين نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسر
فراهم نمايد.

ج) از توسعه نیروگاهها

ا مقیاس کوچب تولید رق توسط خشها خصوصی و تعاونی فمايت نمايد.

ررق
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د) وزارت نیرو مجاز است در طول رنامه نسبت ه افزايش توان تولید
سرمايهگذار

رق تا یست و پنج هزار ( )25000مگراوات از طريرق

خش ها عمومی ،تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و يا منا داخلی شرکتها تا عه و يا ه صورت

روشها متداول سرمايهگذار از جمله ساخت ،هره ردار و تصرف ( )BOO1و ساخت ،هره ردار و انتقرال ( )BOT2اقردام
نمايد.
تبصره :سهم خشها خصوصی و تعاونی از میزان یست و پنج هزار ( )25000مگاوات مذکور در ايرن نرد ،فرداقل ده هرزار
( )10000مگاوات است.

ه) وزارت نیرو فسب درخواست نسبت ه صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) رق از نیروگراههرا

را سروخت غیريارانرها

متعلق ه خشها خصوصی و تعاونی اقدام نمايد.

و) وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز ا ففظ مسئولیت تأمین رق ،ه منظور ترغیب ساير مؤسسات داخلی ه تولید هرچره
یشتر نیرو

رق از نیروگاه ها خارج از مديريت آن وزارتخانه ،ر اساس دستورالعملی که ه تأيید شرورا اقتصراد مریرسرد،

نسبت ه خريد رق اين نیروگاهها اقدام نمايد.

ز) چنانچه خش خصوصی ا سرمايه خود تلفات انر
نسبت ه خريد انر

رق را در شبکه انتقال و توزي کاهش دهد ،وزارت نیرو موترف اسرت

ازيافت شده ا قیمت و شرايط در دوره زمانی که ه تصويب شورا اقتصاد میرسرد ،اقردام و يرا مجروز

صادرات ه همان میزان را صادر نمايد.
تبصره :آيیننامه اجرايی مر وط ه اين ند ايد ترف سه ماه پس از تصويب اين قانون ه تصويب وزير نیرو رسد.

ح) قیمت انر

را وافدهايی که مصرف ساالنه سوخت آنها یش از دو هزار مترمکعب معادل نفت کوره و يا قردرت مرورد

استفاده آن ها یش از دو مگاوات است ،در صورت عدم رعايت معیارها و ضوا ط موضو دسرتورالعملهرا ايرن مراده ،کره ره
تصويب شورا اقتصاد میرسد ،ا ارائه فرصت مناسب افزايش میيا د.

1

Build-Own-Operate
Build-Operate-Transfer

2
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انر ها پاك (ماده )135 -139
ماده 139
ه منظور ايجاد زيرساختها تولید تجهیزات نیروگاهها
تولید اين نو انر ها در سبد تولید انر

اد و خورشید و توسعه کار رد انر ها پاك و افرزايش سرهم

کشور ،دولت مجاز است ا فمايت از خشها خصوصی و تعاونی از طريق وجروه
اد و خورشید در طول رنامه متناسرب را تحقرق

اداره شده و يارانه سود تسهیالت ،زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انر
تولید را فراهم سازد.

کشاورز ()143 -149
ماده 148
دولت مکلف است جهت اصالح الگو

هره ردار از جنگلها ،مرات و آب و خاك اقدام زير را انجام دهد:

الف) جايگزينی سوخت فسیلی و انر ها تجديدپذير ه جا سوخت هیزمی

فمل و نقل (ماده )161 -166
ماده 162
اجرا قانون توسعه فمل و نقل عمومی و مديريت سوخت مصوب (1386/09/18ص  )325تا پايان رنامه تمديد میشود.
ماده 163
و) ه منظور هره ردار

هینه از ترفیتها و موقعیت جغرافیايی کشور:

 -2طرح جام فمل و نقل کشور ا هدف پاسخگويی ه تقاضاها

الفعل و القوه و دستیا ی ه جايگاه مناسب در فروزههرا

ايمنی ،انر  ،اقتصاد ،فمل و نقل و محیط زيست تا پايان سال سوم رنامه ه تصويب هیئت وزيران میرسد .از زمان تصويب
طرح جام  ،شرو کلیه طرح ها جديد توسعه و ساخت زير ناها فمل و نقل ،فقط ر اسراس ايرن طررح و در قالرب ودجره
سنواتی قا ل اجرا است.
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فصل ششم :توسعه منطقها
محیط زيست
ماده 192
ه منظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زيست کلیه وافدها

زرگ تولید  ،صنعتی ،عمرانی ،خدماتی و زير نرايی

موتفند:
ج) مشخصات فنی خود را ه نحو ارتقاء دهند که ا ضوا ط و استانداردها محیط زيست و کاهش آلودگی و تخريرب منرا
پايه االخص منا طبیعی و آب تطبیق يا د.
تبصره :1دولت مکلف است ارزش اقتصاد منا زيست محیطی و جداول و فسابها مر وطه را در فسابها ملی محاسبه
و ملحوظ نمايد.
تبصره  :2معاونت مکلف است ا همکار سازمان ففاتت محیط زيست و ساير دستگاهها مرتبط ره منظرور ررآورد کرردن
ارزشها اقتصاد منا طبیعی و زيست محیطی و هزينهها ناشی از آلودگی و تخريب محیط زيسرت در فرآينرد توسرعه و
محاسبه آن در فسابها ملی ،نسبت ه تنظیم دستورالعملها محاسبه ارزشها و هزينهها موارد دارا اولويرت از قبیرل:
جنگل ،آب ،خاك ،انر  ،تنو زيستی و آلودگی ها زيست محیطی در نقاط فساس اقردام و در مراجر ريرر ط ره تصرويب
رساند .ارزشها و هزينههايی که دستورالعمل آنها ه تصويب رسیده ،در امکانسنجی طرحها تملب دارايیها سررمايها
در نظر گرفته خواهد شد.
 -2-3قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران
نو سند :قانون
تصويب کننده :معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد ريیس جمهور
تاريخ1383/06/11 :

بخش اول -سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق ( 1404سند چشمانداز بيست ساله) و سياستهاي کلي برنامه
چهارم

نو سند :ا الغیه
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تصويب کننده :مقام معظم رهبر
تاريخ1387/10/21 :

 -1سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي

 -1-1سیاست ها کلی در خش امور اجتماعی ،سیاسی ،دفاعی و امنیتی
ند  :19آمايش سرزمینی مبتنی ر اصول ففاتت محیط زيست و افیاء منا طبیعی
 -2سياستهاي کلي نظام در بخش مشارکت بخشهاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخشي دولتي

-1-2سیاستها کلی نظام در خصوص انر
 -2-1-2سیاستها کلی ساير منا انر
ند :1ايجاد تنو در منا انر

کشور و استفاده از آن ا رعايت مسايل زيست محیطی و تالش را افزايش سهم انر ها

تجديدپذير ا اولويت انر ها

آ ی.

ند :4تالش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل بادی ،خورشیییی ،پییلهیای
سوختی و زمین گرمایی در کشور.
 -3سياستهاي کلي نظام در اصالح الگوي مصرف

ند  :7صرفهجويی در مصرف انر

ا اعمال مجموعها متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی ه منظور کاهش مستمر

«شاخص شدت انر » کشور ه فداقل دو سوم میزان کنونی تا پايان رنامه پنجم توسعه و ه فداقل يب دوم میزان کنونی تا
پايان رنامه ششم توسعه ا تأکید ر سیاستها مرتبط زير:
 اولويت دادن ه افزايش هرهور در تولید ،انتقال و مصرف انر انجام مطالعات جام و يکپارچه سامانه انر تدوين رنامه ملی هرهور انراجرا طرح ها
-

در ايجاد ترفیتها جديد تولید انر ؛

کشور ه منظور هینهساز عرضه و مصرف انر ؛

و اعمال سیاستها تشويقی نظیر فمايت مالی و فراهم کردن تسهیالت انکی را

هینهساز مصرف و عرضه انر

و شکلگیر نهادها مردمی و خصوصی را ارتقاء کارآيی انر ؛

ازنگر و تصويب قوانین و مقررات مر وط ه عرضه و مصرف انر  ،تدوين و اعمال استانداردها اجبار ملی را
تولید و واردات کلیه وسايل و تجهیزات انر
اصالح فرآيندها تولید انر

ر؛

ر و تقويت نظام نظارت ر فسن اجرا آنها و الزام تولیدکنندگان ه
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 افزايش ازدهی نیروگاهها ،متنو ساز منا تولید رق و افزايش سهم انر ها تجديدپذير و نوين؛ گسترش تولید رق از نیروگاهها تولید پراکنده ،کوچب مقیاس و پر ازده رق و تولید همزمان رق و فرارت. -سياستهاي کلي نظام در خصوص آمايش سرزمين

ند  :43پايدارساز فرآيند توسعه ا تکیه ر ففاتت از محیط زيست و هره ردار

هینه از منا

ند  :44تحقق توسعه پايدار ،مبتنی ر دانايی در عرصهها اجتماعی ،اقتصاد  ،فرهنگی و زيستمحیطی کشور ،ه نحو کره
ضمن ارتقا کیفیت زندگی ،فقوق نسلها کنونی و آينده نیز محفوظ ماند.
ند ح :حفظ ،احیاء و بهرهبرداری بهینه از سرمایهها ،منابع طبیعی تجیییشونیه و حفظ محیط زیست در طرح های توسعه
ساير بندهاي مرتبط

ند  :9سازماندهی و سیج امکانات و ترفیتها کشور در جهت افزايش سهم کشور در تولیدات علمی جهان:
 کسب فنآور

ويهه فنآور ها نو شامل :ريز فنآور و فرنآور هرا زيسرتیا اطالعرات و ارتباطراتا زيسرت

محیطیا هوا فضا و هستها
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بخش دوم -قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران ()1384 -1388

ماده 7
م) دولت موتف است منا الزم جهت اجرا

خش انر

ها نو موضو مراده  62قرانون خشری از مقرررات مرالی دولرت

مصوب  1380/11/27را از محل ند الف ماده  3رنامه تأمین نمايد.
ماده 25
الف) دولت موتف است ا ففظ مالکیت خود ده درصد ( )%10از ترفیت انجام فعالیت مر وط ه اکتشاف ،استخراج و تولید نفت
و گاز ،پااليش ،پخش و فمل و نقل مواد نفتی و گاز

ا رعايت قانون نفت مصوب  1366/07/09و همننین فداقل ده درصد

( )10%از انجام فعالیت مر وط ه تولید و توزي رق را ا ففظ مسئولیت دولت در تأمین رق ه نحو کره موجرب انحصرار در
خش غیردولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوقالذکر تضمین گردد ،ه اشخاص فقیقی و فقوقی داخلی واگذار نمايد.
ب) دولت مک لف است ا ففظ مسئولیت تأمین رق ،ه منظور ترغیب ساير مؤسسات داخلی ه تولید هرچه یشتر نیرو

رق از

نیروگاهها خارج از مديريت و نظارت وزارت نیرو ،شرايط و قیمتها تضمینی خريد رق را تا پايان سال اول رنامره چهرارم،
تعیین و اعالم کند.
آيیننامه اجرايی شرايط و تضمین رق موضو ند "ب" ماده ( )25قانون رنامه چهارم توسعه
نو سند :آيیننامه
تصويب کننده :هیأت وزيران
شماره 16825 :ت 33188
تاريخ1384/04/08 :
ماده 9
چنان چه نرخ سوخت تحويلی ه نیروگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) را تولید و عرضه رق از طريرق شربکه و ررا مصررف
داخل کشور یش از نرخ سوخت نیروگاهی اشد (از جمله در موارد که سوخت مصرفی نیروگاه از انشعاب غیرنیروگاهی تأمین
میشود) ،ما هالتفاوت آن ر اساس متوسط ازده نیروگاهها فرارتی از محل اعتبرارات يارانره انرر
موضو رديف يارانه فاملها انر

در ودجرههرا سراالنه،

مندرج در جدول شماره ( )4قانون رنامه چهارم توسرعه اقتصراد  ،اجتمراعی و فرهنگری
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جمهور اسالمی ايران -مصوب  -1383تأمین و ه تولیدکننده پرداخت خواهد شرد .ايرن ما رهالتفراوت از سرال  1385قا رل
پرداخت است.
تبصره  :1گاز طبیعی سوخت اصلی نیروگاهها فرارتی محسوب میشود.
در مواق کمبود گاز و يا روز داليل فنی در شبکه گاز ،ما هالتفاوت نرخ سوخت ماي مصررفی را نررخ نیروگراهی آن از محرل
اعتبارات اين ماده ه شرح ياد شده پرداخت میشود.
تبصره  :2مسئولیت عقد قرارداد را تأمین سوخت و پرداخت هزينه ها مر وط ،ه جز در مورد قراردادها

لند مردت تبرديل

انر  ،رعهده عرضهکننده می اشد.
تبصره :3نیروگاه ها فرارتی که ازده آن ها یشتر (کمتر) از متوسط ازده نیروگاهها فرارتی اشد ،مشمول پراداش (جريمره)
را صرفهجويی در مصرف سوخت (مصرف مازاد سوخت) خواهند شد.
میزان پاداش (جريمه) ر اساس ما هالتفاوت نرخ موضو ند "ب" ماده ( )10و نرخ نیروگاهی محاسبه و توسط مديريت شربکه
پرداخت (دريافت) میشود.
ماده 10

ه منظور ترغیب و تشويق خش خصوصی ه سرمايهگذار در زمینه نیروگاههايی که از انر

تجديدپذير و يا ازيافت فرارت

استفاده میکنند:
الف) ا ت عدم انتشار آالينده ها و ففاتت از محیط زيست مبلغ تعیین شده توسط سازمان ففاتت محیط زيسرت ره ازا هرر
کیلووات ساعت رق تولید توسط اين قبیل نیروگاهها از محل اعتبار شماره  40404002در ودجهها سنواتی ا تأيید سازمان
مديريت و رنامهريز کشور و توسط سازمان ففاتت محیط زيست پرداخت خواهد شد.

ب) معادل ارزش سوخت صرفهجويی شده ه وسیله اين قبیل نیروگاهها ،ر اساس نرخ سوخت گاز طبیعی وارداتی و ا افتسراب
متوسط ازده نیروگاهها فرارتی از محل اعتبارات مذکور در ماده ( )9اين آيیننامه پرداخت خواهد شد.
ماده 30
ند ب – 7
وزارتخانهها

نفت ،نیرو ،ارتباطات و فناور اطالعات و شرکتها تا عه مکلفند ا استفاده از آخرين فناور ها ،سیستم

خدماتی آب ،رق ،گاز ،مخا رات ،و سوخترسانی را هگونها ايمن سازند که در اثر روز فوادث ،خدماترسانی مختل نگردد.
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ماده 66
آيیننامه اجرايی ماده  66قانون رنامه چهارم توسعه
نو سند :آيیننامه اجرايی
تصويب کننده :هیأت وزيران
شماره100/99743 :
تاريخ1386/04/03 :

ماده  -1کلیه دستگاه ها اجرايی و مؤسسات و نهادها عمومی غیردولتی موتفنرد اعتبرار منردرج در تبصرره  1مراده  1ايرن
آيیننامه را صرف اجرا فعالیتها مديريت سبز ه شرح زير نمايند:
پ -مصرف هینه فامل ها انر

از طريق ترمیم ساختمانها و استفاده از وسايل و تجهیزات کم مصررف ،انرر هرا نرو،

اصالح روشها فمل و نقل ا هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی.
خ -ازيافت ضايعات ،تصفیه و ازچرخان آب در جهت ايجاد فضا سبز و ساير موارد.
د -استفاده از تکنولو ها پاك و سازگار ا محیط زيست را کنترل و هینهساز مصرف.
ر -جايگزينی سوخت مناسب در مناطق روستايی و عشاير

ه جا هیزم.

ماده -2سازمان ففاتت محیط زيست موتف است ه منظور انتقال سري تجر ه ها موفق داخلی و خارجی ،در اختیار گذاردن
روشها و فنآور ها مناسب ،تدوين رنامهها اجرايی موارد مرتبط ا مديريت سبز ،سامانه دولت سبز را ه هنگام نمايد.

 -2-4اسناد ملي توسعهبخشي ماده  155قانون برنامه چهارم توسعه
نو سند :سند ملی
تصويب کننده :سازمان مديريت و رنامهريز کشور

سند ملي توسعه بخش "برق و انرژيهاي نو" -موضوع بند (الف) ماده 155
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 -1وتايف ،ويهگیها و ساختار کلی خش
 -1-1رق
 -1-2انر ها نو -اين خش شامل اقداماتی در خصوص استفاده از انر ها تجديدپذير شامل :افداث نیروگاهها
آ ی کوچب ،رق اد  ،نیروگاهها زمین گرمايی و تجهیز ساختمانها ه سیستمها آ گرمکن خورشید است.

 -2وضعیت خش در را طه ا مضامین دوازدهگانه رنامه چهارم توسعه و چشمانداز
 -2-4ففظ محیط زيست
 استفاده اقتصاد از انر ها پاك

 -3امکانات ،قا لیتها ،محدوديتها و تنگناها توسعه خش
 -3-1منا طبیعی و محیطی
 وجود پتانسیلها قا ل توجه رق آ ی ا هدف جايگزينی ا نفت مصرفی
 امکان تأمین سوخت را تولید رق در کشور
 وجود منا عمده قا ل توجه انر ها نو ،انر ها تجديدپذير و زغال سنگ

 -3-5فنآور و توسعه علمی


اال ودن تلفات در تولید ،تبديل و مصرف انر

ه علت عدم ه کارگیر فنآور ها پیشرفته

 وجود دانش فنی افداث شبکهها ،نیروگاهها فرارتی و تأسیسات رق آ ی در کشور

 -5اهداف کلی و راهبردها کالن توسعه خش در تحقق چشمانداز لندمدت توسعه
 -5-1اهداف کلی توسعه خش
 ايجاد ازار رق در سطح ملی و منطقها و تجديد ساختار در صنعت رق کشور
 -5-2راهبردها کالن توسعه خش
 افزايش سهم اقتصاد انر ها تجديدپذير در سبد انر

مصرفی کشور

رق

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 -6سیاستها اجرايی و اهداف کمی خش
 -6-1سیاستها اجرايی

 توسعه و گسترش استفاده اقتصاد از سیستمها تولید انر ها تجديدپذير
 ايجاد زمینهها تحقیقاتی در انر ها تجديدپذير ه منظور دستیا ی ه دانش فنی

 فراهم آوردن زمینه گسترش افداث نیروگاه ا منا انر
 شفافساز هزينهها انر

تجديدشونده توسط خش غیردولتی

خش عمومی و دولتی از طريق اعمال نرخها منطقها فاملها انر

 -6-2اهداف کمی خش
هدف اصلی در خش رق ،تأمین رق مطمئن را مشترکین و عدم روز خاموشی ا ايجاد ترفیت نیروگاهی مورد نیاز است.
در اين راستا ،ا تدا فداکثر نیاز مصرف رق کشور رآورده شده و سپس ر اساس اين نیاز ه مصرف ،ترفیت نیروگاهی مورد نیاز
(اسمی و عملی) فاصل شده است .ا توجه ه اختصاص تسهیالت فساب ارز در سالها اخیر ه صناي و تقاضا روزافزون
رق توسط آنها ،کل نیاز خش صنعت ا رشد ساالنه  16/8درصد رآورد شده است که  6/8درصد آن الزاماً ايستی ا ه
کارگیر تکتولو

جديد و کم مصرف جبران شود و را تأمین  10درصد آن ،رنامهريز الزم در اين سند صورت گرفته

است .اهداف کمی خش رق طی سالها

رنامه چهارم در جدول ( )2-1ارائه شده است.

 -8اقدامات مهم و اساسی
 -8-1خش رق
 واقعی کردن تعرفهها

رق مصرفی

 پرهیز از افداث نیروگاهها تحت تأثیر عوامل غیراقتصاد (مانند نیروگاهها زغالسنگی ا هزينه خیلی زياد ،نیروگاه
خورشید و عضی نیروگاهها آ ی)

 -8-2خش انر ها نو
 تمرکز سیاست گزار انر ها تجديدپذير در سازمان وافد
 توسعه استفاده از انر ها تجديدپذير در سبد انر

از طريق مشارکت خش خصوصی در قالب خريد تضمینی رق

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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سند توسعه بخشي "نفت و گاز" -موضوع بند (ه) ماده 155

 -5اهداف کلی و راهبردها کالن توسعه خش در تحقق چشمانداز لندمدت توسعه
 -1-5اهداف کلی توسعه خش نفت و گاز
 تبديل ثروتها طبیعی (مانند نفت و گاز) ه دارايیها مالی و سرمايهها ملی درازمدت

 -2-5راهبردها کالن توسعه خش نفت و گاز
 کاهش سهم نفت خام در سبد مصرف انر
 هدفمند و عادالنه کردن يارانهها انر

کشور در راستا افزايش صادرات
در جهت کاهش مصرف و صرفهجويی ملی

 فذف تدريجی يارانه فرآوردهها نفتی و رقرار عوارض زيست محیطی (مالیات ر کر ن) ر مصرف آن
 تأمین هینه انر

مناطق مختلف کشور ا توجه ه جايگزينی اقتصاد فامرلهرا انرر  ،پتانسریلهرا محلری،

ترفیتها موجود و سیستمها عرضه انر .

 -6سیاستها اجرايی و اهداف کمی خش
 جايگزينی و هینهساز مصرف فاملها انر

در مناطق و خشها مختلف اقتصاد کشور ا توجه ه مالفظات

زيست محیطی ،پتانسیلها محلی و ترفیتها موجود سیستمها عرضه انر
 گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فنآور
 تدوين الگو

هینه جايگزينی اقتصاد

ا فرآيند تولید و عرضه انر

ین فاملها انر

 -2امکانات ،قا لیتها ،محدوديتها و تنگناها توسعه خش
 -1-2امکانات و قا لیتها
 استفاده از منا فراوان انر
انر

ر

در کشور ه عنوان يب مزيت نسبی در توسعه کشور و ه خصوص توسعه صناي
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 امکان افزايش کارآيی تولید و عرضه انر

از طريق پیاده کردن سازوکار ازار رقا تی در اين خش و افزايش

مشارکت خش خصوصی و توانايی افزايش کارايی مصرف انر

در کشور از طريق اصالح قیمتها

 وجود پتانسیلها زياد انر ها تجديدپذير در کشور و سازماندهی را

هره ردار اقتصاد از آنها

 وجود پتانسیل زياد را جايگزينی گاز طبیعی ( )CNGا ساير فاملها انر

و ه خصوص فرآوردهها نفتری در

خشها فمل و نقل و صنعت
 -2-2تنگناها
 انحصار

ودن تولید و عرضه انر

در کشور ه خش دولتی و پیامدها ناکارآيی آن

 ناهماهنگی در سیاست گذار و اجرا آن ها ه دلیل تعدد دستگاهها و سازمان ها مسئول در تامین انر
کشور

 -3اهداف کلی و راهبردها کالن توسعه خش در تحقق چشمانداز لندمدت توسعه
 -1-3اهداف کلی
 تحصیل ارزش افزوده االتر از فامل ها انر
 تقويت ،توانمندساز و توسعة ازار انر

در کشور

در کشور

 هدفمندساز يارانهها انر
 توسعه و هره ردار از پتانسیلها موجود انر ها تجديدپذير در کشور
 کاهش ضايعات و تلفات در انتقال و توزي انر
 دستیا ی ه فن آور ها نوين و کارا انر
 اصالح نظام اقتصاد

خش انر

 کاهش نقش دولت در تصد

کشور
گر امور چرخه انر

و فمايت و تشويق خش غیردولتی (شامل خصوصی و

تعاونی) در جهت افزايش سهم آن در فعالیتها مختلف خش انر .
 فداقل کردن اثرات منفی زيستمحیطی ناشی از دف زائدات خش انر

 -2-3راهبردها کالن توسعه خش

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
-3

ويرايش اول ،آبان 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

20

گزارش بررسي اسناد ،قوانين و برنامه هاي باالدستي در حوزه انرژي هاي تجديد پذير با تكيه بر انرژي زمين گرمايي

 فمايت از ازار انر

و افزايش سهم خش غیردولتی (شامل خصوصی و تعاونی)

 افزايش امنیت عرضه انر

و هبود کیفیت فاملها انر

 افزايش سهم انر ها تجديدپذير و پاك در سبد انر
 ايجاد تمرکز در سیاست گزار و رنامهريز انر

عرضه شده
کشور و کاهش آلودگیها زيست محیطی

کشور

 اصالح نظام قیمتگذار فاملها انر

 توسعه هرچه یشتر هره ردار اقتصاد از منا تجديدشونده انر

 -4سیاستها اجرايی و اهداف کمی
 -1-4سیاستها اجرايی


تدوين و اجرا معیارها مصرف انر

و کاهش مستمر مصرف ويهه انر

نهايی در سرمايش و گرمايش

 انجام مطالعات امکان سنجی و اجرا طرح ها پايلوت در صناي در زمینه تولید رق در محل و ازيافت فرارت
()CHP

 تسهیل انتقال منا مالی ین زير خشها انر

ه منظور فداکثر استفاده اقتصاد از منا انر

کشور و افرزايش

راندمان فرارتی نیروگاهها ،و تنو خشی ه سوخت نیروگاهها ،جانمايی هینه نیروگاهها و غیره
 استفاده مؤثر از انر ها نو در ساختمانها

 -5اقدامات مهم و اساسی
 فمايت از انجام مطالعات و فعالیتها مهندسی در زمینه ارتقا کارآيی انر
 تدوين و اعمال دستورالعملها دف و ازيافت زائدات خشها تولیدکننده انر
 تدوين و ازنگر مستمر الگو مصرف انر

در خش ساختمان ا توجه ه مبحث  19مقررات ملی ساختمان و

شرايط اقلیمی و اجتماعی مناطق مختلف کشور
 فمايت از نوآور ها

خش انر

 فمايت از تحقیقات در خش انر

از طريق تدو ن قوانین فمايتی

ا هدف کاهش هزينه تمام شده و کاهش ارز ر ا تأکید ر انر ها نو و پاك

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 ايجاد ،تقويت و توسعه شرکتها خدمات انر
 ...مانند مديريت ار ،صرفهجويی انر
 ايجاد انگیزه اقتصاد

( )ESCOشامل تمام فعالیتها مديريت فنی-مهندسی ،ممیز و

و جايگزينی ین فاملها

را ارتقا فنآور و ايجاد ترفیت ها الزم را جايگزينی سوختها پراك (ماننرد گراز

طبیعی) و منا تجديدشونده انر
 تأمین رق روستاها دور از شبکه ا استفاده از منا تجديدپذير انر
 معرفی و ترويج افداث نیروگاههرا تجديدشرونده را اجررا پررو ه هرا نمونره صرنعتی توسرط دولرت ره منظرور
اطمینان خشی ه خش غیردولتی (شامل خصوصی و تعاونی)

 اطال رسانی ،آگاهساز و ايجاد فرهنگ عمومی جهت استفاده از منا تجديدپذير انر

اقدامات اجرايی سند فرا خشی مديريت انر
در جدول ( )2-2ارائه شده است.

در خش ساختمان مر وط ه انر ها تجديدپذير طی سالها

رنامه چهرارم
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جدول ( -)2-2اقدامات اجرايي سند فرابخشي مديريت انرژي -ساختمان
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 -2-5قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
نو سند :قانون
تاريخ1380/11/27 :

ماده 25
بنابر بنی" الف" ماده ( )10آییننامه اجرایی بنی "ب" ماده ( )25قانون تنظیی بخشیی از مقیررا میالی دولیت در

برنامه چهارم توسعه ،به منظور ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در زمینه نیروگاههایی که از انرژی
تجیییپذیر استفاده مینماینی ،بابت عیم انتشار آالینیهها و حفاظیت از محییط زیسیت مبلی تعییین شییه توسیط
سازمان حفاظت محیطزیست بازای هر کیلووا ساعت برق تولییی توسط این قبیل نیروگاهها از محل اعتبار طیرح
شماره  40404002در بودجههای سنواتی با تأییی سازمان مییریت و برنامهریزی کشور و توسیط سیازمان حفاظیت
محیطزیست پرداخت خواهی شی.

ماده ( 62مصوب در رنامه سوم و تنفیذ شده در رنامه چهارم توسعه)
وزارت نیرو مکلف است انر

رق تولید توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان خشها خصوصری و دولتری را را قیمرتهرا

تضمینی خريدار نمايد .نرخ تضمینی ه پیشنهاد سازمان مديريت و رنامهريز کشور ه تصويب شورا اقتصاد خواهد رسید.
در مورد نرخ رق تولید

خشها غیردولتری از منرا انرر هرا نرو را توجره ره جنبرههرا مثبرت زيسرتمحیطری و

صرفهجويیها ناشی از عدم مصرف منا انر

فسیلی و ه منظور تشويق سرمايهگرذار در ايرن نرو تولیرد ره ازا هرر

کیلووات ساعت را ساعات اوج و عاد فداقل ششصد و پنجاه ( )650ريال و را ساعات کم ار فداقل چهارصد و پنجراه
( )450ريال (فداکثر چهار ساعت در شبانهروز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
اين قانون در سال  1388اصالح گرديد و عدد  650ريال ه  1300ريال و عدد  450ريال ه  900ريال تغییر يافت.
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دستورالعمل اجرايی ماده  62قانون تنظیم خشی از مقررات مالی دولت
 -1هدف:
 -1-1جلب مشارکت و فمايت از سرمايهگذار

خش غیردولتی در تولید رق از منا انر ها نو

 -2-1ايجاد هماهنگی و رويه وافد و تشريح وتايف و اختیارات خشها مختلف وزارت نیرو در اجرا ماده  62قانون تنظیم
خشی از مقررات مالی دولت

 -2محدوده اجرا:
 -1-2صنعت رق کشور

 -2-2افداث نیروگاه و تولید رق از منا تجديدپذير

 -3مسئولیت اجرا
سازمان انر ها نو ايران (سانا)

ر اساس اين دستورالعمل ،گردش کار و مرافل در فرايند خريد رق تجديدپذير از تولیدکنندگان غیر دولتی موضو ماده 62
قانون خشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرايی آن ه شرح زير است:
 مرفله اول  -تشکیل پرونده :اين مرفله ا ارسال رسمی متقاضی يا ارائه کار رگها ه سانا شرو و ا صدور مطالعه
توسط سانا ه پايان می رسد.
 مرفله دوم  -مطالعه امکان سنجی :در اين مرفله متقاضی مطالعات خود را شرو می کند و پس از اتمام ،گزارش
آن را جهت ررسی ه سانا تحويل می دهد.
 مرفله سوم  -ررسی و تأيید مطالعه :در اين مرفله سانا گزارش مطالعات را ررسی نموده و نواقص افتمالی را ه
متقاضی اطال میدهد .پس از تکمیل شدن مطالعات ،سانا نامه تأيید را ه معاونت امور انر
می نمايد.

وزارت نیرو ارسال
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 مرفله چهارم  -صدور مجوز افداث :معاونت امور انر

ر اساس تأيید سانا و در صورت صالفديد نام متقاضی

مجوز افداث نیروگاه صادر می نمايد.
 مرفله پنجم  -مذاکره و تنظیم قرارداد :ر اساس مجوز افداث صادره ،سانا مذاکره را تنظیم قرارداد خريد رق را
شرو و تا تهیه متن نهايی آن را ادامه می دهد.
 مرفله ششم  -مبادله قرارداد :قرارداد تهیه شده توسط طرفین امضا و رسماً مبادله می گردد.
 مرفله هفتم  -دوره افداث نیروگاه :متقاضی پس از انجام کارها مقدماتی ه لحاظ مالی ،انکی و ادار و غیره
عملیات اجرايی افداث نیروگاه را شرو و تا مرفله تکمیل آن و اتصال ترفیت کامل نیروگاه ه شبکه ادامه می
دهد .سانا در اين مرفله نسبت ه تأمین ودجه را خريد رق و نیز مبادله قرارداد ا مديريت شبکه اقدام می
نمايد.
 مرفله هشتم -دوره هره ردار  :تولیدکننده تا پايان مدت قرارداد ،هره ردار و تحويل رق ه شبکه را ادامه
می دهد و سانا قیمت رق تحويلی را پرداخت می نمايد.

فصل اول -تعاريف

 -1انر ها نو :منظور از انر ها نو ،منا تجديدپذير انر

هستند که از جمله شامل انر ها

اد  ،خورشید  ،زمین

گرمايی ،آ ی کوچب ،زيست توده ( یوماس) ،و دريايی می شود .نیروگاه آ ی کوچب ه نیروگاهی اطالق میشرود کره مجمرو
ترفیت تولید رق ساختگاه آن 10 ،مگاوات يا کمتر از آن اشد.
 -2رق تجديدپذير :منظور انر

الکتريکی تولید از منا انر ها نو می اشد.

فصل دوم -ضوابط اجرايي

ماده 1
سانا ترف مدت  3ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل ،نسبت ه تهیه مجموعها از اطالعات شامل راهنما مرافرل انجرام
کار ،کار رگهايی که ايد تکمیل شوند ،متن قرارداد خريد رق ،نحوه تهیه گزارش امکانسنجی ،فهرست استانداردها الزم و
اطالعات موجود از پتانسیل منا انر ها نو مورد نظر در کشور اقدام مینمايد و پس از اخذ تصويب معاونت امور انرر
خصوص مندرجات مجموعه ،آن را ه نحو مقتضی و يکسان در دسترس همگان قرار میدهد.

در
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 -2-6برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق 1404
نو سند :رنامه راهبرد
تصويب کننده :معاونت رنامهريز و امور اقتصاد  ،دفتر رنامه ريز تلفیقی و راهبرد  ،گروه رنامهريز راهبرد
تاريخ1390/10/21 :

مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي وزارت نيرو

مأموريت وزارت نیرو
وزارت نیرو عهده دار مديريت عرضه و تقاضا آبا رقا انرر  ،خردمات آب و فاضرالب و همننرین ارتقراء سرطح آمروزش،
پهوهش و فنآور و سترساز توسعه ازار کاال و خدمات صنعت آب و رق می اشد و نقش محور خود را ه نحرو مرؤثر در
صیانت از منا ملی ،ففظ محیط زيستا ارتقاء هداشت عمومیا رفاه اجتماعی و خوداتکايی ررا توسرعه پايردار کشرور ايفرا
میکند.

راهبردها وزارت نیرو
 -1تقويت توان و ارتقاء سطح سیاستگذار و رنامهريز

ا تأکید ر:

 -1-1گسترش تعامالت و ارتقاء مشارکت رينفعان در امر سیاستگذار و رنامهريز
 -7ارتقاء سطح کارآمد صنعت رق کشور ا تأکید ر:

 -4-7ارتقاء توانمند در تولید رق از انر ها نو و تجديدپذير
 -10ارتقاء سطح دانشا پهوهش و فنآور در صنعت آب و رق ا تآکید ر:
 -7-10شناسايی فنآور ها نوين و انتقال و ومیساز فنآور ها دارا مزيت نسبی
 -9-10توسعه شبکه خبرگانا نخبگان و متخصصین

مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش برق و انرژي

مأموريت خش رق و انر
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وزارت نیرو در خشها

رق و انر

عهدهدار سیاستگذار و رنامهريز کالن انر

رق و ففظ کیفیت آن در راستا توسعه پايدار و امنیت عرضه انر

و ايجاد تعادل ین عرضه و تقاضرا

کشور می اشد.

وزارت نیرو در اين خش ا ارتقاء هرهور و هررهگیرر از فرنآور هرا نروين ،سرازگار را محریط زيسرت و متناسرب را
زيرساختها فال و آينده و توسعه مشارکت و هرهور منا انسانی متخصص و خالق ه عنوان ارزشمندترين دارايیا نقشی
مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل رق ا کشورها منطقه ايفا نموده و در راستا کاهش شدت انر ا افزايش خوداتکايی و توسعه
کار رد انر ها تجديدپذير اقدام میکند.

چشمانداز خش رق و انر
وزارت نیرو در خش رق ا استفاده از منرا متنرو و در دسرترس انرر ا مرديريت تقاضراا تکیره رر سراختار منسرجم و
متخصصین توانمند و خالق ه گونها عمل می کند تا کشرور در عرضره ررق مطمرئن و پايرا و را کیفیرت مناسرب (در فرد
استانداردها جهانی) سرآمد کشورها منطقه گردد و ا ايجاد سترها الزما دسترسی آزاد ه شبکه و رقا ت منصفانه در ازار
رق را میسر نموده و جمهور اسالمی ايران ه عنوان مرکز راهبرد شبکه رق در منطقه تثبیت گردد.

راهبردها

خش رق و انر

 -5ارتقاء سطح تحقیق و توسعه و فنآور

خش رق و انر :

 -3-5شناسايیا انتقال و ومیساز فنآور ها نوين و سازگار ا محیط زيست
 -7افزايش هرهور تولید رق و ارتقاء ازده نیروگاهها:
 -6-7تنو خشی در سوخت نیروگاهها و توسعه ترفیتها قانونی را اولويت خشی ه تأمین سوخت نیروگاهها
 -9ارتقاء توانمند در تولید رق از انر ها نو و تجديدپذير:
 -1-9تمرکز ر تحقیق و پهوهش و ومیساز فنآور در فعالیتها مر وط ه تولید رق از انرر

خورشرید و راد در

کشور

 -2-9تخصیص درصد معین و فزايندها از اعتبارات تحقیقاتی ه رومیسراز فرنآور هرا مررتبط را انرر هرا نرو و
تجديدپذير
 -3-9تعريف و اجرا پرو هها نمونه در زمینه انر ها نو و تجديدپذير و تجار ساز آنها
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 -4-9سترساز ا فمايت و جلب مشارکت خش غیردولتی را توسعه انر ها نو و تجديدپذير
 -5-9جلب مشارکت مردم را فمايت از تولید رق از انر ها نو و تجديدپذير
 -6-9تنظیم قوانین مناسب در ازار رق ه منظور توسعه استفاده از انر ها نو و تجديدپذير
 -10توسعه مبادالت منطقها

رق:

 -4-10اعطا مجوز صادراتی ه تولیدکنندگان رق از منا انر
 -15تقويت قدرت ازدارندگی و کاهش آسیبپذير
 -4-15تنو خشی ه منا اولیه انر

نو و تجديدپذير

خش ا رويکرد استمرار ارائه خدمات:

و فنآور ها تولید رق

مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش آموزش ,پژوهش و فنآوري

راهبردها

خش آموزشا پهوهش و فنآور

 -10ايفا نقش مؤثر در نقشه راه فنآور ها جديد و انتقال و ومیساز آنها

مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش پشتيباني صنعت آب و برق

راهبردها

خش پشتیبانی صنعت آب و رق

 -6استفاده از ترفیت ها قانونی ه منظور مشارکت ا خش خصوصی در فنآور ها نوين و سرمايهگذار هرا پرر خطرر
مورد نیاز صنعت آب و رق
 -10فمايت از انتقال و ومیساز فنآور ها نو مورد نیاز و کارگیر فنآور ها دارا مزيت نسبی اال

 -2-7سند نقشه راه تحقيقات صنعت برق
نو سند :نقشه راه
تصويب کننده :پهوهشگاه نیرو
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در ندها  23 ،3و  24سند مر وطه ،ه انر ها تجديدپذير ه صورت مستقیم اشاره شده است و نتیجه مطالعات در نهايرت
در قالب يب نقشه راه ا عنوان «نقشه راه تحقیقات صنعت رق» ارائه شده است.

 -2-8نقشه جامع علمي کشور
نو سند :نقشه جام
تصويب کننده :شورا عالی انقالب فرهنگی
شماره/90/1779 :دش
تاريخ90/02/24 :

فصل سوم :اولويتهاي علم و فنآوري کشور
 -1-3اهداف اولويتبندي و رويكرد پشتيباني از اولويتها

استخراج اولويتها علم و فنآور کشور در سند فاضر فاصرل ترکیرب رويکردهرا مزيرتمحرور ،نیرازمحور ،مرزشرکن و
آينده نگر است .ر اين اساس ه منظور تحقق اولويتها ،نو پشتیبانی از آنها سته ه وض موجود علم و فنآور ها مرتبط
و نو توسعه کمی و تحول و ارتقا کیفی مورد نظر در طیف وسیعی از پشتیبانیها فکر  ،مرالی ،قرانونی ،منرا انسرانی و
مديريتی متغیر خواهد ود .رخی رويکردها پشتیبانی از اولويتها علم و فنآور عبارتند از:
 هدايت سرمايهگذار ها از طريق رنامهها پنجساله و ودجهها سالیانه و رديفها و تسهیالت مالی متمرکز،
 هدايت نظام آموزش را تأمین و جذب نیروها نخبه و متخصص مورد نیاز در فوزهها اولويتدار،
 اصالح و ايجاد ساختارها و فرآيندها ،تنظیم و تدوين و تصويب سیاستها و ضوا ط تشويقی خاص ررا رشرد سرري
(میانبر) در فوزهها اولويتدار،

-2-3اولويتهاي علم و فنآوري کشور

از آن جا که فصول اطمینان از رشد و شکوفايی در رخی از اولويتها نیازمنرد توجره و هردايت و پشرتیبانی در سرطوح کرالن
مديريتی کشور است و در رخی ديگر رشد و توسعه ا پشتیبانی مديريتها میانی و تخصیص غیرمتمرکز منا فاصل خواهد
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شد ،اولويت ها ه ترتیب در سه سطح الف و ب و ج تنظیم شدهاند .اين دسته ند ناتر ر نحوه و میزان تخصیص منا  ،اعم از
مالی و انسانی و توجه مديران و مسئوالن است.
اولويتهاي الف

در [حوزه]فنآوري :فنآور هوافضا -فنآور اطالعات و ارتباطات -فنآور هستها  -فنآور نانو و میکرو -فنآور ها
نفت و گاز -فنآور زيستی -فنآور ها زيستمحیطی (از جمله مديريت و فنآور آب ،خاك و هوا -کاهش آلرودگی آب،
خاك و هوا -مديريت پسماند -یا انزدايی -مبارزه ا خشکسالی و شور ) -فنآور ها نرم و فرهنگی.
در [حوزه]علوم پايه و کاربردي :ماده چگال -سلولها

نیاد و پزشکی مولکولی -گیاهان دارويی -ازيافت و تبديل انر -

انر ها نو و تجديدپذير -رمزنگار و کدگذار  -علوم شناختی و رفتار .

اولويتهاي ج

در [حوزه] علوم پايه و کاربردي :مخاطرات زيستمحیطی -علوم مرتبط ا نقشهها زمینشناسی

فصل چهارم :راهبردها و اقدامات ملي براي توسعه علم و فنآوري در کشور
- 1-4راهبردهاي کالن توسعه علم و فنآوري در کشور

راهبرد کالن  :9تعامل فعال و اثرگذار در فوزه علم و فنآور

ا کشورها ديگر ه ويهه کشورها منطقه و جهان اسالم

اقدامات ملی
 -6ايجاد و توسعه نمايندگیها علمی و فنآور در سفارتخانهها جمهور اسالمی ايران در فوزهها اولويتدار ه منظور
انتقال دستاوردها و تجارب جهانی در فنآور ها پیشرفته و صادرات دستاوردها جمهور اسالمی ايران در عرصه فنآور
ه ساير کشورها؛
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 -8ايجاد شبکه ها پهوهشی در داخل و خارج از کشور را انتشار و تبادل دانش و فنآور متناسب ا اولويرتهرا ملری و
هرهگیر از فرصتها جهانی؛
 -12ساماندهی تعامل و ارتباطات ینالمللی در فوزه علم و فنآور

رین سرازمانهرا ،مجرام  ،دانشرمندان و متخصصران و

افزايش رگزار نشستها علمی مشترك؛
 -13فمايت از طرحها پهوهشی و فنآور

ینالمللی ا سرمايهگذار مشترك و تسهیل همکار ها

ا مؤسسات فنآور

خارجی و گسترش تعامالت فنآورانه ا کشورها دارا فنآور پیشرفته ا روشهايی نظیرر مشرارکت در کنسرسریومهرا را
رعايت سیاستها نظام؛
راهبرد کالن  :12جهتدهی ه چرخه علم و فنآور و نوآور

را ايفا نقش مؤثرتر در فوزه فنی و مهندسی

راهبردها ملی
 -1توجه ويهه ه توسعه نیازمحور علوم و فنآور ها مهندسی را تولید و جذب فنآور

ا تروان رقرا تی و ثرروتآفرينری

همراه ا ففظ محیط زيست و الگو صحیح مصرف و رعايت اخالق فرفها ؛
 -2تقويت ساختارها فمايت از توسعه تقاضامحور فعالیتها فنی و مهندسی
اقدامات ملی
 -1تقويت شرکتها فنی و مهندسی ه منظور کسب توان طرافی مفهومی و پايه
 -2فمايت از شرکتها طرافی و مهندسی را مشارکت در طرحها

ینالمللی

 -3ايجاد سازوکارها الزم ه منظور تحصیل و تشويق صادرات و خدمات فنی و مهندسی
-4واگذار طرحها کالن ملی پهوهش و فنآور

ه متخصصان داخلی ه منظور ارتقا خود راور و توانمنرد ملری و در

جهت تأمین نیازها آتی کشور و جهان
-5تدوين معیارها اخالق فرفها مهندسی و ترويج نظارت ر رعايت آنها
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-6تشويق دانشآموختگان فنی و مهندسی ه سمت ايجاد شرکتها دانش نیان خصوصی و تعاونی در پاركها و مراکز رشرد
علم و فنآور از طريق ارايه تسهیالت خاص ه آنها
 -7توسعه و ساماندهی نظامها مهندسی ه منظور افزايش کارآمد و پاسخگويی آنها
 -8فمايت از شرکت ها طرافی و مهندسی ه منظور کار رد کردن دانش فنی تولید شده در پهوهشگاهها و دانشگاهها

 -2-9قانون اصالح الگوي مصرف انرژي (پیرو اجرا اصل  123قانون اساسی جمهور اسالمی ايران)
نو سند :قانون
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
شماره386/85011 :
تاريخ1389/12/04 :
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فصل اول :کليات و تعاريف

ماده 1
کار رد انوا انر هايی که در کشور تولید ،وارد و مصرف میشود ،ه گونها که ردون کاسرتن از سرطح تولیرد ملری و رفراه
اجتماعی ،از اتالف انر
انر  ،هره ردار

از نقطه تولید تا پايان مصرف جلوگیر نمايد و افرزايش رازدهی و هررهور  ،اسرتفاده اقتصراد از

هتر ،کمب ه توسعه پايدار و ففاترت از محریط زيسرت را اعرث شرود ،راسراس ايرن قرانون مرديريت و

هینهساز میگردد.

ماده 2
در اين قانون اصطالفات هکار رفته در معانی مشروح زير هکار رده میشود:
ث) تولید همزمان رق و فرارت :فناور ويهه ا که در آن تلفات فرارتی ناشی از تبديل سوخت ه انر

مکانیکی يا

الکتريکی ،ازيافت شده و ه مصرف فرارتی مراکز صنعتی ،تجار  ،مسکونی ،کشاورز و عمومی می رسد و در اثر آن ازدهی
کل سامانه ه مقدار قا ل مالفظه ا افزايش می يا د.

ج) تولید همزمان پراکنده رق و فرارت :روشی که در آن ا توجه ه توسعه مولدها مقیاس کوچب ،همزمان رق و فرارت در
محل مصرف تولید می شود و دون نیاز ه انتقال ،فرارت تولید شده ه مصرف می رسد.

چ) فاملها انر  :مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی يا فرآوردهها آنها مانند نفتخام ،فرآوردههرا نفتری،

گازطبیعی ،زغالسنگ و منا تجديدشونده انر

که قا لیت انر زايی دارند و میتوان ا انجام عملیات خاصی ،از انر

نهفته

در آنها ه صورتها مختلف استفاده نمود.
ف) گرمايش و سرمايش نافیه ا  :توزي انر
گرمايشی و سرمايشی در يب نافیه تأمین شود.

فصل دوم :سياستها و خط مشيهاي اساسي

ماده 4

فرارتی و رودتی از يب منب مرکز تبديل انر

ه طور که نیازها
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راهکارها اجرايی مناسب همنظور فمايت و تشويق را ارتقاء نظام تحقیق و توسعه در اره فنآور ها جديد ازطريق تأمین
اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرفله ساخت نمونه و تجار ساز  ،توسط وزارتخانهها نفت و نیررو در قالرب ودجره سرنواتی
تدوين و هتصويب هیأت وزيران میرسد.
فصل سوم :ساختار و تشكيالت

ماده 5
سیاستگذار در خش انر
شورا عالی انر

کشور از جمله انر ها نو و هینهساز تولید و مصرف انوا فاملها انر

فقرط رعهرده

است.

تبصره :ساختار شورا عالی انر

ايد هگونها اصالح شود که امکان فضور منظم طرفهرا عرضره و تقاضرا انرر

جلسات شورا و سیاستگذار مشترك آنها در خش انر

در

فراهم شود.

ماده 6
وزارتخانهها نیرو ،نفت ،کشاورز و صناي و معادن موتفند کلیه فنآور ها موردنیاز فوزه تخصصی را عرضه و مصرف
انر

در یست سال آينده را در فیطه تخصصی خود شناسايی و تمهید کنند و امکان طرافی و هبود آنها را

رهکرارگیر

توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمايند.

ماده 8

وزارت نیرو میتواند در چهارچوب قانون رنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات کشور جهت ارتقاء هرهور و اسرتفاده هرر
چه یشتر از منا تجديدپذير ،نسبت ه تأسیس يب سازمان ا شخصیت فقوقی مستقل اقدام نمايد .اساسرنامه و وترايف ايرن
سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می شود و فداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ا تأيید هیأت وزيران جهت تصرويب ره
مجلس شورا اسالمی ارائه میگردد .وزارت نیرو میتواند رديفها
مجموعه خود ه سازمان جديد انتقال دهد.

ماده 9

ودجه مر روط ره امرور مرذکور را از سرازمانهرا زيرر
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وزارت نفت مکلف است؛ ه منظور مديريت تقاضا و اجرا سیاستها مرتبط ا هینهساز مصررف سروخت در خرشهرا
مختلف مصرف ،کمب ه توسعه کار رد انوا فنآور ها نوين تبديل انر

در خشها مختلف مصرف ،کاهش هزينهها

درازمدت ناشی از تقاضا انر  ،تدوين معیارها ،ضوا ط و دستورالعملها مرتبط ا هینهسراز مصررف انرر  ،جرايگزينی
اقتصاد فاملها انر

همراه ا توسعه ه کارگیر ترفیتها محلی انر

و انرر هرا تجديدپرذير پیشرنهاد اصرالح

اساسنامه و وتايف شرکت هینهساز مصرف سوخت را تهیه و را تصويب ه هیأت وزيران ارائه دهد.
فصل نهم :توليدکنندگان و توزيع کنندگان انرژي

ماده 44
وزارت نیرو از طريق شرکتها تا عه موتف است خريد رق از تولیدکنندگان آن را در محل تحويل و ه اندازه ترفیتها تولید
رق تضمین کند و ه اين منظور از طريق عقد قردادها پنج ساله يا یشتر ،مطا ق شرايط زير اقدام نمايد:
الف) اتصال مولدها موضو اين ماده ه شبکه دون دريافت هزينه ها عمومی رقرار انشعاب ،صورت می گیرد.

ب) در مواق خروج اضطرار و يا خروج را تعمیرات ،ا تشخیص وزارت نیرو از انشعاب رقرار شده را تأمین رق
مشترك تا سطح ترفیت مولد دون پرداخت هزينه اشتراك ،استفاده می گردد.

پ) مشترکینی که اقدام ه افداث مولد در محل مصرف می نمايند ،از اولويت قط رق در زمانها کمبود در شبکه سراسر
خارج می شوند.

ماده 45
وزارتخانه ها نفت و نیرو موتفند وافدها صنعتی ،ساختمانی ،کشاورز و عمومی را که ه تولید همزمان رق و فرارت و
رودت در محل مصرف اقدام می کنند ،از امکانات و تسهیالتی که ه صورت عمومی اعالم می شود هره مند سازند.

ماده 48
وزارت نیرو موتف است نسبت ه فمايت از تشکیل شرکتها غیردولتی توزي و فروش فرارت و گسترش آن در کل کشور ه
منظور خريد فرارت ازيافتی از نیروگاهها تولید رق و فروش آن ه وافدها صنعتی و ساختمانی اقدام نمايد.

ماده 52
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ه منظور ارتقاء هره ور  ،افزايش امنیت تأمین انر

و مشارکت گسترده خش غیردولتی در عرضه انر ،

الف) وزارت نفت مکلف است ا همکار وزارت نیرو نسبت ه فمايت مؤثر از تحقیقات ،سرمايه گذار  ،ترويج و توسعه
وافدها تولید همزمان رق و فرارت و رودت از طريق خش غیردولتی اقدام نمايد.

ب) وزارت صناي و معادن موتف است ا فمايت از مراکز تحقیقاتی و صناي مر وطه ،را توسعه دانش فنی ومی و
خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان رق ،فرارت و رودت اقدام نمايد .کلیه ضوا ط و آئین نامه ها اجرائی اين
ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون ا پیشنهاد وزارتخانه ها نفت ،نیرو و صناي و معادن ه تصويب هیأت وزيران می
رسد.

فصل دهم :انرژيهاي تجديدپذير و هستهاي

ماده61
وزار نیرو موظف است بهمنظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجیییپذیر انرژی ،شیامل انیرژیهیای بیادی،
خورشییی ،زمینگرمایی ،آبیکوچک (تا ده مگاوا ) ،دریایی و زیستتوده (مشتمل بر ضایعا و زائیا کشیاورزی،
جنگلی ،زبالهها و فاضالب شهری ،صنعتی ،دامی ،بیوگاز و بیومس) و با هیف تسهیل و تجمیع ایین امیور ،از طرییق
سازمان ذیربط نسبت به عقی قرارداد بلنی می خریی تضمینی از تولییکننیگان غیردولتی برق از منابع تجیییپیذیر
اقیام نمایی.
تبصره  :1قیمت و شرایط خریی برق تولییی از منابع تجیییپذیر به پیشنهاد وزار نییرو و تصیویب هییأ وزییران
تعیین میشود.
تبصره  :2شرکتهای تابعه وزار نیرو اع از شرکتهای برق منطقهای و نیز شرکتهای توزیع موظفنی با هماهنگی
شرکت مییریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خریی برق از سازمان مربوطه اقیام نماینی.
تبصره  :3منابع مالی مورد نیاز بیرای خرییی تضیمینی بیرق تولیییی از منیابع تجیییپیذیر از محیل ارزش سیوخت
صرفهجویی شیه براساس سوختهای وارداتی مایع و قیمتهای صادراتی گاز و منافع حاصل از عیم تولیی آالینیهها
و حفاظت از محیطزیست به ازاء برق تولییی این قبیل نیروگاهها تأمین و به وزار نیرو پرداخت میشود.
آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانیههیای نییرو و نفیت بیه
تصویب هیأ وزیران میرسی.
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ماده62
وزارتخانههای نیرو و نفت موظفنی به منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجیییشونیه انرژی در سامانههای مجزای
از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشییی ،حمام خورشیییی ،تلمبیه بیادی ،تیوربین بیادی ،سیامانههیای فتوولتایییک،
استحصال گاز از منابع زیستتوده و صرفهجویی در هزینههای تأمین و توزیع سوختهای فسیلی ،حمایت الزم را به
صور عمومی اعالم و از محل بودجههای مصوب ساالنه خود یا منیابع میذکور در میاده( )73ایین قیانون تیأمین و
پرداخت نماینی]ماده73ی به منظور حمایت از اجرای راهکارهیای بهینیهسیازی مصیرف و ارتقیاء کیارآیی انیرژی در
چهارچوب اهیاف و مواد این قانون به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده میشود از محل صرفهجوییهای ناشی از
اجرای این قانون ،بودجههای سنواتی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تابعه ،تسهیال مالی الزم را تیأمین نماینیی.
مقیار تسهیال مالی این ماده توسط شورای عالی انرژی تعیین میشود[.

 -2-10سند راهبرد انرژي کشور
نو سند :سند راهبرد
تصويب کننده :معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد رياست جمهور
تاريخ :مرافل نهايی تدوين را طی میکند.

معرفی سند
ه علت نقش خش انر

در اقتصاد ايران و سهم عمده درآمدها نفتی از ودجه ها سرالیانه ،از دير راز نیراز ره رنامرها

لندمدت و نقشه راه ،را استفاده از همه ترفیتها موجود در خش انر

ه طور جد افساس میشد تا اينکه در  25آ ان

سال  1389نمايندگان مجلس شورا اسالمی در ادامه ررسی اليحه رنامه پنجم توسعه ،ماده  118از خش نفت و گاز رنامه
پنجم را تصويب کردند .راساس ند الحاقی ه اين ماده (که از سرو دکترر فمیدرضرا کاتوزيران -رئریس کمیسریون انرر
مجلس -مطرح شد ) ا هدف رف مشکالت فوزه انر

و افزايش قدرت نظارتی مجلس در سیار از فوزهها انر  ،دولرت

مکلف شد رمبنا سند چشم انداز  20ساله کشور و سیاست ها کلی نظرام در خرش انرر

ا الغری از سرو مقرام معظرم
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رهبر  ،سند ملی راهبرد انر
شد سند ملی راهبرد انر

کشور را ه عنوان سند االدستی خش انر

را يب دوره زمانی  25ساله ارائه دهد .لذا قرار

در سال نخست رنامه پنجم يعنی تا پايان سال  1390در دو خش طرح جام انر

راهبرد توسط دولت تدوين شود که راساس آن ،راهکارها کلی در فوزه انر
کشور در خش اصلی درآمدها کشور خواهد ود ،مديريت خش انر

و فعالیتها

مشخص خواهد شد .اين سند ،چشرم انرداز

در ايران راساس آن صرورت مریگیررد ،و همننرین

اتوجه ه اجرا قانون هدفمند يارانهها (از تاريخ  27آررماه سال  )1389سند فاضر نشان مریدهرد را اجررا ايرن قرانون،

وضعیت مصرف فاملها انر

عد از  5سال و در سال 1394چگونه خواهد شد .ر اساس تبصره اين مراده ،وزارتخانرههرا

نفت و نیرو موتفند ا همکار ساير دستگاهها رير ط و هماهنگی معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد رياسرت جمهرور
« رنامه اجرايی سند ملی راهبرد انر
در اين راستا ،سند جام راهبرد انر

کشور» را در مدت يب سال پس از تهیه سند ه تصويب هیئت وزيران رسانند.
کشور پس از دو هزار ساعت کار کارشناسی در وزارت نفت تدوين و را تصرويب ره

معاونت راهبرد رئیس جمهور ارسال شد و پس از تصويب در مجلس شورا اسالمی (مبتنی ر اطالعات موجود ،ترا پايران
سال اول رنامه پنجم توسعه) مبنا

رنامه اجرايی طرح جام انر

قانون رنامه پنجم توسعه تدوين و ه عنوان سند االدستی انر
راهبرد انر

کشور قرار خواهد گرفت .اين سرند رر اسراس مراده 125
کشور را يرب دوره  25سراله طرافری شرده اسرت .سرند

مبتنی ر مزيتها و زيرساختها دائمی کشور تدوين شده است و را تهیه ايرن سرند از اسرناد االدسرتی از

جمله قانون اساسی جمهور اسالمی ،سند چشم انداز توسعه ،سیاستها اصل  ،44قانون رنامه پنجم توسعه ،قرانون اصرالح
الگو مصرف ،سند توسعه ويهه ناتر خشی انر  ،سند ملی امنیت انر  ،پیشنويس سند راهبرد ديپلماسی انر
نظرها همه خبرگان استفاده شده است .تأمین پايدار انر

مورد نیاز کشور را ففرظ منراف ملری ،رفراه اجتمراعی و رشرد

اقتصاد  ،هبود سیاست گزار و مديريت انر  ،ارتقا جايگاه ینالمللی انر
و کاهش شدت مصرف انر
راهبرد انر

همننین توسعه انر

کشور و

و امنیت ملی ،افزايش کیفی کارايی اقتصاد

کشور ا رويکرد مالفظات زيستمحیطی ،از اهداف کرالن تردوين سرند

کشور است که ر مبنا اين اهداف راهبردها اين سند نیز طرافی و تنظیم شده است .سند راهبرد ملی انر

ه عنوان نقشه راه تدوين و اجرا طرح جام انر
هدف ترسیم آينده انر

در کشور است ،و تدوين اين طرح يکی از اقردامات مهرم وزارت نفرت را

در يب دوره  25ساله است.

عدم تهیه سند ملی راهبرد انر

کشور در سال 1392

ا توجه ه متن ماده  125رنامه پنجم توسعه ،تصويب طرح جام انر
است ،اگرچه در سالها

 91 ،90و  92نیز محقق نشده است.

کشور در گرو تصويب سند ملی راهبرد انرر

کشرور
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همانطور که از تأکید ماده  125رنامه پنجم توسعه مشخص است ،اليحه «سند ملی راهبرد انر

کشور» می ايسرت در نیمره

نخست سال  1390ه مجلس ارائه میشد و ه تصويب مجلس میرسید .اما اين سند ا يکسال تأخیر در نیمره سرال  1391را
تکمیل ررسی ها دولت ه مجلس ارائه شد و تاکنون در مجلس شورا اسالمی در فرال ررسری روده و رازنگر
سیاست ها کالن انر

کشور در مرکز تحقیقات استراتهيب مجم تشخیص مصلحت نظرام آغراز خواهرد شرد .و رر طبرق

اتهارات معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد رياست جمهور
سند راهبرد ملی انر

رر رو

ا اشاره ه کاهش ضريب جینی درطول رنامه پنجم توسرعه،

نیز مرافل نهايی تدوين را طی میکند.

 -2-11سند راهبردي انرژيهاي نو کشور
نو سند :سند راهبرد
تصويب کننده :معاونت فناور رياست جمهور
تاريخ :مرافل نهايی تدوين را طی میکند.

در راستا تأکید رئیس جمهور وقت ،محمود افمد نهاد ،در ديدار اخیر خود ا مديران ارشد صنعت ررق کشرور رر ضررورت
استفاده از انر ها نو کشور و ضرورت توجه هرچه یشتر ه اين زمینه ،وزارت نیرو تدوين سند راهبرد انر ها نو کشور
و استراته ها اجرايی آن را در دستور کار قرار داده است و پس از تدوين ه معاونت فنآور رياست جمهور ارسال خواهرد
شد .سند راهبرد انر ها نو کشور از سو سازمان انر ها نو کشور ه وزارت نیرو و معاونت فناور رياست جمهرور
ارائه شده است و می ايست را
اولويت اين سند ر استفاده از انر

تصويب نهايی ه هیأت دولت ارائه شود.

اد در کشور است چرا که ر طبق مطالعات ،یش از  10هزار مگاوات انر

شناسايی شده که در اين راستا ،ر ومی کردن ساخت مبدلها آنها مانند ساخت انوا تور ینها

اد

راد در کشرور

ا ترفیتها مختلف

تاکید شده است .زيستتوده نیز از ديگر اولويتها اين سند است و در فال فاضر ،گامهايی را توسعه اين فنآور

رداشته

شده است که از آن جمله میتوان ه ايجاد و راهانداز پايلوت زيستتوده در مشهد و شیراز در راستا تولید ررق و فررارت از
ز اله اشاره کرد .گام عد توسعه اين فناور

در کل کشور است.
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راساس اطالعات دريافتی از اين سند ،ايجاد نیروگاهها آ ی کوچب در رنامهها اين سند را استفاده از انر ها نرو در
کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ چراکه اين نیروگاهها توانايی تولید رق کمتر از  10مگاوات را دارند و خش خصوصی ره
رافتی میتواند در صنعت مر وطه سرمايهگذار

کند.

از سو ديگر ،کشور ايران ه دلیل زلزله خیز ودن دارا گسلهها و چشمهها آب گرم فراوانی است کره در ايرن زمینره الزم
است مطالعات جد صورت گیرد تا پتانسیلها موجود در زمینه انر
انر

زمین گرمايی در کشور ه دست آيرد .فلرذا توجره ره

زمین گرمايی نیز در اين سند لحاظ شده است .در اين سند راهبرد  ،همننین ره اقتصراد کرردن اسرتفاده از انرر

خورشید نیز تأکید شده که در اين زمینه تولید و ومی ساز مبدلها فتوولتائیب در فجم و راندمان اال ا توجه ه سادگی
و سرمايه اندك مورد نیاز از میان ساير فنآور ها ممکن در اولويت قرار گرفته است .همننین در زمینه پیرلهرا سروختی
گام ها مناسبی در وزارت نیرو و عد از آن در کل کشور در قالب کمیته راهبر پیل سوختی رداشته شده است .در اين زمینره
سند

را

پیل سوختی در طی دو سال تهیه گرديد که پس از تصويب هیئت دولت ،عملیاتی شده است.

در تدوين اين رنامه سعی شده است تا اهداف ر اساس توانمند ها کشور تعريف شود ،ضمن اينکه اين رنامه در رنامهها
توسعها کشور مانند رنامه توسعه پنجم و رنامه ها آتی ديده شده است .سند جام انر ها نو نقشه راه کشور را در مسیر
توسعه انر ها نو ترسیم میکند .اگرچه ايران ه لحاظ رخوردار از منا گاز طبیعی در جايگاه دوم جهان و از نظرر منرا
نفتی در رتبه سوم جهان قرار دارد ،اما توسعه انر ها نو ا وجود هزينهها سنگین آن ضرور است زيرا در افق  ،1404ايد
جمهور اسالمی ايران جايگاه نخست منطقه و رتبه پنجم آسیا را در اين خش کسب کند ضمن آنکه را دستیا ی ه رشرد
اقتصاد

اال هشت درصد ،ايد منا انر

متنو و فراوانی را در دسترس داشته اشیم .يکی از ويهگیها انر هرا نرو

رخالف انر ها فسیلی ،پاك ودن و میزان آاليندگی پايین اين نو انر ها وده و همین مزيت موجب جلب توجه یشرتر
کشورها جهان ه توسعه انر ها نو شده است.
معاون علمی و فنآور ريیس جمهور

ا یان اينکه راساس قانون رنامه پنجم توسعه کشور ايد پنج هزار مگاوات ترفیرت

جديد انر ها نو در کشور ايجاد شود ،گفت :اين معاونت آماده پشتیبانی فنی و علمی از وزارت نیرو را تحقق ايرن هردف
است .ضمن آنکه عملیاتی شدن اين موضو  ،فضور پررنگ خش خصوصی را میطلبد.
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 -2-12قانون بودجه سال 1393
تبصره 2
م  -دولت موتف است در ازا

رقی کردن چاهها کشاورز

ا منا انر

نوين از جمله انر

خورشید

از سوختها سنگوارها (فسیلی)( ،نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی ا ت يارانه سروخت را ره شررکتها تولیرد

ه جا اسرتفاده
ررق ازجملره

خورشید پرداخت نمايد و تجهیزات مر وطه را ه کشاورزان تحويل دهد.
ق -در سال  1393اجازه داده میشود:
-1وزارت نفت از طريق شرکتها دولتی تا عه رير ط را اجرا طرفها نفت و گاز از جمله افزايش ترفیت تولید نفت خام و
گاز ا اولويت مخازن مشترك و افزايش ترفیت پااليش نفت خام و میعانات گراز و محصروالت پتروشریمی ،رشرد صرادرات
فرآورده ها نفتی و جلوگیر از سوختن گازها همراه نفت و جايگزينی گاز داخلی يا وارداتی هجا فرآوردهها نفتی رير ط
تا سقف يکصد میلیارد (000ا000ا000ا )100دالر ه صورت ارز يا معادل ريالی آن ا رعايت قانون اجرا سیاستها کلری
اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی اقدام ه سرمايهگذار

ه روش ی متقا ل ،ساخت ،هره ردار و تحويل ( )BOTو يرا

روشها موضو ند (ب) ماده ( )214قانون رنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور اسالمی ايران ا تضرمین خريرد محصرول،
اجازه ه فروش داخلی يا صادرات را

لندمدت (فداقل دهسال) ،قرارداد منعقد و يا مجوزها الزم را را سرمايهگذار صادر

نمايد و همننین ه منظور اجرا طرفها
از جمله صنعت ( ا اولويت صناي انر

هینهساز  ،کاهش گازها گلخانها و کاهش مصرف انر

در خشها مختلف

ر) و فمل و نقل عمومی و ريلی درون و رون شرهر  ،سراختمان ،توسرعه اسرتفاده از

انر ها تجديدپذير ،گسترش استفاده از  ( CNGا اولويت شهرها

زرگ و مسریر راههرا اصرلی رین شرهر ) و تولیرد

خودروها کممصرف ،ه وزارت نفت اجازه داده میشود ا رعايت قانون اجرا سیاستهرا کلری اصرل چهرل و چهرارم()44
قانون اساسی ا متقاضیان و سرمايهگذاران خش خصوصی و عمومی ا اولويت استفاده از تجهیزات ساخت داخل ،قرارداد منعقد
نمايد.
توجیه فنی و اقتصاد و زيستمحیطی ،زمان ند اجراء و ازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريب از طرفها ا پیشنهاد وزارت
نفت ه تصويب شورا اقتصاد میرسد.
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تعهد ازپرداخت اصل سرمايهگذار ها موضو اين ند هعهده دولت وده و شرکت ملی نفت ايران منا ناشری از صرادرات
سوخت صرفهجويی فاصل شده (نفتخام معادل) را در هر پرو ه پس از اعالم وزارت نفت در سالها سررسید ه سررمايهگرذار
پرداخت و همزمان ه فساب دهکار دولت (خزانهدار کل کشور) منظور و تسويه فساب مینمايد.
ه شرکتها تا عه و وا سته وزارت نفت اجازه داده می شود ا رعايت قانون اجرا سیاستها کلی اصرل چهرل و چهرارم ()44
قانون اساسی ا سرمايهگذار خش غیردولتی مشارکت نمايند.
طرفها موضو اين ند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (000ا000ا )500دالر يا معادل ريالی آن ه تأيیرد وزيرر نفرت و
یش از آن ا پیشنهاد وزير نفت ه تأيید شورا اقتصاد میرسد.

تبصره 4
الف -استفاده دستگاهها اجرائی و خشها خصوصی و تعاونی ا سپردن تضمینها الزم ه انکهرا عامرل از تسرهیالت
تأمین مالی خارجی (فاينانس) در سال  1393عالوه ر راقی مانرده سرهمیه سرالها قبرل معرادل ريرالی سری و پرنج میلیرارد
(000ا000ا000ا )35دالر تعیین میگردد تا توسط شورا اقتصاد راساس مفاد ماده ( )82قانون رنامه پنج ساله پرنجم توسرعه
جمهور اسالمی ايران ه طرفها دارا توجیه فنی ،اقتصاد  ،مالی و زيستمحیطی اختصاص يا د.
تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاينانس) موضو اين تبصره ه تناسب شاخصرها جمعیرت ،محرومیرت و شاخصرها منراطق
غیر رخوردار ،ین استانها ا اولويت تکمیل و اتمام پرو هها نیمهتمام توزي میشود .درصورتی که ترا پايران آ رانمراه سرال
 1393کلیه مرافل ادار و انکی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد رئیسجمهور میتوانرد
رأساً نسبت ه جا هجايی و اختصاص آن ه پرو ههايی که مرافل ادار و انکی آنها ه انجام رسیده ،اقدام کند.
کلیه طرفها مصوب که منا آنها از محل تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاينانس) تأمین میگرردد ايرد را تأيیرد دسرتگاه
اجرائی رير ط و وزارت امور اقتصاد و دارايی و انب مرکز جمهور اسالمی ايران و معاونت رنامهريز و نظارت راهبرد
رئیس جمهور دارا توجیه فنی ،اقتصاد  ،مالی و زيستمحیطی اشد و ازپرداخت اصرل و سرود منرا طررح صررفاً از محرل
عايدات طرح در دوران هره ردار و يا منا پیش ینی شده طرح در قانون ودجه در زمران تصرويب طررح و درصرورت عردم
کف ايت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرا طرح قا ل پرداخت اشد و از محل منا موجود جمهور اسرالمی ايرران نرزد
کشور تأمینکننده مالی (فاينانس) رداشت و پرداخت نشود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
-5

ويرايش اول ،آبان 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

43

گزارش بررسي اسناد ،قوانين و برنامه هاي باالدستي در حوزه انرژي هاي تجديد پذير با تكيه بر انرژي زمين گرمايي

تبصره 5
ن  -صندوق توسعه ملی و انکها عامل مکلفند در پرداخت سرمايه در گردش تسهیالت موضو ندها (د) و (ه) اين تبصره
ه خشها خصوصی و تعاونی ،استفاده از ترفیت کامل وافدها موجود و آماده هره ردار و سپس طرفهرا

را پیشررفت

فیزيکی نزديب ه هره ردار و نهايتاً طرفها دارا توجیه فنی و اقتصاد و زيستمحیطی مرتبط ا تولید و صادرات نفت و
گاز ،پتروشیمی ،معدن و آب و رق را در اولويت قرار دهند.

تبصره6
الف -ه شرکتها وا سته و تا عه وزارتخانه ها نیرو ،نفت ،راه و شهرساز  ،دفرا و پشرتیبانی نیروهرا مسرلح ،ارتباطرات و
فناور اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورز اجازه داده میشود ا رعايت قرانون نحروه انتشرار اوراق مشرارکت
مصوب  1376/6/30تا سقف يکصد و پنجاه هزار میلیارد (000ا000ا000ا000ا )150ريال را اجرا طرفها انتفاعی دارا
توجیه فنی ،اقتصاد و مالی خود ا اولويت اجرا پرو هها و طرفها میادين نفت و گاز مشترك ا همسايگان و مهار آ هرا
مرز  ،طرفها فمل و نقل ،طرفها آ رسانی و تأمین آب ،افداث و تکمیل طرفها آبشیرينکن ،تصفیهخانرههرا آب و
فاضالب ،نیروگاهها

رق و همننین مناطق محروم و کمتر توسعه يافته ،اوراق مشارکت ريرالی و يرا صرکوك اسرالمی و را

رعايت ماده ( )88قانون تنظیم خشی از مقررات مالی دولت مصوب  1380/11/27و را طرفهايی کره ره تصرويب شرورا
اقتصاد میرسد ،ا تضمین خود در خصوص اصل و سود ،منتشر نمايند.
تبصره 9
ز -وزارت نیرو موتف است عالوه ر دريافت ها

رق ه ازا هر کیلووات ساعت رق فروختهشرده ،مبلرغ سری( )30ريرال

ه عنوان عوارض رق در قبوض مر وطه درج و از مشترکین رق هاستثنا مشترکین خانگی روسرتايی و چاههرا کشراورز
دريافرت نمايررد .وجروه فاصررله ره فسرراب خاصری نررزد خزانررهدار کرل کشررور واريرز و فررداکثر ترا سررقف چهارهزارمیلیررارد
(000ا000ا000ا000ا )4ريال صرفاً ا ت فمايت از توسعه و نگهدار شبکهها روستايی و تولید رق تجديدپذير و پاك توسط
شرکت توانیر هزينه میشود.

ح  -ه وزارت کشور (سازمان شهردار ها و دهیار ها) اجازه داده میشود در سال  1393یستدرصد ( )%20از وجروه تبصرره
( )2ماده ( )39قانون مالیات ر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (000ا000ا000ا000ا )6ريال که در اختیار آن وزارتخانره
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قرار میگیرد را را کمب و تأمین ماشینآالت خدماتی و عمرانی شهرها زير پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیرار هرا هزينره
نمايد.

تبصره 11
هر  -ه وزارت نیرو اجازه داده میشود:
 -1ه منظور اجرا طرفها افزايش ازدهی نیروگاهها ا اولويت نصب خش خار در نیروگاهها چرخره (سریکل) ترکیبری،
توسعه استفاده از انر

ها تجديدپذير ،کاهش تلفات ،هینهساز و صرفه جويی در مصرف سوخت ماي  ،جايگزينی مصررف

رق ه جا گاز يا فرآورده ها نفتی در مناطقی که توجیه اقتصاد دارد و افزايش سهم صادرات رق تا سقف يکصد و یست
هزار میلیارد (000ا000ا000ا000ا )120ريال ه روش ی متقا ل ،ا سرمايه گذاران خشها خصوصی و عمرومی را اولويرت
استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد .دولت مکلف است در قبال اين تعهد ،سوخت صرفهجويی شده يا معرادل
آن نفت خام را ا محاسبه میزان صرفه جويی فاصله در مدت فداکثر دو سال ه سرمايه گذاران تحويل نمايد.
 -2را اجرا طرفها آب و فاضالب ،هینهساز و صرفه جويی مصرف آب ،مهار و هره ردار از آ ها مشترك و مرز ،
اجرا طرفها جم آور و دف هداشتی فاضالب و طرفهايی که ه مرديريت تقاضرا آب مریانجامرد و زهکشری اراضری
کشاورز  ،تا سقف ده میلیارد (000ا000ا000ا )10دالر يا معادل ريالی آن ه روش ی متقا ل يا ساخت و هره ردار و تحويل
( )BOTو ساير روشها مشا ه موضو ند(ب) ماده ( )214قانون رنامه پنجسراله پرنجم توسرعه جمهرور اسرالمی ايرران و
تضمین خريد آب ا سرمايهگذار خصوصی يا تعاونی قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد.

و  -در اجرا مواد ( )133و ( )139قانون رنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور اسالمی ايران در خصوص توسعه انر ها نو
و ا هدف امنیت خشی ه انر
پیشگرمکنها خورشید

کشور و کاهش آاليندگی ،دولت مجاز است در سال  1393طرح نصب نیروگاهها کوچرب و

ر فراز امها ،وستانها و معا ر کشور را اجراء نمايد .اين طرح ه صورت مشارکت پنجاهدرصد ()50%

ا متقاضیان و از محل منا فاصل از ند (ز) تبصره ( )9اين قانون اجراء میشود.
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تبصره 21
در اجرا قانون هدفمندکردن يارانهها مصوب  1388/10/15ه دولت اجازه داده میشود در سال  1393منا مرالی فاصرل از
اصالح قیمت کاالها و خدمات موضو قانون مذکور و منرا يارانرها آن را را اسرتفاده از انروا روشرها پرداخرت نقرد و
غیرنقد و خدمات یمها

ین خانوارها هدف و نیازمند توزي و ا اولويت خش تولید ،ه شرح زير اجراء نمايد:

د  -صددرصررد ( )%100منررا فاصررل از افررزايش قیمررت رررق در سررال  1393تررا مبلررغ سرری و پررنج هررزار میلیررارد
(000ا000ا000ا000ا )35ريال ه فساب خاصی نزد خزانهدار کلکشور واريز و راساس مفاد ماده ( )8قانون هدفمنرد کرردن
يارانهها ه صنعت رق اختصاص میيا د.
هر -در شهرها

ا جمعیت اال يب میلیون نفر و يا آلوده ه تشخیص سازمان ففاتت محیط زيسرت ،عروارض خاصری ره

منظور مقا له ا آلودگی محیط زيست و کمب ه توسعه فمل و نقل عمومی توسط هیأت وزيران وض و درآمد فاصله ه رديف
درآمد  160149جدول شماره ( )5اين قانون واريز میشود .صددرصد ( )100%مبالغ وصرولی ترا سرقف يرازده هرزار میلیرارد
(000ا000ا000ا000ا )11ريال از محل رديف  530000-139جدول شماره ( )9اين قرانون ره نسربت ره وصرولی هريرب از
شهرها موصوف در اختیار همان شهر قرار میگیرد.

 -2-13سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي (ساتبا)

اساسنامه

نو سند :اساسنامه
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
شماره46850 /136828 :
تاريخ1392/08/13 :

نظر ه اين که طبق ماده  8قانون اصالح الگو مصرف انر  -مصوب  -1389ه وزارت نیرو اجرازه داده شرده در چرارچوب
قانون پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات کشور جهت ارتقا

هرهور و استفاده هر چه یشتر از منا تجديدپذير ،نسبت

ه تأسیس يب سازمان ا شخصیت فقوقی مستقل اقدام نمايد و رديفها

ودجه مر وط ره امرور مرذکور را از سرازمانهرا
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زيرمجموعه خود ه سازمان جديد انتقال دهد و اساسنامه و وتايف سازمان ياد شده توسط وزارت مذکور تهیره و پرس از تأيیرد
هیأت وزيران ه مجلس شورا اسالمی ارائه گردد ،لذا ه منظور ادغام سازمانها

هرهور انر

ايران و انر ها نو ايران

و ايجاد سازمان انر ها تجديدپذير و هرهور انر  ،اليحه زير را طی تشريفات قانونی تقديم میگردد.

اليحه اساسنامه سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي (ساتبا)

فصل دوم -وتايف و اختیارات
 -2ارتقاء و توسعه کار رد انر ها تجديدپذير ،توسعه مديريت تقاضا انر ها الکتريکی ه منظور استفاده کارآمد و هینه
از منا انر
 -6سیاست گذار  ،تنظیم مقررات مر وط نظارت ر موضو خريد رق فاصل از انر ها تجديدپذير ه شکل تضمینی و ره
صورت لندمدت
 -7فمايت از طرافی ،ساخت و آزمايش طرحها آزمايشی (پايلوت) ه منظور کسب تجر یات نوين در فوزه اهداف سازمان
 -12مطالعه ترفیتها منا انر ها تجديدپذير در کشور و تهیه اطلسها ملی

بيانيه مأموريت

سازمان انر ها تجديدپذير و هرهور انر
صیانت از منا انر

ايران (ساتبا) ه منظور ايفا نقش مؤثر در توسعه پايدار از طريق ففظ و

کشور و محیطزيست ايجاد شده است .ساتبا ا تحقیقات و مديريت استراتهيب (سیاست گذار  ،اجرا و

نظارت) در دو فوزه انر ها تجديدپذير و هرهور انر  ،ر آنست تا رضايت رينفعان خود از جمله شهروندان ،دولت،
مؤسسات ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را تأمین نمايد.
ما ر اين اوريم ساتبا سازمانی است پیشگام که ا تکیه ر سه عامل فنآور نوين ،نیرو انسانی کارآمد و نظام تحقیق و
توسعه اثر خش ،دستیا ی ه چشمانداز خود را تحقق خواهد خشید.

بيانيه چشمانداز

ساتبا ا استفاده از نوآور ها علمی ،توان مديريتی و نیرو انسانی خالق خود ه گونها عمل خواهد کرد تا کشور ا توجه ه
شاخص هرهور انر

و سهم منا تجديدشونده در تأمین انر

مصرفی ،سرآمد کشورها در فال توسعه اشد.
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ما ر آنیم ا گسترش فعالیتها خود در عرصهها
هرهور انر

ینالمللی ه عنوان سازمانی معتبر در توسعه کار رد انر ها نو و ارتقا

شناخته شويم.

توسعه مشارکت خش خصوصی مهمترين رکن گسترش کار رد انر ها تجديدپذير و ارتقرا

هررهور انرر

ره شرمار

میرود.

اهداف سطح سازمان (اصلي)

 -2توسعه کار رد انر ها تجديدپذير در کشور ه نحو که تا پايان رنامه چهارم توسعه 1 ،درصد از نیاز رق کشور از
انر ها نو تأمین گردد.
 -3جلب مشارکت خش خصوصی تا  55درصد در سرمايهگذار ها مر وط ه انر ها نو و هرهور انر
 -4توسعه ازار فنآور ها مر وط ه هرهور انر

و انر ها نو ا اجرا قوانین موجود و تصويب قوانین جديد ه

گونها که فداقل  3فناور در هر فوزه ه ازار کسب و کار کشور وارد شده اشد.
 -5توسعه آگاهی و فرهنگساز

ه منظور مصرف هینه انر

 -6ايجاد زمینهها مناسب انتقال و توسعه فنآور

و توسعه کار رد انر ها نو ا پوشش  75درصد مردم کشور

ا افزايش ارتباطات ینالمللی و سترساز جهت شکوفايی استعدادها

خالق ه منظور ارتقا سطح نوآور علمی سازمان تا سطح سازمانها مشا ه در کشورها پیشرو.

اهداف سطح بخشي

خش انر ها نو
 -1سنجش ترفیت وتهیه اطلس کامل کشور را منا تجديدپذير ا اولويت انر ها

اد ،خورشید ،زيست توده و زمین

گرمايی
-2تدوين سند توسعه انر ها تجديدپذير در راستا

رنامهها توسعه و سند چشم انداز  20ساله کشور ه منظورتعیین

اهداف کمی مر وط ه هر يب از منا تجديدپذير
 -3تالش در جهت مديريت و اجرا ماده  121قانون رنامه چهارم توسعه کشور و ماده  62قانون خشی از مقررات
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مالی دولت و تشويق سرمايه گذاران خش خصوصی ه فضور در صناي انر ها تجديدپذير
 -4ايجاد فداقل يب نمونه فعال سیستم تولید انر
منظور توسعه آگاهی و تشويق خش خصوصی

از منا تجديدشونده در خصوص هريب از انر ها نو ه
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جدول ( -)3-2ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ساتبا ()EFE

49
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 -2-14قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در آژانسس بسينالمللسي انسرژيهساي تجديدپسذير
()IRENA
نو سند :قانون
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
شماره8230/546 :
تاريخ1391/01/29 :

ماده وافده ر ه دولت اجازه داده میشود در «آ انس ینالمللی انر يها تجديدپذير» عضويت يا د و نسبت ره پرداخرت فرق
عضويت مر وط ،اقدام نمايد.
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تبصرهر در مورد ماده (« )16فل و فصل اختالفات» ا رعايت اصل يکصد و سی و نهم ( )139قانون اساسی جمهور اسالمی
ايران اقدام میشود.

 -2-15اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل کيوتو
نو سند :اليحه
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
شماره85936/207 :
تاريخ1384/3/10 :

مقدمه
تغییر اقلیم در عصر فاضر ه عنوان مهمترين تهديد را توسعه پايدار مطرح است که ه منرا طبیعری ،منرا پايره ،محریط
زيست ،سالمت انسان ،امنیت غذايی ،فعالیتها اقتصاد و  ...آسیب میرساند .اين مبحث ا اهمیت ،در دهه  1970مریالد
در محافل علمی در پی افزايش میزان غلظت گازها گلخانها جو در اثر فعالیتها انسانی مورد توجه قرار گرفت ،پس از آن
در سال  1992در اجالس ريو معاهدها تحت عنوان "کنوانسیون تغییر آبوهوا" مطرح شد و ا امضا  154کشرور جهران از
سال  1994الزماالجرا گرديد .جمهور اسالمی ايران نیز در سال  6( 1996خردادماه  )1375ه عضويت اين کنوانسیون درآمد.
پس از گذشت چند سال را تقويت تعهدات کشورها توسعه يافته پروتکلی تحت عنوان پروتکل کیوتو در سال  1997ررا
امضا کشورها عضو آماده شد که در سال  2004اجرايی گرديد .ا الزماالجرا شدن اين پروتکل کشورها توسعهيافته ملزم
ه کاهش انتشار گازها گلخانها طی سالها  2008تا  2012ه میزان  5/2درصد نسبت ه سال  1990شدند .ولیکن ايرد
ارعان داشت که تاکنون در جهت کاهش میزان انتشار گازها گلخانها توسط کشورها عضو و کشرورها

رزرگ صرنعتی

اقدامات مؤثرتر صورت نپذيرفته است ،هطور که سرانه انتشرار گازهرا گلخانره در کشرورهرا صرنعتی فردود  10را رر
کشورها درفال توسعه می اشد و ادامه اين روند در طی سالها آتی موجب ه زير آب رفتن رخی کشورها ،افزايش اليا
طبیعی مثل طوفان ،گرد اد ،سیل ،انقراض یش از  30درصد گونهها جانور و گیاهی و  ...خواهد شد .نا راين ا عنايرت ره
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وضعیت فعلی انتشار گازها گلخانها و عدم اجرا تعهد کشورها عضو (و پیرو آن افزايش میزان انتشار گازها گلخانها )،
ررسی درخواستها رسمی و مکرر دولت جمهور
را

الروس را پیشبرد اهدافش در الحاق ه ضمیمه (ب) پروتکرل کیوترو

هرهمند از اجرا مکانیسم مشترك و ا توجه ه محدوديت دوره اجرا مکانیسم ياد شده (در فاصرله زمرانی  2008ترا

 )2012و فوريت امر ضرور است.
دولت جمهور اسالمی ايران نیز را الحاق کشور ه پروتکل کیوترو در مرورد تغییررات آب و هروا در چرارچوب کنوانسریون
سازمان ملل متحد اليحها را ه مجلس شورا اسالمی ارسال کرد که در د ماه سال  1383ا فضور ريیس سازمان ففاتت
محیط زيست وقت «خانم معصومه ا تکار» ه تصويب مجلس رسید و را تصويب نهايی ه شورا نگهبران ارسرال شرد .رر
اساس ماده وافده اين اليحه ه دولت جمهور اسالمی ايران اجازه داده میشود نسبت ه الحاق ه پروتکل کیوتو از ملحقرات
کنوانسیون تغییر آب و هوا سال  1371مشتمل ر يب مقدمه 27 ،ماده و  2ضمیمه اقدام و اسناد مر وطه در اين زمینه را تسیلم
سازمانها متولی کند .همننین دولت تنها در صورتی مجاز ه استفاده از ماده  18پروتکرل و مراده  14کنوانسریون در مرورد
اختالف است که مراتب ه تصويب مجلس شورا اسالمی رسد .شورا نگهبان در ا تدا پذيرش پروتکل کیوتو را مغاير اصرل
 139و ند سیزدهم اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد واين اليحه را ا توجه ه دو ايراد ريل رد کرد:

 -1نظر ه اينکه در ماده ( )25پروتکل تصريح شده است که هیچگونه فق شرطی را نمیتوان را پروتکل منظور نمود،
لذا تحفظ مذکور در متن ماده وافده الاثر وده و از اين جهت پذيرش پروتکل مغاير اصل ( )139قانون اساسی اسرت
]اصل ( )139قانون اساسی :صلح دعاو راج ه اموال عمومی و دولتی يا ارجا آن ه داور در هر مورد موکول ه
تصويب هیأت وزيران است و ايد ه اطال مجلس رسد .در موارد که طرف دعو خارجی اشد و در مروارد مهرم
داخلی ايد ه تصويب مجلس نیز رسد .موارد مهم را قانون تعیین میکند[.
 -2ا تأکید ر اينکه دولت در کلیه فعالیتها اقتصاد مطا ق اصل ( )50قانون اساسی موتف ه ففاتت محیط زيست
و مبارزه ا هر نو فعالیت مخرب محیط زيست و آلوده شدن آن است ،م الوصف از اين جهت کره پرذيرش پروتکرل
موجب محدوديت استفاده از سوختها موجود در کشور است و استفاده از سوخت جايگزين نیز الفعل مسلم نیسرت،
الحاق ه اين پروتکل موجب اخالل در فعالیتها کشور درجهت استقالل اقتصاد  ،صنعتی و خودکفايی است و لرذا
مغاير ند سیزدهم اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.
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در جلسه مر وط ه ررسی مجدد ،ا توافق کمیسیون و شورا نگهبان و ا ايراد اصالفیه در متن مراده وافرده ( در سرطر اول
ماده وافده عد از عبارت "اجازه داده میشود" عبارت " ا رعايت اصول ( )50و ( )139قانون اساسی جمهور اسالمی ايرران"
اضافه گرديد) اليحه مر وطه تصويب گرديد و در فال فاضر ايران ا تصويب پروتکل کیوتو در تاريخ  23اوت  2005رهعنروان
يکی از کشورها غیرعضو محسوب میگردد.

پروتکل کیوتو ،اهداف و مکانیسمها موجود در آن
پروتکل کیوتو در سومین اجالس متعهدين در کیوتو اپن تصويب و ه مردت يرب سرال جهرت امضرا کشرورها و اعضرا
کنوانسیون از گذاشته شد .از اهداف اساسی پروتکل ،ايجاد ساختار اجرايی مناسب را فصول ره اهرداف کنوانسریون و نیرز
تقويت تعهدات کشورها ضمیمه ( )Iکنوانسیون در کاهش انتشار و کمبها فنی و مرالی ره کشرورها درفرال توسرعه و
کشورهايی که هشدت متأثر از آثار اقلیم هستند (ماده ( )4/8تا ( )4/10کنوانسیون) می اشند.
هريب از اعضا ضمیمه ( )Iهطور مستقل يا مشترك توسط پروتکل کیوتو متعهد شدهاند تا انتشار گازها گلخانها را کراهش
دهند هطور که میزان انتشار  6گاز گلخانها کشورها توسعه يافته در محدوده سالها  2008 -2012ره  5درصرد زيرر
سطح انتشار سال  1990کاهش يا د .از طرفی ،را تعداد از کشرورها ضرمیمه ( ،)Iتعهردات معینری درخصروص کراهش
گازها گلخانها در قالب ضمیمه ( )Bلحاظ شده است که محدوده اين تعهدات از  8درصد کاهش (کشورها اتحاديه اروپرا)
تا  10درصد افزايش (ايسلند) نسبت ه سطح انتشار سال  1990می اشد .جدول  2ماده ( )2پروتکل ،اعضا متعهد ه پروتکرل
را جهت فصول ه تعهدات کاهش انتشار خود در سطح ملی ه گسترش اقدامات زير ترغیب کرده است .ايرن اقردامات عبرارت
است از:



هینهساز مصرف سوخت،

 استفاده یشتر از انر ها تجديدناپذير،
 گسترش فناور ها جديد،
 اصالح روشها جنگلدار و کشاورز .

همننین کشورها ،سیاستها و اقدامات مختلفی را مانند مالیات ر کر ن ،رنامهها

هبود فنآور  ،تدوين نظامنامهها و رنامه
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تجارت انتشار در سطح ملی پیگیر مینمايند .از طرفی ،پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار و تسهیل انجام تعهدات کشورها
توسعه يافته مکانیسمها انعطافپذير تحت عنوان مکانیسمها مبتنی ر ازار در ماده ( )12و ساير مواد تنظیم کررده اسرت،
هطور که راساس پروتکل کیوتو ،اعضا متعهد میتوانند ا اجرا پرو هها در ساير کشورها ،سیاستها کاهش انتشار را از
لحاظ اقتصاد توجیهپذير نمايند .دين منظور پروتکل کیوتو جهت ايجاد ساختار مبتنی ر نظام ازار سه مکانیسم زير را تعبیره
کرده است:

 مکانیسم توسعه پاك ( :)CDM1پرو ههايی که کشورها توسعه يافته جهت تحقق تعهدات خود در کراهش انتشرار و
همننین کمب ه توسعه پايدار در کشورها درفال توسعه ،اجرا میکننررررد و ه ازا کاهرررررش انتشرررررررررار،
گواهررری کاهرررررش انتشررررررار ( )CER2دريافت مینمايند.
 اجرا مشترك ( :)JI3پرو ههايی هستند که ا توجه ه تجارب فنآورانه ساير کشورها ،همنظور اجررا تعهرد يرا اخرذ
گواهی توسط رخی از کشورها صنعتی در ساير کشورها توسعهيافته اجرا میگردند.
 تجارت انتشار ( :)ET4ا توجه ه اينکه کشورها صنعتی تحت پروتکرل کیوترو متعهرد ره کراهش انتشرار گازهرا
گلخانها هستند (هر کشور تعهد مستقلی دارد) ،در راستا اين تعهدات اگر کشور نتواند سهم تعهردات خرود را در
کاهش انتشار رآورده نمايد ،میتواند از کشورها صنعتی ديگر که یش از سهم تعهد خود کاهش انتشار داشرتهانرد،
مجوز انتشار را خريدار نمايد که اين موضو را تجارت انتشار میگويند.

الزم هرکر است که را کشورها غیرعضو ضمیمه (( )Iايران نیز هعنوان يکی از کشورها غیرعضو محسروب مریگرردد)
تعهد درخصوص کاهش گازها گلخانها منظور نشده است .لیکن اين کشورها از کمبها مالی و فنی و انتقال فنآور
از طرف کشورها توسعهيافته ضمیمه  Iهمنظور دسترسی ه خشی از تعهداتشان میتوانند هرهمند گردند.

نکات کلید درخصوص مناف عضويت دولت الروس در پیوست (ب) پروتکل کیوتو
1

Clean Development Mechanism
Certified Emission Reduction
3
Joint Implementation
4
Emission Trading
2
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 -1کنوانسیون تغییرات آبوهوا دارا دو ضمیمه می اشد که در ضمیمه ( )1آن فهرست کشورهايی است کره متعهرد کراهش
انتشار گازها گلخانها هستند .در ضمیمه ( )2آن از ین کشورها ضمیمه ( )1کنوانسیون ،کشورهايی کره تعهرد مرالی نیرز
دارند ،فهرست شدهاند.
 -2پروتکل کیوتو که فدود پنج سال پس از کنوانسیون ه تصويب رسید ،نیرز دارا دو پیوسرت مری اشرد .در پیوسرت (الرف)
فهرست گاز گلخانها که قا لیت کاهش در تعهدات کشورها ضمیمه ( )1کنوانسیون اسرت ،رکرر شردهانرد .در پیوسرت (ب)
فهرست کشورها عضو ضمیمه ( )1کنوانسیون و میزان درصد مجاز آنها را کاهش يا افزايش انتشار گازها گلخانها ترا
قبل از سال  2012میالد نسبت ه سال پايه  1990می اشد ،رکر شدهاند.
 -3جمهور

الروس که در پیوست (ب) فهرست نشده اسرت ،در سرال  2006در اجرالس کنفررانس اعضرا کنوانسریون در

نايرو ی تقاضا کرده است که ه عضويت پیوست (ب) درآيد و ا اين هدف که دست کم مجاز اشد ترا سرال  2012معرادل 92
درصد میزان انتشار گازها گلخانها سال  1990را داشته اشد .اين خواسته درفالی است که هماکنون میزان انتشار جمهور
الروس  38درصد کمتر از سطح سال  1990آنها می اشد .هعبارتی فقط میخواهد  8درصد متعهد شود و از الباقی  30درصرد
هره ديگر

برد.

 -4راساس مفاد ند « »4مواد ( )20و ( )21پروتکل کیوتو را اصالح پیوست (ب) پروتکل در ا تدا اجما و در صرورت عردم
فصول اجما فداقل سهچهارم کشورها عضو و فاضر در اجالس ايد در دو مرفله موافقت خود را را پیوسرتن کشرور يرا
هرگونه اعمال اصالفی ه پروتکل موافقت نمايید که هماکنون جمهور

الروس خواهان موافقرت جمهرور اسرالمی ايرران

هعنوان عضو از سهچهارم اعضا پروتکل می اشد.
 -5در صورت عضويت جمهور

الروس ه پیوست (ب) امکان فروش مجوز انتشار و يا فعالیت اجرايی مشترك ا کشرورها

ضمیمه ( )1کنوانسیون ه میزان  30درصد مازاد از گازها گلخانها

را آنها فراهم میگردد که ايرن پرذيرش ره مفهروم

ايجاد فدود  4میلیارد دالر (فدود  2/9میلیارد يورو) درآمد را آنها خواهد ود.
 -6از منظر ففاتت از اتمسفر جهانی و در چارچوب نظرات تخصصی موضرو  ،فرراهم کرردن زمینره انتشرار یشرتر گازهرا
گلخانها  ،فتی هصورت مجاز و در چارچوب کنوانسیون و پروتکل ،توجیهی در فمايت از اقدام ندارد.
 -7اين پیشنهاد هرچند که در سال  2006در اجالس اعضا پروتکل کیوتو مورد تأيید قرار گرفته ،لیکن تا ره امرروز چنردان
مورد پذيرش دولتها نبوده است و تنها  23کشور دان ملحق شدهاند.
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 -8ا توجه ه اينکه کشور الروس ه دنبال اين است که ا قرار گرفتن در فهرست کشورها غیرعضو ضمیمه (ب) ،از مزايا
کشورها عضو اين ضمیمه در قالب مکانیسمها مبتنی ر نظام ازار رخوردار شود ،رأ مثبت ايران ره الحراق رالروس ره
ضمیمه (ب) پروتکل کیوتو ،در راستا تقويت مناسبات ین دو کشور توجیهپذير است .اما در مرورد میرزان تعهرد رالروس در
ضمیمه (ب) ا هام وجود دارد .هعبارت ديگر عضويت در ضمیمه (ب) ا درصد مشخص معنا پیدا میکند که در اين اليحره ره
اين موضو اشارها نشده است.

اتهارنظر کارشناسی در اره اليحه پذيرش اصالفیه ضمیمه «ب» پروتکل کیوتو
ماده وافده
ه دولت اجازه داده میشود ا توجه ه ماده ( )19و ند « »4ماده ( )20پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل
متحد در مورد تغییر آبوهوا ،اصالفیه ضمیمه (ب) آن در مورد افزودن نام « الروس» ه ضمیمه يراد شرده را پرذيرد و سرند
پذيرش را نزد امین اسناد تودي نمايد.

ارزيا ی اليحه از ديدگاه فقوقی
ا توجه ه نکات مطرح شده و روا ط دوستانه دولت جمهور اسالمی ايران و دولت جمهور
رسمی و مکرر دولت جمهور

الروس و نظر ه درخواستها

الروس را پیشبرد اهدافش در الحاق ه ضمیمه (ب) پروتکل کیوتو هنظر میرسرد کره رأ

مثبت ايران در راستا تقويت مناسبات دو کشور توجیهپذير است .لیکن اين امر نیازمند اصرالفات زيرر در اليحره پیشرنهاد
می اشد:
 -1میزان درصد تعهد کاهش گازها گلخانها توسط دولت الروس معین گردد.
 -2ا توجه ه اينکه اليحه فوق اصالفیه پروتکل است و در غالب يب ماده وافده ارائه شده است و متن اصرالفیه رهعنروان
ضمیمه نیامده است ،اين شیوه مورد ايراد شورا محترم نگهبان خواهد ود .نا راين پیشنهاد میشود ا رايزنی ا دولت محترم،
دولت اليحه را اصالح و مجلس شورا اسالمی نیز نسبت ه تصويب آن اقدام کند.
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 -2-16اليحه دريافت عوارض برق تجديدپذير
نو سند :اليحه
تصويب کننده :هیأت وزيران
شماره42735/102080 :
تاريخ1391/03/07 :

مقدمه

ر اساس ماده ( )62قانون تنظیم خشی از مقررات مالی دولت ،وزارت نیرو مکلف ره خريرد تضرمینی ررق تولیرد از منرا
تجديدپذير ( رق تجديدپذير) از خش غیردولتی ا نرخها هزار و سیصد ( )1300ريال ر کیلووات ساعت در ساعات اوج رار و
میان ار و نهصد ( )900ريال در ساعات کم ار شده است .اين اعداد در سالها

عد از  1387نیز ر اساس فرمول مصروب

در آيیننامه اجرايی ند (ب) ماده ( )25قانون رنامه چهارم توسعه افزايش يافته است .از طرف ديگر ،قیمت آزاد رق که توسرط
دولت پرداخت میشود (فتی پس از اجرا قانون هدفمند يارانهها) تفاوت فافشی ا قیمتها مرذکور دارد و ايرن در فرالی
است که تأمین ما هالتفاوت اين نرخ ها (نرخ تکلیفی خريد تضمینی رق تجديدپذير از خش غیردولتی و قیمت آزاد رق) ررا
تحقق اهداف چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،قانون هدفمند کردن يارانرههرا و چشرمانرداز تولیرد ( )5000مگراوات انرر
تجديدپذير و ماده ( )126قانون رنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور اسالمی ايران ضرور می اشد .ا عنايت ه ضرورتها و
داليل توجیهی ياد شده ،اليحه دريافت عوارض رق تجديدپذير تنظیم شده است.
متن اليحه
ماده وافده
وزارت نیرو موتف است عالوه ر دريافت ها

رق ،ه ازا هر کیلووات ساعت رق فروخته شده مبلغ یسرت ( )20ريرال ره

عنوان عوارض رق تجديدپذير در قبوض مر وط درج و از مشترکین رق که خارج از الگو مصرف تعیین شده مصرف میکنند،
دريافت نمايد .وجوه فاصله ه فساب شرکت توانیر واريز و عین وجوه دريافتی ا قا لیت امکان انتقال ه سنوات عد صرفاً ا ت
پرداخت ه عنوان وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهیالت و يا ها خريد تضرمینی ررق از منرا انرر هرا تجديدپرذير از
خشها تعاونی و خصوصی هزينه میگردد .منا مذکور ه عنوان درآمد شرکتها رير ط محسوب نمیگردد.
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کمیسیونها ارجاعی
اصلی:
کمیسیون اقتصاد  -ا فضور مسئولین ،کارشناسان دستگاه ها اجرايی رير ط و همننرین کارشناسران مرکرز پرهوهشهرا
مجلس مورد حث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ  1391/08/02ا اصالفاتی ه تصويب رسید.
فرعی:
کمیسیونها انر  ،رنامه و ودجه و محاسبات
در جلسه مورخ  1391/07/16ا فضور کارشناسان و مسئولین وزارتخانههرا نیررو ،نفرت و معاونرت رنامرهريرز و نظرارت
راهبرد رئیس جمهور مورد حث قرار گرفت و ا اکثريت آراء رد گرديد.

نتیجهگیر
متن ماده وافده ه خود خود ،ايراد ندارد و کمب ه تولید انر

از منا تجديدپذير ايد همواره در تمام رنامهها دولرت

جمهور اسالمی ايران منظور شود .لیکن عدد که در متن اليحه ارائه شده و نارضايتی که ممکن است در خشری از افکرار
عمومی ه وجود آورد و همننین درآمد که از اين میزان عوارض عايد میشود ،آورده ناچیز است که را فرل مشرکالت،
اتفاق قا ل توجهی رخ نخواهد داد.
در عین فال هرگونه تصمیمگیر در خصوص رقرار عوارض پیشنهاد آن هم خارج از قانون هدفمند کردن يارانهها مرورد
تجويز نیست .االخص که در فال فاضر کلیه مشترکینی که خارج از الگو مصرف و التر از آن مصرف مینمايند ،ا نرخها
اعمال شده در قبوض مبالغ یشتر را ا ت رق مصرفی پرداخت میکننرد .ضرمن ايرنکره مشرخص نیسرت چره خشری از
درآمدها فوق صرف خريد رق از عرضهکنندگان تعاونی و خصوصی رق از منا تجديدپذير خواهد شد.
نا راين تصويب اليحه فوق توصیه نمیشود و پیشنهاد میشود ه دولت توصیه شود در اليحه ودجه سال  1392منرا الزم و
کافی جهت سرمايهگذار در استفاده از منا تجديدپذير را منظور نموده و ارائه کند و کسب مبلغ پیش ینری شرده  50میلیرارد
تومانی از محل اجرا هدف اين اليحه در هترين فالت هم نمیتواند مشکل موجود را مرتف سازد.
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 -2-17ابالغيه پايه نرخ خريد برق از نيروگاههاي انرژي نو و پاك
نو سند :مصو ه
تصويب کننده :وزير نیرو (فمید چیت چیان)
شماره92/37534/20/100 :
تاريخ1392/08/28 :

در اجرا مفاد ند (ب) ماده ( )133قانون رنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور اسالمی ايرران و مصرو ه شرماره 100/37732
مورخ  91/05/08شورا محترم اقتصاد ،دين وسیله پايه نرخ خريد رق از نیروگاهها موضو ماده يب ايرن دسرتورالعمل در
سال  1393را نیروگاهها مشمول ماده ( )4دستورالعمل مز ور معادل  4442ريال و را نیروگاهها غیرمشمول اين مراده،
معادل  4371ريال ه ازا هر کیلووات ساعت تعیین می گردد .قرارداد خريد تضمینی رق از ايرن نیروگراههرا ررا يرب دوره
فداکثر  5ساله و غیرقا ل تمديد منعقد می گردد .ضمناً پس از دوره  5ساله ،سرمايه گذار موتف ه فروش رق در قالب قررارداد
دوجانبه ،ورس انر

و ازار رق خواهد ود.

ضرور است شرکت توانیر گزارش عملکرد قراردادها منعقده ا سرمايهگذاران خشها خصوصی و تعاونی را را اعالم ه
معاونت رنامه ريز و نظارت راهبرد ريیس جمهور ه منظور درج منرا الزم ررا پرداخرت ما رهالتفراوت (مطرا ق مراده 6
دستورالعمل مذکور) در مقاط زمانی شش ماهه تهیه و ه معاونت رنامهريز و امور اقتصاد وزارت نیرو ارسال نمايد.

نرخ جديد رق از نیروگاهها انر

تجديدپذير

نو سند :مصو ه
تصويب کننده :وزير نیرو (فمید چیت چیان)
تاريخ1393/05/14 :
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ر اساس مصو ه اخیر وزير نیرو ،در اجرا مفاد ند (ب) ماده  133قانون رنامه پرنجم توسرعه و مصرو ه مرورخ 1391/05/08
شورا اقتصاد ،پايه نرخ خريد رق از نیروگاهها انر ها تجديدپذير موضو مراده يرب ايرن دسرتورالعمل در سرال 1393
معادل  4480ريال ه ازا هر کیلووات ساعت تعیین میشود.
قرارداد خريد تضمینی رق از اين نیروگاهها را يب دوره فداکثر  5ساله و غیرقا ل تمديد منعقد میشرود .همننرین پرس از
دوره  5ساله ،سرمايهگذار موتف ه فروش رق در قالب قرارداد دوجانبه ،ورس انر

و ازار رق خواهد ود.

 -2-18تصويبنامه در خصوص خريد برق توليدي بخشهاي غيردولتي از منابع انرژيهاي نو
نو سند :مصو ه
تصويب کننده :هیأت وزيران
تاريخ1387/08/01 :

هیئت وزيران در جلسه مورخ  1387/08/01نا ه پیشنهاد شماره  75408/30/100مورخ  1387/7/22وزارت نیرو و ره اسرتناد
اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور اسالمی ايران تصويب نمود:
 -1نرخ خريد رق تولید
عاد

خشها غیردولتی از منا انر ها نو ه ترتیب از ششصد و پنجاه ( )650ريال در ساعات اوج و

ه هزار و سیصد ( )1300ريال و را ساعات کم ار از چهارصد و پنجاه ( )450ريال ه نهصد ( )900ريال تغییرر مری

يا د .اين ارقام را سال  1387تعیین شده و در سالها

عد ر اساس فرمول مصوب در آيیننامه اجرايری شررايط و تضرمین

خريد رق موضو ند « ب» ماده ( )25قانون رنامه چهارم توسعه ،موضو تصويبنامره شرماره /16825ت33188هرر مرورخ
 1384/4/8اصالح خواهد شد.
 -2ما هالتفاوت ناشی از اجرا اين تصويبنامه از محل اعتبارات ند ( )7ماده وافده قانون ودجه سال  1387کرل کشرور و را
تصويب کارگروه مر وط در وجه شرکت توانیر ه صورت هر سه ماه يکبار پرداخت میشود و در سالها
سالیانه پیش ینی میشود.

عد نیز در ودجهها
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 -2-19قانون هدفمند کردن يارانهها
نو سند :قانون
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
تاريخ1388/10/15 :

ماده8
ب) دولت مکلف است سی درصد ( )%30خالص وجوه فاصل از اجرا اين قانون را را پرداخت کمبها

العوض ،يا يارانه

سود تسهیالت و يا وجوه اداره شده را اجرا موارد زير هزينه کند:
اصالح ساختار فنآور وافدها تولید در جهت افزايش هرهور انر  ،آب و توسعه تولید رق از منا تجديدپذير

 -2-20ابالغيه اتصال به شبكه نيروگاههاي تجديدپذير
نو سند :ا الغیه
تصويب کننده :توانیر
شماره11/3933 :
تاريخ1391/09/19 :

شرايط مجوز اتصال ه شبکه ه شرح زير ا الغ میگردد:
 -1نیروگاهها کمتر از  20کیلووات نیاز ه هماهنگی ا شرکت توزي رق دارد.
 -2نیروگاهها

ین  20کیلووات تا  2مگاوات از شرکت توز رق مر وطه مجوز دريافت نمايد.

 -3نیروگاهها  2مگاوات و یشتر که ه فیدر توزي متصل می شود ،پرس از تأيیرد توسرط شررکت توزير از طريرق معاونرت
هماهنگی توزي مجوز دريافت نمايند.
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 -4را نیروگاه هايی که مستقیماً و يا از طريق فیدر اختصاصی ه پست فوق توزي و نیروگاهها  7مگراوات و راالتر ترا 15
مگاوات که ه ولتا اولیه و يا ثانويه پستها فوق توزي متصل میگردند ،پس از انجام مطالعات و تأيید شرکت رق منطقها
رير ط ،مجوز از معاونت رنامهريز و توسعه شبکه دريافت گردد.
 -5را نیروگاهها تجديدپذير  15مگاوات و االتر و يا نیروگاههايی که ه شبکه انتقال ( یشتر از  132کیلرووات و و را هرر
ترفیتی فتی کمتر از  15مگاوات) متصل می گردند ،پس از انجام مطالعات ،مجوز معاونت رنامهريز و توسعه شربکه دريافرت
گردد.
 -6مطالعات مر وط ه اتصال نیروگاه ها تجديدپذير ه شبکه پس از صدور موافقت اولیه و در مطالعات امکانسرنجی ،توسرط
سرمايهگذار و يا مشاور انتخا ی سرمايهگذار انجام گیرد.
 -7معاونت رنامهريز و توسعه شبکه و يا شرکتها زيرمجموعه ،اطالعات پايه را انجام مطالعات را در اختیار سرمايهگذار
و يا مشاور انتخا ی ايشان مطا ق قوانین و مقررات قرار خواهند داد.
 -8موارد الزم را انجام مطالعات شبکه ه شرح زير می اشد:
 -1-8ررسی وضعیت موجود و طرحها آينده شرکت رق رير ط (شامل نیروگاه ،پست و خط)
 -2-8مشخصات وافد ها نیروگاه تجديدپذير که را انجام مطالعات اتصال ه شبکه الزم می اشند (نظیر مگاوات و مگراوار
تولید هر وافد ،سال هره ردار کل وافدها و )...
 -3-8ررسی موقعیت نیروگاه و ارائه طرحها اتصال نیروگاه ه شبکه
 -4-8مطالعات فنی شامل مطالعات پخش ار ،اتصال کوتاه ،پايدار و ...
 -5-8ارايه طرح نهايی اتصال نیروگاه ه شبکه و پیشنهادات الزم را اتصال ه شبکه
 -6-8مطالعات مر وط ه هارمونیب ( ه خصوص قبل از هره ردار و اتصال نیروگاه ه شبکه) جهرت رعايرت اسرتانداردها
وزارت نیرو

 -2-21ابالغيه اصالح روند صدور موافقتنامه اوليه احداث نيروگاههاي برق تجديدپذير
نو سند :ا الغیه
تصويب کننده :دفتر خصوصیساز صنعت رق (وزارت نیرو)
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شماره/42334/390 :د91
تاريخ1391/10/13 :

ه منظور تسري در انجام مرافل صدور پروانه افداث نیروگاهها
روند صدور موافقتنامه اولیه و پروانه افداث نیروگاهها

رق تجديدپذير و سهولت در کار متقاضریان ،مقتضری اسرت

رق تجديدپذير ه شرح ريل اصالح میشود:

 )1پس از ررسی صالفیت متقاضیان در کمیته ارزيا ی توانمند متقاضیان غیردولتی و نیز مشرخص شردن سراختگاه و
صدور مجوز انجام مطالعات امکانسنجی ،الفاصله موافقتنامه اولیه افداث توسط آن دفتر صادر شود.
 )2را صدور پروانه افداث نیروگاهها

رق تجديدپذير ،ارائه مدارك ريل الزامی است:

 اسناد مبنی ر اجازه استفاده از زمین از مراج رير ط
 مجوز زيستمحیطی از سازمان ففاتت محیطزيست
 تأيیديه طرح اتصال ه شبکه
 تأيیديه مطالعات امکانسنجی طرح از نظر طرافی فنی نیروگاه و میزان انر


را نیروگاهها

قا لاستحصال

رقآ ی کوچب :اخذ مجوزها الزم (در صرورت نیراز از قبیرل ‹مجروز تخصریص آب› و

‹مجوز ساختوساز در فريم ستر رودخانه›) از مراج رير ط.

ضمناً ه پیوست متن جديد فرم موافقتنامه اولیه افداث ارسال میشود.
ديهی است ،از تاريخ صدور اين ا الغیه ،ا الغیه ها شماره  4923/350ه تاريخ  1389/01/24و شماره  3170/350ه تاريخ
 1389/01/21فاقد اعتبار هستند.

 -2-22طرح نيروگاههاي انرژيهاي نو
نو سند :طرح
تصويب کننده :مجموعه شرکت توانیر
تاريخ شرو طرح1391/02/31 :
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شررح وتايرف
 -1اطال رسانی ،سترساز و رنامهريز جهت توسعه نیروگاهها تجديدپذير و طرح تولید پراکنده
 -2انجام هماهنگی الزم ا ارگانها رير ط جهت تسهیل در امور متقاضریان افرداث نیروگاههرا تجديدپرذير و طررح تولیرد
پراکنده
 -3ارائه اطالعات و همکار در تدوين اهداف ،لوايح قانونی ،مقررات ،سیاستها و ...
 -4تدوين و ايجاد رويهها اجرايی مورد نیاز
 -5ايجاد هماهنگی الزم ا شرکتها

رق منطقها و توزي نیرو

رق

 -6پیش ینی ودجه و اعتبارات مورد نیاز
 -7ررسی مدارك و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه افداث
 -8آمادهساز قراردادها خريد تضمینی رق
 -9نظارت عالیه ر قراردادها خريد تضمینی رق
 -10همکار در تدوين استاندارد و معیارها فنی مرتبط ا نیروگاهها تجديدپذير و طرح تولید پراکنده

هدف
در سالها اخیر روند رو ه رشد مصرف انر
منا انر

پديده حران انر

را در جهان ه وجود آورده است .مطالعات نشان میدهد

فسیلی عد از سال  2100میالد عمالً قا ل استفاده نیستند يا هزينه اال استخراج ،اجازه هره ردار از آن را

نمیدهد .از سو ديگر خطرات ناشی از آلودگی محیط زيست از جمله عللی است که استفاده از منا انر

فسیلی را محدود

میسازد؛ لذا رنامهريز جهت افزايش راندمان و هرهگیر از انر ها تجديدپذير ه عنوان سیاستها راهبرد صنعت
رق مورد توجه می اشد.
طرح تولید پراکنده و انر ها نو ه منظور توسعه تولید پراکنده در کشور و همننین افزايش سهم تولید رق کشور از
انر ها تجديدپذير در شرکت توانیر ايجاد گرديده است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
-5

ويرايش اول ،آبان 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

65

گزارش بررسي اسناد ،قوانين و برنامه هاي باالدستي در حوزه انرژي هاي تجديد پذير با تكيه بر انرژي زمين گرمايي

 -2-23مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انجسام مطالعسات و تحقيقسات دربساره انسرژيهساي نسو
(تجديدپذير) و بهرهبرداري مؤثر از آن در کشور
نو سند :مصو ه
تصويب کننده :وزير نیرو (فمید چیت چیان)
شماره92/37534/20/100 :
تاريخ1383/09/21 :

شورا عالی ادار در صد و یست و يکمین جلسه مورخ  1383/09/21نا ه پیشنهاد سازمان مديريت و رنامهريز کشور و
ه منظور ايجاد انسجام تشکیالتی در ساختار دولت و استفاده هینه از منا مالی ،فیزيکی ،انسانی و اطالعاتی در را طه ا انجام
مطالعات و تحقیقات در اره انر ها نو (تجديدپذير) و هره ردار مؤثر از آن در کشور و جلوگیر از تداخل وتايف
ین دستگاهها آرايی و در اجرا

ند « ش» تبصره  12قانون ودجه سال  1383کل کشور ،تصويب نمود:

1ر کلیه مأموريتها و فعالیتها قانونی مر وط ه انر ها نو (تجديدپذير) و امور سیاست گزار  ،رنامهريز نظارت و
فمايت از فعالیتها مر وط در خش غیردولتی در وزارت نیرو متمرکز میگردد.
تبصره  :1وزارت نیرو مکلف است را انجام تصد ها مر وط ه استفاده از انر ها نو ا فمايت از خش خصوصی ،زمینه
را را واگذار اين گونه امور ه خش غیردولتی فراهم نمايد و پرو هها عملیاتی و توسعه فنآور خود را از طريق عقد
قرارداد ا خش غیردولتی انجام دهد.
تبصره  :2وزارت نیرو میتواند را تقويت پهوهشها مر وط ه انر ها نو (تجديدپذير) از طريق عقد قرارداد ا دانشگاهها

و مراکز و مؤسسات پهوهشی دولتی و غیردولتی و ساير سازمانها نسبت ه انجام مطالعات و تحقیقات الزم در اره انر ها نو
(تجديدپذير) اقدام نمايد.
تبصره :3
 -1امور مر وط ه فمايت از هینهساز مصرف سوختها فسیلی مانند تولید آ گرمکنها خورشید  ،فمامها روستايی و
پمپها
خواهد شد.

اد آ کش ،ا رويکرد سفارش کار ه یرون کماکان در وزارت نفت (سازمان هینهساز مصرف سوخت) انجام
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2ر کلیه وتايف ،فعالیتها ،مسئولیتها قانونی ،اعتبارات ،نیرو انسانی و امکانات و تجهیزات سازمان انر

اتمی ايران،

وزارت جهاد کشاورز در را طه ا امور انر ها نو (تجديدپذير) ه وزارت نیرو منتقل میشود.
3ر را تعیین تکلیف اعتبارات ،نیرو انسانی ،امکانات و تجهیزات دستگاههايی که در اجرا اين مصو ه قا ل انتقال ه وزارت
نیرو می اشند ،کمیتها متشکل از نمايندگان تاماالختیار وزارت نیرو ،سازمان انر

اتمی ايران ،وزارت جهاد کشاورز  ،سازمان

مديريت و رنامهريز کشور و وزارت امور اقتصاد و دارايی تشکیل و ترف مدت سه ماه نسبت ه آن تصمیمگیر خواهند
نمود.
4ر ه منظور اجرا اين مصو ه ،در صورتی که نیاز ه اصالفات در ساختار سازمانی دستگاهها وا سته ه وزارت نیرو اشد،
وزارت مذکور میتواند ا رعايت سیاستها تعیین شده ،ساختار سازمانی مناسب را تنظیم و ه سازمان مديريت و رنامهريز
کشور پیشنهاد نمايد .اين پیشنهاد نبايد منجر ه گسترش تشکیالت شود.
5ر سازمان انر

اتمی ايران و وزارت جهاد کشاورز موتفند متناسب ا مفاد اين مصو ه فداکثر ترف مدت  3ماه نسبت ه

ازنگر و تحديد تشکیالت مر وط ،اقدام و پیشنهاد الزم را را تأيید ه سازمان مديريت و رنامهريز کشور ارائه نمايند.
 -6سازمان مديريت و رنامهريز کشور موتف است گزارش اجرا اين مصو ه را ترف مدت  4ماه ره شرورا عرالی ادار
ارائه نمايد.

 -2-24قوانين بودجه
الف) قانون بودجه سالهاي1383و 1384کشور در رابطه با توليد و مصرف انرژي با تأکيد بر بهينهسازي مصرف انرژي

نو سند :قانون دايمی
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
تاريخ1383 -1384 :

ند الف تبصره  -12ه منظور تشويق صناي در امر هینهساز مصرف انر
تحت عنوان يارانه سود تسهیالت را کاهش شدت انر

و همننین ترويج انر ها تجديدپذير ،طرفی

در نظر گرفته شود.
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ب) قانون بودجه سال 1392

نو سند :قانون
تصويب کننده :مجلس شورا اسالمی
تاريخ1392/03/19 :
عطف ه نامه شماره  241650مورخ  1391/12/09در اجرا اصل يکصدو یستوسوم ( )123قانوناساسری جمهرور اسرالمی
ايران ،قانون ودجه سال1392کلکشور که ه عنوان اليحه ه مجلسشورا اسالمی تقديم گرديده ود ،را تصرويب در جلسره
علنی روز يکشنبه مورخ  1392/03/19و تأيید شورا محترم نگهبان ،ه پیوست ا الغ میگردد.

ماده 19
همنظور اجرا طرحها افزايش ازدهی نیروگاهها ا اولويت نصب خش خار در نیروگاهها سیکل ترکیبی ،توسعه استفاده از
انر ها تجديدپذير ،کاهش تلفات ،هینهساز مصرف ،صرفهجويی در مصرف سوخت ماي و افزايش سهم صادرات سوخت،
ه وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف يکصد و یست هزار میلیارد (000ا000ا000ا000ا )120ريال ه روش ی متقا رل را
سرمايهگذاران خشها خصوصی و عمومی قرارداد اجرا طرحها افزايش ازدهی و تولیرد نیروگراههرا
خصوصی ،توسعه نیروگاهها تجديدپذير ،کاهش تلفات و هینهساز مصرف انر

خرش دولتری و

ا اولويت استفاده از تجهیزات ساخت داخل

منعقد نمايد.
دولت مکلف است در قبال اين تعهد ،سوخت ماي (نفت گاز) صرفهجويیشده يرا معرادل آن نفرت خرام را را محاسربه میرزان
صرفهجويی فاصله در مدت فداکثر دوسال ه سرمايهگذاران تحويل نمايد .آيیننامه اجرائی اين ند توسط وزارتخانهها

نیرو و

نفت فداکثر دو ماه پس تصويب اين قانون ا تأيید معاونت ه تصويب هیأتوزيران میرسد.

ماده 26

دولت موتف است در ازا رقی کردن چاهها کشاورز ا منا انر

نوين (از جمله انر

خورشید ) ه جرا اسرتفاده از

سوختها فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی ا ت يارانه سوخت را ه شرکتها تولید سیستم رق از جمله خورشید
پرداخت نمايد و تجهیزات مر وطه را ه کشاورزان تحويل نمايد.
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ماده 69
وزارت نیرو موتف است عالوه ر دريافت ها

رق ه ازا هر کیلووات ساعت رق فروخته شده مبلغ سی ( )30ريال هعنوان

عوارض رق در قبوض مر وطه درج و از مشترکین رق ه استثنا مشترکین خانگی روستايی دريافت نمايد .وجوه فاصرله ره
فساب شرکت توانیر نزد خزانهدار کل کشور واريز و عین وجوه دريافتی صرفاً ا ت فمايت از توسعه و نگهردار شربکههرا
روستايی و تولید رق تجديدپذير و پاك هزينه میشود .منا مذکور هعنوان درآمد شرکتها رير ط محسوب نمیشود.

وضعیت پرداخت از محل صورت وضعیتها ارايه شده

 صورت وضعیت شماره  1ه مبلغ  23893میلیون ريال ه شرکت توزي مازندارن پرداخت شد.
 صورت وضعیت شماره  2ه مبلغ  21173میلیون ريال ه شرکتهرا توزير ارد یرل ،اسرتان اصرفهان ،کهگیلويره و
ويرافمد پرداخت شد.
 صورت وضعیت شماره  3ه مبلغ  139588میلیون ريال ه شرکتها توزي همدان ،لرستان ،اهواز ،کردستان ،فارس،
شمال کرمان ،جنوب کرمان و گیالن پرداخت شد.
 صورت وضعیت شماره  4ه مبلغ  237117میلیون ريال ه شرکتها توزير آرر ايجران شررقی ،آرر ايجران غر ری،
استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،چهارمحال و ختیار  ،مرکز  ،نوافی تهران ،خراسان رضو  ،خراسران جنرو ی،
خراسان شمالی ،کهگیلويه و ويرافمد ،زنجان ،کرمانشاه ،سیستان و لوچسرتان ،شریراز ،غررب مازنردران ،گلسرتان و
هرمزگان در دست پیگیر و پرداخت می اشد.
 صورت وضعیت شماره  5ه مبلغ  167377میلیون ريال ه شرکتها توزي تبريز ،قم ،مشهد ،خوزستان ،کهگیلويه و
ويرافمد ،زنجان ،ايالم ،فارس ،هرمزگان و يزد در دست پیگیر و پرداخت می اشد.
 صورت وضعیت شماره  6ه مبلغ  145950میلیون ريال ه شرکتها توزي نیرو

ررق آرر ايجران غر ری ،مشرهد،

خراسان رضو  ،اهواز ،کهگیلويه و ويرافمد ،زنجان ،سمنان ،وشهر ،استان مازندران ،گلستان و هرمزگران در دسرت
پیگیر و پرداخت می اشد.
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 -2-25برنامه کاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ کشور
نو سند :مصو ه
تصويب کننده :هیئت وزيران
شماره :ت46320/ه
تاريخ1390/12/16 :

 -11همنظور جايگزينی انر ها فسیلی ا انر هرا نرو و تجديدپرذير در کلیره امراکن شرهر  ،وزارت کشرور (سرازمان
شهردار ها و دهیار ها) مکلف است ا همکار وزارت نیرو و سازمان ففاتت محیط زيست ،سازوکارها اجرايی و تشرويقی
الزم را ترف مدت سه ماه پس از ا الغ اين تصويبنامه تهیه و اجرا نمايد.

 -15فرايند افتراقی تمام کارخانهها ،کارگاهها و وافدها تولید مستقر در محدوده و فريم شهرها از ا تدا سال  1392ايد ا
انر ها تجديدپذير يا گاز انجام شود .وزارت صنعت ،معدن و تجارت مسئول اجرا اين ند می اشد.
تبصره  -1وزارتخانهها نیرو و نفت مکلفند نسبت ه تأمین انر

يا گاز موردنیاز اقدام کنند.

 -16وزارتخانهها نفت و نیرو مکلفند نسبت ه تأمین سوخت گاز نیروگاهها ا اولويت نیروگاهها شرازند اراك ،اسرالمآ راد و
شهید منتظر اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمايند.
تبصره – وزارت نیرو مکلف است ا تسري در افداث نیروگاهها

رق تجديدپذير از فعالیتها اجبا نیروگاهها يادشده ا

سوخت مازوت جلوگیر نموده و همزمان نسبت ه نصب تجهیزات کاهشدهنده آاليندهها زيسرتمحیطری در آنهرا اقردام
نمايند.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
-5

ويرايش اول ،آبان 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

70

گزارش بررسي اسناد ،قوانين و برنامه هاي باالدستي در حوزه انرژي هاي تجديد پذير با تكيه بر انرژي زمين گرمايي

 -2-26پروژه طراحي و استقرار پايگاه تحليلي قوانين و مقررات علم ،فنآوري و نوآوري کشور
نو پرو ه :کار رد
فوزه کار  :مطالعات راهبرد فنآور
مجر  :گروه مطالعات راهبرد پهوهشکده مطالعات فنآور  -رياست جمهور
تاريخ :شهريورماه1392

شرح مختصر
تقا ل آراء در موارد مختلف فقوقی مرتبط ا علم و فنآور  ،مثل فمايت از مالکیت فکر  ،فمايت از شرکتها دانش نیران و
از طرفی تدوين قوانین و مقررات علم و فنآور توسط نهادها مختلف که آراء متفاوت و عضاً متقرا لی نسربت ره يکرديگر
دارند ،اعث شکلگیر

دنها از قوانین و مقررات و اسناد علم و فنآور کشور در سطوح مختلرف شرده اسرت کره عضراً از

يکپارچگی رخوردار نیستند و در را ر يکديگر قرار میگیرند.
تنقیح موارد اختالف و رف چنین وضعیت نامطلو ی تنها ا ايجاد تعامل ین مکاتب و نهادها مرتبط صورت خواهد گرفرت .از
اين رو ه نظر میرسد عالوه ر سیاستپهوهی مستمر را رصد ،ارزيا ی و تولید گزينهها سیاستی جديد ،ايجاد يب شبکه از
ازيگران مرتبط و تسهیلگر

را ايجاد گفتمان ین آنها و رف تضادها و تقا لها نرامطلوب در فرال فاضرر راهگشرا

فرکت ه سمت وضعیت هتر خواهد ود.
پهوهش فاضر ر اساس دو محور اقدام پهوهی و شبکهساز  ،سعی در جم آور و ه اشتراكگذار قوانین و مقررات مرتبط ا
علم و فنآور کشور ،و سپس تالش را تنقیح و رف تقا لها نامطلوب خواهد داشت .طرافری و اسرتقرار و سرايت جرام
قوانین و مقررات علم و فناور  ،تکمیل و نمايه دادهها مر وطه در و سايت ،گردآور و ايجاد تعامل ین ازيگران فوزه فقوق
و سیاست گزار علم و فنآور از مهمترين ارکان اين طرح خواهند ود.
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ضرورت و اهداف
 فقدان ستر اطالعاتی را مراجعه کنشگران علم و فنآور کشور
 نبود نهاد تخصصی را تحلیل و تنقیح قوانین علم و فنآور
 نبود سازوکار

را

(نگاه ملی ه تدوين قوانین)

ازخورد و اصالح قوانین مصوب (يادگیر )

 لزوم ايجاد تعامل و تضارب آراء در اره قوانین علم و فناور

مرافل انجام پرو ه
الف) طرافی مدل اجرايی پرو ه
 -1ررسی پیشینه فعالیتها انجام شده
 -2طرافی سازوکارها الزم مثل ازاريا ی سايت ،پايايی ،ايجاد تعامل ،انگیزه خشی را مراجعه ه پايگاه ،سیاستها
انتشار

ب) گردآور و تجزيه قوانین و مقررات (موجود و يا در فال تدوين و تصويب)
 -1اسناد سیاستی ملی /قوانین مجلس /مصو ات شوراها عالی در سطح ملی نظیر:
 قانون فمايت از شرکتها و مؤسسات دانش نیان و تجار ساز نوآور ها و اختراعات
 سند نقشه جام علمی کشور
 فصل دوم از رنامه پنجم توسعه


ندها مرتبط از قانون ودجه در فوزه علم و فنآور

 سیاستها کالن ا الغی از سو مقام معظم رهبر نظیر سیاستها تولید ملی و فمايت از کار و سررمايه ايرانری
و....
 اسناد موضوعی و خشی که در سطح ملی تأثیرگذارند همنون :نظام جام فنآور اطالعات کشور (سند راهبررد )،
سند راهبرد توسعه فنآور نانو ،سند راهبرد پهوهش و فن آور صنعت نفت ،سند جام توسعه هوافضا کشور،
سند علوم شناختی ،سند زيست فنآور
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 -2مصو ات دولت در سطح هیأت وزيران نظیر ضوا ط اجرايی قوانین ودجه وغیره.
 -3مصو ات معاونت علمی ،مصو ات وزارت علوم ،مصو ات وزارت صناي (تا  30مصو ه کلید )
 -4مصو ات قوه قضائیه مرتبط ا ثبت اخترا همنون قانون ثبت اختراعات کشور

ج) تحلیل ،نقد و ررسی

 -2-27مصوبه هيئت وزيران درباره الزام دستگاههاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا
نو سند :مصو ه
تصويب کننده :هیئت وزيران
شماره/12782 :ت49952ه
تاريخ1393/2/10 :

هیئت وزيران در جلسه  ،1393/1/24ه پیشنهاد شماره  92/44961مورخ  1392/11/27سازمان ففاتت محریط زيسرت و ره
استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور اسالمی ايران تصويب کرد:
 -1دستگاه ها اجرايی موتفند ا توجه ه لزوم اهتمام جد

را مقا له موثر ا آلودگی هوا ،اقدامات منردرج در جردول

پیوست  1را که تأيیدشده ه مهر ‹دفتر هیئت دولت› است طی زمان ند تعیینشده محقق نمايند.
جدول ( -)2-4پيوست يك مصوبه هيئت وزيران درباره الزام دستگاههاي اجرايي
براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا

رديف

مجر

نام فعالیت

ناتر

زمان
ند

سوخت
5-1

اختصاص فداقل  10درصد از ترفیت ها جديد تولید رق ره وزارت نیررررو رررا سررررازمان  60ماه
نیروگاهها اد  ،خورشید  ،زيسرت تروده و زمرینگرمرايی و همکررار معاونررت ففاترررت
علمرری و فنرراور محررررریط
فمايت از توسعه شبکه هوشمند انر
زيست
رياست جمهور

منا ساکن
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رديف
4-3

نام فعالیت

مجر

ناتر

زمان
ند

توسررعه اسررتفاده از وافرردها تولیررد همزمرران رررق ،رررودت و وزارت نیررررررررو -سررررازمان  6ماه
ففاترررت
وزارت نفت
گرمايش ه میزان فداقل ساالنه  200مگاوات
محررررریط
زيست

 -2-28اولويتهاي تحقيقاتي و فنآوري مصوب کميسيونهاي تخصصي شوراي عالي علوم ،تحقيقات و
فنآوري (عتف)

 -17فناور ها کاهش آاليندهها و گازها گلخانها در جانب عرضه و تقاضا انر

 -1تدوين راهبرد جام انر

و يکپارچهساز اسناد پیشین ا تأکید ر افزايش سهم ايران در ازار جهانی انر

 -2رنامه جام کاهش آاليندهها ناشی از تولید و مصرف انر

-3کمیسیون تخصصی صناي  ،معادن و ارتباطات
الف)اولويتها راهبرد پهوهش و فناور
صنعت آب و رق
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کشور و استفاده از آن ا رعايت مسائل زيست محیطی و تالش را افزايش انر ها تجديدپذير

ايجاد تنو در منا انر
ا اولويت انر ها آ ی

سیاستها تشويقی را توسعه نیروگاهها

ا مقیاس کوچب تولید توسط خش غیردولتی

ب)ساير اولويتها پهوهشی
جدول ( -)2-5ساير اولويت هاي پژوهش و فناوري به تفكيك رشته و صنايع
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-5کمیسیون تخصصی کشاورز آب و منا طبیعی
اولويتها تحقیقاتی و فنآور کمیسیون تخصصی کشاورز آب و منا طبیعی
فوزه مشترك
-2توسعه و استفاده از فناور ها نوين در کشاورز  ،آب ،فاضالب ،محیط زيست و منا طبیعی
-7شناسايی الگوها پدافند غیرعامل و مديريت حران در خش کشاورز  ،آب ،منا طبیعی و محیط زيست
ماشین آالت و تجهیزات
 -2توسعه فناور ها نوين ،هبود مکانیزاسیون و روشها کاهش مصرف انر

ا تأکید ر انر ها تجديدپذير

 -3سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فنآوريهاي مرتبط با زمينگرمايي در ايران

 -3-1نتيجهگيري
انر

يب نیاز اساسی در استمرار توسعه اقتصاد و تأمین رفاه زندگی شر است .اين در فالی است که امروزه را توجره ره

مسائلی نظیر ازدفام جمعیت ،رشد اقتصراد و ضرريب مصررف ،و در مقا رل محردوديت دوام رخراير فسریلی و نگرانریهرا
زيستمحیطی ديگر نمیتوان ه الگوها متداول مصرف انر

متکی ود[ .]1ا توجه ه وا ستگی سیار زياد پشتوانه اقتصاد

و سیاسی کشورها ه میزان هرهور آنان از منا فسیلی ،محدوديت و در عین فال مرغو یت منا فسیلی ،تأکید رر اهمیرت
کار رد منا مذکور در مصارفی هتر از افتراق دارد .ايران نیز از اين قاعده مستثنی نیست .اين در فالی است که سیاست انر
ايران عمدتاً ر رشد تأمین انر

مورد نیاز از طريق نفت و در سالیان اخیر ر توسعه گاز طبیعری متمرکرز شرده اسرت ،و رونرد

موجود در کشور میتواند ايران را ا وجود منا غنی نفت و گاز تا قبل از افق  1400از يب کشور صرادرکننده انرر
کشور واردکننده تبديل کند[ .]2لذا ،ا توجه ه نقش فیاتی انر
ازارها

را جوامر شرر و تضرمین فضرور لندمردت ايرران در

ینالمللی انر  ،اصالح الگو مصرف و اجرا راهکارها

راهکارها اجرايی هبود و ارتقاء کارايی انر

ره يرب

هینهساز مصرف انر

امر ضرور است.

را میتوان در دو خش عمده راهکارها قیمتی و غیرقیمتی ررسی کرد .دسته

اول ،سیاستها قیمتگذار را در ردارد که ا توجه ه پینیدگیها خاص اقتصاد ايران کمتر مورد توجه قرار مریگیررد .از
اين فیث ،شناسايی راهکارها غیرقیمتی گزينه مناسبتر و سهلالوصولتر

ه نظر میرسرد .يکری از انروا ايرن راهکارهرا،
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هرهگیر از منا تجديدپذير شامل انر

خورشید  ،اد  ،زيستتوده ،انر

دريايی می اشد که در صورت وجود پتانسیل در منطقه و اقتصاد

هیدرو نی (پیل سوختی) ،زمین گرمايی ،آ ی و

ودن استفاده از آن ،هتررين جرايگزين ررا انرر هرا

فسیلی ه شمار میرود [.]3
ا توجه ه پتانسیل اال منا تجديدپذير در ايران و فرکت تدريجی ه سمت واقعی شدن قیمت فامرلهرا انرر  ،انتظرار
میرود ا توسعه هره ردار از انر ها نو در جمهور اسالمی ايران توان سیار از چالشهرا را شناسرايی و راهکارهرا
مناسب را تبیین نمود .ا وجود تدوين اسناد االدستی متعدد در اين فوزه که در فصول قبرل ره ررسری آنهرا پرداختره شرد،
وضعیت کنونی کشور فاکی از آن است که سهم انر ها تجديدپذير از سبد انر

کشور سیار ناچیز وده و ا توجه ه آمرار

موجود ،تنها  %38از رنامه چهارم توسعه ( )1384 -1388در خش ساخت ،تولید و افداث نیروگاهها تجديدپذير محقق شرده
است .میزان تحقق اهداف دورهها دوم تا پنجم رنامه توسعه کشور در نمودار ( )3-1نشان داده شده است [.]4
مهمترين علت در عدم دستیا ی ه اهداف تعیین شده ه ويهه در رنامهها توسعه ايران در فروزه انرر هرا تجديدپرذير را
میتوان منوط ه نبود رنامهريز تفصیلی را هر يب از منا مذکور ه صورت مجزا دانست و ا توجه ه محردوديت منرا
پرو ها موجود در کشور (شامل سرمايه مالی ،دانش و نیرو متخصص) ضرورت اولويت ند فنآور ها متعدد موجود را
هر يب ا در نظر گرفتن مجموعها از معیارها اثرگذار شامل عوامل اجتماعی ،اقتصاد  ،سیاسی ،فنآور  ،سوانح طبیعی ،و
زيست محیطی افساس میشود.

شكل ( -)3-1نمودار درصد تحقق اهداف دورههاي متمايز برنامه توسعه ايران در زمينه احداث عملي نيروگاههاي
تجديدپذير
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نقشهها راهی که در ا عاد ملی ترسیم میشوند ،عموماً ا هدف آيندهنگرر و ره منظرور رنامرهريرز در يرب دوره زمرانی
لندمدت (فداقل  10سال) تدوين میگردند .در توضیح یشتر ،اين افق زمانی در اغلب موارد وا سته ه افق زمرانی چشرمانرداز
است چرا که نقشه راه مسیر را جهت رسیدن ه چشمانداز مشخص مینمايد ] .[5از اين فیث و در راستا تحقق چشمانرداز
یست ساله کشور (سند ملی چشمانداز جمهور اسالمی ايران در افق  ،)1404افق زمانی  10ساله ررا سرند فاضرر متصرور
می اشد و اهداف کلی آن عبارت است از:



ررسی اهمیت فنآور زمینگرمايی در ايران و تعیین نحوه رخورد کشور ا آن

 تعیین اولويتها تحقیقاتی،پهوهشی و اجرايی در فوزه فنآور ها زمینگرمايی

 جلوگیر از فعالیتها مواز و ارائه ارکان جهتساز در اين خصوص
 تعیین راهکارها اجرايی توسعه زمینگرمايی و تدوين مکانیزم ارزيا ی در جهت نظارت ر روند پیشرفت آن در کشور

همننین شرح اجمالی مرافل اجرايی پرو ه تعريف شده در راستا تدوين سند راهبرد ملی توسعه فنآور زمینگرمايی کشور،
در جدول ( )3-1خالصه شده است.
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جدول ( -)3-1مشخصات اجرايي پروژه
شماره

عنوان  /توضيحات

مرحله
1

تدوين مباني سند توسعه فنآوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي

 -1-1تبیین ا عاد موضو و محدوده مطالعات
 -1-2تبیین مشخصهها فنآور ها مرتبط ا انر
2

زمینگرمايی

هوشمندي فنآوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي

 -2-1شناسايی فوزهها فنآورانه انر زمینگرمايی
 -2-2آينده پهوهی فنآور ها مرتبط ا انر زمینگرمايی
3

تدوين ارکان جهت ساز

 -3-1تدوين چشم انداز فنآور ها مرتبط ا انر زمینگرمايی
 -3-2تعیین اهداف کالن توسعه فنآور ها مرتبط ا انر زمینگرمايی
 -3-3تدوين راهبردها توسعه فنآور ها مرتبط ا انر زمینگرمايی
 -3-4تدوين سیاستها کالن توسعه فنآور ها مرتبط ا انر زمینگرمايی
4

تدوين برنامه اقدامات و سياستها

 -4-1تدوين اهداف خرد (کمی و کیفی)
 -4-2تدوين اقدامات
 -4-3تدوين سیاستها اجرايی
5

تدوين ره نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي

 -5-1تدوين پرو هها اجرايی
 -5-2ودجهريز و زمان ند
 -5-3تقسیم کار ملی (نگاشت نهاد مطلوب)
 -5-4ترسیم ره نگاشت
6

تدوين برنامه ارزيابي و بهروز رساني

 -6-1تدوين شاخصها عملکرد و اثر خشی ،مکانیزم ارزيا ی و ساختار نظارت و هروز رسان

78
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 -1مقدمه
بيش از  100سال است كه بشر از انرژي زمينگرمايي جهت توليد برق استفاده مينمايد .با توجه به گذشت بيش از يك قرن از
پيدايش صنعت انرژي زمينگرمايي ،دانش و فناوريهاي مرتبط با آن به ميزان قابل توجهي رشد و توسعه يافتهاند.
در واقع ،از مرحله شناسايي منابع انرژي زمينگرمايي تا احداث نيروگاه و آغاز بهره برداري از آن ،مدت زمان نسبتاً طوالني
سپري ميگردد .اين زمان معموالً بيش از  7سال ميباشد .البته ،چنانچه هدف از اجراي پروژههاي زمينگرمايي ،بهره برداري
كامل از پتانسيل مخزن زمينگرمايي مورد بررسي باشد ،در آن صورت ،اين بازه زماني به بيش از  12سال نيز افزايش خواهد
يافت .)Steingrimsson, 2008( ،همان گونه كه در شكل ( )1-1مشاهده ميشود ،از نقطه آغاز تا پايان توسعه يك ميدان
زمينگرمايي ،مراحل مطالعاتي و اجرايي زيادي صورت ميپذيرد.

شكل ( -)1-1مراحل مختلف توسعه يك ميدان زمينگرمايي ()Steingrimsson, 2008

عالوه بر اين ،پمپهاي حرارتي زمينگرمايي نيز جزء سيستمهاي تهويه مطبوعي هستند كه از يك سو با منابع زمينگرمايي
متعارف ،تفاوتهاي بنيادين داشته و از سوي ديگر به سرعت در حال توسعه ميباشند .لذا ،ميبايست اين سيستمها را هم جزء
فناوريهاي حوزه انرژي زمينگرمايي در نظر گرفته و به بررسي آنها نيز پرداخت.
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با توجه به ماهيت منابع زمينگرمايي مختلف ،ميتوان فناوريهاي مرتبط با اين منبع انرژي را بر حسب عمق آنها تقسيم بندي
نمود ،شكل ( .)1-2بر اين اساس ،فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي به دو دسته فناوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي
عميق و كم عمق تقسيم ميشوند.
فناوريهاي مرتبط با منابع عميق خود به سه زير رده اكتشاف ،نصب و راه اندازي سيستمهاي بهره برداري و سيستمهاي بهره
برداري تقسيم بندي ميشوند .فناوريهاي مرتبط با منابع كم عمق نيز شامل پمپهاي حرارتي زمينگرمايي ميگردند.

نكته جالب آنكه ،تقسيم بندي فوق كه پس از رايزنيهاي طوالني حاصل گرديد توسط يكي از مراجع موجود در خصوص "نقشه
راه فناوري انرژي زمين گرمايي در اتحاديه اروپا" نيز تأييد گرديد ،شكل ( .)3-1همان طور كه در شكل نشان داده شده است
تقسيم بندي ارائه شده با آنچه كه در اين گزارش مورد بررسي قرار ميگيرد تفاوتهاي كمي دارد .در واقع ،مالك تقسيم بندي-
ها متفاوت بوده است اما سرفصلهاي مطرح شده در تقسيم بندي اروپايي نيز به شكلي ديگر در تقسيم بندي مورد نظر اين
گزارش ،ارائه شده است.)Renewable Energy House, 2014( ،

در گزارش حاضر سعي شده است حتي المقدور معرفي فناوريها به صورت هم وزن باشد و توضيحات ارائه شده در خصوص هر
فناوري متناسب با موارد مطرح شده در زمينه ساير فناوريها باشد.
در ادامه گزارش ،فناوريهاي ياد شده در شكل ( )1-2به طور كامل معرفي ميگردند .همان گونه كه قبالً اشاره شد ،فناوري-
هاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي بسيار گسترده ميباشند .با اين وجود ،در اين گزارش سعي شده است توضيحات فشردهاي در
خصوص هر يك از فناوريها ارائه گردد .ضمن معرفي فناوريها ،عالوه بر تشريح هر فناوري به مواردي نظير درخت فناوري
مربوطه ،كارشناسان و نرم افزارهاي مورد نياز آن نيز اشاره خواهد شد.
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شكل ( -)1-2تقسيم بندي فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي

شكل ( -)3-1نحوه تقسيم بندي فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي در كشورهاي اتحاديه اروپا ( Renewable
)Energy House, 2014

 -2فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي
اكتشاف ،نخستين گام جهت توسعه منابع انرژي زمينگرمايي به شمار ميرود .گامي كه طي آن موقعيت مخازن زمينگرمايي و
همچنين محل حفر چاهها جهت توليد سيال زمينگرمايي (آبداغ يا بخار) مشخص ميگردد .اكتشاف شاامل كااربرد روشهاا و
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فنون مختلف در زمينه علومي چون زمين شناسي ،ژئوشيمي و ژئوفيزيك ميگردد كه همراه آن از دانش هيدرولوژي و به وياهه
فنآوري حفاري نيز استفاده ميشود.
هر يك از روشهاي اكتشافي ياد شده ،بسيار تخصصي بوده و از آنجايي كه مقوله اكتشاف ،عملياتي گران و ريسك پذير مي-
باشد بنابراين ،ضروري است كه سرمايه گذار انرژي زمينگرمايي بهترين استفاده ممكن را از اين روشها بنمايد .سرمايه گذاري
كه در زمينه اكتشاف انرژي زمينگرمايي فاقد تجربه كافي است ميبايست مشاورين يا پيمانكاراني را كه هم دانش كافي و هم
تجربه زيادي در خصوص اكتشاف منابع زمينگرمايي دارند به خدمت گيرد .اكتشاف انرژي زمينگرمايي به دو نوع مهم تقسايم
بندي ميگردد:
 اكتشاف ذخاير زمينگرمايي كه پس از اجراي آن ،مخازن جديدي شناسايي ميگردند. اكتشافي كه در خصوص ذخاير زمينگرمايي موجود انجام ميشود و طي آن مرزهاي جانبي و قائم مخزن و همچنينخصوصيات فيزيكي و شيميايي آن نيز مشخص ميگردد.
در هر مورد خاص ،موضوع اصلي اكتشاف ،مشخص نمودن محل چاهها است به نحوي كه ذخيره زمينگرمايي را قطع نمايد .به
دليل گران بودن عمليات حفاري چاهها ،طراحي و اجراي مراحل اكتشافي بايستي به صورتي انجام شود كه حداكثر بهره وري و
بازده ممكن را داشته باشد.
اصوالً تعيين محل حفر چاهها در مطالعات اكتشافي منابع زمينگرمايي امري آسان نيست .حتي در مناطق زمينگرمايي كاه باه
خوبي شناخته شده اند نظير گيزرز (امريكا) كه در آن ،تجربه مكان يابي و حفاري صد ها چاه در دسترس ميباشاد نياز ،ميازان
موفقيت براي حفر يك چاه توليدي جديد ،حدود  % 80ميباشد .براي حفر نخستين چاه اكتشاافي در منااطق نسابتاً ناشاناخته،
ميزان موفقيت خيلي كمتر است .گاهي اوقات اين نرخ به حدود  10تا  %20نيز كاهش مييابد .معموالً در حفاري زمينگرمايي،
هدف اصلي ،يافتن منبع حرارت نيست بلكه كشف نواحي نفوذپذير و نهايتاً سيال زمينگرمايي و آن هام در ابعاادي اسات كاه
كاربرد آن از نظر اقتصادي قادر باشد هزينههاي حفاري ،آزمايش چاهها ،نصب نيروگاهها ،تعميار و نگهاداي تجهيازات و سااير
موارد را جبران نمايد.
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متخصصين اكتشاف بايستي موقعيت چاهها را به نحوي تعيين نمايند كه اليههاي نفوذپذير مرتبط با مخزن زمينگرمايي را قطع
نمايد .اگرچه تودههاي بزرگ سنگي در طبيعت معموالً به وسيله گسلها شكسته شدهاند ولي با اين وجود اكثر اين شكستگيها
به اندازه كافي طويل نيستند كه با منبع سيال زمينگرمايي مرتبط باشند و بنابراين خارج از محدوده مخزن كه احتماالً به وسيله
آبداغ پر شده است قرار دارند .در حال حاضر روش شناخته شدهاي وجود ندارد كه بتوان به كمك آن از روي سطح زمين ،نواحي
نفوذپذيري را كه در اعماق چند صد يا هزاران متري واقع شده و با مخزن ارتباط دارناد را باه دقات كشاف نماود .روشهااي
اكتشافي اكثراً غير مستقيم بوده و فقط شواهدي كلي از حضور و موقعيت يك مخزن زمينگرمايي را ارائه ميدهند.
جهت بررسي دقيق مطالعات اكتشافي منابع انرژي زمينگرمايي ،ميتوان مطالعات اكتشاافي را باه دو دساته اصالي مطالعاات
اكتشافي مقدماتي و مطالعات اكتشافي تكميلي تقسيم بندي نمود .در شكل ( ،)2-1درخت فناوريهاي اصلي مرتبط با اكتشاف
منابع انرژي زمينگرمايي نمايش داده شده است.

شكل ( -)2-1درخت فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي
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 -2-1مطالعات اكتشافي مقدماتي
مطالعات مقدماتي كه آنرا مطالعات پتانسيل سنجي يا ظرفيت يابي منابع انرژي زمينگرمايي نيز مينامناد ،نخساتين مرحلاه از
مطالعات اكتشافي منابع زمينگرمايي ميباشند .مهمترين اختالف مطالعات مقدماتي با مطالعاات تكميلاي ،ابعااد منطقاه ماورد
بررسي و ميزان دقت مطالعات اكتشافي است .در اكتشاف مقدماتي معموالً محدوده يك كشور /استان /ايالت و يا يك شهرستان
مورد بررسي قرار ميگيرد .معموالً ابعاد محدودهاي كه در اين دسته از مطالعات اكتشافي ارزيابي مايشاود بايش از چناد هازار
كيلومتر مربع ميباشد .البته به تدريج با پيشرفت مراحل اكتشافي ،فهرست اولويت بندي شدهاي از نواحي اميادبخش شناساايي
ميگردد كه نواحي مذكور متعاقباً به وسيله روشهاي اكتشافي دقيقتر بررسي ميشوند و نهايتاً عمليات حفااري ماورد ارزياابي
دقيق قرار ميگيرند .همانگونه كه در شكل ( )1-2نشان داده شده است ،مطالعات اكتشافي مقدماتي خود به هفت زيرفنااوري
تقسيم ميگردند كه عبارت هستند از:
 تهيه نقشه زمين شناسي رقومي و بررسي آن مطالعات هيدروژئوشيميايي مطالعات هيدرولوژيكي و هيدروژئولوژيكي مطالعات دورسنجي بررسي دادههاي مغناطيس سنجي هوايي تفسير يكپارچه دادهها و شناسايي مناطق اميدبخشدر ادامه هر يك از موارد فوق الذكر با شرح بيشتري معرفي ميگردند.
 -2-1-1تهيه نقشه زمين شناسي رقومي و بررسي آن

يكي از ابزارهاي مهم جهت شناسايي منابع انرژي زمينگرمايي در يك منطقه ناشناخته ،نقشههاي زماين شناساي هساتند .باه
كمك اين نقشهها ميتوان وجود گسلها ،سنگهاي آتشفشاني جوان و ساير نشانههاي سطحي انرژي زمينگرمايي در منطقاه
اكتشافي پي برد .از آنجايي كه در مطالعات اكتشافي مقدماتي ،ابعاد محدودهي مورد مطالعه بسيار بزرگ اسات ،بناابراين باراي
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مطالعه مناطق بزرگ ،ميبايست تعداد زيادي نقشه زمين شناسي را به صورت همزمان مورد بررسي قرار داد .براي اين منظاور،
ابتدا از نقشه هاي چاپي تهيه شده توسط سازمان زمين شناسي كشور ،تصويربرداري (اسكن) نموده و آنها را به طور مجازا و باه
كمك نرم افزارهاي مخصوص (مانند  )ArcGISرقومي مينمايند .سپس ،نقشههاا را در كناار يكاديگر موزائياك نماوده و باا
استفاده از نرم افزارهاي ياد شده ،اليههاي اطالعاتي مناسب براي پتانسيل سنجي منابع انرژي زمينگرمايي از نقشههاي زمين
شناسي رقومي شده استخراج ميگردند .در شكل ( )2-2نمونهاي از نحوهي موزائيك نمودن نقشههاي زمين شناسي در اساتان
آذربايجان غربي نشان داده شده است.
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شكل ( -)2-2نحوه موزائيك نمودن نقشههاي زمين شناسي در استان آذربايجان غربي

-2-1-2مطالعات هيدروژئوشيميايي

يكي از مهمترين نشانههاي وجود منابع انرژي زمينگرمايي در هر منطقه ناشناختهاي ،چشمههاي آبگرم هستند .بنابراين بررسي
آنها اهميت بسيار زيادي دارد .طي مطالعات هيدروژئوشيميايي ،نخست موقعيت تقريبي چشمههااي آبگارم از مناابع اطالعااتي
مختلف مشخص ميگردد و سپس طي يك برنامه زمان بندي از يكايك آنها بازديد و نمونه برداري به عمل ميآيد.
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در حين بازديدها ،راه دسترسي ،موقعيت مكاني و ساير مشخصات منحصر به فرد هر چشمه مشخص گردياده و ساپس از آنهاا
نمونه برداري ميشود .در آزمايشگاه ،نمونههاي تهيه شده مورد بررسي شيميايي قرار گرفته و ميزان غلظات عوامال شايميايي
متعددي نظير كاتيونها ،آنيونها و عواملي نظير  SiO2و  ...مورد بررسي دقيق قرار ميگيرد .در خاتمه ،تمامي اطالعات بدست
آمده در قالب يك گزارش به همراه نقشههاي مربوطه آن ارائه ميشود .در شكل ( )3-2نيز نحوهي پراكندگي چشمههاي آبگرم
در استان آذربايجان غربي ديده ميشود.

شكل ( -)2-3نحوه پراكندگي چشمههاي آبگرم در استان آذربايجان غربي
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 -2-1-3مطالعات هيدرولوژيكي و هيدروژئولوژيكي

از جمله داده هاي اطالعاتي كه جهت شناسايي مناطق اميدبخش زمين گرمايي مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرند ،اطالعاات
مربوط به چشمههاي آب سرد و چاههاي آب حفر شده در منطقه اكتشافي ميباشد .بر اساس تجربه ،مشخص شاده اسات كاه
واحد مطالعات پايه شركتهاي آب منطقه اي سراسر كشور ،هرچند سال يك بار ،كليه اطالعات مربوط به موارد فوق الاذكر در
سطح هريك از استانهاي كشور را گردآوري و مستندسازي مينمايد .هر ركورد مربوط به چشمه هاي آب سرد و يا چاه ،داراي
موقعيت مكاني دقيق ،درجه حرارت و  ...ميباشد كه با استفاده از آنها ميتوان مناطق اميدبخش زمينگرمايي در هر استان و يا
هر محدوده ديگري در هر نقطه اي از كشور را شناسايي نمود.
 -2-1-4مطالعات دورسنجي

اين دسته از مطالعات اكتشافي مقدماتي منابع زمينگرمايي ،همان بررسي تصاوير ماهوارهاي با هدف شناسايي منابع مذكور مي-
باشد .با استفاده از تصاوير ماهوارهاي ميتوان نواحي دگرسان شده در مناطق اكتشافي را شناسايي نمود .نواحي دگرساني يكي از
نشانههاي سطحي منابع انرژي زمينگرمايي هستند كه در مطالعات اكتشافي مقدماتي ،مورد بررسي دقيق قرار ميگيرند.
در مطالعات دورسنجي ،پس از تهيه تصاوير ماهوارهاي ،انواع تصحيحات هندسي و راديومتري در خصوص آنها صورت گرفته و
سپس به كمك نرم افزارهاي تخصصي ،نواحي دگرسان شده و همچنين خطوارههاي تكتونيكي موجود در منطقهي اكتشافي از
تصاوير ماهوارهاي استتخراج ميگردند.
معموالً به منظور كنترل زميني دادههاي بدست آمده از تصاوير ماهواره اي ،از نواحي دگرسان شاده بازدياد صاحرايي و نموناه
برداري بعمل ميآيد .از نمونههاي تهيه شده مقاطع نازك سنگي تهيه ميگردد كه ميتوان با استفاده از ميكروسكوپ پالريزان
آنها را مورد بررسي قرار داد .عالوه بر اين ،جهت بررسي دقيق تر نمونههاي سنگي ،با استفاده از روش  XRDنيز آنها را ماورد
مطالعه دقيق قرار ميدهند .نهايتاً ،تمامي دادههاي بدست آمده به نقشه در آمده و به صورت ياك ياا چناد الياه اطالعااتي در
محيط نرمافزار  ،GISمستندسازي و ذخيره ميگردند .در شكل ( )2-4نقشه پراكندگي نواحي دگرسان شاده در منطقاه زماين-
گرمايي سيه چشمه واقع در استان آذربايجان غربي نشان داده شده است.
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شكل ( -)2-4نحوه پراكندگي نواحي دگرسان شده در منطقه زمينگرمايي سيه چشمه در استان آذربايجان غربي

 -2-1-5بررسي دادههاي مغناطيس سنجي هوايي

دادههاي مغناطيس سنجي هوايي ،اطالعات ژئوفيزيكي مربوط به شدت ميدان مغناطيسي در منطقه اكتشافي مايباشاند .ايان
اطالعات توسط سازمان زمين شناسي كشور تهيه شده و در اختيار محققين و پهوهشگران قرار ميگيرد .يكاي از مهامتارين و
مؤثرترين موارد كاربرد دادههاي مغناطيس سنجي هوايي ،شناسايي ناهنجاريهاي مغناطيسي ،گسالهاا و تاودههااي نفاوذي
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مدفون ميباشد .معموالً مناطق اميدبخش زمينگرمايي ،از شدت ميدان مغناطيسي پايين تري نسبت به ناواحي پيراماوني خاود
برخوردار هستند .بنابراين ،به كمك اين روش اكتشافي ،ميتوان منطقه وسيعي را در زماني نسبتاً كوتاه مورد مطالعاه قارار داد.
رئوس فعاليتهايي كه در مطالعات مغناطيس سنجي هوايي انجام ميشود عبارت هستند از:
 جمعآوري دادهها و موزاييك نمودن آنها پردازش مقدماتي دادهها اعمال فيلترهاي مختلف ژئوفيزيكي روي دادهها ايجاد نقشههاي مربوطه تعبير و تفسير دادهها (تشخيص خطوارهها ،گسلها و تودههاي نفوذي مدفون) زون بندي ناهنجاريهاي مغناطيسينهايتاً پس از خاتمه بررسيها ،نتايج بدست آمده از مطالعات مغناطيس سنجي هوايي ،در قالب يك گزارش به همراه نقشههااي
مربوطه ارائه خواهد شد .عالوه بر اين ،اطالعات بدسات آماده باه صاورت الياههااي اطالعااتي در محايط نارم افازار GIS

مستندسازي و ذخيره خواهد شد .در شكل ( ،)2-5نقشه شدت ميدان مغناطيسي در منطقه زمينگرمايي شااهين دژ نشاان داده
شده است.
 -2-1-6تفسير يكپارچه دادهها و شناسايي مناطق اميدبخش

پس از خاتمه تمامي مراحل مطالعاتي فوق الذكر ،با پردازش كليه دادهها و اطالعات بدست آمده ميتوان مناطقي را كاه داراي
بيشترين استعداد انرژي زمينگرمايي هستند شناسايي نمود .بدين ترتيب با استفاده از كليه دادههاي بدست آمده از فازهاي قبلي
مطالعات اكتشافي ميتوان بخشهايي از منطقه اكتشافي را كه داراي نشانههاي سطحي انرژي زمينگرمايي ميباشند شناسايي
نمود .عالوه بر اين ،احتمال آن ميرود كه به كمك دادههاي زمين شناسي ،دورسنجي و مغناطيس سنجي ،بخشهايي از منطقه
مطالعاتي را كه در آنها پتانسيل انرژي زمينگرمايي وجود داشته ولي فاقد نشانههاي سطحي ميباشند نيز شناسايي نماود .ايان
دسته از منابع انرژي زمينگرمايي را منابع احتمالي مينامند.
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گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

پس از شناسايي مناطق اميدبخش ،تمامي مناطق شناسايي شده به صورت كامل معرفي ميگردند .اين معرفي شامل كليه
خصوصيات منطقه زمينگرمايي مورد نظر ميباشد .خصوصيات ياد شده شامل وضعيت توپوگرافي ،هيدرولوژي ،زمين شناسي،
چشمههاي آبگرم و مشخصات مخزن زمينگرمايي مربوطه ميباشد .با توجه به نتايج آناليز شيميايي چشمههاي آبگرم ،ميتوان
محاسبات زمين دماسنجي را انجام داده و درجه حرارت تقريبي مخازن زمينگرمايي موجود در منطقه اكتشافي را برآورد نمود .با
توجه به مشخصات مناطق مذكور ميتوان انرژي حرارتي ذخيره شده در هر منطقه را نيز برآورد كرد .اين مشخصات شامل ابعاد
منطقه ،ضخامت تقريبي سنگ پوشش و غيره ميباشند.
بديهي است كه به دليل مشخص بودن ويهگيهاي كليه مناطق اميدبخش شناسايي شده ،ميتوان آنها را با يكديگر مقايسه
كرده و اولويت بندي نمود .در خاتمه اين مرحله از مطالعات اكتشافي ،كليه نتايج بدست آمده در قالب يك گزارش تهيه خواهد
شد.
 -2-1-7متخصصين مورد نياز براي مطالعات اكتشافي مقدماتي

با توجه به اين نكته كه منابع انرژي زمينگرمايي درون زمين واقع شدهاند ،لذا كارشناسان زمينشناس ،نقش بسايار مهماي در
شناسايي منابع مذكور ايفاء مينمايند .البته در حين اجراي مطالعات اكتشافي مقدماتي از كارشناسان ساير رشاتههاا نياز كماك
گرفته ميشود كه در جدول ( )2-1به آنها اشاره شده است.
جدول ( – )2-1متخصصين مورد نياز براي انجام مطالعات اكتشاف مقدماتي منابع انرژي زمينگرمايي
رديف
1
2
3
4
5
6
7

نام زيرفناوري
مطالعات كتابخانه اي
تهيه نقشه زمين شناسي رقومي و بررسي آن
مطالعات هيدروژئوشيميايي
مطالعات هيدرولوژيكي و هيدروژئولوژيكي
مطالعات دورسنجي
بررسي دادههاي مغناطيس سنجي هوايي
تفسير يكپارچه داده ها و شناسايي مناطق اميدبخش

متخصص مورد نياز
زمين شناسي
متخصص  GISو زمين شناس
شيميست  -ژئوشيميست
زمين شناس
كارشناس دورسنجي -كارشناس زمين شناسي اقتصادي
ژئوفيزيك
زمين شناسي
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شكل ( -)2-5نحوه پراكندگي نواحي دگرسان شده در منطقه زمينگرمايي سيه چشمه در استان آذربايجان غربي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
16

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،دي 1393

گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

 -2-1-8ابزار ،تجهيزات ،نرم افزارها و آزمايشگاههاي مورد نياز براي فناوري اكتشاف مقدماتي

جهت اكتشاف مقدماتي منابع انرژي زمينگرمايي ،از مجموعهاي از ابزارها ،تجهيزات ،نرمافزارها ،خدمات و آزمايشگاهها استفاده
ميشود كه در جدول ( )2-2جزئيات بيشتري در خصوص آنها ارائه شده است.
جدول ( -)2-2مشخصات ابزارها ،تجهيزات ،نرم افزارها و خدمات آزمايشگاهي مورد استفاده در فناوريهاي اكتشاف
مقدماتي منابع انرژي زمينگرمايي
نرم افزارها

رديف
1

نام زيرفناوري
مطالعات كتابخانهاي

ابزارها و تجهيزات
اسكنر

2

تهيه نقشه زمين شناسي و بررسي
آن

اسكنر

3

مطالعات هيدروژئوشيميايي

pHمترEc -متر-
ترمومتر -فلومتر-
ظروف نمونه برداري
آب و گاز

WATCH
Aquachem

4

مطالعات هيدرولوژيكي و
هيدروژئولوژيكي

-

Arc GIS

5

مطالعات دورسنجي

-

Geomatica
Envi
ERDAS
Arc GIS

6

بررسي دادههاي مغناطيس سنجي
هوايي

-

Geosoft
Montaj OASIS
Arc GIS
Gm- SYS

-

7

تفسير يكپارچه داده ها و شناسايي
مناطق اميدبخش

-

Arc GIS

-

Arc GIS
Arc GIS
Envi
Geomatica

خدمات آزمايشگاهي
 آزمايشگاه تجزيهدستگاههاي آب و
بخار
 آزمايشگاه آناليز گاز آزمايشگاه ايزوتوپيآب
 آزمايشگاه تهيهمقطع نازك سنگي
 آزمايشگاه بررسي-هاي پترولوژيكي
 -آزمايشگاه XRD
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 -2-2فناوريهاي مرتبط با اكتشاف تكميلي منابع انرژي زمينگرمايي
مهمترين هدف از انجام مطالعات اكتشافي تكميلي ،شناسايي موقعيت مخزن و مشخصات فيزيكي و شيميايي آن ميباشد .در
واقع با طراحي و اجراي مطالعات فوق الذكر و به ويهه با انجام عمليات حفاري ميتوان به طور مستقيم ،سيال مخزن را مورد
بررسي قرار داد.
پس از انجام مطالعات اكتشافي تكميلي ،مخزن زمينگرمايي شناخته شده به همراه برنامه بهره برداري از آن به بهرهبردار
تحويل ميگردد .معموالً ابعاد منطقه اكتشافي جهت انجام مطالعات تكميلي كمتر از  200 km2ميباشد.
مطالعات اكتشافي تكميلي شامل  5زيرفناوري ميگردد كه به ترتيب عبارت هستند از شكل (:)2-6
 مطالعات زمين شناسي مطالعات ژئوشيميايي مطالعات ژئوفيزيكي حفاري چاههاي اكتشافي مطالعات مهندسي مخزنذكر اين نكته ضروري است كه ترتيب اجراي زيرفناوريها مطابق با تقدم و تأخر ياد شده ميباشد .بدين ترتيب كه براي تفسير
مطالعات ژئوفيزيكي به نتايج مطالعات زمين شناسي و ژئوشيميايي نياز است .همچنين براي اجراي مطالعات مهندسي مخزن
وجود دادههاي بدست آمده از مطالعات زمين شناسي ،ژئوشيميايي ،ژئوفيزيكي و حفاري چاههاي اكتشافي بسيار ضروري است.
در حقيقت ،بدون وجود دادههاي ياد شده ،نميتوان مطالعات مهندسي مخزن را انجام داد.
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شكل ( -)2-6درخت فناوري مربوط به مطالعات اكتشافي تكميلي منابع انرژي زمينگرمايي

در ادامه توضيحات كامل تري در خصوص هريك از فناوريهاي ياد شده ارائه ميگردد.
 -2-2-1مطالعات زمين شناسي

منابع انرژي زمينگرمايي همانند ذخاير نفت و گاز و مواد معدني ،زمين شناسي محور ميباشند .زيرا ذخاير اين انرژي نيز همانند
منابع سوختهاي فسيلي و مواد معدني در اعماق زمين واقع شدهاند .بنابراين ،نخستين گام جهت شناسايي منابع مذكور ،انجام
مطالعات زمين شناسي در منطقه در برگيرندهي آنها ميباشد.
به عبارت ديگر با شناخت وضعيت زمين شناسي منطقه اكتشافي ،ميتوان به نحو مؤثرتر و بعضاً اقتصاديتري از ذخاير طبيعي
موجود در منطقه ،بهره برداري نمود .منابع انرژي زمينگرمايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مشابه ذخاير ياد شده در اعماق
زمين قرار دارند .در واقع ،براي هر مخزن زمينگرمايي ،چه حرارت باال و چه حرارت پايين ،شناخت وضعيت زمين شناسي ،زمين
ساختاري و رژيم تكتونيكي منطقه دربرگيرندهي مخزن و همچنين مشخصات زيرزميني مخزن بر اساس مطالعات ژئوفيزيك
سطحي و مطالعات ژئوشيميايي صورت گرفته در خصوص سيال و گازهاي مخزن ،امري بسيار مهم ميباشد .در حقيقت ،با
انجام اين مطالعات ميتوان مكان دقيق حفر چاههاي عميق اكتشافي يا توليدي را مشخص نمود و عمالً هزينهي حفر چاهها را
كاهش داد.
مطالعات زمين شناسي منابع زمينگرمايي به دو دسته مطالعات زمين شناسي سطح االرضي و تحت االرضي تقسيم ميگردد.
همان گونه كه از نام مطالعات فوق الذكر مشخص ميباشد ،به ترتيب مربوط به سطح زمين و درون چاه زمين گرمايي ميباشند،
شكل (.)2-7
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شكل ( -)7-2درخت فناوري مطالعات زمين شناسي منابع زمينگرمايي

در ادامه ،هر يك از انواع مطالعات زمين شناسي با تفصيل بيشتري معرفي ميگردند.
 -2-2-1-1مطالعات زمين شناسي سطح االرضي

منابع انرژي زمينگرمايي در محيطهاي زمين شناسي متفاوتي از نظر شرايط زمين شناسي و تكتونيكي به وجود ميآيند.
شناسايي وضعيت زمينشناسي منطقه يا مخزن زمينگرمايي مورد بررسي ،موجب افزايش درك محققين از مخزن ميشود.
بنابراين ،با توجه به مطالب فوق ،اهميت و نقش مطالعات زمين شناسي در اكتشاف منابع زمينگرمايي مشخص ميگردد.
مطالعات زمين شناسي خود شامل بخشهاي جزئي تري ميشود كه ذيالً ارائه شدهاند:
 تهيه نقشه توپوگرافي پايه فتوژئولوژي كنترل صحرايي واحدها مطالعات چينه شناسي مطالعات زمين شناسي ساختماني بررسي محدودههاي دگرسان شده تهيه نقشه زمين شناسي منطقه به همراه گزارش مربوطه -تهيه مدل مفهومي مخزن
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در ادامه به اختصار توضيحاتي در خصوص هريك از موارد فوق ارائه ميگردد .در شكل ( )8-2درخت فناوري مطالعات زمين
شناسي سطح االرضي منابع زمينگرمايي نشان داده شده است.
تهيه نقشه توپوگرافي پايه

هدف اصلي از تهيه اين نقشه ،آگاهي يافتن از وضعيت عمومي منطقه اكتشافي ميباشد .مهمترين مشخصهي اين نقشه،
معرفي وضعيت توپوگرافي منطقه مورد بررسي است .البته عالوه بر اين ،موقعيت شهرها ،روستاها ،جادهها ،خطوط انتقال برق،
خطوط انتقال گاز و منطقهي اكتشافي نيز در نقشههاي توپوگرافي پايه مشخص ميگردد .يادآور ميگردد كه جهت تهيه نقشهي
توپوگرافي پايه معموالً از نقشههاي توپوگرافي تهيه شده توسط سازمان نقشه برداري كشور استفاده ميشود.

شكل ( -)8-2درخت فناوري مطالعات زمين شناسي سطح االرضي منابع انرژي زمينگرمايي
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فتوژئولوژي

در مطالعات فتوژئولوژيكي ،با استفاده از عكسهاي هوايي و يا تصاوير ماهوارهاي ،واحدهاي سنگ چينهاي منطقه اكتشافي
شناسايي ميگردند .در واقع ،نقشههاي بدست آمده از مطالعات فتوژئولوژيكي ،پيش نياز تهيه نقشه زمين شناسي منطقه مورد
بررسي هستند .امروزه به دليل دقت و سهولت در استفاده ،به كارگيري تصاوير ماهوارهاي متداول تر از عكسهاي هوايي مي-
باشد .زيرا با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دورسنجي ،ميتوان اطالعات ذيقيمتي از تصاوير ياد شده استخراج نمود .نكته
قابل ذكر آنكه ،عمليات تهيه نقشه فتوژئولوژيكي عاري از خطا نبوده و ميبايست اطالعات آن با انجام بازديدها و نمونه
برداريهاي صحرايي ،صحت سنجي گردد.
كنترل صحرايي واحدها

پس از تهيه نقشههاي توپوگرافي پايه و فتوژئولوژي منطقه اكتشافي ،ميبايست دادههاي بدست آمده از منطقه ،مورد بررسي
دقيق قرار گيرند .در واقع ،هدف از اين بررسيها ،كنترل ميزان تطابق دادههاي به دست آمده از تصاوير ماهوارهاي با مشاهدات
زميني در منطقه ميباشد .براي اين منظور ،موقعيت و ليتولوژي واحدهاي سنگي معرفي شده در نقشهي فتوژئولوژي مورد
بررسي قرار ميگيرند .بديهي است كه پس از بازديد و نمونهبرداري از منطقه ،ميبايست نقشهي فتوژئولوژي آن نيز تصحيح
گردد.
مطالعات چينه شناسي

از جمله مهمترين زير مرحلههاي مطالعات زمين شناسي منابع زمينگرمايي ميباشد .در حقيقت ،مطالعات چينه شناسي علم
بررسي واحدهاي سنگ چينهاي رخنمون يافته در منطقهي اكتشافي است .در اين مطالعات ،ارتباط بين واحدهاي سنگي مختلف
نيز مورد بررسي دقيق قرار ميگيرد .در مطالعات چينه شناسي ،زمين شناسان به مطالعه و تجزيه و تحليل رخنمونهاي سطحي
پرداخته و ميتوانند سازندهايي را در منطقه اكتشافي بيابند كه قادر هستند در عمق زمين ،نقش سنگ مخزن و سنگ پوشش
مخزن زمينگرمايي را ايفا نمايند .بدين معني كه سازندهاي مورد نظر داراي نفوذپذيري اوليه كافي ميباشند يا اينكه ممكن
است در آنها نفوذپذيري ثانويه گسترش يابد.
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مطالعات زمين شناسي ساختماني

اين دسته از مطالعات زمين شناسي به همراه بررسيهاي چينه شناسي جزء اركان اصلي مطالعات زمين شناسي يك منبع زمين-
گرمايي ميباشند .در مطالعات زمين شناسي ساختماني ،گسلها ،شكستگيها و چين خوردگيهاي واقع در منطقه اكتشافي با
دقت بسيار زياد مورد بررسي قرار ميگيرند .در ادامه مطالعات ،ارتباط بين عوامل زمين ساختاري و نشانههاي سطحي منابع
انرژي زمينگرمايي مطالعه ميشوند .جهت تهيه نقشهي زمين شناسي ساختماني از عكسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي
استفاده ميشود.
بررسي محدودههاي دگرسان شده

در ادامه مطالعات زمين شناسي ،محدوههاي دگرسان شده گرمآبي نيز مورد بررسي قرار ميگيرند .براي شناسايي اين محدودهها
كه يكي از نشانههاي سطحي منابع زمينگرمايي هستند از تصاوير ماهوارهاي كمك گرفته ميشود .محدودههاي دگرسان شده
يكي از نشانههاي سطحي منابع انرژي زمينگرمايي هستند كه با تحقيق پيرامون آنها ميتوان اطالعات ارزشمندي در خصوص
منطقه زمين گرمايي مورد بررسي به دست آورد .براي شناسايي محدودههاي مذكور از تصاوير ماهوارهاي استفاده ميشود .بدين
ترتيب كه پس از تهيه تصوير ياد شده ،با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي ،ابتدا تصحيحات هندسي و راديومتري در خصوص
آنها انجام شده و سپس به كمك نرم افزار ،محدودههاي دگرسان شده در منطقه اكتشافي ،شناسايي ميگردند.
بديهي است كه جهت صحت سنجي نتايج بدست آمده ،ميبايست بازديد صحرايي و كنترل زميني نيز انجام شود .يادآوري مي-
گردد كه در حين بازديدهاي صحرايي ،از محدودههاي دگرسان شده منطقه نيز ميتوان نمونه برداري نمود .همانند هر نقشهي
زمين شناسي استانداردي ،نقشهي مذكور نيز داراي عالئم قراردادي خاصي بوده و در آن ،تمامي واحدهاي سنگ چينهاي منطقه
اكتشافي ،نشان داده ميشوند .عالوه بر اين ،به منظور آشنايي با نحوهي استقرار واحدهاي سنگي در زيرزمين ،معموالً در نقشه-
هاي زمين شناسي يك يا دو نيمرخ زمين شناسي نيز ترسيم ميگردد .در مطالعات اكتشافي منابع انرژي زمينگرمايي مقياس
نقشههاي زمين شناسي  1:15000، 1:25000،1:20000و يا بزرگتر از مقياسهاي مذكور ميباشند .غالباً به همراه نقشهي زمين
شناسي منطقه ،گزارش كاملي از كليه اطالعات مطرح شده در نقشه نيز ارائه ميگردد .در شكل ( )2-9نقشهي زمين شناسي
يك منطقه زمينگرمايي نمونه نمايش داده شده است.
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شكل ( -)2-9نقشه زمين شناسي منطقه زمينگرمايي محالت
تهيه مدل مفهومي مخزن

با پايان يافتن مراحل مطالعات زمين شناسي ،حجم قابل توجهي داده از وضعيت چينه شناسي و زمين ساختاري منطقه اكتشافي
بدست ميآيد .بنابراين ،با در نظر گرفتن چگونگي ارتباط نشانههاي سطحي انرژي زمينگرمايي با عوامل زمين ساختاري و
واحدهاي سنگ چينهاي منطقه ،ميتوان نخستين مدل مفهومي مخزن زمينگرمايي موجود در منطقه اكتشافي را تهيه نمود.
در مدل مذكور ،معموالً به طور شماتيك ،موقعيت مخزن زمينگرمايي ،سنگ مخزن ،سنگ پوشش و محل نفوذ آبهاي جوي
به مخزن مشخص ميگردد .البته همانگونه كه اشاره شد ،مدل ياد شده بسيار ابتدايي بوده و ميبايست كه با دادههاي
ژئوشيميايي ،ژئوفيزيكي و به ويهه حفاري به روز رساني گردد .در شكل ( ،)2-10مدل مفهومي يك مخزن زمينگرمايي نمونه
نمايش داده شده است.
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بديهي است كه اجراي مطالعات زمين شناسي سطح االرضي در هر منطقه اكتشافي ،مستلزم وجود كارشناساني با تجربه و
بهرهمندي از تجهيزات و نرم افزارهاي ويههاي ميباشد .بنابراين ،به منظور آشنايي بيشتر با موارد فوق الذكر ،در جداول ( )3-2و
( )2-4به ترتيب كارشناسان ،تجهيزات و نرم افزارهاي مورد نياز براي اجراي مطالعات زمين شناسي ارائه شدهاند.

شكل ( -)2-10مدل مفهومي مخزن زمينگرمايي واقع در منطقه محالت
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جدول ( -)2-3متخصصين مورد نياز براي انجام مطالعات زمين شناسي سطح االرضي
رديف

نام زيرمرحله

متخصصين مورد نياز

1
2

تهيه نقشه توپوگرافي پايه
فتوژئولوژي

زمين شناس آشنا با نرم افزار Arc GIS
زمين شناس

3

كنترل صحرايي

زمين شناس

4

مطالعات چينه شناسي

زمين شناس (با گرايش چينه شناسي ،فسيل شناسي)

5

مطالعات زمين شناسي ساختماني

زمين شناس (با گرايش تكتونيك)

6

بررسي محدودههاي دگرسان شده

زمين شناس (با گرايش پترولوژي)

7

تهيه نقشه زمين شناسي

زمين شناس

8

تهيه مدل مفهومي مخزن

زمين شناس (مسلط به مباحث مرتبط با انرژي زمين گرمايي)
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جدول ( -)2-4مشخصات ابزارها ،تجهيزات ،نرم افزارها و خدمات آزمايشگاهي مورد استفاده در مطالعات زمين شناسي
سطح االرضي

رديف

نام زيرمرحله

1

تهيه نقشه
توپوگرافي پايه

2

فتوژئولوژي

3

كنترل صحرايي

4

مطالعات چينه
شناسي

5

مطالعات زمين
شناسي
ساختماني

6

بررسي
محدودههاي
دگرسان شده

7

تهيه نقشه زمين
شناسي

8

تهيه مدل
مفهومي مخزن

ابزارها و تجهيزات
-

فايل نقشههاي توپوگرافي  1:25000سازمان
نقشه برداري كشور

 تصاوير ماهوارهاي ETM تصاوير ماهوارهاي Aster تصاوير ماهوارهاي Geoeyeچكش زمين شناسي ،ميكروسكوپ ،كمپاس،GPS ،
شيشه اسيد كلريدريك 0/1نرمال ،دوربين عكاسي،
دفترچه يادداشت ،دستگاه برش مقطع نازك
چكش زمين شناسي ،ميكروسكوپ ،كمپاس،GPS ،
شيشه اسيد كلريدريك 0/1نرمال ،دوربين عكاسي،
دفترچه يادداشت ،دستگاه برش مقطع نازك ،متر
فلزي/پارچهاي ،دوربين دوچشمي ،دفترچه يادداشت
چكش زمين شناسي ،ميكروسكوپ ،كمپاس،GPS ،
شيشه اسيد كلريدريك 0/1نرمال ،دوربين عكاسي،
دفترچه يادداشت ،دستگاه برش مقطع نازك ،متر
فلزي/پارچهاي ،دوربين دوچشمي ،دفترچه يادداشت
چكش زمين شناسي ،ميكروسكوپ ،كمپاس،GPS ،
شيشه اسيد كلريدريك 0/1نرمال ،دوربين عكاسي،
دفترچه يادداشت ،دستگاه برش مقطع نازك ،متر
فلزي/پارچهاي ،دوربين دوچشمي ،دفترچه يادداشت
پالتر

نرم افزارها

خدمات
آزمايشگاهي

Arc GIS, Auto
CAD, Google
earth

-

ENVI, Arc
GIS,Google
earth

-

Arc GIS,Google
earth

XRD

Log plot,Arc GIS

-

Arc GIS

Arc GIS

Arc GIS,Corel
Draw,Photo
shop,Auto CAD
Arc GIS,Corel
Draw,Photo
shop,Auto
CAD,Google
earth

-

XRD
XRF

-

-
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 -2-2-1-2مطالعات زمين شناسي تحت االرضي

اين علم ،بخشي از مطالعات زمين شناسي منابع انرژي زمينگرمايي است كه به گردآوري ،پردازش و بررسي اطالعات به دست
آمده از چاههاي زمينگرمايي مي پردازد .به عبارت ديگر ،متخصص اين دانش ،قبال از حفااري ،در حاين حفااري و بعاد از آن
مجموعهاي از اقدامات و فعاليتها را انجام ميدهد كه هدف اصلي از اجراي اقدامات ياد شده ،شناخت بيشتر منبع انرژي زمين-
گرمايي و ارزيابي مشخصات آن ميباشد .همانگونه كه از نام اين دسته از مطالعات زمين شناسي مشاخص مايباشاد ،انجاام
وظايف مرتبط با اين شاخه از فناوريهاي اكتشافي بر عهدهي كارشناسان زمين شناس است.
به طور كلي مراحل مطالعات زمين شناسي تحت االرضي را ميتوان به سه قسمت زير تقسيم بندي نمود:
 فعاليتهاي قبل از حفاري فعاليتهاي همزمان با حفاري فعاليتهاي بعد از حفاريدر ادامه ،جزئيات بيشتري در خصوص هريك از فعاليتهاي فوق الذكر ارائه ميگردد .در شكل ( ،)2-11درخت فنااوري باراي
مطالعات زمين شناسي تحت االرضي منابع زمينگرمايي نشان داده شده است.
فعاليتهاي قبل از حفاري

پيش از حفر چاه ،فعاليتهايي صورت ميگيرد كه منجر به طراحي چاه ميگردد .اين فعاليتها مشاتركاً توساط زماين شاناس
سطح االرضي و تحت االرضي انجام ميشود .اقدامات قبل از حفاري به چهار زير رده جزئي تر تقسيم ميگردد كاه باه ترتياب
اولويت زماني عبارت هستند از:
 مشاركت در ارزيابي و برآورد دادهها مشخص نمودن هدف عمليات حفاري مقايسه دادهها و اطالعات به دست آمده و بررسي نحوهي ارتباط آنها با يكديگر -طراحي چاه و پيش بيني شرايط آن
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شكل ( -)2-11درخت فناوري مطالعات زمين شناسي تحت االرضي منابع انرژي زمينگرمايي

در ادامه توضيحات مختصري درباره هر يك از موارد ياد شده ارائه ميگردد.
 مشاركت در ارزيابي و برآورد دادهها شامل: تهيه يك مدل از منبع زمينگرمايي
 مشخص نمودن محدوديتهاي منطقه هدف
 توسعه برنامه بلند مدت حفاري در منطقه
 مشخص نمودن نقاط حفر چاه
 مشخص نمودن هدف عمليات حفاري كه ممكن است يكي از موارد زير باشد:

اكتشاف

 تأييد اطالعات قبلي  /توصيفي
 توليدي
 تزريق مجدد  /تزريقي
 حفاري مجدد
 مقايسه دادهها و اطالعات به دست آمده و بررسي نحوه ارتباط آنها با يكديگر شامل موارد زير: چاه اكتشافي
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هدف اصلي اين دسته از چاهها ،بررسي و ارزيابي اطالعات است كه از روشهاي مختلف اكتشافي ساطحي باه
دست آمده است .دادههاي مذكور از مطالعات زمين شناسي ،ژئوشيميايي ،ژئوفيزيكي و هيادرولوژيكي باه دسات
آمدهاند.
 +چاه توليدي ،توصيفي و يا تزريقي
 بررسي زمين شناسي تحت االرضي
 بررسي مشخصههاي حفاري
 اندازهگيري عوامل مختلف در چاه
 طراحي چاه و پيش بيني شرايط آن كه شامل موارد زير ميگردند: +طراحي و تشخيص عوامل زير:
 محل تقاطع ساختارهاي هدف
 طراحي لولهي جداري
 تعيين عمق نهايي چاه
 محدوديتهاي قابل انتظار در حين حفاري
 پيش بيني موارد زير: وضعيت چينه شناسي چاه
 وضعيت دگرساني گرمآبي
 نحوهي توزيع زونهاي نفوذ پذير
 وضعيت درجه حرارت سازندها
 تفسير دادهها از نقطه نظر: سختي سازندها
 درجه حرارت مخزن
 زونهاي هدررفت آب
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 مشكالت احتمالي در حين حفاري
 ارائه پيشنهاد ،توصيه و مشاوره در خصوص موارد زير: روش شناسي نمونهبرداري
 ذخيره سازي دادههاي مربوط به حفاري ،گل حفاري و آزمايشات چاهها
فعاليتهاي همزمان با حفاري

اين فعاليتها بالفاصله پس از شروع حفاري ،آغاز گرديده و تا لحظهاي كه عمليات حفاري ادامه دارد ،تداوم مييابند .فعاليات-
هاي مذكور به شش گروه اصلي تقسيم ميشوند كه عبارت هستند از:
 مستند سازي دادهها تفسير دادههاي بدست آمده همكاري با پرسنل حفاري همكاري با پرسنل گروه مهندسي مخزن و آزمايش چاه همكاري با مديريت پروژه همكاري با كاركنان آزمايشگاه حفاريدر ادامه توضيحات مختصري در خصوص هر يك از موارد فوق ارائه ميگردد.


مستند سازي دادهها

يكي از اقدامات مهمي كه در حين مطالعات زمين شناسي تحت االرضي صورت ميپذيرد ،جمعآوري و مستند سازي دادههاا و
اطالعات در حين حفاري چاهها ميباشد .اطالعات مستندسازي شده ،طيف بسيار وسيعي داشته و شامل موارد زير ميگردند:
 -دادههاي عمليات حفاري

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
32

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

ويرايش اول ،دي 1393

اين موارد شامل سختي سازندها ،وضعيت ساختاري آنها ،زونهاي نفوذپذير و مرزهاي ليتولوژيكي ،سرعت حفاري ،زماان-
هاي افت فشار پمپ ،زمانهاي توقف حفاري ،مشكالت پيش آمده در حين حفاري و  ...ميگردند.
 مشخصات گل حفارياين مشخصات ،منعكس كنندهي درجه حرارت ،زونهاي نفوذپذير و مشخصات سيال درون چاه ميباشند .در حين بررسي
مشخصات گل حفاري ،مواردي نظير ويسكوزيته و وزن گل حفاري هم ميبايست مورد بررسي قرار گيرند .عالوه بر ايان،
در گزارش حفاري بايد مقاطع زماني كه حفاري با آب صورت ميپذيرد نيز ثبت گردند.
 مسير واقعي چاهدر حين حفاري بايد مسير واقعي چاه ،مشخص و پايش شده و بروز رساني گردد .به عبارت ديگر در هر لحظه ،ميبايسات
عمق واقعي چاه و همچنين ساير نكات مهم (مانند برخورد چاه با گسلها) ثبت گردد.
 زمين شناسييكي از وظايف مهم زمين شناس تحت االرضي ،بررسي سازندها و وضعيت چاه است .براي اين منظور ،وي از مغزههاا ياا
خردهسنگهاي حفاري كمك ميگيرد ،اشكال ( )2-12و ( .)2-13زمين شناس به كمك موارد فوق الذكر ،اطالعات زيار را
مورد بررسي قرار ميدهد:
 جنس سنگها يا ليتولوژي ،تشخيص وضعيت چينهشناسي و زمين ساختاري چاه
 دگرساني گرمآبي ،بررسي سياالت گرمآبي ،نفوذپذيري و درجه حرارت سازندها
 بررسي كانيشناسي رگهها و ريزساختارها و تشخيص پديدههاي زمين ساختاري در چاه
 -اطالعات بدست آمده از مرحله توليد (آزمايش چاه)
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شكل ( -)2-12نمايي از بررسي مغزههاي حفاري يك چاه زمينگرمايي
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شكل ( -)2-13نمونه اي از خرده سنگهاي بدست آمده از عمليات حفاري چاههاي زمينگرمايي

پس از حفر چاه و اتمام عمليات حفاري ،ميبايست به منظور بررسي مشخصات آن ،آزمايشات چاه انجام شود .در حين اجراي
آزمايشات ،اطالعات ارزشمندي از چاه بدست ميآيد كه زمين شناس ميبايست كليه دادهها را مستندسازي نمايد .اين اطالعات
عبارت هستند از:
 نتايج آزمايش تعيين درجه حرارت استاتيكي سازندها
 اندكس تزريق پذيري و زونهاي نفوذپذير چاه
 گراديان فشار چاه
 زونهاي هدر رفت آب و دبي سيال خروجي از چاه
 عمق سطح ايستابي

 تفسير دادههاي بدست آمده
پس از گردآوري و مستندسازي دادهها ،ميبايست اطالعات بدست آمده تفسير شوند .در واقع ،تفسير اطالعات ،جهت مشاخص
نمودن وضعيت چاه انجام ميشود .اطالعاتي كه در حين حفاري بدست ميآيند عبارت هستند از:
 شناسايي وضعيت چينهشناسي درجه حرارت سازندها وضعيت زمين ساختاري و نفوذپذيري نحوه توزيع كانيهاي دگرسانيبا تفسير دادهها و اطالعات فوق الذكر ميتوان به موارد زير پي برد:
 -پيش بيني مشكالت احتمالي كه در حين حفاري چاههاي آتي ممكن است به وجود آيند.
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 برآورد شرايط چاه جهت ادامهي عمليات حفاري يا خاتمهي آن برنامهريزي براي تهيهي مغزه از سازندهاي حفر شده مشخص كردن عمق مورد نظر براي استقرار لولههاي جداري در چاه همكاري با پرسنل حفاري
زمين شناس مستقر در كنار چاه در حين عمليات حفاري با پرسنل مربوطه ،همكاري تنگاتنگي دارد .مهمترين مواردي كه زمين
شناس به ياري پرسنل مذكور ميپردازد ،عبارت هستند از:
 راهنمايي پرسنل حفاري در خصوص اطالعات چينه شناسي چاه شامل سختي سازندها ،ضخامت سازندها و تخلخل مخزن كمك به پرسنل حفاري در خصوص اطالعات دگرساني گرمآبي شامل درجه حرارت ،نفوذپذيري ،تأثير دگرساني بر سختيسازندها و تعيين محل آبخوانها
 كمك به پرسنل در خصوص ساير اطالعات شامل زونهاي هدررفت آب ،زونهاي شكستگي و توقف حفاري همكاري با پرسنل گروه مهندسي مخزن و آزمايش چاه
در حين حفر چاه ،زمين شناس ارتباط نزديكي نيز با كارشناسان گروه مهندسي مخزن و گاروه آزماايش چااه دارد .مهامتارين
مواردي كه زمين شناس به نامبردگان ياري ميرساند عبارت هستند از:
 ارائهي اطالعات در خصوص زونهاي نفوذپذير احتمالي بر اساس مشخصههاي زمين شناسي ،حفااري و عملكارد فرآينادحفاري با تأكيد بر زونهايي كه احتمال آبخوان بودن آنها بسيار زياد است.
 ارائه مشاوره در خصوص عمق سطح آب در چاه ارائه مشاوره در خصوص درجه حرارت تقريبي چاه بر اساس اطالعات كاني شناسي همكاري با گروه مديريت پروژه
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زمين شناس تحت االرضي همكاري خوبي با گروه مديريت پروژه نيز دارد .بدين ترتيب كاه وي مرتبااً و طاي فواصال زمااني
مشخصي ،اطالعات بدست آمده از چاه را در اختيار افراد مذكور قرار ميدهد .زمين شناس در خصوص موارد زير با مديران پروژه
در ارتباط ميباشد:
 ارائه گزارش روزانه ارائه نتايج بدست آمده از تفسير دادهها ارائه پيشنهاد يا راهكار در خصوص رفع مشكالت ايجاد شده در حين عمليات حفاري درخواست همكاري در مورد اطالعاتي كه ميتواند در بازنگري عمليات حفاري به وي كمك كند. پرسش از مديران پروژه در خصوص دريافت تصميمات يا راهكارهاي اجرايي براي مشكالتي كه در حين عمليات حفااريبوجود ميآيند.
 همكاري با كاركنان آزمايشگاه حفاري
زمين شناس سرچاهي ارتباط نزديكي نيز با تكنسينهاي آزمايشگاهي دارد .عمدهترين موارد همكاري زمين شناس با افراد يااد
شده عبارت هستند از:
 گردآوري نمونهها براي مطالعت پترولوژيكي XRD ،و يا بررسي سياالت درگير ارائه اطالعات به طور مستمر در خصوص وضعيت زمين شناسي چاه دريافت اطالعات اضافي و راهنمايي از تكنسينهاي آزمايشگاهي جهت تفسير دادههاي زمين شناسياقدامات پس از حفاري

زمين شناس تحت االرضي ،پس از خاتمه عمليات حفاري نيز وظايف خاصي بر عهده دارد .در اين مرحله از مطالعات اكتشافي،
زمين شناس ،كليه اطالعات و دادههاي بدست آمده از چاه را در قالب يك يا چند گزارش براي مديران پروژه ارسال مينماياد.
به طور خالصه اهم فعاليتهاي زمين شناس سرچاهي پس از خاتمه حفاري به شرح زير ميباشند:
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 جمع آوري اطالعات در خصوص جزئيات عمليات حفاري و گل بكار رفته ،وضاعيت زماين شناساي چااه ،نمودارهااي
ژئوفيزيكي و مشخصات شيميايي چاه (در صورت وجود)
 تهيه و ارائه گزارشات شامل مستندسازي كليه اطالعات كه معموالً باراي نماايش بهتار دادههاا و اطالعاات چااه ،از
نمودارهاي مختلف استفاده ميكنند .در شكل ( )2-14يك نمونه از اين نمودارها نشان داده شده است .عالوه بر اين،
در گزارشات نهايي ،نتايج حاصل از پردازش و تفسير دادهها و همچنين پيشنهاداتي در خصوص حفاري ساير چاهها در
منطقهي اكتشافي نيز ارائه ميگردند.
 پايش پيشرفت عمليات حفاري
 تهيه مدل چاه حفر شده
 مقايسهي اطالعات چاههاي يك ميدان با يكديگر
 تهيهي مدل ميدان زمينگرمايي در دست مطالعه
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شكل ( – )2-14نمونهاي از نمودار تهيه شده بر اساس اطالعات بدست آمده از حفاري يك چاه زمينگرمايي

بدون شك جهت اجراي مطالعات زمين شناسي تحت االرضي به وسايل ،دستگاهها ،آزمايشگاهها و تجهيازات مخصوصاي
نياز ميباشد .در جدول ( )2-5به طور خالصه موارد مذكور معرفي شدهاند.
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گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

جدول ( – )2-5مشخصات وسايل ،تجهيزات ،آزمايشگاهها و نرم افزارهاي مخصوص جهت اجراي مطالعات زمين
شناسي تحت االرضي
رديف

مرحله مقدماتي

1

قبل از حفاري

2

همزمان با حفاري

وسايل ،تجهيزات و اطالعات
 نقشههاي توپوگرافي نقشههاي زمين شناسي نقشههاي ژئوشيميايي نقشههاي ژئوفيزيكي گزارش مطالعات فوق ميكروسكوپ پالريزان ميكروسكوپ دوچشمي ظروف و جعبه هاي نگهداريمغزه و خرده سنگها
 -دستگاه تهيهي مقطع نازك

3

پس از حفاري

-

-

آزمايشگاهها

نرم افزار

-

Arc GIS

آزمايشگاه پترولب

-

نرم افزار توليد كنندهي
نمودارهاي چاه
- Grapher
- Surfer
- Arc GIS
- Logplot

 -2-2-2مطالعات ژئوشيميايي منابع انرژي زمينگرمايي

بررسي وضعيت شيميايي سيال زمينگرمايي ،بخشي از مطالعات اكتشافي سيستماتيك براي شناسايي منابع انرژي زمينگرمايي
ميباشد .در حقيقت در مطالعات ژئوشيميايي ،با بررسي چشمههاي آبگرم و گازهاي متصاعد شده در منطقه اكتشافي ،ميتوان
اطالعات ارزشمندي را در خصوص سيستم زمينگرمايي بدست آورد .هدف از انجام مطالعات ژئوشيميايي در خصوص يك
منطقه ناشناخته ،آگاهي از موارد زير ميباشد:)Arnorsson & Fridriksson, 2009( ،
 برآورد درجه حرارت مخزن زمينگرمايي منشا سيال مخزن جهت جريان سيال در مخزنبنابراين ،مطالعات ژئوشيميايي ،نقش مهمي در شناسايي منابع زمينگرمايي و توسعه آنها دارند .بديهي است كه به منظور
تحليل نتايج به دست آمده از مطالعات ژئوشيميايي ،وجود اطالعات زمين شناسي منطقه اكتشافي نيز ضروري ميباشد ،لذا
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معموالً مطالعات ژئوشيميايي يا همزمان با مطالعات زمين شناسي صورت ميپذيرد و يا اينكه پس از مشخص شدن وضعيت
زمين شناسي منطقه مطالعاتي انجام ميشود.
 -2-1-2-2معرفي مراحل مطالعات ژئوشيمايي منابع زمينگرمايي

مطالعات ژئوشيميايي يك منطقه زمينگرمايي شامل موارد ذيل ميباشد:
 نمونه برداري
 آناليز شيميايي سيال زمينگرمايي و گازهاي خروجي
 تفسير ژئوشيميايي
 زمين دماسنجي
 بررسيهاي ايزوتوپي
دسته بندي اين مراحل در شكل ( )2-15مشخص ميباشد .با انجام هر يك از اين مراحل ميتوان اطالعات مهمي از ويهگي-
هاي يك منبع زمينگرمايي را بدست آورد.

شكل ( -)15-2درخت فناوري مربوط به مطالعات ژئوشيميايي منابع انرژي زمينگرمايي
 -نمونه برداري
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اولين گام در مطالعات ژئوشيميايي نمونه برداري ميباشد و شامل نمونه برداري از سيال و گازهاي خروجي ميباشد .اين نمونه-
ها شامل چشمههاي آبگرم ،چشمههاي آب سرد ،آب چاهها و ساير شواهد موجود ميباشد.
در اين مرحله بكارگيري اطالعات حاصل از پتانسيل سنجي منابع زمينگرمايي كه در محدوده مطالعاتي صورت گرفته است،
بسيار مهم است .در مرحله پتانسيل سنجي ،موقعيت تمامي چشمههاي آبگرم ،چشمههاي آب سرد ،چاهها و ساير شواهد موجود
مشخص ميگردد و بر اساس اين اطالعات يك نقشه اوليه جهت نمونه برداري تهيه ميگردد .اين نقشه از آن جهت داراي
اهميت است كه مكانهاي مناسبي كه بيشترين اطالعات ممكن را ارائه ميدهند ،از قبل مشخص ميشوند .به عنوان مثال
ممكن است در يك محدوده داراي پتانسيل انرژي زمينگرمايي تعداد زيادي چشمه آب سرد و يا چاه آب وجود داشته باشند و
جهت انجام مطالعات ژئوشيميايي نياز به نمونه برداري از همه آنها نباشد .در نتيجه با استفاده از نقشههايي كه در مرحله
پتانسيل سنجي تهيه گرديده است ،ميتوان بهترين گزينهها جهت نمونه برداري را انتخاب نمود .نمونه برداري از سيال زمين-
گرمايي و گازهاي خروجي از منطقه ،توسط كارشناس و تكنسين مربوطه با دقت باال در محل چشمهها و ديگر شواهد صورت
ميپذيرد ،شكل (.)2-16
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شكل ( -)2-16نمايي از عمليات نمونه برداري از يك چشمه آبگرم

همزمان با نمونه برداري بايستي تمامي پارامترها و موارد زير اندازه گيري شوند.
 -موقعيت مكاني چشمه بر حسب مختصات جغرافيايي و UTM

 ارتفاع چشمه از سطح دريا بر حسب متر دبي بر حسب ليتر بر ثانيه دماي چشمه pHEC -

 درجه حرارت هوافشار هوا تاريخ نمونه برداري ساعت نمونه برداريدو عامل  pHو  ECرا ميتوان به كمك دستگاه  pHمتر و كانداكتيويتي متر اندازه گيري نمود ،اشكال ( )2-17و (.)2-18
دستگاه كانداكتيويتي متر ميزان هدايت الكتريكي را نشان ميدهد .در شكل ( )2-19دستگاههاي اندازه گيري درجه حرارت و
فشار هوا ديده ميشوند.
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شكل ( -)2-17نمايي از دستگاه  pHمتر

شكل ( -)2-18نمايي از دستگاه  ECمتر
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شكل ( -)2-19نمايي از دستگاههاي اندازه گيري درجه حرارت و فشار هوا

-

آناليز شيميايي سيال زمينگرمايي

پس از تهيه نمونهها مطابق روشهاي استاندارد ،بايستي به آزمايشگاه معتبر و مرجع انتقال داده شوند .از آنجايي كه ممكن
است برخي از عوامل شيميايي با گذشت زمان دستخوش تغيير شوند ،به منظور جلوگيري از بروز خطا در نتايج آناليزهاي
شيميايي ،نمونهها بايد در كمترين زمان ممكن به آزمايشگاه انتقال داده شوند .آناليز سيال زمينگرمايي شامل  24عامل
(كاتيون ،آنيون و )...ميباشد نهايتاً اين اطالعات در قالب جداولي ارائه ميگردد .روش آناليز عوامل شيميايي و مشخصات
آزمايشگاه ،به صورت پيوست در گزارش ژئوشيميايي منابع زمينگرمايي قيد ميگردد .در جدول ( )2-6مثالي از روش آناليز
شيميايي يك سيال زمينگرمايي آورده شده است .با آناليز شيميايي نمونهها ميتوان حجم قابل توجهي از اطالعات را در
خصوص منبع زمينگرمايي مربوطه بدست آورد .به كمك اطالعات مذكور ميتوان به وجود يا عدم وجود يك منبع زمين-
گرمايي در اعماق منطقه اكتشافي پي برد .عالوه بر اين ميتوان دادههاي مناسبي نيز از خود منبع زمينگرمايي بدست آورد.
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جدول ( -)2-6روشهاي آناليز عوامل شيميايي موجود در سيال زمينگرمايي
رديف

عامل شيميايي

روش تجزيه

شماره استاندارد

1

NH3

روش نسلر ( )Nessler

4500-NN3

2

Suspended Solids

Suspended Solid Deried at 103-105˚C

2540-D

3

HCO3

تيتراسيون

2320-B

4

Ca

تيتراسيونEDTA

3500-Ca-B

5

Mg

تيتراسيونEDTA

3500NN-N

6

Na

Flame Photometry

3500-Na-B

7

K

Flame Photometry

3500-K-B

8

Cl

تيتراسيون

4500 Cl-

9

SO4

گراديمتري

4500-SO4

10

B

اسپكتروفتومتري

Photo Method

11

Fe

اسپكتروفتومتري

3500-Fe

12

SiO2

اسپكتروفتومتري

4500-SiO2

13

TDS

Suspended Solid deried at 180˚C

2540-C

14

Li

Flame Photometry

Flame Photo manual

15

S2-

Methylene Blue

4500-S2-

16

CO2

Titrimetric

4500-CO2

17

As

اسپكتروفتومتري

Photo Method

18

F-

كلريمتري

4500N

19

Al

كلريمتري

3500-Al

-تفسير ژئوشيميايي

پس از مشخص شدن نتايج آناليز شيميايي نمونهها ،با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي ،دادههاي ژئوشيميايي مورد بررسي و
تفسير قرار ميگيرند و وضعيت شيميايي سيستم زمينگرمايي مشخص ميگردد .براي اين منظور نخست ،نمودارهاي Cl-SO4-
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 HCO3و  Na-K-Mgمورد بررسي قرار ميگيرند ،اشكال ( )2-20و ( .)2-21نهايتاً پس از مشخص شدن موقعيت چشمهها و
سياالت ديگر زمينگرمايي بر روي نمودارهاي ژئوشيميايي ،ميتوان به موارد زير پي برد:
 خانواده آبها وضعيت تعادل شيميايي آميختگي نفوذپذيري درجه حرارت مخزن واكنش آب -سنگ جوشش و عدم جوشش در مخزنپس از مشخص شدن هر يك از ويهگيهاي فوق ،مشخصات شيميايي و ژئوشيميايي يك سيال و مخزن زمينگرمايي تا حدود
زيادي نمايان ميگردد و نهايتاً بر اساس ويهگيهاي سيال ،گامهاي بعدي بر اساس نوع آن و ويهگيهاي موجود مشخص مي-
گردد.

شكل ( -)2-20نمودار مثلثي  Cl-SO4-HCO3به منظور بررسي خانواده آبهاي زمينگرمايي در يك منطقه نمونه
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شكل ( -)2-21نمودار مثلثي  Na-K-Mgبه منظور بررسي آميختگي سيال و شرايط تعادل در مخزن زمينگرمايي

زمين دماسنجي

مطالعات زمين دماسنجي به منظور تعيين دماي تخميني از يك مخزن زمينگرمايي انجام ميگيرد .اين انداره گيريها زماني
داراي اهميت ميباشد كه اندازه گيري مستقيم به دليل عدم وجود چاههاي زمينگرمايي امكان پذير نباشد.
زمين دماسنجها به سه گروه تقسيم ميشوند:
 زمين دماسنجهاي محلول زمين دماسنجهاي بخار و گاز -زمين دماسنجهاي ايزوتوپي
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استفاده از هر يك از اين روشها داراي مزايا و معايبي ميباشد اما روش زمين دماسنج محلول بيشترين كااربرد را دارد .نموناه
برداري در اين روش ساده تر و هزينه مطالعات آن نيز كمتر ميباشد زيرا دادههاي الزم براي محاسبات تعيين دماي مخازن در
مرحله آناليز شيميايي و تفسير ژئوشيميايي مهيا گرديده است.
با تجزيه و تحليل شيميايي سيالهاي زمينگرمايي ميتوان درجه حرارت مخزن زمينگرمايي را برآورد نمود .بديهي است كه
پيش بيني درجه حرارت مخزن در حين اجراي مطالعات اكتشافي بسيار مهم ميباشد ،به ويهه در مواقعي كه هنوز در منطقه
چاهي حفر نشده و اطالعات دقيقي در خصوص مخزن زمينگرمايي در دسترس محققين نميباشد.
در صورتي كه جهت برآورد درجه حرارت مخازن زمينگرمايي از سيال زمينگرمايي استفاده شود ،چندين عامل شيميايي به
عنوان عناصر يا عوامل زمين دماسنج داراي كاربرد هستند .)Fournier ,1979) ،به عنوان مثال ،سيليس مادهاي است كه
غلظت آن در آبهاي گرم با تغييرات درجه حرارت به نحو مشخصي تغيير مينمايد .بنابراين در مطالعات زمين دماسنجي اغلب
از اين ماده استفاده ميشود .زماني كه سيليس در سيال زمينگرمايي به مقدار كافي وجود نداشته باشد از زمين دماسنجهاي
كاتيوني استفاده ميگردد .در نتيجه انتخاب زمين دماسنج مناسب بر اساس نتايج آناليز شيميايي و تفسير آن صورت ميگيرد.
بررسيهاي ايزوتوپي

بررسيهاي ايزوتوپي در مطالعات منابع زمينگرمايي ميتواند داراي كاربردهاي گوناگوني باشد .يكي از اين كاربردها تعيين سن
سيال ميباشد كه با استفاده از تريتيوم يا همان ايزوتوپ راديواكتيو هيدروژن صورت ميگيرد .اين روش ممكن است در مورد
تمامي منابع زمينگرمايي كاربرد نداشته باشد و بايد با دقت بااليي انجام گيرد .از ديگر كاربردهاي مهم ايزوتوپي ميتوان به
تعيين محل آبهاي نفوذي به داخل منبع زمينگرمايي اشاره كرد با نمونه برداري از چشمههاي آب سرد و آبهاي سطحي
صورت ميگيرد ،شكل ( .)2-22به كمك مطالعات ايزوتوپي ميتوان درجه حرارت مخزن زمينگرمايي را تعيين نمود .مطالعات
زمين دماسنجي بر اساس مطالعات ايزوتوپي گرچه هزينه بيشتري نسبت به ساير روشها دارد اما از دقت باالتري برخوردار بوده
و قابل استناد تر ميباشد.
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شكل ( -)2-22نمودار نسبت ايزوتوپي دوتريوم به اكسيژن  18در چشمه هاي آبگرم يك منطقه مطالعاتي
-پايش توليد

همزمان با آغاز خروج سيال از يك چاه زمينگرمايي ،بايد نمونههايي از سيال تهيه نموده و آنها را مورد آزمايش و آناليز قرار داد.
بدين ترتيب با جمع آوري اطالعات و بررسي تاريخچه اطالعات شيميايي سيال توليدي ،ميتاوان فرآينادها و تغييراتاي را كاه
ممكن است در مخزن به وجود بيايد را پيش بيني كرد .معموالً در ابتداي مرحله توليد سيال از چاه ،فواصل زماني نمونه برداري-
ها كم است ولي به مرور زمان و در صورتي كه نتايج آزمايشات ،تغييرات محسوسي را از خود نشان ندهند ،فواصل زماني نمونه
برداريها افزايش مييابد.
با پايش وضعيت شيميايي سيال زمينگرمايي در سر چاه و يا در نيروگاه ،ميتوان تغييرات شيميايي را كه سابب ايجااد پوساته
گذاري در لولهها و ساير تجهيزات نيروگاهي ميشوند مشاهده نمود و در نتيجه پيش از ايجااد صادمه و آسايب باه تجهيازات
نيروگاهي و چاه ،آنها را تشخيص داده و برطرف كرد .به طريق مشابه ،با نمونه برداري از سيال خروجي از چاه ميتوان تغييرات
ايجاد شده در غلظت گاز موجود در سيال زمينگرمايي را نيز مشحص نمود .اين امر نيز ممكن است باراي پيشاگيري از باروز
مشكالت زيست محيطي يا پوسته گذاري در تجهيزات نيروگاهي و يا طرحهاي كاربرد مستقيم ،مهم باشد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
50

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،دي 1393

گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

 -2-2-2-2نرم افزارها و كارشناسان مورد نياز در مطالعات ژئوشيميايي

به منظور انجام مراحل مختلف مطالعات ژئوشيميايي از ابزارها ،تجهيزات و نرم افزارهاي مرتبطي استفاده ميگردد كه فهرسات
آنها در جدول ( )2-7آمده است .همچنين كارشناساني كه در مطالعات ژئوشيمي در مراحل مختلاف بايساتي همكااري داشاته
باشند در جدول ( )2-8مشخص شدهاند.
جدول ( -)2-7تجهيزات ،نرم افزارها و خدمات آزمايشگاهي مورد نظر براي مطالعات ژئوشيميايي

تجهيزات مورد نياز
pH ،GPSمتر،
ECمتر ،و..
-

رديف

مرحله مطالعه

1

نمونه برداري

2

آناليز شيميايي

3

تفسير ژئوشيميايي و
ژئوترمومتري

-

4

پايش توليد

pH ،GPSمتر،
ECمتر ،و..

نرم افزارها

خدمات آزمايشگاهي

-

-

،Watch
،Aquachem
و..
،Watch
،Aquachem
و..

آزمايشگاه تجزيه آب
-

آزمايشگاه تجزيه آب

جدول ( -)2-8كارشناسان مورد نياز جهت اجراي مراحل مختلف مطالعات ژئوشيميايي
رديف
1
2

مرحله مطالعاتي
طراحي مطالعات و نمونه برداري از نشانه
هاي سطحي
آناليز شيميايي

3
تفسير داده ها

كارشناس مورد نياز
ژئوشيميستتكنيسين نمونه برداريكارشناس آزمايشگاه شيمي تجزيهتكنيسين آزمايشگاه شيمي تجزيهكارشناس ژئوشيميست-كارشناس زمين شناس
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 -2-2-3مطالعات ژئوفيزيكي

پس از انجام مطالعات زمينشناسي سطحي و جمعآوري اطالعات ژئوشيميايي ،در منطقه اكتشافي ،مطالعات ژئوفيزيكي صورت
ميپذيرد .اين مطالعات به منظور كاوش و توصيف ميدانهاي زمينگرمايي و همچنين تعيين محل حفر چااههااي مختلاف در
مناطق اكتشافي انجام ميشوند.
ژئوفيزيك ،علم بررسي تركيب و ساختار دروني زمين و شناخت فرآيندهايي است كه سيماي بيروناي زماين را باه وجاود آورده
است .كاربرد اصلي مطالعات ژئوفيزيكي در شناسايي ،كنترل و بازنگري منابع زمينگرمايي ميباشد .براي اين منظاور از روش-
هاي ژئوفيزيكي مختلفي در كليه مراحل اكتشاف منابع زمينگرمايي استفاده ميشود كه اساس آنها اندازه گيري خواص فيزيكي
زمين (سنگها و سيالها) اعم از درجه حرارت ،ميزان هادايت حرارتاي ،مقاومات الكتريكاي ،سارعت اماواج لارزهاي ،ميازان
خودپذيري مغناطيسي و چگالي است .به كمك روشهاي مطالعاتي ژئوفيزيكي ميتوان باه طاور مساتقيم ياا غيرمساتقيم باه
وضعيت ساختاري مناطق و موقعيت مخازن زمينگرمايي در آنها پي برد .امروزه اهميت مطالعات ژئوفيزيكي در اكتشااف مناابع
زمينگرمايي به حدي است كه بدون استفاده از نتايج مطالعات ياد شده نميتوان موقعيت يك چاه زمينگرمايي را تعيين نموده و
آنرا حفر نمود .در شكل ( ،)23-2درخت فناوري مطالعات ژئوفيزيكي منابع انرژي زمينگرمايي نشان داده شده است.

شكل ( -)2-23درخت فناوري مطالعات ژئوفيزيكي منابع انرژي زمينگرمايي
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همانطور كه در شكل ( )2-23مشاهده ميشود مطالعات ژئوفيزيكي منابع انرژي زماينگرماايي باه دو دساته اصالي مطالعاات
ژئوفيزيكي سطح االرضي و تحت االرضي تقسيم ميشوند .مطالعات سطح االرضي همان گونه كه از نامشان مشخص ميباشد
در سطح زمين انجام شده و در واقع شامل روشهاي ژئوفيزيكي ميگردند كه قبل از حفر چاههاي اكتشاافي در منطقاه جهات
شناسايي مشخصات مخزن زمينگرمايي واقع در منطقه مطالعاتي مورد استفاده قرار ميگيرند.
حال آنكه مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي شامل آزمايشات ،بررسيها و اندازه گيري مشخصههاي فيزيكي مخزن درون چاه-
هاي اكتشافي ميگردد .بنابراين همانطور كه مشخص گرديد ،اين دسته از مطالعات ژئوفيزيكي منابع انرژي زمينگرمايي پس
از حفر نخستين چاه اكتشافي در منطقه مطالعاتي آغاز ميشوند .بديهي است كه تجهيازات ماورد اساتفاده در مطالعاات تحات
االرضي با روشهاي سطحي تفاوت زيادي داشته و در واقع مخصوص اجراي مطالعات درون چاهي ميباشند .نظار باه اينكاه
مطالعات ژئوفيزيكي سطح االرضي بسيار گسترده تر از مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي ميباشد لذا در ادامه مطالعات سطحي
با توضيحات مفصل تري معرفي ميگردند.
 -2-2-3-1مطالعات ژئوفيزيكي سطح االرضي

شكل ( -)2-24درخت فناوري مطالعات ژئوفيزيكي سطح االرضي

به طور كلي همانطور كه در شكل ( )24-2نشان داده شده است ،روشهاي ژئوفيزيكي سطح االرضي كه در شناسايي ذخااير
انرژي زمينگرمايي به كار ميروند شامل موارد زير ميگردند:
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 روشهاي مغناطيس سنجي روشهاي گراني سنجي روشهاي الكتريكي روشهاي الكترومغناطيسي روشهاي لرزه نگاري روشهاي حرارتيدر يك برنامه اكتشافي ،به منظور افزايش ضريب اطمينان مطالعات تحقيقاتي بهتر است كاه همزماان از چناد روش اكتشاافي
ژئوفيزيكي استفاده گردد .زيرا در اين حالت ،نتايج بدست آمده از روشهاي مختلف با يكديگر تلفيق شده و بدين ترتيب ،نتاايج
دقيق تري از مطالعات انجام شده بدست خواهد آمد.


روش مغناطيسسنجي

روش مغناطيسسنجي يكي از رايجترين و مقرون به صرفهترين روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشافات منابع انرژي زمينگرمايي به
شمار ميرود .اساس اين روش تباين شدت ميدان مغناطيسي است .خالق جهان به منظور حفاظت از زمين در مقابل ذرات باردار
خورشيدي يك ميدان مغناطيسي با شدت نسبتاً كم در اطراف زمين خلق كرده است .اين ميدان كه از هسته فلزي زمين
سرچشمه گرفته است در سنگهاي پوسته زمين نيز يك ميدان ثانويه القا ميكند .ثبت اين ميدان ثانويه كه شدت آن با مقدار
خاصيت مغناطيس سنگها ( )Susceptibilityمتناسب است ،اساس اكتشافات مغناطيسسنجي در قرون اخير را تشكيل داده
است .دستگاه ثبت ميدان مغناطيسي (مگنتومتر) در هر نقطه ،شدت كل ميدان مغناطيسي را ثبت ميكند .اين شدت ميدان با
خاصيت مغناطيسي سنگها متناسب است ،به نحوي كه با عيار كاني مگنتيت ارتباط پيدا ميكند .به مرور زمان ،سنگهاي
مگنتيتدار در سطح زمين در اثر عوامل مختلف دچار هوازدگي و دگرساني شده و خاصيت مغناطيسي خود را كم و بيش از
دست ميدهند .هدف از برداشتهاي مغناطيسسنجي ،بررسي وضعيت كانسارهاي مگنتيتي سالم در مناطق عميقتر ميباشد.
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پس از طراحي و برداشت دادههاي مغناطيسي ،نوبت به پردازش اين دادهها ميرسد .در واقع ،منظور از پردازش دادههاي
ژئوفيزيكي انجام كليه مراحلي است كه دادهها را براي مرحله تحليل آماده ميسازد .پردازش دادهها شامل همه اصالحات الزم
براي آمادهكردن پروفيلها و نقشههاي بيهنجاري مغناطيسي براي تفسير آنها از ديدگاه مغناطيسي و زمينشناسي است.
آنچه در روش مغناطيس سنجي اندازهگيري ميشود ،شدت كل ميدان مغناطيسي است .شدت كل ميدان مغناطيسي جمع جبري
شدت ميدان مغناطيسي هسته زمين ،ميدان مغناطيسي خارجي زمين و ميدان ناشي از مغناطيس پذيري سنگهاي پوسته زمين
است .آنچه اهميت دارد شدت ميدان مغناطيسي ناشي از مغناطيسپذيري سنگهاي پوسته زمين است كه بيهنجاري يا
آنومالي مغناطيسي ناميده ميشود ( .)Telford, 1982براي رسيدن به اين هدف در خصوص دادههاي برداشت شده بايد يك
سري تصحيحات مانند مختصاتدار كردن دادهها ،تصحيح تغييرات روزانه ميدان و غيره اعمال شود .محصول نهايي پردازش
دادهها ،پروفيلها و نقشههاي كنتوري است كه تغييرات آنوماليهاي شدت ميدان كل را نشان ميدهند.
بعد از پردازش دادهها و تهيه نقشههاي كنتوري آنومالي مغناطيسي به منظور ارائه شكل و نمايش جديدي از دادهها و تفسير
زمين شناسي دقيقتر ،دادههاي مغناطيسي با استفاده از روشها ،تبديالت و يا ابزارهاي رياضي مورد تحليل كيفي قرار مي-
گيرند .هر چند كه اين روشها ،معموالً منجر به تشخيص دقيق نحوه توزيع منبع آنوماليهاي مشاهده شده نميگردند ،اما قطعاً
ميتوانند در شناخت كلي و عمومي اين منابع به محققين كمك كنند .براي تفسير بهتر دادههاي برداشت شده و يافتن تفاسير
كلي از روند آنوماليهاي موجود ،از تبديالت معمول در ژئومغناطيس مانند تبديل برگردان به قطب ،مشتقهاي افقي و قائم
مرتبه اول و دوم ،سيگنال تحليلي و ادامه فراسو استفاده ميگردد .پس از تهيه نقشههاي بدست آمده از روش مگنتومتري ،ابتدا
جدايش مناطق مثبت و منفي بر اساس مدل تهيه شده از برداشتهاي مغناطيسي انجام ميگيرد و سپس به منظور رد يا تأييد
آنوماليهاي به دست آمده از روش مذكور ،پس از تلفيق روشهاي ژئوفيزيكي با زمين شناسي ،حفاري اكتشافي پيشنهاد خواهد
شد (نمكي.)1389 ،
در اكتشاف منابع زمينگرمايي از عمليات مغناطيس سنجي به منظور شناسايي ساختارهاي زمين شناسي داراي تباين مغناطيسي
استفاده ميشود .در واقع با استفاده از اين روش ميتوان ساختارهاي مختلف زمين شناسي را به نقشه درآورد .به طور كلي
عواملي كه موجب پيدايش بيهنجاريهاي مغناطيسي ميشوند عبارتند از (نورعليئي و محمدزاده:)1391 ،
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 -1كانسارها :كانسارهاي مگنتيتي ،ايلمنيتي ،كروميتهاي آهندار و كانسارهاي داراي تباين مغناطيسي با سنگ ميزبان.
 -2اجسام مدفون :اجسام و تجهيزات فلزي ،لولهها و كابلها ،تجهيزات نظامي (مين ،بمب و غيره) ،مخازن فلزي ،شفتها و
راهروهاي معادن قديمي و باستانشناسي.
 -3تودههاي نفوذي مانند دايك ،سيل و غيره كه توسط سنگهاي رسوبي در برگرفته شدهاند و باعث ايجاد تباين
خودپذيري مغناطيسي شده است.
 -4گسلها يا مرزهاي زمينشناسي كه دو طرف مرز يا گسل ،سنگهاي با خودپذيري متفاوت وجود دارد.
 -5دگرسانيهاي ژئوشيميايي كه سبب تغيير خودپذيري مغناطيسي سنگها ميشود (نامغناطيدگي).
تجربيات بدست آمده از بكارگيري روش مغناطيس سنجي در اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي در مناطق مختلف ،نشان مي-
دهد كه ميتوان از آن به عنوان يك روش تفضيلي پيش از اجراي ساير روشهاي ژئوفيزيكي (سونداژ الكتريكي و
مگنتوتلوريك) و حفر گمانههاي اكتشافي با طراحي دقيق شبكه برداشت ،استفاده نمود .با استفاده از عمليات مغناطيس سنجي
هوابرد ميتوان در مدت زمان كوتاهي مناطق وسيع و صعب العبور را مورد بررسي قرار داد .همچنين در يك منطقه اكتشافي با
تفسير بيهنجاريهاي مغناطيس بازماند ميتوان نحوه گسترش سنگهاي نامغناطيده گرمابي و همچنين ساختارهاي نفوذپذير
قديمي و پنهان را نيز مشخص نمود.
به طور كلي ،كاربردهاي اصلي روش مغناطيسسنجي در مطالعات اكتشافي منابع انرژي زمينگرمايي شامل موارد زير ميگردند:
 شناسايي تودههاي آذرين نفوذي كه احتماالً منبع حرارت يك سيستم زمينگرمايي به شمار ميروند.
 شناسايي محدودههاي دگرسان شده و سيمان شدگيهاي ناشي از محلولهاي گرمآبي در يك سيستم زمينگرمايي
كه معموالً اين فعل و انفعاالت شيميايي در سنگ مخزن رخ داده و توسط روش مغناطيسسنجي قابل شناسايي
هستند.
 شناسايي پديدههاي ساختاري مانند گسلها ،شكستگيها ،دايكها ،زونهاي خردشده تكتونيكي و كالدارها
 شناسايي مرزهاي زمين شناسي و تغييرات ليتولوژي
 بررسي روند تغييرات عمق سنگ بستر
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برداشت داده مغناطيس به دو روش هوايي و زميني انجام ميشود كه در ادامه توضيح مختصري در خصوص هر يك از آنها
ارائه ميگردد.
 -مغناطيسسنجي هوابرد

برداشتهاي ژئوفيزيكي را ميتوان در زمين ،دريا و هوا انجام داد .در مناطقي كه وسعت زيادي دارند (بيش از صد هزار كيلومتر
مربع) غالباً از روشهاي هوابرد استفاده ميشود .زيرا اين روش با دقت و سرعت بيشتري انجام ميگيرد .به طور كلي در
برداشت هوابرد سه روش ژئوفيزيكي شامل :مغناطيس سنجي ،راديومتري و الكترومغناطيس انجام ميشود كه با توجه به بودجه
و نياز در هر برداشت هوابرد يك يا هر سه روش برداشت ميشود .با استفاده از مغناطيسسنجي هوابرد ميتوان مناطق وسيع و
صعب العبور را در مدت زمان كمي مورد بررسي قرار داد .بنابراين ،در موارد مطالعات گسترده ،استفاده از روش هوابرد بسيار
مقرون به صرفه است .در روش مغناطيسسنجي هوابرد ،سنسور مغناطيسسنج مانند يك پرنده توسط يك ريسمان به طول
حدود  20متر از بالگرد آويزان ميشود و يا اين كه اين سنسور درون كابين بالگرد طوري تعبيه ميشود كه از تغييرات ميدان
مغناطيسي خود بالگرد در امان باشد .در شكل ( )2-25بالگرد مخصوص برداشت دادههاي مغناطيسي هوابرد سازمان زمين
شناسي ايران نشان داده شده است.

شكل ( -)2-25بالگرد مخصوص برداشتهاي ژئوفيزيك هوايي سازمان زمين شناسي ايران

روش مغناطيسسنجي هوابرد نسبت به مغناطيس سنجي زميني بسيار پيچيدهتر و نياز به تجهيزات و ملزومات بيشتري دارد كه
در ادامه به معرفي مختصر و جامع آن پرداخته مي شود (آرش سبطي:)1392 ،
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 -عمليات قبل از برداشت مغناطيس هوابرد

الف -طراحي بلوك و خطوط پرواز و آمادهسازي نقشههاي اوليه
قبل از شروع پروژه با توجه به محدوده تعيين شده براي پرواز ،يك بلوك بهينه با جهت خطوط پرواز مناسب براي ( lineپروفيل-
هاي اصلي برداشت) و ( Tie Lineپروفيلهاي متقاطع بر پروفيلهاي اصلي جهت تصحيح دادهها) و همچنين خطي براي
برداشت روزانه  Test Lineطراحي گرديده و سپس محلهاي مناسب براي انتخاب كمپ و ايستگاه مبنا پيشنهاد ميگردد .الزم به
ذكر است كه فاصله خطوط پرواز اصلي و كنترلي ،ارتفاع پرواز از سطح زمين و همچنين نرخ داده طبق قرارداد منعقده براي اجراي
پروژه ژئوفيزيك هوايي از سوي كارفرما تعيين ميشود .مختصات بلوك پرواز و كليه خطوط و همچنين  Test Lineتوسط اپراتور
دستگاهها در سيستم جمع آوري داده ( )DASبه دقت مورد بررسي قرار گرفته تا مشكلي براي يافتن مسيرهاي طراحي شده به
منظور شروع برداشت داده وجود نداشته باشد.

ب -اقدامات اوليه و امكانات مورد نياز پروژه مغناطيس هوابرد
 -1تأمين بالگرد مناسب
 كوچكتر بودن (حالت مينيمال) براي انجام كار و قدرت مانور مناسب
 لرزش كمتر براي كاهش اثر نويز مكانيكي بر روي سيستم
 دارا بودن بخشهاي كامپوزيتي به جاي فلز براي كاهش نويز الكترومغناطيسي و اثرات مغناطيسي
 عدم وجود منابع راديواكتيو در بالگرد براي كاهش اثر تداخل با سيستم راديومتري
 فضاي كافي (مينيمال) براي تجهيزات درون كابين و اپراتور يا اپراتورهاي سيستم
 ظرفيت حمل دروني و  Slingبه مقدار مورد نياز
 كمترين نياز به نفرات پشتيباني و سرويس دهي در محل
 داشتن كمترين آشفتگي هوا در سطح زيرين )(Down wash
 مصرف سوخت كمتر و ساعت پرواز بيشتر با يك باك پر
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 قيمت مناسب
 -2تأمين مجوزهاي الزم پروازي از مبادي ذيربط مانند :سازمان هواپيمايي ،ستاد كل نيروهاي مسلح و ..
 -3تأمين تجهيزات برداشت ژئوفيزيك هوايي
 -4تأمين خلبان آموزش ديده براي پروازهاي ژئوفيزيك هوايي
 -5تأمين كادر مهندسين پرواز جهت سرويس و نگهداري وسيله پرنده
 -6تأمين سوخت به طور روزانه
 -7تأمين نيروي انساني در سه بخش :برداشت -پردازش -تفسير
 -8نگهداري و تأمين قطعات يدكي بالگرد
 -9سرويس و نگهداري و تأمين قطعات يدكي تجهيزات ژئوفيزيك هوايي
 -10انتخاب محل بلوك برداشت با نظر گروه اكتشاف
 -11طراحي كامل بلوك پرواز :محدوده بلوك ،امتداد خطوط اصلي و كنترلي و فاصله خطوط و ارتفاع پرواز و كيلومتر پرواز با در
نظر گرفتن امتداد اصلي ساختارهاي زمين شناسي و توپوگرافي
 -12ارزيابي اقتصادي پروژه و برآورد هزينه
 -13تأمين و تجهيز حداقل دو كمپ مجزا در منطقه (كادر پرواز -كادر برداشت و كنترل كيفيت دادههاي برداشت شده)
 -14انتخاب و ساخت محل پد فرود بالگرد
 -15تجهيز محل پد بالگرد ،تأمين برق سهفاز ،تأمين محل سرپوشيده جهت انبار سوخت ،تأمين آب
 -16تأمين وسيله نقليه مناسب براي جابجائي پرسنل و كارشناسان مستقر در كمپها
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 -17تأمين ماشين آالت مناسب براي جابجائي روزانه سوخت در منطقه و جابجائي تجهيزات
 عمليات برداشت دادهالف -عمليات برداشت تست و كاليبراسيونهاي دستگاه

اين تستها معموالً يكبار در ابتداي پروژه انجام شده و نتايج آن تا اتمام پروژه معتبر ميباشد .طراحي اين تستها و تعيين نحوه
اجراي آنها و محل اجراي آنها و ارزيابي نتايج آن برعهده پردازشگر ميباشد .انواع اين تستها عبارتند از:
 .1تست دادههاي ايستگاه مبناي GPS

 .2تست كاليبراسيون رادار آلتيمتر
 .3تست كاليبراسيون ارتفاع بارومتري و فشار
 .4تست  Lagبراي رادار و ارتفاع بارومتري
 .5تست كاليبراسيون دما و رطوبت
 .6تست دادههاي ايستگاه مبناي Mag
 .7تست Lag
 .8تست Heading
 .9تست F.O.M

مهمترين اين تستها سه مورد آخر هستند كه پس از برداشت دادههاي مغناطيسي انجام ميشوند .اين تستها به شرح زير
ميباشند:
تست Lag

به طور كلي دادههاي هوابرد در زماني كه توسط سيستم ثبت ميشوند ممكن است نسبت به مختصات مكاني واقعي خود داراي
جابجائي باشند .اين جابجائي ميتواند به دليل يكسان نبودن مكان سنسور اندازهگيري داده و آنتن  GPSباشد و يا ممكن است به
دليل تأخير زماني در ثبت داده رخ دهد .تصحيح جابجائي محل سنسور و محل  GPSبه سادگي از طريق اندازهگيري فاصلههاي
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مكاني قابل اعمال به كانال مختصات ميباشد .اما براي اندازهگيري ميزان جابجائي زماني در دادههاي مغناطيس كه آن را Lag

ميناميم روش سادهاي وجود دارد .يكي از اين روشها پرواز به صورت رفت و برگشت عمود بر امتداد يك سازه طولي و داراي اثر
مغناطيسي ميباشد .مثالً وجود سولههاي فلزي با اطراف باز و يا ريل راه آهن و  ...انتخاب مناسبي براي اين تست ميباشد ،شكل
( .)2-26همان طور كه در اين شكل مشخص ميباشد در منحنيهاي قرمز ،محل آنومالي مغناطيسي در رفت و برگشت يكسان
نميباشد .با اندازهگيريهاي الزم مقدار  Lagبراي داده مغناطيسي برابر با  1/9ثانيه ميباشد كه پس از اعمال اين تصحيح ،محل
آنوماليهاي فوق به منحني آبي منتقل ميگردد.

شكل ( -)2-26نحوه انجام تصحيح  Lagو محاسبه مقدار زماني الزم براي اين تصحيح با استفاده از نمودار (سازمان زمين-
شناسي ايران)1392 ،

روش ديگر تعيين مقدار  Lagاستفاده از ميزان دامنه آنوماليهاي مستقيم است كه در رفت و برگشت به صورت زيگراگي در آمده
است .شكل ( )2-27نمونهاي از اين روش را به خوبي نمايش ميدهد.
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شكل( -)2-27نحوه انجام تصحيح  Lagبا استفاده از شكل زيگزاگي نقشه آنوماليهاي مغناطيسي
(سازمان زمينشناسي ايران)1392 ،
تست  F.O.Mو ارزيابي برآيند سطح نويز مانور در چهار جهت

هدف از انجام اين تست حذف كليه اثرات محيطي در دادههاي مغناطيسي ميباشد .اين اثرات ميتواند شامل اثرات ناشي از
تغييرات جهت سنسور و جريانهاي الكتريكي كابلهاي سيستم و بدنه بالگرد و  ...باشد .براي انجام اين تست در محلي كه ميدان
مغناطيسي نسبتاً آرام است در ارتفاع حداقل  8000فوت باالي سطح زمين در چهار جهت موازي خطوط  Lineو خطوط Tie

Lineپرواز انجام ميشود .اين پرواز ممكن است در يك  Boxو يا به صورت  Crossانجام شود .در هر يك از چهار جهت حركات
چرخشي  Roll, Pitch, Yawبا تغييرات بسيار آرام در حد نوسانات پرواز  Surveyانجام ميگيرد .نتايج حاصله از اين حركات
چرخشي و اثرات آنها در سه مؤلفه مگنتومتر  Fluxgateبا استفاده از روابط پيچيده رياضي به اثرات ايجاد شده در مگنتومتر بخار
سزيم مرتبط ميشود و بدين ترتيب ،امكان حذف اين اثرات از دادههاي مغناطيسي ميسر خواهد بود .كليه مراحل اين فرآيند به
صورت نرمافزاري انجام ميشود .نتيجه اين تست بر روي دادههاي برداشت شده قابل اعمال بوده و امكان ارزيابي صحت و كيفيت
تست  FOMوجود خواهد داشت .شكل ( ،)2-28نمونهاي از محل طراحي شده براي اين تست را نمايش ميدهد.
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شكل ( -)2-28نمونهاي از محل طراحي شده براي تست ( F.O.Mسازمان زمينشناسي ايران)1392 ،

پس از برداشت داده و ساخت فايل اعمال ضرايب  ،Compensationنتايج اعمال اين فايل بر روي دادههاي تست مورد بررسي
قرار ميگيرد تا بهترين نتايج از ميان چندين بار تكرار اين تست انتخاب گردد .در شكل ( )29-2نمونهاي از پروفيل مغناطيس در
راستاهاي اصلي براي تست  FOMنمايش داده شده است.

شكل ( -)2-29پروفيل نويز مانور قبل و بعد از تصحيح  compensationآزيموت صفر درجه
(سازمان زمينشناسي ايران.)1392 ،
تست Heading
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هدف از انجام اين تست ،حذف اثر جهت پرواز در الينها ميباشد در واقع ،به دليل اثر القائي ميدان مغناطيسي بر بدنه بالگرد،
ميدان ثانويهاي حاصل ميشود كه در ميدان ثبت شده نهفته خواهد ماند .با تغيير جهت بالگرد مقدار اين ميدان نهفته نيز تغيير
نموده و سبب بروز اثرات خطي در دادهها ميشود .براي شناسائي مقدار و نحوه حذف اين اثر كافي است كه همانند تست  FOMدر
يك منطقه با ميدان آرام در ارتفاع باال ،پروازهايي در امتداد الين و  Tie Lineانجام گيرد ،شكل ( .)2-30ميانگين چهار عدد
قرائت شده در محل تقاطع خطوط پرواز در چهار جهت مختلف ،بيانگر ميدان واقعي بوده و اختالف هر الين از اين عدد مقدار
خطاي  Headingرا مشخص مينمايد .شكل ( )2-31نمونهاي شماتيك از نحوه اجراي تست را نشان ميدهد .نتايج اجراي اين
تست بر روي دادههاي  Headingدر شكل ( ،)2-29قبل و بعد از تصحيح نشان داده شده است .همانگونه كه در شكل مشاهده
ميشود پس از اعمال تصحيح  Headingميزان تغييرات ميدان در جهتهاي چهارگانه به طور قابل مالحظهاي كاهش يافته
است.

شكل( -)2-30مسير حركت بالگرد در ارتفاع زياد به منظور اعمال تصحيح Heading

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
64

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

ويرايش اول ،دي 1393

شكل ( -)2-31نمونهاي از نقشه ميدان مغناطيسي قبل و بعد از تصحيح ( Headingسازمان زمينشناسي ايران.)1392 ،
-

پردازش و تفسير دادهها

در مرحله نهائي پس از اتمام عمليات برداشت داده در منطقه مطالعاتي ،كليه تصحيحات و نتايج تستهاي كاليبراسيون دستگاهها
به يكباره بر روي دادهها اعمال گرديده و در اين مرحله كليه مشكالت احتمالي موجود در نقشهها ميبايست به دقت رفع گردند .در
اين مرحله ،فايلها و نقشههاي ژئوفيزيكي پردازش شده نهائي و تفسيري به شرح زير آماده خواهد گرديد .كليه نقشهها و دادهها
در نرم افزار  )Geosoft( Oasis Montajساخته شده و از فرمتهاي استاندارد اين نرم افزار تبعيت مينمايند.
 -1پردازش نهايي دادههاي مغناطيس و توليد پايگاه داده نهايي
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 -2نقشه مدل ارتفاعي DEM

 -3نقشه ساده از سازههاي مشاهده شده توسط اپراتور ،اعم از نقشه خطوط انتقال برق فشار قوي  -خطوط انتقال برق
شهري سازههاي فلزي ،روستاها ،جادهها و. . .
 -4نقشههاي مغناطيس هوابرد شامل:
 نقشه شدت كل ميدان مغناطيسي TMI
 نقشه شدت ميدان مغناطيسي باقيمانده Residual Magnetic Field

 نقشه برگردان به قطب
 نقشه مشتق قائم مرتبه اول برگردان به قطب
 نقشه مشتق قائم مرتبه دوم برگردان به قطب
 مشتقات افقي مرتبه اول برگردان به قطب
 نقشه سيگنال تحليلي شدت كل ميدان مغناطيسي
 ادامه فراسو در چند ارتفاع
 نقشه فيلتر طيفي برگردان به قطب
 تخمين عمق باالئي تودههاي مغناطيسي
 تخمين مرز تودههاي مغناطيسي
 نقشه گسلها و عوارض مغناطيسي شناسايي شده
 مدلسازي دو بعدي و سه بعدي (با استفاده از نرم افزارهاي مدلسازي از جمله ،Mag2D ،Model Vision
 Mag3Dو غيره)
 تهيه گزارش تفسير دادهها با استفاده از نقشههاي مذكور و تلفيق اطالعات مغناطيسي با ديگر روشها به ويهه با
تحليلهاي زمينشناسي منطقه مطالعاتي
-

مغناطيسسنجي زميني
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به منظور بررسي شدت ميدان مغناطيسي در نواحي كوچك مقياس از روش مغناطيسسنجي زميني استفاده ميشود .در اين
روش ،فاصله سنسور مغناطيسسنجي با زمين بسيار كم و در حدود دو متر ميباشد اما در روش هوابرد معموالً فاصله سنسور
بيشتر از  50تا  100متر است .بنابراين ،با استفاده از روش مغناطيسسنجي زميني ميتوان به شناسايي جزئيتر و دقيقتر
ناهنجاريهاي مغناطيسي پرداخت .دستگاههايي كه امروزه عمدتاً در اكتشافات به كار برده ميشوند عبارت هستند از مغناطيس-
سنجهاي پروتون ،بخار سزيم و روبيديوم ،پمپ نوري و فالكسگيت .از اين ميان ،دستگاه مغناطيسسنج پروتون يكي از رايج
ترين دستگاههاي مورد استفاده در اكتشافات مغناطيسي خصوصاً در برداشتهاي زميني و در پيجويي كانيها ميباشد.
-

عمليات قبل از برداشت داده مغناطيس زميني

قبل از عمليات برداشت داده هاي مغناطيس زميني ،ابتدا با توجه به هدف مورد مطالعه و دقت مورد نياز ،طراحي پروفيلها انجام
ميشود .انجام مطالعات اوليه از جمله بررسيهاي زمينشناسي و تكتونيكي قبل از طراحي پروفيلها ضروري ميباشد .معموالً
طراحي پروفيل در نرمافزار ژئوسافت انجام شده و سپس در اختيار اپراتور برداشت داده قرار ميگيرد.
تجهيزات و نيروي مورد نياز مغناطيسسنجي زميني:
 -1يك دستگاه مغناطيسسنج (مگنتومتر) پروتون (مدل  Sintrex ،Gemيا  )Geometrixجهت برداشت داده بر روي
پروفيلهاي مشخص شده
 -2يك دستگاه مگنتومتر پروتون جهت استفاده در ايستگاه مبنا .در مواردي كه امكان تهيه هر دو دستگاه مگنتومتر موارد
 1و  2وجود ندارد ميتوان از يك دستگاه مگنتومتر استفاده كرد به طوري كه حدوداً پس از گذشت يك ساعت از
زمان برداشت داده بر روي پروفيلها ،با استفاده از همان دستگاه ،يك قرائت نيز در ايستگاه مبنا انجام شود .دادههاي
ايستگاه مبنا به منظور تصحيح روزانه دادههاي ميدان مغناطيسي استفاده ميشود.
 -3يك يا دو دستگاه  GPSمعمولي
 -4يك عدد رايانه قابل حمل مناسب جهت انتقال و پردازش دادهها
 -5دو يا سه اپراتور به همراه خودرو مناسب ،اقامتگاه افراد و ديگر امكانات الزم جهت اسكان نيروها
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برداشت دادههاي مغناطيس زميني

پس از طراحي پروفيلها ،مشخصات آنها در اختيار اپراتور برداشت داده قرار ميگيرد .اپراتور طبق آن و با استفاده از  GPSبر
روي پروفيلها حركت نموده و در فواصل چند متري يك دادهبرداري مغناطيسي انجام ميدهد .شكل ( ،)2-32دستگاه
مگنتومتر پروتون و اپراتور در حال برداشت داده را نشان ميدهد .اپراتور حتيالمكان بايد سعي كند كه بر روي پروفيلهاي
طراحي شده حركت كند البته به جز در مواقعي كه توپوگرافي منطقه اكتشافي بسيار شديد است .در اين مواقع ،پس از دور زدن
توپوگرافي شديد ،مجدداً بر روي پروفيل قرار گرفته و عمليات دادهبرداري را ادامه ميدهد.

شكل ( -)2-32نمايي از مغناطيسسنج پروتوني و اپراتور در حال برداشت دادههاي زميني

نكته مهم در برداشت داده ،تراكم ايستگاههاي دادهبرداري است .تراكم ايستگاهها با توجه به هدف مورد مطالعه ،تعيين ميشود.
به عنوان مثال ،به منظور مطالعه دقيق يك محدوده با هدف اكتشاف رگههاي آهن ،يك شبكه ايستگاهي  20×20متر مناسب
ميباشد اما به منظور شناسايي اوليه يك منطقه اكتشافي با ديدگاه انرژي زمينگرمايي ،فاصله ايستگاهي بيشتر و حتي 50×100
متر نيز قابل قبول است .در واقع ،ميتوان گفت تراكم ايستگاهي بين دو عامل محدودكننده اعتبار مالي پروژه و شناخت هدف
مورد مطالعه قرار دارد .به طور كلي ،نكات مهمي كه طي دادهبرداري مغناطيس زميني بايد به آنها توجه كرد عبارت هستند از:
 -1انجام عمليات دادهبرداري در كل محدوده ،به طوري كه محدوده داده برداري ،نه تنها آنومالي مورد انتظار را پوشش
ميدهد بلكه وضعيت شدت ميدان مغناطيسي در اطراف آنومالي را نيز مشخص مينمايد.
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 -2استفاده از ايستگاه مبنا به منظور اعمال تصحيح روزانه (با اين اقدام ،وقوع طوفانهاي مغناطيسي نيز مشخص ميشود
كه در اين مواقع ،عمليات دادهبرداري مغناطيسي تا خاتمه طوفان متوقف ميگردد).
 -3حتياالمكان طراحي پروفيلها بايد عمود بر ساختارهاي زمين شناسي منطقه باشد به طوري كه آنها داراي بيشترين
مؤلفه شمالي -جنوبي باشند .در واقع ،با توجه به اين كه خطوط ميدان مغناطيسي زمين شمالي -جنوبي مي باشد ،بهتر
است كه پروفيلهاي برداشت داده نيز در همين جهت طراحي گردند تا بتوان بيشترين تغييرات ناهنجاري را ثبت كرد.
اما در مواردي كه جهت ساختار مورد مطالعه نيز شمالي جنوبي است بهتر است جهت پروفيلهاي برداشت داده شمال
شرق -جنوب غرب يا شمال غرب -جنوب شرق باشد.
 -4عدم استفاده اپراتور از تجهيزات آهني مانند ساعت ،كمربند آهني ،موبايل و غيره كه سبب ايجاد نوفه ميشود.
 -5يادداشت برداري اپراتور در هنگام برداشت داده در نزديكي ساختمانها ،كابلهاي برق و ديگر نوفههاي مغناطيسي.
 -6انتقال دادهها به كامپيوتر در پايان هر روز دادهبرداري
پردازش و تفسير دادهها

پس از اتمام عمليات صحرايي ،پردازش اوليه و نهايي بر روي دادهها صورت ميگيرد .مراحل پردازشي كه عمدتاً توسط نرمافزار
ژئوسافت انجام ميشود عبارت هستند از حذف نوفهها به صورت دستي ،حذف نوفهها و نرم كردن دادهها در صورت لزوم،
بررسي مختصات و كيفيت دادهها و تأييد يا رد آنها ،اعمال تصحيح تغييرات روزانه ،تصحيح  ،IGRFبرگردان به قطب دادهها و
ساير تصحيحات مورد نياز.
الزم به ذكر است كه مراحل پردازشي دادههاي مغناطيس زميني بسيار كمتر و سادهتر از پردازش دادههاي مغناطيسي هوابرد
است و در روش زميني ،تصحيحاتي نظير  Levelling ،Heading ،F.O.M ،Lagو  ....وجود ندارد.
مرحله پردازش و تفسير دادههاي مغناطيسي توسط كارشناسان ژئوفيزيك و زمينشناسان مجرب صورت گرفته و در قالب يك
گزارش به كارفرما ارائه ميشود .به طور كلي يك گزارش مغناطيس سنجي زميني شامل بخشهاي زير ميگردد:
 -1تئوري روش مغناطيسسنجي
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 -2زمينشناسي محدوده مورد مطالعه و مشخصات شبكه برداشت داده
 -3پردازش دادههاي برداشت شده و تهيه نقشههاي پردازش شده شامل :نقشه شدت ميدان كل ،نقشه شدت ميدان
باقيمانده ،نقشه برگردان به قطب ،نقشه مشتقات ،سيگنال تحليلي و تخمين عمق ناهنجاريها.
 -4تفسير نقشهها و مدلسازي دادهها با تلفيق اطالعات ديگر
 -5نتيجهگيري و تخمين پارامترهاي ناهنجاري مورد مطالعه
در انتهاي توضيحات مربوط به مطالعات مغناطيس سنجي ،نرمافزارها و نيروهاي انساني مورد نياز جهت اجراي مطالعات مذكور
در جدول ( )2-9و ( )2-10ارائه شده است.
جدول ( -)2-9نرم افزارهاي مورد نياز در مراحل مطالعات مغناطيسسنجي

مراحل مغناطيسسنجي
برداشت داده

پردازش و تفسير

نرمافزارهاي مورد نياز

كاربرد

نرمافزارهاي همراه با دستگاه داده
مغناطيسسنج مانند GemLink
1- Geosoft Oasis
Montaj
2- ModelVision
3- Mag2d
4- Mag3D

انتقال دادهها از دستگاه به
كامپيوتر
پردازش و مدلسازي دادهها

جدول ( -)2-10نيروهاي انساني مورد نياز جهت انجام يك مطالعه مغناطيسسنجي

زميني*

مراحل مطالعه

نيروي مورد نياز

تعداد

شناسايي اوليه منطقه مطالعاتي و طراحي شبكه
برداشت داده مغناطيسي

زمينشناس
كارشناس ژئوفيزيك

1
1

تكنسين برداشت داده مغناطيسي

2

كارگر
كارشناس ژئوفيزيك با تجربه
زمينشناس

2
2
1

عمليات داده برداري
پردازش و تفسير
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* تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز در يك مطالعه مغناطيسسنجي هوايي بسيار زياد بوده و با روش مغناطيسسنجي زميني
كامالً متفاوت ميباشد .در حال حاضر ،امكانات اجراي مطالعات مغناطيس سنجي هوايي در ايران صرفاً در اختيار سازمانهاي
انرژي اتمي و زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور ميباشد.


مطالعات گرانيسنجي

هدف اصلي از اجراي اين مطالعات ،بررسي شتاب جاذبه زمين و همچنين بحث دربارهي شكل ميدان جاذبه زمين در نقاط
مختلف است .با توجه به اينكه ميدان جاذبه به جنس اليههاي تشكيل دهنده زمين بستگي دارد ،با اين روش ميتوان به تحليل
و بررسي مسائل زمين ساختي مانند تاقديسهاي زيرزميني ،گنبدها ،گسلها و تودههاي نفوذي پرداخت .همان طور كه در شكل
( )2-33نشان داده شده است توده آذرين به علت چگالي بيشتر نسبت به سنگهاي اطراف ،سبب ايجاد ناهنجاري مثبت در
دادههاي گراني شده است .روش گرانيسنجي يكي از قديميترين روشهاي ژئوفيزيكي است كه ابتدا براي شناسايي مواد
معدني و بعد از آن به عنوان يكي از روشهاي اصلي در اكتشاف نفت بكار گرفته شده است .اساس اين روش ،اختالف در
ميدان گراني اندازهگيري شده در نقاط مختلف ميباشد.
اگر به طور متوسط شتاب گراني مربوط به جرم زمين را  9/8متر بر مجذور ثانيه در نظر بگيريم خواهيم داشت:

مقدار گراني از محلي به محلي ديگر به علت شكل زمين متفاوت است ،به عبارت ديگر شتاب گراني با عرض جغرافيايي تغيير
ميكند .مقدار آن در استوا كمينه ( 9/78متر بر مجذور ثانيه) و در قطبين بيشينه ( 9/832متر بر مجذور ثانيه) مقدار است.
اختالف بين بيشترين و كمترين مقدار شتاب گراني 5200ميليگال
تغييرات بسيار كوچك

g

(g.u

 )52000است .در روش گرانيسنجي با استفاده از

(تغييراتي در حد  10-6تا  10-4از مقدار كل آن) ،كه به علت تباين چگالي سنگها ايجاد ميشود،

ويهگيهاي زمينشناسي زير سطحي نيز قابل بررسي ميباشد .روش گراني سنجي ميتواند روشي مناسب براي به نقشه در
آوردن ساختارهاي مختلف زمينشناسي از جمله موارد زير باشد:
الف -تغييرات عمق سنگ بستر (نواحي رسوبي)
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ب -سنگها و تودههاي نفوذي كه احتماالً ميتوانند منبع حرارتي يك سيستم زمينگرمايي باشند.
ج -دگرساني ها و سيمانيشدگيهاي ناشي از محلولهاي هيدروترمال در سنگهاي رسوبي و يا آذرين
د -گسلها ،دايكها و يا زونهاي خرد شده و گسل خورده
ه -پايش حركات تودههاي آذرين و يا حركات ماگمايي زيرسطحي كه احتماالً منشأ حرارتي يك سيستم زمينگرمايي مي-
باشند.
و -شناسايي گنبدهاي نمكي
ز -شناسايي مرزهاي زمينشناسي

شكل ( -)2-33نماي شماتيكي از مقادير دادهبرداري در مطالعات گراني سنجي
برداشت داده
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پس از طراحي شبكه يا پروفيلهاي برداشت داده و مشخص كردن طول و فواصل نقاط برداشت ،عمليات دادهبرداري به صورت
زير اجرا ميشود:
الف -پياده كردن نقاط برداشت روي زمين و رنگ آميزي آنها (فواصل نقاط از يك يا چند متر براي اكتشافات
ميكروگراويمتري و  100متر تا  1كيلومتر براي اكتشاف نفتي و زمينگرمايي متغير است).
ب -برداشت مختصات نقاط با دقتي در حد  1تا  5سانتيمتر با تجهيزات نقشه برداري (دوربين توتال استيشن و يا  GPSدو
فركانسه)
ج -قرائت گراني نقاط با دستگاه گرانيسنج (گرانيسنجهاي رايج :سينتريكس )CG5، CG3M، CG3
-

تراكم ايستگاههاي گراني سنجي در اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي

در همه روشهاي ژئوفيزيكي ،عمليات برداشت داده در مناطق داراي توپوگرافي سخت و خشن ،مشكل است اما در روش
گرانيسنجي نهتنها اجراي عمليات در اين شرايط مشكل است بلكه تصحيح توپوگرافي و انجام آن زمانبر و مشكل باشد.
بنابراين ،مطالعات گرانيسنجي در نواحي با توپوگرافي نرم كاربرد بيشتري دارد .براي آشنايي بيشتر با تراكم ايستگاه برداشت
گراني ،در جدول ( )2-11چند نمونه كاربردي از عمليات گرانيسنجي مرتبط با اكتشافات زمينگرمايي كه در نقاط مختلف دنيا
انجام شده ،آورده شده است.
جدول ( -)2-11چند نمونه كاربردي از مطالعات گراني سنجي با هدف اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي در كشورهاي
مختلف جهان
مساحت منطقه

تعداد ايستگاههاي

تراكم ايستگاه در

اكتشافي ()km2

گرانيسنجي

هر كيلومترمربع

1500

3

(سالم و همكاران)2005 ،

6

(شافنر و همكاران)2010 ،
(ايدرال)2011 ،
(آرناسون و همكاران)2010 ،

رديف

نام كشور

1

ژاپن

500

2

امريكا

200

1300

3

اندونزي

150

200

1/3

4

ايسلند

800

400

5/0

منبع
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5

اندونزي

140

160
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1/1

(سايبي) 2007 ،
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پردازش دادهها

پس از دادهبرداري و حذف نوفههاي احتمالي از دادهها ،در مرحله پردازش دادهها ،يك سري تصحيحات ضروري صورت مي-
پذيرد كه در ادامه توضيح مختصري در خصوص هر يك از آنها ارائه شده است:
-

تصحيحات گراني

براي جداسازي تغييرات چگالي محلي از ساير عوامل مؤثر بر شتاب جاذبه زمين ،تصحيحاتي در خصوص دادهها انجام مي-
شود .در واقع ،ميبايست از دادهها ،سهم هر عامل ديگري غير از تغيير چگالي حذف گردد .بنابراين ،انجام تصحيحات زير روي
دادهها ضروري است.
-

تصحيح گراني نرمال

اولين اثري كه بايد از مقدار گراني مشاهدهاي حذف شود اثر جاذبه مربوط به نيروي مرجع است كه گراني مربوط به آن ،گراني
نرمال ناميده ميشود .مقدار اين گراني طبق فرمول زير محاسبه شده و مقدار آن از مقدار گراني مشاهدهاي كسر خواهد شد:

گراني نرمال در عرض جغرافياي

كه
-

است( .برحسب ميلي گال)

تصحيح هواي آزاد ( )Free Air

اين تصحيح براي حذف اثر تغييرات ارتفاعي نقاط گراني در دادههاي مشاهدهاي صورت ميگيرد .در واقع ،دادهاي كه در
ارتفاع

از سطح دريا برداشت شده است به سطح ژئوئيد منتقل ميگردد .مقدار اين تصحيح (برحسب ميلي گال) عبارت است

از:

مقدار به دست آمده بايد به مقدار گراني مشاهدهاي اضافه شود .زيرا ،در واقع ،مقدار قرائت شده در ارتفاع كمتر از مقدار آن در
ارتفاع صفر است.
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تصحيح بوگه ()Bouguer

به منظور حذف اثر جرمهاي باالي سطح مبنا از اين تصحيح استفاده ميشود .در تصحيح بوگه ساده ،تمام جرمهاي باالي
سطح مبنا را با يك صفحه همگن با گسترش نامحدود و ضخامت برابر با ارتفاع نقطه قرائت گراني برآورد ميكند .در نتيجه
مقدار به دست آمده از اين تصحيح بايد از مقدار گراني مشاهدهاي كسر گردد:
مقدار اين تصحيح برابر است با:
( برحسب ميلي گال)
كه اگر چگالي پوسته

 2670باشد ،داريم:

نكته :تعيين چگالي متوسط از روي نقشه زمينشناسي و بازديد محلي از وظايف اوليه و اصلي مفسر جهت انجام تصحيح بوگه
است .در روش تعيين چگالي به صورت مستقيم ،چگالي سطح بااليي پوسته را با استفاده از آزمايش سنگهاي مشابه در شرايط
آزمايشگاهي به دست ميآورند اما با توجه به اينكه در شرايط آزمايشگاهي ،فشار تودههاي باالي سنگ قابل بازسازي نيست لذا
چگالي به دست آمده داراي خطا ميباشد .در روش تعيين چگالي به صورت غير مستقيم ،معموالً از پروفيل نتلتون استفاده مي-
كنند كه به قرار زير است:
ابتدا منطقه مورد نظر مانند يك تپه كه در شكل ( )2-34نشان داده شده است را در نظر ميگيريم .يك پروفيل از نقاط برداشت
روي اين تپه در نظر ميگيريم .در روش نتلتون ،با استفاده از مقايسه شكل آنومالي گراني بوگه و شكل توپوگرافي مقدار چگالي
محاسبه ميشود .فرض ميكنيم كه چگالي متوسط تپه  2600كيلوگرم بر مترمكعب باشد .آنومالي گراني بوگه را با استفاده از
چگاليهاي متغير بر روي پروفيل محاسبه ميكنيم .اگر مقدار چگالي را كمتر از مقدار چگالي مفروض بگيريم (به عنوان مثال
حدود  2400كيلوگرم بر متر مكعب) در آن صورت ،گراني بوگه در هر ايستگاه بسيار كوچك خواهد شد .با توجه به اين كه
اختالف چگالي متناسب با ارتفاع ميباشد ،بنابراين ،آنومالي گراني بوگه مانند شكل توپوگرافي خواهد بود .اگر مقدار چگالي را
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بيشتر از مقدار چگالي مفروض بگيريم (به عنوان مثال حدود  2800كيلوگرم بر متر مكعب) در آن صورت ،مقدار گراني بوگه در
هر ايستگاه بسيار بزرگ خواهد شد .بنابراين ،آنومالي گراني بوگه قرينه شكل توپوگرافي خواهد بود .مقدار بهينه براي چگالي
زماني پيدا ميشود كه آنومالي گراني كمترين همبستگي (شباهت) را با توپوگرافي داشته باشد يا در واقع ،شكل آنومالي بوگه
مانند خط صاف باشد( ،رابينسون.)1988 ،

شكل ( -)2-34پروفيل نتلتون ،الف -توپوگرافي يك تپه را نشان ميدهد .ب -آنومالي بوگه براي چگاليهاي مختلف،
محاسبه شده است( .بهترين مقدار چگالي  2600كيلوگرم بر متر مكعب است).
-

تصحيح توپوگرافي

براي حذف اثر پستي و بلنديها ،از اين تصحيح استفاده ميشود .هم دره و هم كوهي كه در اطراف ايستگاه برداشت داده گراني
وجود داشته ،باعث كاهش مقدار گراني مشاهدهاي خواهد شد .در نتيجه ،همواره مقدار اين تصحيح مثبت بوده و ميبايست
مقدار آن به مقدار گراني مشاهدهاي اضافه گردد ،شكل ( .)2-35روشهاي مختلفي براي اين تصحيح وجود دارد .در همه اين
روشها دسترسي به فايل ارتفاعي ( )DTMناحيه اطراف شبكه برداشت گراني ،ضروري است.
الف -روش زون بندي :در اين روش ،نواحي اطراف قرائت گراني به زونهايي تقسيم ميشود و اثر هر زون در مقدار قرائت
گراني توسط فرمولهايي محاسبه ميگردد.
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ب -روش تبديل فوريه سريع ( :)FFTاين روش داراي سرعت و كارايي باال براي تصحيح توپوگرافي مناطق وسيع بوده و بيشتر
براي ژئودزي بكار ميرود.
ج -روش جدول هامر :در مواردي نظير بررسي وضعيت زمين شناسي منطقه و يا شناسايي مواد معدني كه دقت زيادي براي
تصحيح توپوگرافي نياز نباشد ،ميتوان از روش جدول هامر استفاده كرد ،شكل ( .)35-2در اين روش ،معمولترين الگويي كه
به كار ميرود يك سري دواير متحدالمركز با خطوط شعاعي است كه قطاعهايي را به وجود ميآورند كه مساحتهاي آنها با
فاصله از مركز افزايش پيدا ميكند .اثر گراني هر قطاع منفرد را ميتوان از رابطه زير محاسبه نمود( ،تلفورد.)1988 ،

شكل ( -)2-35اثر يك تپه (شكل باال) و يك دره (شكل پايين) در نزديكي نقطه برداشت
-

تصحيح عرض جغرافيايي

چرخش زمين و برآمدگيهاي خفيف استوايي آن هر دو سبب افزايش گراني با عرض جغرافيايي ميشوند .بنابراين ،در مورد
شبكههاي برداشت شمالي -جنوبي وسيع (به عنوان مثال در اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي) ،انجام تصحيح عرض
جغرافيايي ضروري است كه ميتوان آنرا از طريق رابطه زير انجام داد:
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فاصله به سمت شمال يا جنوب بر حسب متر از ايستگاه پايه و

عرض

جغرافيايي مبنا ميباشد .اگر ايستگاه داده برداري در جنوب ايستگاه مبنا قرار داشته باشد ،مقدار تصحيح ،مثبت و در غير اين
صورت منفي است.
-

تصحيح جذر و مد

اين تصحيح عمدتاً به خاطر تأثير جاذبه خورشيد و ماه بر روي ميدان گراني زمين صورت ميگيرد .دستگاههاي گرانيسنج
امروزي (مانند  )CG3معموالً به طور خودكار تصحيح جذر و مد را انجام ميدهند .همچنين ،با استفاده از يك ايستگاه مبنا نيز
ميتوان اين تصحيح را به راحتي انجام داد.
 -تصحيح اتووش

اين نوع تصحيح ،زماني انجام ميشود كه دستگاه گرانيسنج در حال حركت باشد مانند عمليات گرانيسنجي هوابرد و دريايي
كه طي آن دستگاه گراني سنج بر روي منطقه اكتشافي حركت داده ميشود .در واقع ،اين تصحيح ،اثر حركتي گرانيسنج
دريايي و هوايي را حذف ميكند .اين اثرات حركتي به نام اثر اتووش ناميده شده و در اثر اعمال نيروي كوريوليس وارده بر
گراويمتر به وجود ميآيد.
-

تصحيح عوارض مصنوعي

تصحيح ديگري كه اغلب در عمليات ميكروگرانيسنجي و در مناطق شهري يا صنعتي الزم است ،حذف اثر ساختمانها از
دادههاي گراني است .چون شكل ساختمانها به صورت مكعبي و مكعبمستطيل است ،براي حذف اثر آنها ميتوان از فرمول
محاسبه اثر مكعب استفاده كرد( ،اردستاني.)1389 ،
 -تصحيح دريفت دستگاه

در حين داده برداري ،تغييرات دما باعث تغييرات بسيار كمي در مقدار قرائت دادهها ميشود .تصحيح دريفت به راحتي توسط
يك ايستگاه مبنا قابل اجرا ميباشد .نهايتاً با انجام همه تصحيحات فوق الذكر بر روي دادههاي گراني ،آنومالي بوگه كامل به
صورت زير تعريف ميشود:
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تفسير دادهها

پس از اعمال روشهاي پردازشي مهم روي دادهها و نمايش نقشههاي مربوطه آن ،اطالعات مهمي از آنوماليهاي گراني در
اختيار مفسر قرار خواهد گرفت .اين اطالعات جنبه كيفي و كمي داشته و به عنوان اطالعات اوليه براي مدلسازي مستقيم و
معكوس به كار ميروند .بنابراين ،پس از جمعآوري دادهها ،اعمال تصحيحات الزم و پردازش اوليه آنها ،بايد با استفاده از
جديدترين روشها و نرم افزارهاي موجود (مانند نرم افزارهاي ژئوسافت –  -Geosoft Oasis Montajو مدلويهن –

Model

 )Visionنقشههاي زير تهيه و به همراه تجزيه تحليل آنها در گزارش نهايي منعكس گردد:
 نقشه دادههاي خام گرانيسنجي نقشه آنومالي بوگه نقشه آنومالي باقيمانده نقشه آنومالي ناحيهاي نقشه گراديان قائم اول و دوم نقشههاي ادامه فراسو و فروسو نقشه تعيين محل بيهنجاريهاي موجود (تعيين حدود بيهنجاريها با استفاده از روش سيگنال تحليلي سهبعدي) نقشه تخمين عمق آنوماليهاي موجود (اويلر سهبعدي)به طور كلي ،دستآورد نهايي اين نقشهها ،تعيين محل ،عمق و گسترش دو و يا سه بعدي ناهنجاريهاي گراني ميباشد .به
عنوان مثال ،در شكل ( ،)2-36نقشه آنومالي باقيمانده گراني در يك منطقه زمينگرمايي در ژاپن نشان داده شده است .مهم
ترين موارد كاربرد مطالعات گراني سنجي در اكتشاف منابع انرژي زمينگرمايي به شرح زير ميباشند:

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
80

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

ويرايش اول ،دي 1393

 بررسي روند تغييرات عمق سنگ بستر
 شناسايي سنگها و يا تودههاي ماگمايي نفوذي آذرين
 دگرسانيها و سيمانشدگيها
 زونهاي خرد شده (مانند مخزن زمينگرمايي)
 شناسايي پديدههاي ساختاري زيرزميني مانند گسلها و شكستگيها
 به دست آوردن ليتولوژي و ساختارهاي ثقلي به صورت سه بعدي
 پايش حركات تودهاي
شناسايي و تفسير زمينشناختي نقشههاي گرانيسنجي نياز به مفسران گرانيسنجي و زمينشناس با تجربه دارد .در انتهاي
بحث مطالعات گراني سنجي ،نرمافزارها و نيروي انساني مورد نياز در كليه مراحل مطالعات گرانيسنجي در جداول ( )12-2و
( )2-13ارائه شده است.

شكل ( -)2-36نقشه شدت ميدان گراني باقيمانده در يك منطقه زمينگرمايي در ژاپن (سالم و همكاران)2005 ،
جدول ( -)2-12نرم افزارهاي مورد نياز در مطالعات گرانيسنجي

مراحل مطالعه گرانيسنجي

نرمافزارهاي مورد نياز

كاربرد

برداشت داده

نرمافزارهاي همراه با دستگاه داده
گرانيسنج

انتقال دادهها از دستگاه به
كامپيوتر
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پردازش و تفسير

1- Geosoft Oasis
Montaj
2- ModelVision
3- Grav2d
4- Grav3D

پردازش و مدلسازي دادهها

جدول ( -)2-13كارشناسان مورد نياز جهت انجام يك مطالعه گرانيسنجي
نيروي مورد نياز و تخصص
زمينشناس
كارشناس ژئوفيزيك
نقشهبردار
تكنسين برداشت داده گراني
كارگر
كارشناس ژئوفيزيك با تجربه
زمينشناس

مراحل مطالعه
شناسايي اوليه منطقه مطالعاتي و طراحي شبكه
برداشت دادههاي گراني
عمليات داده برداري
پردازش و تفسير


تعداد
1
1
2
2
2
2
1

روشهاي الكتريكي

روش ژئوالكتريك يا مقاومت سنجي  ،DCاز جمله قديميترين روشهاي ژئوفيزيكي به شمار ميرود .اساس اين روشها بر
مبناي اندازهگيري مقاومت ويههي الكتريكي اليههاي زمين ميباشد .زيرا اليههاي زمين به واسطه اختالف جنس مواد
تشكيلدهندهي آنها داراي مقاومت ويههي الكتريكي متفاوتي نيز ميباشند .با استفاده از اين روشها ميتوان اليهها و
ساختارهاي مختلف زمينشناسي را از يكديگر به لحاظ مقاومت ويههي الكتريكي آنها تفكيك نمود.
مقاومت ويههي الكتريكي ظاهري زمين با نفوذ جريان الكتريكي به زمين و اندازهگيري اختالف پتانسيل الكتريكي در سطح ،به-
دست ميآيد شكل ( .)2-37براي انجام اندازهگيري مقاومت الكتريكي دو جفت الكترود الزم است .الكترودهاي  Aو  Bبراي
نفوذ جريان الكتريكي به داخل زمين و الكترودهاي
الكترودهاي
شده است.

AB

M

و

N

براي اندازهگيري اختالف پتانسيل الكتريكي استفاده ميشود.

به يك منبع جريان مانند باتري متصل هستند .حالت كلي چيدمان الكترودها در شكل ( ،)37-2نشان داده
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شكل ( -)2-37نماي شماتيكي از نحوه نفوذ جريان الكتريكي به زمين توسط جفت الكترود  ABو اندازه گيري جريان
توسط الكترودهاي گيرنده ( MNتلفورد.)1990 ،

در يك زمين همگن و آرايش الكترودي دلخواه (نحوه آرايش الكترودهاي فرستنده و گيرنده در ادامه توضيح داده خواهد شد)
مقاومت ويههي ظاهري حاصل از جريان الكتريكي  Iو اختالف پتانسيل الكتريكي

به صورت زير محاسبه ميشود:

 Kفاكتور هندسي ناميده ميشود و با استفاده از فاصلهي الكترودي از رابطه زير بهدست ميآيد.

بر روي زمين همگن و همسانگرد ،مقدار مقاومت ويهه براي هر جريان و هر آرايش الكترودي ثابت خواهد بود .به طوري كه
اگر جريان ثابت نگه داشته شود و الكترودها به اطراف حركت كنند ،پتانسيل

در هر آرايه طوري تغيير ميكند كه نسبت

ثابت بماند .ولي اگر زمين غير همگن باشد و فواصل الكترودي تغيير كنند ،نسبت فوق كالً تغيير خواهد كرد .در نتيجه در
هر اندازهگيري مقداري متفاوت حاصل ميشود .واضح است كه بزرگي اين مقدار با آرايهي الكترودها ارتباط نزديك دارد .اين
مقدار اندازهگيري شده به مقاومت ويههي ظاهري ( ) aموسوم است .اگرچه اين مقاومت ويههي ظاهري ،تا حدودي مشخص
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كننده مقاومت ويههي واقعي منطقهاي در نزديكي الكترودها ميباشد ،ولي قطعاً يك مقدار متوسط نخواهد بود .تنها در حالت
زمين همگن ،مقاومت ويهه ظاهري برابر مقاومت ويههي واقعي است.
كاربردهاي روش ژئوالكتريك به طور كلي عبارتند از:
 اكتشاف مواد معدني (خصوصاً فلزات).
 اكتشاف آبهاي زيرزميني
 بررسيهاي مهندسي به منظور شناسايي حفرهها ،گسلها ،شكافها ،يخچالها ،تونلهاي زيرزميني.
 باستان شناسي خصوصاً براي شناسايي ساختمانهاي قديمي و بناهاي مدفون.
 تعيين محل زبالههاي آلوده مدفون.
 تعيين عمق و ضخامت اليههاي زمين شناسي و هيدروژئولوژيكي كم عمق و عميق و مشخص كردن ناهنجاريها.
 اندازهگيري مقاومت خاك براي تعيين ميزان خورندگي فلزات.
 شناسايي نواحي دگرسان شده در ميدانهاي زمينگرمايي.
 شناسايي نواحي خرد شده و تكتونيزه كه ميتواند مخزن زمينگرمايي باشد.

-

دادهبرداري ژئوالكتريك

اندازه گيري مقاومت ويهه زمين را با آرايههاي مختلف الكترودي ميتوان انجام داد .در اكتشاف زمين شناسي مهندسي و آب
بيشتر از آرايه شلومبرژه ،ونر ،سهالكترودي و دو دوقطبي استفاده ميشود .اين روشها مهمترين و كاربرديترين آرايههاي
الكترودي در مقاومت سنجي زيرسطحي ميباشد.
مهمترين آرايههاي الكترودي در عمليات صحرايي ژئوالكتريك
 -آرايه شلومبرژه (:)Schlumberger
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در آرايه شلومبرژه مقاومت ويهه در راستاي عمود از سطح زمين تا عمق مورد لزوم اندازهگيري ميشود .ابتدا فاصله دو الكترود
فرستنده  ABجريان كوچك در حدود  2تا  6متر انتخاب شده و فاصله الكترودهاي گيرنده  MNبرابر  2متر يا كمتر انتخاب
ميگردد ،با ازدياد فاصله  ABو ثابت نگه داشتن فاصله  MNچند اندازه گيري را انجام داده و  ρaرا محاسبه ميكنيم .سپس با
جهش دادن به  MNو در حقيقت ازدياد فاصله آن اندازهگيري مجدداً براي مقادير مختلف  ABادامه پيدا كرده و نتايج اندازه
گيريها در كاغذهاي بايلگاريتميك به صورت منحني رسم ميشوند .برداشت مقاومت ويهه زمين با اين آرايش گمانه
الكتريكي قائم يا

)Vertical Electric Sounding (V.E.S

مينامند .براي اكتشافات نسبتاً عميق مانند مطالعات زمينگرمايي

ميتوان از اين روش استفاده نمود .در اين روش مطالعه مقاومت الكتريكي زمين به صورت عمقي بررسي ميشود (روش سونداژ
زني).
 -آرايه ونر (:)Werner

در آرايش ونر فواصل چهار الكترودي

M,N,B,A

ثابت ميباشد و لذا در هر اندازهگيري الكترودهاي  Mو  Nنيز بايد حركت

كنند تا فواصل الكترودها ثابت بماند .در اين صورت

AM=MN=NB=a

خواهد بود كه در آن  aفاصله الكترودها از يكديگر

است .اين روش نياز به عمليات صحرايي نسبتاً سنگيني دارد زيرا دائماً بايد الكترودها را جابجا نمود .اين روش براي مطالعه
مقاومت الكتريكي زيرسطحي به صورت جانبي مناسب است (روش پروفيل زني).
 -آرايه سه الكترودي (:)CPR

در اين آرايه يكي از الكترودهاي فرستنده در فاصله بسيار دور در نظر گرفته ميشود و بنابراين عمالً از سه اكترود شامل يك
الكترود جريان و يك جفت الكترود گيرنده استفاده ميشود .اين روش بيشتر در مطالعات مهندسي و زمينشناسي مانند مطالعه
گسلها كاربرد دارد.
 -آرايه دوقطبي دوقطبي (:)Dipole-Dipole

در اين نوع آرايش هر چهار الكترود  A,B,M,Nدر امتداد يك پروفيل قرار داشته و عمالً فاصلهي الكترودهاي فرستنده مساوي
فاصله الكترودهاي گيرنده و برابر مقدار ثابت

a

ميباشد ( .)AB=MN=aدر هر اندازهگيري الكترودهاي

AB

ثابت بوده و

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
85

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

ويرايش اول ،دي 1393

الكترودهاي  MNدر امتداد پروفيل حركت ميكنند .از اين نوع آرايش براي مطالعه و بررسي تغييرات و گسترش بيهنجاري در
عمق و بهدست آوردن مقطعي از مقادير IP1و مقاومت ويههي ظاهري در محل يك پروفيل استفاده ميشود.
تجهيزات الزم

تجهيزات الزم براي برداشت صحرايي ژئوالكتريك عبارتند از :الكترود ،كابل جريان الكتريسته ،منبع جريان (مانند باتري)،
دستگاه ژئوالكتريك (ارسال و اندازهگيري جريان) ،ولتمتر ،اهممتر ،جيپياس و ديگر تجهيزات جانبي شامل خودرو مناسب
جهت حمل و نقل اكيپ برداشت ،مكان مناسب براي اسكان ،چكش ،متر و غيره و همچنين نيروي انساني كافي شامل كارگر و
تكنسين برداشت داده .در شكل ( )2-38يكي از دستگاههاي رايج در عمليات ژئوالكتريك به همراه كابلهاي جريان ،نشان داده
شده است.

شكل( - )2-38دستگاهها و تجهيزات الزم براي برداشت داده ژئوالكتريك.
نحوه برداشت

براي ثبت اختالف پتانسيل از آرايشهاي مختلف الكترودي استفاده ميشود .انواع آرايشها يا آرايههاي الكترودي (به طور مثال
ونر ،شلومبرژه ،دو قطبي -دوقطبي) ميتواند بسته به نوع كاربرد و قدرت تفكيك آنها مفيد باشد .نوعاً جريان الكتريكي از يك
جفت الكترود به زمين وارد ميشود .جفت الكترود ديگر ميزان ولتاژ را اندازه گيري ميكند .الكترودهاي با فاصله بيشتر ،براي
بررسيهاي عميق تر به كار ميروند .از آن جا كه مواد گوناگون زير سطحي مقاومت ويهه متفاوت دارند ،اندازه گيريهاي
1

- Induced Polarization
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سطحي در تعيين تغييرات قائم و جانبي مواد زيرين ميتواند مفيد باشد .موفقيت روش بستگي به تباين مقاومت ويهه مواد
زيرسطحي دارد .اندازهگيريهاي انجام شده با استفاده از روابط ساده رياضي به مقاومت ويهه الكتريكي سنگها تبديل ميشود و
در نهايت اطالعات به دست آمده تعبير و تفسير ميشوند.
شكل ( )2-39عمليات برداشت ژئوالكتريك در يك منطقه با هدف شناسايي اليه آبرفتي سطحي نشان ميدهد .جريان توسط
فرستنده از طريق الكترودهاي جريان به زمين فرستاده ميشود و از طريق جفت الكترود پتانسيل متصل به زمين ،اختالف
پتانسيل توسط گيرنده اندازه گيري ميشود .دستگاه مورد استفاده در برداشتهاي زميني هم ميتواند همزمان گيرنده و يا
فرستنده باشد و يا از فرستنده و گيرندههاي جداگانه استفاده نمود .دستگاههاي فرستنده و گيرنده مجزا معموالً داراي قدرت
بسيار باالتر در مقايسه با دستگاههاي يكپارچه هستند .قدرت  2تا  10كيلوواتي اين دستگاهها توسط موتورهاي برقي بنزيني و يا
ديزلي تأمين ميگردد.
موقعيت جغرافيايي هر الكترود در طي برداشت ها توسط  GPSدستي ثبت ميگردد .تفسير دادههاي برداشتي منوط به دانستن
موقعت الكترودها نسبت به يكديگر است.

شكل ( -)2-39عمليات برداشت داده ژئوالكتريك
پردازش و تفسير دادهها

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
87

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

ويرايش اول ،دي 1393

نقشههاي تغييرات مقاومت الكتريكي در هر منطقه بر مبناي برداشت گمانههاي الكتريكي براي طول خط جريانهاي مختلف
تهيه ميگردد كه هر نقشه تغييرات مقاومت الكتريكي اين فاكتور فيزيكي را تا عمق حدود

AB/3

مشخص ميكند و بدين

ترتيب با مشخص شدن زونهاي هادي و مقاوم الكتريكي و گستره آنها ميتوان همبري گسلها ،زونهاي رسي و دگرسان-
شده و عوامل ديگر را مشخص نمود .در يك محدوده مورد مطالعه ،با تهيه نقشههاي مختلف با طول خط جريانهاي متفاوت و
مقايسه آنها با يكديگر ،ميتوان تغييرات عوامل ياد شده را مورد بررسي قرار داد و برحسب هدف مطالعات نتايج مطلوبي را از
آنها بدست آورد.
براي تفسير و تهيه نقشههاي مقاومت ويهه نرمافزارهاي كامپيوتري زيادي وجود دارد اما از رايجترين آنها ميتوان به نرم-
افزارهاي  Res2Dinv ،IPI2Winو  Geosoft Oasis Montajاشاره كرد .به طور كلي حاصل اين نقشهها تعيين محل،
عمق و گسترش دو و يا سه بعدي ناهنجاريهاي الكتريكي ميباشد .به عنوان نمونه در شكل ( ،)2-40نقشه دو بعدي عمقي به
همراه مقطع زمينشناسي در يك ناحيه زمينگرمايي در تركيه نشان داده شده است .در اين شكل تفسير مقاومت الكتريكي تا
اعماق حدود  300متر انجام شده است .ذكر اين نكته ضروري است كه يكي از مهمترين داليل كاربرد كمتر روش ژئوالكتريك
(نسبت به ديگر روشهاي ژئوفيزيكي) در مطالعات زمينگرمايي ،عمق قابل بررسي ميباشد .از آنجايي كه در اين روش از
فرستنده و گيرنده جريان الكتريكي استفاده ميشود بنابراين به علت تضعيف سريع جريان الكتريكي عمق مطالعه نهايتاً به 500
متر ميرسد .تفسير با اعماق بيشتر مطمئناً از درجه اعتبار بسيار پايينتري برخوردار خواهد بود .جهت مطالعات عميقتر روش
مگنتوتلوريك بسيار مناسب ميباشد .شناسايي و تفسير زمينشناختي نقشههاي الكتريكي نياز به مفسران باتجربه دارد.
 -پتانسيل القايي ()IP

در اين روش از آرايشهاي الكترودي متعارف در روش مقاومت ويهه استفاده ميشود كه شامل دو الكترود جريان و دو الكترود
پتانسيل است .وقتي جريان اعمال شده قطع شود ،ولتاژ به طور ناگهاني مقداري افت پيدا كرده و مدت زمان محدودي (چند
ثانيه تا چند دقيقه) طول ميكشد تا ولتاژ بين الكترودهاي پتانسيل به تدريج نقصان يافته و به صفر برسد .اين بدان خاطر است
كه زمين موقتاً بارها را انبار ميكند (قطبي ميشود) و تا حدودي شبيه يك خازن عمل ميكند .زمان نقصان تدريجي ولتاژ به
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عوامل دستگاهي و زمين شناختي ارتباط دارند و لذا مشخص كننده طبيعت زمين خواهند بود .هر چه مواد با رسانندگي بيشتر
(مثل كانسارهاي فلزي) و كانيهاي رسي در زيرزمين بيشتر باشد زمان كاهش تدريجي ولتاژ بيشتر خواهد بود.
در انتهاي اين بخش نرمافزارها و نيروي انساني مورد نياز در هر مرحله از يك مطالعه ژئوالكتريك در جدول ( )2-14و ()15-2
آورده شده است.

شكل ( -)2-40ساختار الكتريكي دو بعدي زير سطحي در منطقه زمينگرمايي در تركيه (كگالر.)1999 ،

جدول ( -)2-14نرم افزارهاي مورد نياز در مراحل مطالعات ژئوالكتريك.

مراحل مطالعه ژئوالكتريك

برداشت داده

پردازش و تفسير

نرمافزارهاي مورد نياز

كاربرد

نرمافزارهاي همراه با دستگاه انتقال دادهها از دستگاه به
كامپيوتر
داده هاي الكتريكي
1- IPI2Win
2- Geosoft Oasis
پردازش و مدلسازي دادهها
Montaj
3- Res2dinv

جدول( -)2-15نيروي مورد نياز جهت انجام يك مطالعه ژئوالكتريكي.
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نيروي مورد نياز و تخصص

شناسايي اوليه منطقه مورد مطالعه و طراحي زمينشناس
شبكه برداشت داده
كارشناس ژئوفيزيك
تكنسين برداشت داده
ژئوالكتريك
عمليات دادهبرداري
كارگر
كارشناس ژئوفيزيك با تجربه
پردازش و تفسير
زمينشناس


تعداد

1
1
2
4
2
1

روش هاي الكترومغناطيسي ( – )EMروش مگنتوتلوريك ()MT

روش مگنتوتلوريك يك تكنيك ژئوفيزيكي سطحي غيرفعال ( )Passiveاست كه از ميدانهاي الكترومغناطيسي طبيعي زمين
براي بررسي ساختار رسانايي زيرسطحي استفاده ميكند .اين روش را ميتوان در كاوشهاي زير سطحي از دهها متر تا اعماق
دهها كيلومتر به كار برد (وزوف .)1991 ،روش  MTرا اولين بار تيكونو ( )1950و كانيارد ( )1953ارائه كردند و بعد كانتول
( )1960و وزوف ( 1972و  )1991آن را بسط دادند .در شكل ( )2-41طيف امواج  EMو باند فركانسي برخي روشهاي
ژئوفيزيكي را نشان ميدهد .همانطور كه در اين شكل مشاهده ميشود گستره فركانسي روش ( MTو  )AMTاز فركانس-
هاي كمتر از  10-4تا بيشتر از  104هرتز قرار ميگيرد .در روشهاي ژئوفيزيكي امواج با فركانس باال قادر به شناسايي دقيقتر اما
عمق نفوذ كم ،و امواج با فركانس پايين قادر به شناسايي كليتر ولي عمق نفوذ بيشتر هستند .بنابراين با توجه به گستره وسيع
باند فركانسي در روش  ،MTاين روش قادر به مطالعه ساختارهاي زمين شناسي از اعماق كم تا اعماق زياد ميباشد.
امواج  EMدر زمين تضعيف ميشوند كه مقدار اين تضعيف به فركانس موج ارسال شده و رسانايي زمين بستگي دارد .بر
همين اساس در روشهاي  EMاز اصطالحي به نام "عمق پوست" ( ) استفاده ميكنند كه عبارتست از عمقي كه در آن
دامنه موج  EMبه ( 1/eتقريبا  )1/3مقدار اوليهاش كاهش پيدا كند:

در رابطه باال عمق پوست ،مقاومت الكتريكي زمين و فركانس موج ارسال شده بستگي دارد (براي اطالعات بيشتر به
كتاب روشهاي الكترومغناطيس در ژئوفيزيك كاربردي ،نبيقيان 1998 ،مراجعه نماييد).
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شكل ( -)2-41طيف امواج  EMو باند فركانسي برخي روشهاي ژئوفيزيكي.
برداشت داده MT
تجهيزات مورد نياز

هر مجموعه كامل برداشت داده  MTبه طور معمول شامل موارد زير است شكل (:)2-42


يك منبع نيرو (باتري)



يك مگنتومتر فالكس گيت و يا سه كويل مغناطيسي (شامل )Hx,Hy,Hz



يك كابل مگنتومتر و يا سه كابل كويل مغناطيسي
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چهار الكترود



چهار كابل تلوريك



يك ميله فلزي (الكترود) به زمين



يك ديتاالگر



يك جي پي اس (اختياري)
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از يك لپتاب كوچك جهت دانلود دادهها از ديتاالگر و پردازش اوليه آنها ميتوان استفاده كرد .به عالوه لوازم زير طي نصب
ايستگاه و مراحل انجام عمليات  MTضروري به نظر ميرسد:
كمپاس ،متر ،تراز حبابي ،كابلهاي يدك ،ابزارهاي حفر (بيل و كلنگ) ،مموري براي ذخيره دادهها ،باتري اضافه ،شارژر
باتري ،نوار چسپ عايق ،مولتي متر ديجيتال ،كاغذ و قلم ،خودورو مناسب جهت حمل و نقل.

شكل ( -)2-42تجهيزات الزم برداشت داده .MT

معروفترين كشورها و مدلهاي سازنده تجهيزات مگنتوتلوريك عبارتند از:


مدل  Metronixساخت آلمان



مدل  Phonixساخت كانادا
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در جدول ( )2-16نيز انواع تجهيزات مگنتوتلوريك آمده است .همانطور كه در اين جدول آمده است جهت انجام يك مطالعه
كامل شامل اندازهگيري تمام مؤلفههاي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي و همچنين مطالعه اعماق كم تا زياد تجهيزات نوع
 MTU-5Aكاملترين نوع دستگاههاي مگنتوتلوريك بوده و بنابراين كارآيي باالتري دارند.

جدول ( -)2-16انواع تجهيزات مگنتوتلوريك.
Magnetotellurics
(1kHz to 0.00002Hz )50 000 seconds

MTU

Magnetotellurics and Audio-frequency Magnetotellurics
(10kHz to 0.00002Hz )50 000 seconds

MTU-A

E electric channels; H magnetic channels; A denotes AMT
& Models
capabilityMTU-2E, MTU-2EA, MTU-3H, MTU-5 (2E + 3H channels),
channels
MTU-5A

نحوه نصب هر ايستگاه دادهبرداري MT

پس از انجام طراحي پروفيل و يا طراحي شبكه برداشت داده ،عمليات دادهبرداري توسط تكنسينهاي مربوطه انجام ميگيرد.
هر ايستگاه  MTبه طور معمول حداقل به يك هكتار زمين مسطح جهت نصب ايستگاه فضا نياز داد .شكل ( )2-43نماي
شماتيكي از نحوه نصب تجهيزات در هر ايستگاه  MTرا نشان ميدهد .همانطور كه در اين شكل نشان داده شده ،الكترودها
در دو جهت شمالي-جنوبي و شرقي -غربي و با فاصله معموالً  100متري از هم قرار ميگيرند و كويلهاي مغناطيسي نيز در
مركز ايستگاه و با فاصله  5تا  10متر از هم قرار ميگيرند .همه الكترودها و كويلهاي مذكور توسط كابلهاي مخصوص به
هم و به ديتاالگر متصل ميشود .دادههاي مربوطه از مؤلفه ميدان الكتريكي و مغناطيسي در ديتاالگر و سپس لپتاپ ذخيره
ميگردد .توان الكتريكي الزم توسط منبع نيرو (باتري) تأمين ميشود .مدت زمان دادهبرداري در هر ايستگاه  MTبا توجه به
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عمق مورد مطالعه ،از چند ساعت تا دو شبانه روز متغيير است .به منظور مطالعه ساختارهاي زمينگرمايي مدت زمان داده-
برداري در هر ايستگاه يك شبانه روز نياز است .در شكل ( )2-44عمليات داده برداري  MTدر يكي از مناطق ايران نشان داده
شده است .پس از اتمام دادهبرداري در هر ايستگاه تمام تجهيزات ،جمعآوري و سپس به ايستگاه بعد منتقل ميشود.

شكل ( -)2-43نماي شماتيكي از يك ايستگاه مگنتوتلوريك.

شكل ( -)2-44دادهبرداري  MTدر يكي از مناطق ايران.
پردازش دادهها
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تحليل سريهاي زماني

در اولين مرحله پردازش دادههاي  ،MTسريهاي زماني برداشت شده به بخشهاي مجزا تقسيم ميشوند .براي هر كدام از
اين بخشها تحليل سريهاي زماني شامل حذف دادههاي نوفهاي و غيره صورت ميگيرد .اين فرآيند در مورد همه باندهاي
فركانسي تكرار ميشود .مسئله اصلي در پردازش دادهها اين است كه مشاهدات صحرايي به صورت تابعي از زمان (سريهاي
زماني) به دست ميآيند شكل( ،)45-2ولي پايههاي نظري كه براي اين روش بسط داده شدهاند ،همگي در حوزه فركانس
( )frequency domainهستند .بنابراين الزم است قبل از اينكه نظريه با مشاهدات صحرايي منطبق شود ،دادههاي صحرايي
به حوزه فركانس برده شود.

شكل ( -)2-45سريهاي زماني مولفههاي ميدان  EMثبت شده در يك ايستگاه .)Ex,Ey,Hx,Hy,Hz( MT
حذف ميل دادهها ()Trend Elimination

قبل از اعمال تبديل فوريه و انتقال دادهها به حوزه فركانس ،سريهاي زماني برداشت شده با حذف اثر ميل ،مورد پردازش
قرار ميگيرند .اين قسمت از پردازش ،انحراف قاعدهمند احتمالي براي دادههاي سري زماني را حذف ميكند .اين كار با
استفاده روابط مربوطه صورت ميگيرد (مترونيكس.)1993 ،
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تبديل به حوزه فركانس

سريهاي زماني هر يك از كانالها (دو كانال شامل مؤلفههاي الكتريكي و سه كانال شامل مؤلفههاي مغناطيسي) با استفاده
از روش  )Fast Fourier Transform( FFTبه سري فوريه فوريه تبديل ميشوند .بسته به نرخ نمونهبرداري در گسترههاي
فركانسي باند مورد نظر و طول سري زماني انتخابي براي تبديل فوريه ،قدرت تفكيكهاي متفاوت و گسترههاي بسامدي
متفاوتي به دست خواهند داد.
كاليبره كردن دادهها

در هنگام ثبت سريهاي زماني ،دادهها از تابع تبديل دستگاههاي اندازهگيري تأثير ميپذيرند .به منظور حذف اين اثر بايد
دادهها را كاليبره كرد .تابع كاليبراسيون مربوط به دادهها با تابعي كه در هنگام برداشت با فرستادن پالسهاي معلوم و دريافت
پاسخ آنها ذخيره ميشود ،بدست ميآيد .در اين مرحله ،طيف مورد نظر از دادهها را در معكوس تابع تبديل دستگاه اندازه-
گيري ضرب ميشود و بدين ترتيب اثرات دستگاهي ،از دادهها حذف ميشود.
حذف دادههاي پرت

خارج از ردهها به دادههايي اطالق ميشود كه مقدار آنها خارج از محدوده مقادير اندازهگيري ساير دادهها در محل مورد نظر
است و لذا از روند كلي منحني دادهها پيروي نميكنند .اين دادهها روي منحنيها كامالً مشخصاند و بنابراين بايد حذف
شوند.
تصحيح اثرات توپوگرافي

ويهگي توپوگرافي جريانها را مجبور ميكند تا در الگوهاي متفاوت از آنچه در حالت مسطح دارند ،عبور كنند .بنابراين آنها
روي هر دو ميدان مغناطيسي و مخصوصاً الكتريكي در سطح اثر ميگذارند .از اينرو محاسبات (مانند توابع امپدانس) نيز تحت
تاثير قرار ميگيرند .اين تأثير از ديدگاه نظري پيشبيني و اغلب در عمل نيز مشاهده ميشود .اثرات توپوگرافي معموالً در
برنامههاي رايانهاي مورد استفاده براي مدلهاي

2D

و

3D

مدفون در يك زمين صاف قرار ميگيرند .البته در اين راستا،

برنامههاي رايانهاي مجزايي نيز براي حذف اين اثرات از روي دادههاي  MTطراحي شده است.
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تصحيح جابجايي ايستا ()Static Shift

در عمليات مگنتوتلوريك بيشتر اوقات به دليل ناهمگنيهاي رسانايي نزديك سطح زمين يك جابجايي در منحنيهاي
مقاومت ويهه و فاز شيفت ايستا ( )Static shiftايجاد ميشود كه در صورت عدم تصحيح ،آنوماليهاي كاذب توليد ميكند.
البته در صورتي كه مطمئن باشيم كه رسانايي در هر ايستگاه صرفاً در جهت عمق تغيير ميكند (و نه جانبي) جابجايي ايستا
نخواهيم داشت در غير اينصورت جابجايي ايستا در دادهها وجود داشته و بايد تصحيح شود .به منظور تصحيح استاتيك شيفت
در دادهها بايد از روشهاي آماري (در مرحله پردازش داده) و يا از روش  TDEMاستفاده كرد .روش  TDEMيكي از روش-
هاي الكترومغناطيس است كه تغييرات جانبي زمين ،خطايي در آن ايجاد نميكند بنابراين در يك عمليات مگنتوتلوريك
معموالً در چند ايستگاه نيز عمليات  TDEMنيز اجرا ميشود تا بتوان با مقايسه دو نوع داده اثر جابجايي ايستا را از دادههاي
 MTحذف كرد.
وارونسازي و تفسير دادههاي MT

پس از اعمال روشهاي پردازشي الزم ،دادههاي مگنتوتلوريك به صورت مقاومت ويهه ( )Resistivityو فاز ()Phase
برحسب فركانس يا دوره تناوب نمايش داده ميشود .در نهايت با استفاده از الگوريتمها و برنامههاي كامپيوتري مختلف در
قالب برنامه يا نرمافزارهاي كامپيوتري مانند  Winglink, Geotools MT, ZondMTبر حسب مقاومت ويهه در برابر عمق
وارونسازي ميشود .به عنوان مثال در شكل ( ،)2-46نتايج حاصل از وارونسازي دادهها در ناحيه زمينگرمايي در جزيرهاي
در درياي كارائيب را نشان ميدهد .ساختارهاي مختلف زمينشناسي و سيستمهاي زمينگرمايي به دليل تباين رسانايي با
استفاده از اين مقاطع  MTقابل شناسايي هستند .جدول ( ،)2-17ساختارهاي زمينشناسي مرتبط با سيستمهاي زمينگرمايي
را از نظر رسانايي به طور كيفي نشان ميدهد .اين جدول ميتواند به عنوان راهنمايي تفسير كيفي و كمي دادههاي
مگنتوتلوريك به هدف اكتشافات زمينگرمايي مورد استفاده قرار گيرد.
در انتهاي اين بخش نرم افزارها و نيروي انساني مورد نياز در هر مرحله از يك مطالعه مگنتوتلوريك در جداول ( )18-2و (-2
 )19آورده شده است.
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شكل ( -)2-46مقطع رسانايي زيرسطحي تا عمق  8كيلومتر در نتيجه وارونسازي دادههاي مگنتوتلوريك در جزيره
 Montserratدر درياي كارائيب (روزا.)2010 ،
جدول( -)2-17جدول راهنماي تفسير كيفي مقاطع مگنتوتلوريك مرتبط با سيستمهاي زمينگرمايي.

هدف مورد مطالعه

بي هنجاري الكتريكي در
مقاطع MT

زونهاي خرد شده (مخزن زمينگرمايي)

رسانايي متوسط

تودههاي نفوذي ذوب شده و يا ذوب بخشي (منبع زمين سيستم زمين
گرمايي)

رسانا

توده نفوذي سرد شده (خزينه ماگمايي قديمي)

رسانايي بسيار پايين

سنگ پوش (پوش سنگ سيستم زمين گرمايي)

رسانايي زياد

جهت و گستردگي سيستم زمين گرمايي

امتداد و شكل بيهنجاري الكتريكي

زون هاي دگرسان شده ناشي از فعاليت هاي زمين گرمايي

-

سنگهاي آتشفشاني سطحي غيرهوازده

بسيار مقاوم

سنگهاي دگرگون شده مانند فيليت و شيست ،آهك متبلور و دولوميت
در مناطق آتشفشاني

نسبتا مقاوم

گسلها و شكستگيها

تغيير جانبي و ناگهاني رسانايي
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رسانا

رسوبات آبرفتي سطحي در مناطق رسوبي

جدول ( -)2-18نرم افزارهاي مورد نياز در مطالعات مگنتوتلوريك

مراحل مطالعه
مگنتوتلوريك

نرمافزارهاي مورد نياز
نرمافزارهاي
مگنتوتلوريك

برداشت داده

همراه

كاربرد

دستگاه انتقال دادهها از دستگاه به
كامپيوتر

1- Winglink
2- Geotools

پردازش و تفسير

 -3چندين كد پردازشي و
تفسيري نيز در محيطهاي پردازش و مدلسازي دادهها
برنامهنويسي متلب و فرترن
نوشته شده است.

جدول( -)2-19نيروي مورد نياز جهت انجام يك مطالعه مگنتوتلوريك

مراحل مطالعه

نيروي مورد نياز و تخصص تعداد
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1
شناسايي اوليه منطقه مورد مطالعه و طراحي زمينشناس
شبكه برداشت داده MT
1
كارشناس ژئوفيزيك
تكنسين برداشت داده ژئوفيزيك 2
عمليات دادهبرداري
4
كارگر
2
كارشناس ژئوفيزيك با تجربه
پردازش و تفسير
1
زمينشناس


روش لرزهنگاري

اصول اوليه روشهاي لرزهنگاري بر مبناي انتشار امواج لرزهاي در يك محيط كشسان است .صدا از يك چشمه طبيعي (از
زمين لرزه) و يا مصنوعي (از ديناميت) به صورت يك سري امواج در داخل يك محيط منتشر ميشود .در يك محيط داراي
خصوصيات مشخصه فيزيكي همگن امواج صوتي از چشمه نقطهاي به صورت دواير جبهه موجي توسعه يابنده منتشر ميشوند.
سرعت موج بستگي به طبيعت و حاالت فيزيكي (خاصيت كشساني) موادي دارند كه از ميان آن ميگذرد .سرعت موج نسبت به
اينكه از داخل مايع ،جامد ،و يا گاز عبور ميكند متغير خواهد بود .براي مثال سرعت صوت در هوا حدود  330متر بر ثانيه ،در
داخل آب دريا در حدود  1607متر بر ثانيه ،در داخل خاكهاي سطحي  490متر بر ثانيه و در داخل سنگهاي آذرين پوسته
قارهاي در حدود  8500متر بر ثانيه است .امواج لرزهاي كه در داخل سنگها منتشر ميشوند به طور كلي به دو دسته امواج  Pو
( Sامواج دروني) و امواجي كه در سطح حركت ميكنند به دو دسته امواج  Lو ( Rامواج سطحي) تقسيم ميگردند كه در
اكتشافات لرزهاي كاربرد دارند .در ادامه به طور مختصر هر كدام از اين امواج توصيف شده است.
امواج لرزهاي
امواج طولي ()P

موج طولي موج كشسان است كه در آن حركت ذرات هم راستا با جهت انتشار آن است .در مطالعات لرزهاي اكتشافي معموالً از
اين نوع موج بيشتر استفاده ميشود .اين موج به نامهاي ديگر مانند موج اوليه ،موج فشاري و موج تراكمي نيز معروف است.
سرعت اين امواج نسبت به امواج ديگر لرزهاي بيشتر است و از تمام محيطها (جامد ،مايع و گاز) عبور ميكنند.
امواج عرضي ()S
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موج عرضي موج كشساني است كه در آن حركت ذرات عمود بر جهت انتشار آن ميباشد .از آنجائيكه اين امواج هنگام عبااور
از داخل اليهها موجب استرسهاي بُرشي ميشوند ،به آنها امواج بُرشي ( )Shear Wavesنيز ميگويند .اين امواج را امواج
ثانويه ( )Secondary Wavesنيز مينامند زيرا سرعت سير آنها در سنگها تقريباً نصف سرعت امواج  Pبوده و در نتيجه با
تأخير به لرزهسنجها ميرسند .سرعت اين امواج از امواج طولي كمتر است و فقط از محيطهاي سخت عبور ميكنند .چون
محيطهاي گازي و مايع تحمّل تنشهاي بُرشي را ندارند از اين رو امااواج بُرشي ( )sنميتوانند در داخل چنين محيطهايي سير
نمايند.
امواج سطحي الو ()L

موج الو يكي از انواع امواج سطحي است و هنگامي مشاهده ميشود كه يك اليه با سرعت كم محيط با سرعت زياد را پوشانده
باشد .مسير امواج الو در اليههاي سطحي به صورت افقي بوده و حركت ذرات نسبت به جهت حركت موج افقي و عرضي
است.
امواج سطحي ريلي ()R

موج ريلي موج سطحي است كه فقط در طول سطح آزاد يك جامد منتشر ميشود .حركت ذرهاي بيضوي است و هميشه در
يك سطح قائم قرار دارد و نسبت به امتداد انتشار قهقرايي است .دامنه حركت در زير سطح با افزايش عمق به طور نمايي تنزل
ميكند .سرعت موج ريلي در يك محيط از سرعت موج عرضي كمتر است و تقريباً  0/9سرعت موج عرضي در همان محيط
است.
يكي از مهمترين ويهگيهاي امواج سطحي (ريلي و الو) پراكندگي است .بدين معني كه سرعت آنها به طول موج بستگي دارد.
به عنوان مثال در يك اليه كه خصوصيات مشخصه آن به طور تدريجي نسبت به عمق تغيير ميكند ،سرعت موج الو براي
طول موجهاي كوتاه با سرعت امواج عرضي در اليه باال و براي طول موجهاي بلند با سرعت امواج عرضي در محيط زيرين
برابر است .در يك زمينلرزه طبيعي بيشترين تخريب ناشي از امواج سطحي است.
سرعت امواج لرزهاي در سنگهاي مختلف
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تخلخل در سنگهاي آذرين كمتر است واز طرفي تراكم و چگالي آنها نيز بيشتر است ،بنابراين سرعت موج در آنها بيشتر
است .اين مورد دربارة سنگهاي آهكي تودهاي ،سنگهاي دولوميتي و تودهاي نيز صدق ميكند .از طرف ديگر ماسه سنگها،
شيلها و بعضي ديگر از انواع سنگ آهك (آهكهاي ريفي) داراي خلل و فرج و حفرات زياد بين دانهاي بوده كه اغلب توسط
آب و يا مواد رُسي پُر شدهاند .براي چنين سنگهايي سرعت سير امواج به مقدار قابل مالحظهاي به تخلخل و مواد پُركننده
فضاهاي خالي بستگي دارد .جدول( )20- 2سرعت امواج  pو  sرا در برخي سنگهاي مختلف نشان ميدهد .به طور كلّي
سرعت ميانگين امواج در سنگهاي آذرين خيلي باالتر از انواع ديگر سنگهاست.
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جدول ( -)2-20سرعت سير امواج  Pو  Sدر محيطهاي مختلف

رديف نوع سنگ

سرعت موج S

سرعت موج )Km/s( P

()Km/s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5/5-5/9
گرانيت
4/8
گرانوديوريت
5/8
ديوريت
6/5
گابرو
6/4
بازالت
7/8-4/6
دونيت
1/4-4/ 3
ماسهسنگ
1/6-7/1
سنگ آهك
سنگهاي رسي 1/2-1/5
رسوبات ماسه-
1/8
اي

3/1
3/1
3/1
3/4
3/2
3/4-8/4
1/3-0/0
1/3-0/1
0/1-5/5
0/5

انواع روشهاي لرزهاي
لرزهنگاري بازتابي

توليد مصنوعي موج لرزهاي در يك نقطه و ثبت بازتاب آن در يك نقطه ديگر اساس روش لرزهنگاري بازتابي را تشكيل مي-
دهد .زاويه برخورد امواج طولي در يك بازتابنده لرزهاي با زاويه بازتاب مساوي است .وقتي كه سطح زمين و سطح بازتابنده
افقي باشد از يك ضربان لرزهاي نقطه بازتابي تحت االرضي به وجود آمده در وسط چشمه و گيرنده قرار ميگيرد .در اين حالت
با اندازه گيري طول زمان موج از چشمه تا بازتابنده و دانستن سرعت ميان اليهاي آن ميتوان عمق آن بازتابنده را محاسبه
كرد .در صورتي كه سطح اليه افقي باشد ،نقطه بازتاب تحتاالرضي در وسط حد فاصل بين چشمه و گيرنده قرار ميگيرد .اين
نقطه را نقطه بازتاب تحت االرضي ميگويند .در حالتي كه اليهها داراي شيب باشند ،نقطه بازتابي نسبت به شيب بستر از اين
نقطه وسط حد فاصل بين چشمه و گيرنده خارج ميشود ،شكل(  .)2-47اين جابجايي با افزايش ميزان شيب افزايش مييابد.
در حالتي كه شيب اين بسترها كم باشد ،اين جابجايي كم بوده و قابل اغماض است ولي اگر شيب بستر زياد و يا ساختمان
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پيچيده باشد نقطه بازتابي از محل حقيقي خود منحرف خواهد شد و در نتيجه نيمرخهاي لرزهاي زماني به دست آمده نيز شكل
تحريف شده به خود ميگيرند .اين انحراف در فرايندهاي پردازش دادهها تصحيح ميشود.

شكل( - )2-47بازتاب موج لرزهاي از يك اليه شيبدار.
 -بازتابنده لرزهاي

يك نقطه داخل يك جبهه موج در حال گسترش را در نظر گرفته و مسير حركت را به صورت مسير موج و يا شعاع پرتو دنبال
ميكنيم .يك سكانس رسوبي ايده آل از چندين اليه رسوبي با مواد مختلف رسوبي تشكيل شده است .هر يك از واحدهاي
رسوبي امواج را با سرعتهاي مختلفي از خود عبور ميدهند .مرز بين اين واحدهاي سنگ شناسي مختلف بر مرز بين تغييرات
سرعت منطبق است .در يك سنگ همگن جبهه موج با سرعت ثابت حركت كرده و در نتيجه مسير پرتو اين موج به صورت
يك خط مستقيم خواهد بود .وقتي كه موج لرزهاي به سطح مشترك دو اليه ميرسد قسمتي از انرژي به سطح بازتابيده و
قسمتي از آن با تغيير سرعت حركت ،به داخل اليه دوم وارد ميشود .در نتيجه در سكانس رسوبي مورد اندازهگيري يك بازتاب
لرزهاي مشترك هر يك از اليهها به دست ميآيد كه آن را بازتابنده لرزهاي گويند .قدرت اين بازتابنده لرزهاي به اختالف
سرعت و چگالي بين دو اليه بستگي دارد .هر قدر اين اختالف بيشتر باشد قدرت بازتاب بيشتر خواهد بود.
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 -لرزه نگاري بازتابي سه بعدي

اگرچه جمعآوري ،دادهپردازي و تفسير دادههاي لرزهاي سه بعدي گران قيمت است ،ولي ارزش اين گونه دادهها به طور وسيع
مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آنها روز افزون است .در روش لرزهنگاري بازتابي دوبعدي دادههاي بدست آمده در طول يك
خط هستند ولي در روش سهبعدي محل چشمهها و گيرندهها به طريقي طرحريزي ميشوند كه دادهها يك سطح را تحت
پوشش قرار دهند .الزم به يادآوري است كه بدون توجه به نوع آرايش اندازهگيري هدف اساسي در اين روش دستيابي به نقاط
ثبت شده لرزهاي هم شكل2است .در سالهاي اخير مخصوصاً بعد از سالهاي  1976كه جمعآوري دادههاي لرزهاي سهبعدي
معمولتر شدهاست از اين روش در حل مشكالت ناشي از ساختمانهاي پيچيده زمين و تعيين چينهشناسي استفاده ميشود.
خطوط در اين روش بر خالف روش دوبعدي نزديك يكديگر و به صورت يك شبكه اندازهگيري ميشوند.
لرزهنگاري انكساري

اصول اساسي لرزهنگاري انكساري مبتني بر كاربرد قانون اسنل (برگرفته از فيزيك نور) بر روي امواج لرزهاي است .اين روش
براي اولين بار به وسيله  L.Mintropكه سال  1919در آلمان آن را به ثبت اختراعي رساند و در سالهاي بعد
شركت  Seismosرا بنيان نهاد ،توسعه يافت .در سالهاي  1930تا به حال روش لرزهنگاري بازتابي به طور وسيع جايگزين
لرزهنگاري انكساري شدهاست .الزم به ذكر است از روش لرزهنگاري انكساري در مقياس بزرگ براي مطالعات بخشهاي
مختلف زمين و در مقياس كوچك به وسيله مهندسين براي تعين ضخامت در عمق كم كاربرد دارد .وقتي كه موج به مرزي كه
مواد داراي سرعت زياد را ميپوشاند برخورد ميكند اين موج به طرف اين مرز منكسر ميشود .انرژي انكساري به طرف اليه-
هاي پايينتر تا زماني كه به يك سطح با زاويه بحراني برخورد كند حركت خود را ادامه ميدهد .اين انرژي بعد از برخورد با اين
زاويه به سوي زمين منتشر ميشود .زاويه انكسار از قانون اسنل تبعييت ميكند شكل( .)48-2

- Uniform2
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Source

شكل( -)2-48نمايش هندسي پديدة شكست مرزي بحراني

در روش لرزهنگاري انكساري فاصله چشمه و گيرنده زياد بوده و امواج به كار برده شده غالباً در جهت افقي حركت ميكنند.
براي مثال اگر  V1 = 1800متر بر ثانيه و  V2 = 2000متر بر ثانيه و عمق انكسار كننده  500متر باشد ،در نتيجه فاصله فاصله
بحراني تقريبا  4/5كيلومتر خواهد بود .براي ثبت انكسار از اين سطح ،گيرنده را بايد در فاصله  5/5تا  6كيلومتري قرار داد.
هنگامي كه موج با زاوية بحراني به سطح دو اليه برخورد نمايد طبق قانون اسنل ) (Snell's lawپرتو شكست نسبت به خط
عمود بر مرز قائم بوده و در نتيجه به موازات مرز دو اليه حركت ميكند كه اين پديده همان شكست بحراني است .در اين
شرايط با حركت پرتو به موازات مرز در هر نقطه از مسير ،شكست بحراني به حالت معكوس رخ داده و پرتوي با زاوية بحراني از
مرز به سطح زمين باز ميگردد .اين پديده در تعداد اليههاي بيشتر نيز اتفاق ميافتد و هر مرز زاوية بحراني خاص خود را دارد
كه به سرعتهاي دو الية طرفين آن وابسته است .درحالتي كه زاوية تابش بزرگتر از زاوية بحراني باشد ،ديگر پديدة شكست
رخ نميدهد يعني موج وارد محيط دوم نميشود بلكه امواج سطحي توليد ميگردند كه در اينجا مورد بحث نميباشند.
با در نظر گرفتن مطالب باال ميتوان كاربرد اين روش در موارد زير را يادآور شد:
)1

براي مطالعه ساختمانهاي عميق پوسته زمين كه با استفاده از روش لرزهنگاري بازتابي قابل دستيابي نيستند.

)2

تخمين عمق تا پي سنگ و همچنين ترسيم مرز بين اليههاي رسوبي با پي سنگ.

)3

نقشهبرداري مرز مواد با سرعت زياد كه در داخل سكانسهاي رسوبي واقع شدهاند مانند گنبدهاي نمكي.

)4

نقشهبرداري و تعيين عمق اليه هوازده نزديك سطحي ،مخصوصاً در اندازهگيري خشكي در رابطه با كاربرد لرزهنگاري
بازتابي كه در آن از يك چشمه سطح االرضي استفادهشود بسيار مفيد است .از اين دادههاي انكسار لرزهاي براي
محاسبه تصحيحات ايستايي استفادهميشود.
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نقشهبرداري اليههايي كه در زير ساختمانهاي پيچيده زمين شناسي مانند گنبدهاي نمكي ،دياپيرهاي شيلي ،ريفها و
دروندادهاي آذرين و يا گسلهاي چندتايي تراستي واقع شدهاند.

دستگاههاي اندازهگيري در روشهاي لرزهاي

در عمليات لرزهنگاري كوچك مقياس مانند اكتشافات معدني و زمينگرمايي ،جهت برداشت دادهها ميتوان از دستگاه
لرزهنگاري  Geometricsو يا  ABEMاستفاده ميشود ،كه در شكل ( ، )2-49تصوير آن آمده است .حداكثر فركانس نمونه-
گيري اين دستگاهها برابر  50000هرتز يعني معادل فاصلة زماني نمونه برداري  2000ميكرو ثانيه است .قالب فايلهاي خروجي
دستگاه از نوع تمامي استانداردهاي رايج و غير رايج ميباشد.

شكل( -)2-49دستگاه لرزهنگاري Geometric

چشمة لرزهاي مورد استفاده در عمليات اكتشافي وسيع (اكتشافات نفتي) ،دستگاههاي ويبراتور و يا ديناميت ميباشد اما در
موارد كوچك مقياس ،يك پتك فوالدي به وزن تقريبي  10تا  15كيلوگرم بوده و در محل ضربه از يك صفحة فوالدي
استفاده ميشود در مواردي هم كه نياز به عمق نفوذ باالتري هست از ديناميت به عنوان چشمه لرزهاي استفاده ميشود .عموماً
در محل هر چشمه تعداد  5ضربه برداشت گرديده و نگاشتهاي حاصله به منظور تقويت نسبت سيگنال به نويز (Signal to

))Noise ratio (S/Nبرانبارش) (Stackميگردد .فاصلة ايستگاههاي لرزهنگاري (ژئوفونها) در هر مقطع بر حسب عمق
مورد نياز به بررسي انتخاب ميشود .ژئوفون از يك مغناطيس و يك پيچه تشكيل شدهاست كه به وسيله ميخي كوتاه در سطح
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زمين قرار دادهميشود .پس از شليك و رسيدن بازتاب به سطح زمين اين سطح در جهت عمودي حركت كرده و همزمان با
ثابت بودن پيچه ،مگنت ژئوفون به حركت در ميآيد .اين حركت نسبي در دو سر پيچه ولتاژ الكتريكي متناسب با سرعت
حركت ايجاد ميكند .اين ولتاژ به دست آمده پس از گذشت از يك تقويت كننده به وسيله كابل اندازهگيري در دستگاه ثبات به
ثبت ميرسد.
پردازش و تفسير دادههاي لرزهاي

بدين ترتيب با در نظر گرفتن فاصله منبع توليد موج ،طول هر مقطع لرزهنگاري با محدوديت مكان با توجه به فاصله ژئوفوني
تعيين ميشود .براي هر مقطع  7نقطة شليك ) (Shot pointدر نظر گرفته شده است :يكي در وسط آراية گيرندهها ،دو تا در
ابتدا و انتهاي آرايه و دو شليك دور در طرفين با فاصلة بيشتر از هر انتهاي آرايه و دو شوت نيز در اطراف شوت مركزي قرار
داده ميشود.

در هر مقطع لرزهنگاري موج  Pبطور جداگانه برداشت ميشود .بدين منظور در محل هر شليك ابتدا  5ضربة قائم براي ثبت
موج  Pزده ميشود .پس از برداشت دادهها ،اطالعات توسط نرم افزار  seism-imagerمورد تصحيح و پردازش قرار ميگيرد.
اين فرآيند شامل بررسي صحت دادهها و اعمال پردازشهاي الزم براي بهبود كيفيت آنها ميباشد .بدين منظور ابتدا نگاشت-
هاي ثبتشده در  5ضربة هر شليك ،برانبارش شده و تبديل به يك لرزهنگاشت ميگردند .سپس عمليات مقياس كردن
نگاشتها جهت افزايش قدرت تشخيص رسيدهاي موج و تصفيه ،جهت حذف نوفهها انجام پذيرفته است.
در انتها بعد از برداشت تمامي اطالعات مربوط به موج  Sو موج  Pردلرزههاي به دست آمده به بخش پردازش و تفسير تحويل
داده ميشود و اين بخش با استفاده از نرمافزارها و متخصصين خود از روي اين دادهها ميتوانند سرعت امواج لرزهاي را در
اليههاي مختلف بدست آورند .در ادامه كار ،با دانستن مقدار چگالي اليههاي مختلف در هر پروفيل ضرايب االستيسيته بدست
ميآيد و در اختيار كارفرما قرار داده ميشود.
همانطور كه قبالً بحث شد امواج  Sقادر به عبور از محيطهاي غير جامد نيستند .سرعت امواج  Sدر محيطهايي كه بخشي از
آن توسط مايع اشغال شده است (مانند مخازن نفتي ،مخازن زمينگرمايي و سستكره) به شدت كاسته ميشود .امواج  Pقادر
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به عبور از تمام محيطها هستند ولي سرعت آنها به ترتيب در محيطهاي جامد ،مايع و گاز كاسته ميشود .بنابراين با استفاده
از عمليات لرزهنگاري و تحليل سرعت امواج  Pو( Sو نسبت سرعت آنها )Vp/Vs :در ردلرزههاي بدست آمده ميتوان در
محيطهاي زمينگرمايي زونهاي كم سرعت كه احتماالً مربوط به مخازن زمينگرمايي هستند شناسايي كرد .به عنوان مثال
نتايج عمليات لرزهنگاري در يكي از مناطق زمينگرمايي در كنيا در شكل ( )50-2نشان داده شده است (.)Simiyu, 2009

همچنين در انتهاي اين بخش نرمافزارها و نيروي انساني مورد نياز در هر مرحله از يك مطالعه لرزهنگاري با هدف اكتشافات
زمينگرمايي در جداول ( )2-21و ( )2-22آورده شده است.

شكل( -)2-50نقشه سرعت امواج لرزهاي در يكي از مناطق زمينگرمايي در كنيا
جدول ( -)2-21نرم افزارهاي مورد نياز در مطالعات لرزهنگاري

مراحل مطالعه لرزهنگاري نرمافزارهاي مورد نياز
برداشت داده

پردازش و تفسير

كاربرد

نرمافزارهاي همراه با دستگاه انتقال دادهها از دستگاه به
كامپيوتر
لرزه نگار
Vista
Promax
Petrel
Hampson russel
5- Open detect
1234-

پردازش و مدلسازي دادهها
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جدول( -)2-22نيروي انساني مورد نياز جهت انجام يك مطالعه لرزهنگاري با هدف اكتشافات زمينگرمايي.

نيروي مورد نياز و تخصص تعداد
مراحل مطالعه
1
شناسايي اوليه منطقه مورد مطالعه و طراحي زمينشناس
شبكه برداشت داده
2
كارشناس ژئوفيزيك
تكنسين برداشت داده ژئوفيزيك 3
عمليات دادهبرداري
5
كارگر
3
كارشناس ژئوفيزيك با تجربه
پردازش و تفسير
2
زمينشناس



روشهاي حرارتي

گرماي خارج شده از زمين در نواحي زمينگرمايي معموالً به صورت چشمههاي آبگرم ،فومرول و جريانهاي حرارتي از سطح
زمين است .يكي از روشهاي مهم در مراحل اكتشافات زمينگرمايي ،اندازهگيري درجه حرارت در سطح زمين اسات .در واقاع
روشهاي حرارت سنجي به طور مستقيم ميزان حرارت و دما را اندازهگيري مايكنناد و باه ايان لحااظ هايچ روش اكتشااف
ژئوفيزيكي ديگري چنين ارتباط تنگاتنگي با سيستمهاي زمينگرمايي را ندارناد ( .)1991 ،Hersir and Bjornassonدر ايان
روشها پارامتر حرارتي را ميتوان به صورت زير اندازه گيري نمود:
 درجه حرارت ( )Temperatureكه مستقيماً قابل تفسير و ترسيم است.
 شيب زمين گرمايي ( )Geothermal Gradientتغييرات درجه حرارت اندازه گيري شده در عماق را در خااك ياا در
چاههاي كم عمق حفر شده ،شامل ميشود.
 جريان حرارتي ( )Heat Flowكه از حاصل ضرب شيب و قابليت هدايت حرارتي قابل محاسبه است.
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اندازهگيري درجه حرارت به تنهايي يا شيب زمينگرمايي ،در فعاليتهاي اكتشافي زمينگرمايي محلي مستقيماً مورد توجه بوده
و اهميت دارد ،در حاليكه اندازهگيري جريان حرارتي بيشتر در بعد منطقهاي و يا جهاني مورد توجه قرار گرفته و مطارح ماي-
باشد.
روشهاي تبادل حرارتي

به طور كلي حرارت به سه روش زير تبادل مييابد:
هدايت و رسانائي ( :)Conductionانتقال حرارت از يك ماده با ارتعاش اتمها كه اغلب در حالت دائمي است.
جريان همرفتي ( :)Convectionانتقال حرارت با حركت يك توده (جامد يا مايع) يا همان گردش طبيعي آب داغ است.
تشعشع ( :)Radiationاين روش در اكتشاف زمينگرمايي نقش مهمي ندارد.
روش اول يا تبادل حرارت به صورت هدايت و رسانايي ،در انتقال حرارت پوسته زمين از بخش دروني به سطح زمين ،نقش
مهمي را ايفاء ميكند .اما مكانيسم انتقال حرارت در جريانهاي همرفتي حرارتي معموالً نسبت به هدايت حرارتي مؤثرتر بوده و
همانطور كه در شكل ( )2-51هم مالحظه ميشود جريان همرفتي حرارتي در سيستمهاي زمينگرمايي بسيار مهمتر بوده و
توجه بيشتري به اين نوع تبادل حرارتي ميشود.

شكل ( -)2-51مدل كلي سيستم هاي گرمابي با جريان همرفتي شامل يك سيستم حرارت پايين در سمت چپ و يك
سيستم حرارت باال در سمت راست ( Bjornssonو همكاران.)1990 ،
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هدايت حرارتي در انواع مختلف سنگها متفاوت است جدول ( .)2-24به طوري كه سنگهاي رسوبي (ماسه سنگ ،شيل)
نسبت به سنگهاي بلورين (گرانيت ،پريدوتيت) هدايت حرارتي پايين تري دارند .اين امر دليل وجود سيستم هاي زمينگرمايي
در حوضههاي رسوبي عميق (سيستمهاي زمينگرمايي بدون جريان همرفتي) همچون حوضههاي رسوبي پاريس در فرانسه و
يا بايجينگ در چين ميباشد .در اين گونه سيستمهاي زمينگرمايي ،رسوبات مثل روكشهاي عايق عمل ميكنند و حرارت
درون زمين در پي سنگ زير رسوبات انباشته ميشود.
جدول ( -)2-23هدايت حرارتي انواع مختلف سنگها در درجه حرارت متعارف (.)1981 ،Rybach
نوع سنگ

هدايت حرارتي
)(W/m°C

دولوميت

5/0

پريدوتيت /پيروكسنيت

4/2-5/8

گرانيت

2/5-3/8

سنگ آهك

1/7-3/3

گابرو/بازالت

1/7-2/5

ماسه سنگ

1/2-4/2

توفهاي آتشفشاني

0/8-2/1

شيل

0/6-0/8

رسوبات

0/6

جريان همرفتي در سيستمهاي زمينگرمايي بسيار مهم ميباشد .زيرا به وسيله آن حرارت توسط آب داغ به صورت سيال
متحرك به سطح زمين انتقال مييابد .دو نوع جريان همرفتي وجود دارند:
 -جريان همرفتي آزاد

جريان توسط شيب چگالي برقرار است به طوري كه افزايش حرارت و به تبع آن كاهش چگالي سيال با افزايش عمق ،سبب
ناپايداري شده كه بستگي زيادي به تراوايي پيدا ميكند .اغلب جريان بصورت سلولي بوده كه در مركز به سمت باال و در خارج
به سمت پايين جريان دارد.
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 -جريان همرفتي تحت فشار

جريان توسط يك شيب فشار خارجي برقرار است مثل فشار هيدرواستاتيك ،و كمابيش مستقل از حرارت ميباشد .اين نوع
جريان اغلب در امتداد شكافها و سيستمهاي گسله ديده ميشود .جريان سيال در سيستمهاي زمينگرمايي اغلب تركيبي از
اين دو نوع جريان همرفتي است .گاهي جريان همرفتي آزاد در بخش داخلي سيستم ،غالب است ولي جريان به سمت داخل
سيستم از نوع همرفتي تحت فشار ميباشد .بايد توجه داشت كه در سيستمهاي همرفتي ،ميزان جريان حرارت به سطح زمين
در مقايسه با سيستمهاي هدايتي بسيار بيشتر است بنابراين در اكتشافات زمينگرمايي از اهميت بيشتري برخوردار است.
انواع شيب حرارتي

در جايي كه جريان همرفتي وجود نداشته (اختالف حرارت كم بوده و تراواياي هام پاايين اسات) و حارارت ناشاي از فعاليات
راد يواكتيو هم در محل وجود ندارد ،جريان حرارتي در همه جا ثابت بوده و توزيع درجه حرارت به صورت نمودار خطي است ،به
عبارتي ديگر شيب حرارتي ثابت است .ولي به محض اينكه جريان همرفتي برقرار شود ،نمودار شيب حرارتي ديگر باه صاورت
خطي نبوده و به هم ميخورد.
در حالتي كه منطقه سطحي زمين تراوايي بااليي داشته و در حال سرد شدن باشد مثل جريان همرفتي (به سامت پاايين) آب-
هاي جوي در نواحي آتشفشاني با شكستگي فراوان ،بايستي براي بدست آوردن اطالعاتي راجع به شيب حرارتي منطقاه ،الياه
سطحي را حفاري نمود تا به منطقه با هدايت حرارتي رسيد شكل ( .)2-52در منطقه آتشفشاني -زمين سااختي باا شكساتگي
فراوان در كشور ايسلند ،منطقه با هدايت حرارتي اغلب در عمق حدود  500متري است.

شكل ( -)2-52نمودار شيب حرارتي در حضور يك اليه سطحي با تراوايي باال
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انواع روشهاي حرارت سنجي در اكتشافات زمين گرمايي
اندازهگيري حرارت سطحي زمين

اندازه گيري مستقيم درجه حرارت در عمق حدود نيم متري سطح زمين در يك شبكه و با فواصل بين نقاط اندازه گيري  5تا 10
متري انجام ميگيرد .اين روش اندازهگيري حرارت به خصوص در مواردي كه ناهنجاريها باال باشند ،همچون در مجاورت
چشمهها و گاز فشانها ،بسيار مفيد است .زيرا معموالً تصويري ساده از فعاليت حرارت سطحي زمين ارائه ميدهد .شكل (-2
 )53نمونهاي از اين نوع حرارت سنجي سطحي را در ناحيه زمينگرمايي در نيوزلند نشان ميدهد .همانطور كه در اين شكل
ديده ميشود ،يك بيهنجاري حرارتي كه در سطح زمين با چشم قابل روئيت نيست توسط حرارت سنجي قابل شناسايي است.

شكل ( -)53-2تصوير نور مرئي ( )Aو نقشه مادون قرمز ( )Bدر منطقهاي زمينگرمايي در نيوزلند

اندازهگيري درجه حرارت در اين روش معموالً توسط سه نوع تجهيزات انجام گيرد:
الف -پروبهاي دمايي ( :)Temperature Probeشكل ( )54-2يكي از انواع اين دستگاهها را نشان ميدهد .همانطور كه
مشاهده ميشود در اين روش قسمت ميلهاي دستگاه به درون زمين فرو برده ميشود و پس از چند دقيقه درجه حرارت به طور
مستقيم در بر روي صفحه ديجيتالي نمايان ميشود.
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شكل ( -)54-2پروب دمايي ()Temperature Probe

ب -دماسنجهاي مادون قرمز ( :)Infrared Thermometerشكل( )55-2يكي از انواع اين دستگاهها را نشان ميدهد .در اين
نوع دماسنجي ،ابتدا دستگاه را مقابل شي مورد نظر قرار داده و سپس دستگاه توسط جذب اشعههاي مادون قرمز ،آنها را به

درجه حرارت تبديل ميكند و دماي جسم نقطه مقابل دستگاه را نشان ميدهد.

شكل ( -)55-2دماسنج مادون قرمز ()Infrared Thermometer

ج -دوربينهاي مادون قرمز( :)Infrared Cameraشكل( )56-2يكي از انواع اين دستگاهها را نشان ميدهد .با استفاده از
دوربين مادون قرمز دستي ميتوان از نظر حرارتي با سرعت بيشتري به شناسايي نواحي مستعد و صعبالعبور نواحي زمين-
گرمايي پرداخت.

شكل ( -)56-2دوربين مادون قرمز دستي ()Hand-held Infrared Camera

اندازهگيري درجه حرارت و يا تصويربرداري مادون قرمز كه با هر كدام از دستگاههاي مذكور صورت گيرد ما را قادر ميسازد تا
جريانهاي حرارتي در يك ناحيه زمينگرمايي را شناسايي كنيم و در نتيجه شناخت ما از ساز و كار سيستم زمينگرمايي منطقه
افزايش مييابد.
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عكسبرداري از ذوب برفها

اين روش براي نمايان كردن نواحي سطحي با حرارتهاي نسبتاً باال استفاده ميشود .بدين ترتيب كه عكسهاي هوايي ناحيه
مورد نظر در فواصل زماني چند ساعت تا چند روز ،پس از بارش برف كم تا متوسط ،برداشت ميشود تا نواحي داراي ناهنجاري
حرارتي ،به دليل سرعت بيشتر ذوب برف نسبت به نواحي بدون ناهنجاري حرارتي ،متمايز و رؤيت گردند .بايد توجه داشت كه

تنها مخازن زمينگرمايي كم عمق را ميتوان به كمك اين روش شناسايي نمود .اين روش حرارت سنجي سطحي زمين،
روشي نسبتاً ارزان و سريع براي انجام مطالعات مقدماتي حرارتي در يك ناحيه بشمار ميرود .به عنوان مثال عكسبرداري از
ذوب برفها در شناسايي مقدماتي اكتشاف زمينگرمايي در كشور ايسلند معمول است شكل(  .)2-57دو ناهنجاري حرارتي بارز
شكل (  )57-2منطبق با نواحي ذوب برفها است كه در تصوير با عالمت پيكان مشخص شده است (برگرفته از ،Flovenz
.)1984

شكل ( -)2-57ذوب برف در نواحي حرارتي  Reykirدر  Fnjoskadalurدر شمال شرق ايسلند.
برداشتهاي هوايي مادون قرمز حرارتي

با به كارگيري اسكنرهاي مادون قرمز كه انرژي تشعشع يافته از سطح زمين را شناسايي و اندازه گيري ميكنند ،نواحي گرم
زمين و چشمههاي آب داغ در كشور كنيا نقشه برداري شده است ( Noble & Ojamboدر  .)1976با اين روش نواحي گرم
زمين كه قبالً ناشناخته و بكر بوده ،شناسايي گرديدند .مزيتي كه اين روش حرارت سنجي دارد يكي اينكه پراكندگي حرارت در
نواحي عظيمي از زمين را ميتوان به سرعت اندازه گيري نمود و ديگر اينكه يك تصوير آني براي مقايسه با تصاوير بعدي در
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اختيار ميگذارد .البته محدوديتهايي چون حساسيت پايين ،عدم نفوذ در عمق ،حساسيت به اختالالت تشعشع خورشيدي و اثر
پوشش گياهي در حرارتسنجي مادون قرمز وجود دارد .در واقع با استفاده از دادههاي  TIRهوابرد با رزلوشن باال (با پيكسل-
هاي كمتر از  5متر) ميتوان عوارض زمينگرمايي سطحي را با دقت باال ارزيابي كرد .همچنين ميتوان نحوه گستردگي
ناهنجاريهاي حرارتي در يك سيستم زمينگرمايي را شناسايي و نواحي مناسب جهت نمونهبرداري آب و يا احتمال وجود
چشمههاي جديد را بررسي كرد .شكل ( ،)2-58يكي از اين نوع اسكنرهاي مادون قرمز هوايي را نشان ميدهد .الزم به ذكر
است كه روشهاي حرارتسنجي هوابرد به دليل هزينه باال روشي معمول در اكتشافات زمينگرمايي نيست.

شكل ( -)58-2دوربين مادون قرمز هوابرد ()Airborne Infrared Camera
حرارت سنجي با حفر چاههاي كم عمق  20-200متري

شيب حرارتي معمول زمين به ازاي هر صد متر افزايش عمق 3 ،درجه سانتيگراد ميباشد .حاصل ضرب شيب حرارتي در هدايت
(قابليت رسانايي) حرارتي اليههاي زمين ،جريان حرارتي يا ميزان حرارتي است كه از اليههاي دروني زمين به اليههاي بيروني
متصاعد ميشود .پس در نواحي از زمين كه ميزان شيب حرارتي و جريان حرارتي بيشتر از حد معمول باشد ،مؤيد ناهنجاري
حرارتي است كه ميتواند نشانگر وجود منابع زمينگرمايي در آن ناحيه از زمين باشد .در واقع كاربرد روش حرارت سنجي با حفر
چاههاي كم عمق ،تعيين بيشترين شيب حرارتي و به تبع آن بهترين و مناسبترين محل براي حفاري چاه يا چاههاي اكتشافي
عميق و پرهزينه است.
در اين روش حرارت سنجي ،ابتدا تعدادي چاه گمانهاي (كم ژرفا) در منطقه مورد اكتشاف حفر ميكنند و پس از گذشت زماني
(معموالً دو يا سه روز) تا رسيدن تعادل حرارتي سيال در چاهها ،ميزان دما را در اعماق مختلف هر چاه به كمك يك دستگاه
دماسنج حساس اندازهگيري ميكنند و نهايتاً ميزان متوسط شيب حرارتي براي هر چاه و منحني شيب حرارتي ناحيه براي
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نتيجهگيري از اكتشاف ،تهيه و تفسير ميشود .همچنين ،محل مخازن اصلي با استفاده از منحني شيب حرارتي محاسبه شده
است.
عمق چاههاي گمانهاي كه براي اندازه گيري شيب حرارتي زمين حفر ميگردند ،معموالً بين  20تا  200متر است تا دماي چاه
تحت تأثير تغييرات دماي روزانه يا فصلي قرار نگيرد .قطر لولههاي جداري چاههاي گمانهاي حرارت سنجي  6تا  10سانتيمتر و
از جنس آهن يا پالستيك است .تعداد چاههايي كه در يك شبكه بندي مشخص و از پيش تعيين شده حفر ميشوند ،بستگي به
وسعت منطقه مورد مطالعه و هزينه در نظر گرفته شده براي اكتشاف مربوطه دارد .بدين ترتيب پس از لوله گذاري و سيمان-
كاري (براي جلوگيري از جريان سيال بين مخازن و بين سطح با مخازن) ،چاه با گل حفاري مناسب پر شده و چند روزي به
حال خود رها ميشود تا يك تعادل حرارتي در اين فاصله زماني بين سيال داخل چاه و زمين اطراف برقرار شود ،زيرا در غير اين
صورت و بالفاصله پس از انجام حفاري ،به دليل گردش گل حفاري در چاه ،قسمتهاي فوقاني چاه گرمتر و قسمتهاي
تحتاني چاه سردتر از وضعيت حرارت تعادلي چاه خواهد بود .در اين مرحله با ارسال يك دماسنج مقاومتي به داخل چاه ،ميزان
دما در عمقهاي مختلف چاه (هر  2-5متر) و با دقت تقريبي  0/01درجه سانتيگراد (و حتي  0/1درجه سانتيگراد در نواحي با
ناهنجاريهاي مناسب زمينگرمايي) اندازهگيري و ثبت ميگردد .گاهي حتي الزم است يك هفته تا چند ماه هم منتظر ماند تا
در چاههاي مورد نظر تعادل حرارتي برقرار شود و تكرار اندازهگيري حرارت درون چاهها نتايج مشابهي را در برداشته باشد.
در انتهاي اين بخش تجهيزات مورد نياز جهت انجام يك مطالعه حرارت سنجي كه صرفاً در سطح زمين انجام ميشود و از نظر
كاربردي بودن به دليل مناسب بودن هزينه عملي ميباشد در جدول ( )2-24آورده شده است .همچنين در جداول ( )25-2و
( )2-26نرمافزارها و نيروي انساني مورد نياز جهت انجام اين مطالعات حرارت سنجي سطحي ارائه شده است.
جدول ( -)2-24تجهيزات مورد نياز در مطالعات حرارتسنجي.

رديف نوع دستگاه
1
2

دامنه حرارتي

دقت دستگاه

()C

()C

پروب درجه حرارت  -50تا 300
ترمومتر
قرمز

مادون  -50تا 560
(دامنه طول موج 14-8

0/3 %
0/1 %
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ميكرومتر)
 -20تا 600
دوربين مادون قرمز (دامنه طول موج 2 % 14-8
ميكرومتر)

3

جدول ( -)2-25نرم افزارهاي مورد نياز در مطالعات حرارتسنجي.

مراحل مطالعه

نرمافزارهاي مورد نياز

برداشت داده

نرمافزارهاي همراه با دستگاه

پردازش و تفسير

SmartView

كاربرد
انتقال دادهها از دستگاه به
كامپيوتر
محاسبه مقدار تابش و
نمايش نقشه دو بعدي درجه
حرارت

جدول( -)2-26نيروي انساني مورد نياز جهت انجام يك مطالعه حرارت سنجي با هدف اكتشافات زمينگرمايي.
تعداد
1

نيروي مورد نياز و تخصص
مراحل مطالعه
زمينشناس
شناسايي اوليه منطقه مورد مطالعه و طراحي
كارشناس حرارت سنجي يا
شبكه برداشت داده
1
ژئوفيزيك
2
تكنسين برداشت داده
عمليات داده برداري
2
كارگر
1
كارشناس ژئوفيزيك با تجربه
پردازش و تفسير

 -2-2-3-2مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي
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اين دسته از مطالعات ژئوفيزيكي ،علم اندازه گيري ،ثبت و تحليل مشخصات فيزيكي اليههاي مختلف زمين درون يك چاه ياا
گمانه اكتشافي زمينگرمايي ميباشد .بدين ترتيب كه تجهيزات اندازه گيري دادهها توسط دستگاه مخصوص به درون چاه رانده
شده و به صورت پيوسته و يا نقطهاي اقدام به جمع آوري اطالعات در زمينه خصوصيات فيزيكي اليههاي زيرزميني مينمايد.
معموالً براي بررسي بهتر خصوصيات فيزيكي بخشهاي زيرزميني يك منطقه زمينگرمايي از بيش از يك نمودار استفاده مي-
شود .زيرا با بررسي اطالعات چند نمودار ،بهتر ميتوان خصوصيات فيزيكي اليهها را بررسي و تحليل نمود .خصوصيات فيزيكي
كه در روش مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي اندازه گيري شده و مورد بررسي قرار ميگيرند شامل موارد زير ميگردند:
 قطر چاه جنس سنگها وضعيت شكستگي سنگها نفوذپذيري تخلخلبه منظور انجام مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي از تجهيزات و دستگاههاي زير كمك گرفته ميشود ،شكل ( .)2-59
 سيستم محركه انتقال تجهيزات اندازه گيري به چاه مجموعه سيم ،كابلها و قرقرهها سنسورها تجهيزات ثبت و ذخيره دادهها -تجهيزات تحليل دادهها

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
120

-1

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در خصوص مطالعات اكتشافي

ويرايش اول ،دي 1393

شكل ( -)2-59تجهيزات و دستگاههاي قابل استفاده در مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي

بعضي از نمودارهايي كه در مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي منابع زمينگرمايي تهيه ميشوند عبارت هستند از:
 نمودار كاليبر نمودار نوترون – نوترون نمودار اشعه گاماي طبيعي نمودار مقاومت الكتريكيمعموالً براي تفسير بهتر داده هاي ژئوفيزيكي تحت االرضي از نمودارهاي بدست آمده از عمليات حفاري و زمين شناسي تحات
االرضي نيز استفاده ميشود .درخت فناوري مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي در شكل ( )2-60نشان داده شده است.

شكل ( -)60-2درخت فناوري مطالعات ژئوفيزيكي تحت االرضي
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 -1مقدمه
يكي از مطالعات مهم در مرحله دوم پروژه " تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين
گرمايي درايران" ،بررسي مطالعات تطبيقي ساير كشورها مي باشد .بدين ترتيب كه با بررسي نقشه راه توسعه انرژي زمين
گرمايي در كشورهاي مختلف مي توان به ايده هاي خوبي جهت توسعه اين انرژي و فناوري هاي مرتبط با آن در ايران دست
يافت.
امروزه ،كشورهاي متعددي در جهان وجود دارند كه از مزاياي انرژي زمين گرمايي بهره مند مي شوند .بدون شك ،سطح
فناوري در كشورهاي مختلف ،متفاوت مي باشد .بنابراين ،به منظور بررسي نقشه راه كشورها ،آنها به سه دسته توسعه يافته ،در
حال توسعه و كشورهاي هم جوار تقسيم بندي شدند .سپس از هر دسته چند كشور به عنوان نمونه انتخاب شده و اسناد توسعه
بهره برداري از انرژي زمين گرمايي در آنها مورد بررسي قرار گرفتند .بدين ترتيب كه از بين كشورهاي توسعه يافته ،كشورهاي
امريكا ،استراليا ،ژاپن و ايتاليا بررسي شدند .از ميان كشورهاي در حال توسعه ،فيليپين ،مكزيك و چين مورد مطالعه قرار گرفتند
و از بين كشورهاي منطقه نيز نقشه راه توسعه انرژي زمين گرمايي در كشورهاي تركيه و عربستان مورد بحث و بررسي قرار
گرفتند.
به پيشنهاد اع ضاي محترم كميته راهبري پروژه ،مقرر گرديد كه نقشه راه توسعه بهره برداري از انرژي زمين گرمايي در
كشورهاي ايسلند و استراليا نيز مورد بررسي دقيق قرار گيرند .هر يك از كشورهاي ياد شده از ديدگاه انرژي زمين گرمايي
داراي ويژگي خاصي مي باشند .بدين ترتيب كه كشور ايسلند يكي از پيشگامان بهره برداري از منابع انرژي زمين گرمايي در
جهان مي باشد .طبق جستجوهاي اينترنتي بعمل آمده مشخص گرديد كه استراليا ،تنها كشوري است كه داراي نقشه راه توسعه
فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي بوده و آنرا در اينترنت نيز منتشر نموده است.

 -2بررسي نقشه راه ساير كشورها
در اين بخش از گزارش ،نقشه راههاي توسعه بهره برداري از انرژي زمين گرمايي در كشورهاي ياد شده مورد بحث و بررسي
قرار مي گيرد .به منظور آشنايي بيشتر خواننده محترم ،نخست ،اطالعات عمومي در خصوص هر يك از كشورهاي مورد بررسي
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ارائه گرديده و سپس ،نقش انرژي زمين گرمايي در سبد انرژي آن مورد مطالعه قرار گرفته و نهايتاً نقشه راه توسعه انرژي زمين
گرمايي در كشور مورد نظر به طور كامل مورد بحث قرار مي گيرد.
نكته مهم آن كه ،اطالعات بدست آمده در خصوص نقشه راه توسعه منابع انرژي زمين گرمايي در كشورهاي فوق الذكر ،بر
اساس جستجوهاي اينترنتي بدست آمده است .لذا ،ممكن است با وجود تالش هاي گروه كارشناسان پروژه ،حجم داده هاي
بدست آمده قابل توجه نباشد كه بديهي است اين موضوع از حيطه اختيارات نامبردگان خارج بوده است .بالطبع ،نتايج بدست
آمده بر اساس اطالعات دريافتي از اينترنت ،ارائه خواهد شد.
بر اساس جستجوهاي انجام گرفته ،فهرست كشورهاي داراي نقشه راه تهيه شده است( ،جدول  .)1-2همانگونه كه مالحضه
مي گردد كشور هاي مختلف مورد بررسي داراي نقشه راه هاي مختلفي به لحاظ بازه زماني برنامه مي باشند به گونه اي كه
ممكن است اين نقشه راه ها كوتاه مدت (ارمنستان ،اتيوپي و ايسلند) متوسط مدت (استراليا ،آلمان ،اسپانيا و )..و بلند مدت
(سوئيس) باشند .بنظر مي رسد برنامه ريزي ها بر اساس نياز كشور ها و پتانسيل زمين گرمايي موجود صورت گرفته است و بر
اساس همين موضوع مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه نقشه راه انرژي زمين گرمايي هر كشور مختص به آن كشور مي باشد و
قابل تعميم به ساير كشور ها نمي باشد .در برخي از كشورها مانند امريكا براي هر ايالت كه داراي پتانسيل زمين گرمايي باشد،
يك نقشه راه مجزا در نظر گرفته شده است.
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جدول ( -)2-1فهرست كشورهاي داراي نقشه راه بلند مدت توسعه انرژي زمين گرمايي
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 -2-1امريكا
 -2-1-1اطالعات كلي
-موقعيت مكاني

اياالت متحده امريكا در نيمكره غربي زمين و در شمال قاره آمريكا واقع است .اين كشور از  ۴۸ايالت همجوار ،و دو ايالت مجزا
(شبه جزيره آالسكا در شمال شرق قاره آمريكا و مجمعالجزاير هاوايي در اقيانوس آرام تشكيل شدهاست) .همچنين در دو منطقه
حوزه درياي كارائيب ،و نيز بخشهايي از اقيانوس آرام ،جزاير كوچك و پراكندهاي وجود دارند كه قلمرو آمريكا محسوب
ميشوند .آالسكا بزرگترين ايالت و رودآيلند كوچكترين ايالت در آمريكا ميباشند.
-وسعت

از نظر كل وسعت آب و خاک ،آمريكا بعد از روسيه و كانادا ،سومين كشور پهناور جهان است .به طور تقريبي ،كشور آمريكا،
شش برابر بزرگتر از ايران است .كشور اياالت متحده آمريكا در مجموع  9/۸26/630كيلومتر مربع وسعت دارد .كه البته ۴۷0
هزار كيلومتر آنرا جزاير پراكنده و تحت قلمرو آمريكا در اقيانوس آرام و درياي كارائيب تشكيل ميدهند.
-جمعيت

جمعيت اياالت متحده آمريكا بر پايه برآورد سال  2011اداره آمار اياالت متحده آمريكا در حدود  31۴/۷2۴/000نفر تخمين زده
شده است

 -2-1-2بررسي نقشه راه

كشور امريكا در حال حاضر با توليد  33۸9مگاوات برق از منابع زمين گرمايي ،به عنوان بزرگترين توليدكننده برق از اين منابع،
مطرح مي باشد و سهم منابع زمين گرمايي حدود  0/3درصد از كل ظرفيت برق توليدي اين كشور مي باشد.
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استفاده از منابع زمين گرمايي در كشور امريكا از ديرباز تا به امروز مورد توجه بوده است و با پيشرفت فن آوري هاي مرتبط،
امكان استفاده از اين منابع عظيم جهت توليد برق و كاربردهاي ديگر آن ميسر شده است .در ادامه تاريخچه مختصري از
استفاده از اين منابع در كشور امريكا مورد بررسي قرار مي گيرد.
شواهد باستان شناسي نشان مي دهد كه اولين استفاده انسان از منابع زمين گرمايي در شمال امريكا مربوط به  10هزار سال
قبل مي باشد كه از چشمه هاي آبگرم به عنوان پاک كننده استفاده شده است همچنين مواد معدني كه در اطراف اين چشمه ها
تشكيل شده نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
اولين استفاده از گلخانه هاي تجاري كه توسط انرژي زمين گرمايي اداره مي شدند در آيداهو و در سال  1926مورد استفاده قرار
گرفته است .اولين نيروگاه مولد برق زمين گرمايي در سال  1960مورد بهره برداري قرار گرفته است .همچنين از سال 2013
پروژه هاي  EGSدر كشور امريكا به طور عمده مورد توجه قرار گرفتند و سرمايه گذاري وسيعي در اين زمينه صورت گرفته
است .در حال حاضر محققان در حال توسعه فن آوري هايي هستند كه تا عمق  10مايلي زير سطح زمين توانايي پي جويي
انرژي زمين گرمايي را دارند.(Lund,2005) ،

قبل از انجام مطالعات تكميلي در سراسر كشور امريكا اين منابع شناسايي شده و اولويت بندي بر اساس پارامتر هاي موجود
انجام پذيرفته است ،شكل (.)2-1
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شكل ( -)1-2نقشه پراكندگي درجه حرارت بر اساس عمق در كشور امريكا
اياالت متحده امريكا در حال حاضر به عنوان كشور پيشتاز در زمينه استفاده از منابع زمين گرمايي مي باشد .باشد (Bertani,

) .2010در حال حاظر  5۸پروژه به منظور توسعه استفاده از منابع زمين گرمايي در كشور امريكا در دست اجرا مي باشد كه با
اتمام اين پروژه ها ظرفيت برق توليدي از اين منابع را تا  2250مگاوات بيشتر مي كند.
صنعت انرژي زمين گرمايي امريكا داراي رشد  5درصدي تا پايان سال  2012مي باشد .گرچه اين رشد نسبتا كم مي باشد اما
داراي پيشرفت هاي محسوسي است .در طول سال  2012ميزان ظرفيت انرژي زمين گرمايي اضافه شده  1۴۷/05مگاوات بده
است و كل ظرفيت توليد برق از منابه زمين گرمايي را به  3390مگاوات تا پايان اين سال رسانده است .از بين ايالت هاي
امريكا ايالت كاليفرنيا بيشترين سهم را در توليد برق از انرژي زمين گرمايي دارد .در شكل ( )2-2ميادين زمين گرمايي موجود
در اين ايالت نشان داده شده است.
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شكل ( -)2-2ميادين زمين گرمايي در ايالت كاليفرنيا

استفاده از منابع زمين گرمايي به منظور توليد برق در گذشته به دليل نداشتن توجيه اقتصادي (قيمت نسبتا پايين سوخت هاي
فسيلي) و هزينه زياد توليد برق از منابع زمين گرمايي بسيار كمتر بوده است اما در سالهاي اخير اين شرايط تغيير كرده است،
) .(Augustine, 2003داليل اصلي آن باال رفتن قيمت نفت و پيشرفت فن آوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در كشور
امريكا مي باشد .به طوري كه هم اكنون امكان توليد برق از منابع با درجه حرارت كمتر نيز فراهم شده است( .به عنوان مثال در
منطقه  )Chenaعالوه بر موارد ذكر شده ،سياست هاي ايالتي و در اولويت قرار دادن منابع تجديد پذير و همچنين انگيزه هاي
مالياتي نيز نقش مهمي در توجه به منابع زمين گرمايي در كنار ساير انرژي هاي تجديد پذير دارند.
سياست هاي دولت در اجراي نقشه راه زمين گرمايي در كشور امريكا شامل موارد ذيل مي باشد:
 تالش به منظور تقويت همكاري بين سازمان هاي ايالتي و فدرالي در زمينه هاي مختلف جهت توسعه منابع زمينگرمايي
 بررسي سريع پروژه هاي پيشنهادي زمين گرمايي و اطمينان از مراحل اجرايي آن كمك به اجرا و انجام اقدامات ضروري در پيشبرد و ارزيابي عملكرد تسهيل فرآيند مجوز هاي الزم براي اكتشاف و بهره برداري از اين منابع كاهش هزينه ها و خطرات مالي براي توسعه دهندگان انرژي زمين گرمايي-هدف از اجراي نقشه راه زمين گرمايي در اياالت متحده امريكا

نقشه راه زمين گرمايي در كشور امريكا بر اساس اهداف از قبل تعيين شده اي تدوين شده است كه با اجراي آن ،اهداف مورد
نظر محقق مي گردد.
اولين گام و اولين هدف از ارائه نقشه راه داشتن يك فلوچارت مشخص مي باشد كه بر اساس آن سياست گذاري انجام گيرد.
هدف دوم يا مرحله دوم بررسي فلوچارت توسط سهامداران ،مديران و ..و بحث و ارئه راهكار هاي الزم توسط مسئولين و
شناسايي مسائل بالقوه در اين زمينه مي باشد.
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هدف نهايي تهيه نقشه راه زمين گرماي در كشور امريكا بهينه سازي و تسهيل فرآيندهاي مجوز كار ،كاهش خطر مالي براي
سرمايه گذاران و سرعت بخشيدن به توسعه انرژي زمين گرمايي است.
در اياالت متحده امريكا به منظور بهره وري از اين منابع ،يك تقسيم بندي در كشور انجام شده است كه بر اساس آن نقشه راه
تنظيم مي گردد .اين تقسيم بندي ها بر اساس پتانسيل موجود در مناطق مختلف صورت مي گيرد به طوري كه در سال 2013
يك نقشه راه براي  ۸ايالت آالسكا ،كاليفرنيا ،هاوايي ،آيداهو ،مونتانا ،نوادا ،اورگان و يوتامي تنظيم كرده است كه جديدترين
نقشه راه براي منابع زمين گرمايي اين كشور مي باشد .همانطور كه مالحضه مي گردد نقشه راه مناطق مختلف ممكن است با
هم متفاوت باشند و بر اساس پارامترهايي تعريف مي شود كه مختص به آن منطقه مي باشد .(Phillips, 2013) ،براي اين
منظور ابتدا مطالعات اوليه صورت گرفته و دماي مخازن زمين گرمايي در مناطق مختلف تعيين شده است ،شكل (.)3-2

شكل ( -)2-3موقعيت منابع زمين گرمايي در امريكا و تفكيك آنها بر اساس دماي مخزن

نهايتا يك سند توسعه براي انرژي زمين گرمايي تهيه مي شود كه مخاطبان اصلي آن سازمان ها ،پيمانكاران ،توسعه دهندگان،
سرمايه گذاران ،سياست گذاران ،مربيان و تمام عالقمندان مي باشند.
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-اهداف سند

در سند توسعه انرژي زمين گرمايي در امريكا ،اهدافي مد نظر قرار گرفته شده است كه برخي از مهمترين آنها به شرح زير مي
باشد.
 -1افزايش شفافيت و درک الزم براي همه ذينفعان درگير و تسهيل ارتباط بين سازمان هاي مختلف
 -2آموزش افراد جديد در زمينه هاي مختلف
 -3ارائه مدل هاي توسعه انرژي زمين گرمايي براي هر يك از ايالتهاي كشور
 -۴به روزرساني اسناد و نقشه راه از طريق راه هاي نظارتي
 -5همكاري با صنايع ديگر از جمله نفت و گاز و معادن و استفاده از اطالعات آنها
-فازهاي مختلف نقشه راه انرژي زمين گرمايي

 شناسايي منابع و اكتشاف مطالعات تكميلي حفاري هاي اكتشافي توسعه و تامين منابع مالي ساخت نيروگاه -2-2استراليا
 -2-2-1اطالعات كلي
-وسعت
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استراليا كشوري توسعه يافته در نيمكره جنوبي است .اين كشور با  ۷/6۸6/۸50كيلومتر مربع وسعت ،ششمين كشور پهناور دنيا
و  ۴/6برابر ايران است .اين كشور داراي مرز خاكي با كشور ديگري نيست و دور آن را از شرق ،اقيانوس آرام ،از جنوب اقيانوس
منجمد جنوبي ،از غرب اقيانوس هند و از شمال چندين دريا و خليج در بر گرفتهاست .استراليا همچنين سرزمين اصلي قاره
اقيانوسيه به شمار ميآيد.
-جمعيت

جمعيت اين كشور در حدود  23/130/000ميليون نفر مي باشد .بيشتر جمعيت استراليا در بخش هاي حاشيه اي و ساحلي آن
قرار گرفته است و بخش هاي مركزي آن خالي از سكنه مي باشد.
  -2-2-2بررسي نقشه راه

 استراليا داراي منابع انرژي زمين گرمايي فراواني است كه به طور گسترده اي در اين كشور ،پراكنده شده اند (شكل  )۴-2و ب ه
كمك آنها مي توان برق توليد كرد و يا از انرژي حرارتي آنها به طور مستقيم استفاده نمود.(Habermehl, 2002) ،

 در دهه هاي اخير دولت استراليا توجه خاصي به سرمايه گذاري در زمينه استفاده از منابع زمين گرمايي داشته است به طوري كه
از سال  1990تاكنون ،دولت و بخش خصوصي در استراليا ،حدود يك ميليارد دالر جهت شناسايي و بهره برداري از منابع انرژي
زمين گرمايي در اين كشور هزينه كرده اند.
 در  12سال اخير بين سالهاي  2002تا  201۴تعداد طرح هاي بهره برداري از انرژي زمين گرمايي  ۸3برابر شده است .اين امر
حاكي از اهميت اين منابع در استراليا مي باشد.
 در حال حاضر ،به دليل هزينه باالي برق يا حرارت توليد شده از منابع انرژي زمين گرمايي ،در بازار نيز تقاضاي زيادي براي آن
وجود ندارد اما اهميت انرژي هاي تجديد پذير و همچنين كاهش منابع سوخت فسيلي باعث شده است كه اين سرمايه گ ذاري
ها در اين بخش صورت پذيرد.
 بر اساس جستجوهاي صورت گرفته كشور استراليا تنها كشوري است كه داراي نقشه راه تكنولوژي زمين گرمايي مي باشد ك ه
در ادامه و در بند  3گزارش شرح داده شده است.
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 شكل ( -)2-4نقشه پراكندگي درجه حرارت در عمق  5كيلومتري كشور استراليا


 بر اساس فعاليت هاي صورت پذيرفته مشخص گرديد كه مهم ترين مانع بر سر راه توسعه انرژي زمين گرمايي در استراليا ،عدم
وجود فناوري پيشرفته (بويژه حفاري) و همچنين هزينه بس يار زي اد اج راي پ روژه ه ا م ي باش د.(Blankenship, 2007) ،

دانشمندان ساير كشورها در حال تحقيق و بررسي در خصوص عمليات حفاري و توليد برق از منابع حرارت پ ايين هس تند ك ه
بدون شك مي توان از آنها جهت توسعه انرژي زمين گرمايي در استراليا نيز كمك گرفت .در خصوص عمليات حفاري ،استراليا
با كشور امريكا داراي همكاري و انتقال تكنولوژي مي باشد .همچنين در زمينه توليد برق از منابع حرارت پايين با كشور آلم ان
همكاري مي نمايد.
 براي نيل به هدف نقشه راه ،مي بايست تحقيق و توسعه و تجاري سازي در خصوص صنايع مرتبط مانند صنايع معدني ،نفت و
گاز و صنايع پتروشيمي نيز صورت پذيرد.
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 سياستگزاران استراليايي به اين نتيجه رسيدند كه در مقوله هايي نظير برآورد دماي مخزن و همچنين حذف رسوبات و پوسته ها
از تجهيزات نيروگاهي و كاربرد مستقيم ،بهتر است كه از كارشناسان مجرب بين المللي استفاده كنند.
 به دليل ريسك باالي عمليات حفاري در استراليا و همچنين دبي كم سيال خروجي از چاهها ،برق توليد شده و يا حرارت بدست
آمده از منابع زمين گرمايي بسيار گران است .عوامل فوق الذكر ،مهم ترين موانع فني بر سر راه توسعه انرژي زمين گرمايي در
استراليا هستند و هزينه حفر چاههاي زمين گرمايي در استراليا نسبت به عمليات مشابه در امريكا بسيار زياد است.
 برآورد ها نشان مي دهد كه در سال  ،201۴هزينه برق توليدي از انرژي زمين گرمايي در استراليا قابل رقابت با ساير منابع
انرژي نمي باشد و اين روند تا سال  2020نيز ادامه خواهد داشت .طبق برآوردها ،در سال  2030و با در نظر گرفتن مالحظات
زيست محيطي ،حرارت توليد شده از منابع زمين گرمايي با حرارت بدست آمده از منابع فسيلي قابل رقابت خواهد بود،
).(ARENA, 2012

 در سال  ،2030موارد زير ،مهم ترين بازار هدف براي كاربرد انرژي زمين گرمايي در استراليا خواهند بود:
  -1مناطق دورافتاده اي فاقد شبكه سراسري برق
  -2نيروگاههاي بزرگ توليد برق و يا طرح هاي بزرگ كاربرد مستقيم

 مهم ترين هدف از تهيه نقشه راه تبديل انرژي زمين گرمايي به يكي از منابع اصلي توليد برق كشور استراليا در سال  2030مي
باشد و بر همين اساس مناطق مختلفي جهت اكتشاف منابع زمين گرمايي مد نظر قرار گرفته اند ،شكل ( .)2-5در نقشه راه
تبعين شده براي اكتشاف و توسعه منابع زمين گرمايي در كشور استراليا اهداف زير مد نظر است:
شناسايي منابع زمين گرمايي موجود -بكارگيري تكنيك هاي اكتشافي پيشرفته
 -حفاري و تكنيك هاي مشابه ( لوله گذاري)
 -مدل سازي مخزن ،ارزيابي و مديرت مخزن
 -بهره گيري از ساير كاربرد هاي انرژي زمين گرمايي ( كابرد مستقيم)
 -بهبود بهره وري حرارتي از ايستگاه هاي زمين گرمايي با تكنولوژي هاي پيشرفته ،به ويژه در مورد منابع حرارت پايين
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 -ادغام تكنولوژي مربوط به صنايع مختلف در زمينه زمين گرمايي
 -گسترش تكنولوژي هاي در حال ظهور و تحقيق در مورد گپ هاي موجود
 -مقايسه جايگاه تكنولوژي زمين گرمايي در استراليا و سراسر جهان و ارزيابي تحقيقات و قابليت هاي موجود در استراليا


 شكل ( -)2-5مناطق تحت اكتشاف منابع زمين گرمايي در استراليا


 به منظور توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور استراليا در بين سالهاي  200۷تا  2013يك برنامه مدون اجرا شده است كه
مراحل مختلف آن در جدول ( )2-2مشخص است .در بررسي هاي صورت گرفته در مورد نقشه راه زمين گرمايي و تكنولوژي
اكتشاف و توسعه منابع زمين گرمايي كشورهاي مختلف ،استراليا جزو محدود كشورهايي مي باشد كه دسترسي به اطالعات و
فعاليت هاي صورت گرفته در اين زمينه تقريباً امكان پذير بوده است.
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جدول ( -)2-2بازه زماني توسعه انرژي زمين گرمايي در استراليا بين سالهاي  2007تا 2013
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 -2-3ايتاليا
 -2-3-1اطالعات كلي
-وسعت

كشور ايتاليا در جنوب قاره اروپا واقع شده است .مساحت كل آن  301/323كيلومتر مربع (تقريباً يك پنجم ايران) است كه از آن
 29۴/029كيلومتر مربع خشكي و  ۷210كيلومتر مربع آب است.
-جمعيت

جمعيت اين كشور بيش از  60ميليون نفر است .ايتاليا پنجمين كشور پرجمعيت اروپ ا و بيس ت و س ومين كش ور پرجمعي ت
دنياست.


 -2-3-2بررسي نقشه راه

 كشور ايتاليا در حال حاضر  901مگاوات برق از منابع زمين گرمايي توليد مي كند كه حدود  0/۷درصد از كل ظرفيت برق
توليدي اين كشور مي باشد.
 ايتاليا اولين كشور در دنياست كه در زمينه توليد برق از انرژي زمين گرمايي اقدام كرده اس ت و داراي س ابقه ط والني در اي ن
زمينه مي باشد .اين كشور داراي سابقه بيش از  100سال توليد برق زمين گرمايي را دارا مي باشد .اولين نيروگاه زمين گرم ايي
جهان در كشور ايتاليا در سال  190۴مورد آزمايش قرار گرفته و از برق توليد شده آن جهت تأمين روشنايي استفاده شده اس ت،
شكل ( .)2-6اين روند ادامه داشته و در سال  1911اولين نيروگاه تجاري زم ين گرم ايي در كش ور ايتالي ا س اخته ش د .س اير
كشورهاي دنيا با فاصله زماني زيادي نسبت به كشور ايتاليا مطالعات خود را در زمينه احداث نيروگاه شروع كرده اند و ت ا پاي ان
سال  195۸فقط اين كشور در دنيا توليد برق صنعتي را از منابع زمين گرمايي داشته است.(Enrico, 2000) ،
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 شكل ( -)2-6تصوير اولين نيروگاه زمين گرمايي در ايتاليا

 كشور هاي عضو اتحاديه اروپا به منظور كاهش وابستگي به واردات ،تنوع منابع انرژي و كاهش گازه اي گلخان ه اي ،فعالي ت
هاي گسترده اي را در چارچوب برنامه كميسيون اروپا (كه در سال  2009تصويب شده است) انج ام داده ان د .ب ر اس اس اي ن
قوانين اتحاديه اروپا تا پاي ان س ال  2020ح دود  20درص د از من ابع ان رژي خ ود را از ان رژي ه اي ن و بدس ت م ي آورن د،
) .(Cappetti,2010به منظور نيل به اين هدف انگيزه هاي زيادي را در زمينه بهره برداري از منابع تجديد پ ذير ايج اد ك رده
است .برنامه ريزي ها در ايتاليا براي سه سال اخير ( 2013تا  )2015اضافه كردن ساليانه  35مگاوات به ظرفيت برق توليدي از
منابع زمين گرمايي مي باشد .(Montemaggi, 2013) ،در جداول ( )2-3و ( )2-۴موارد اس تفاده از ان رژي زم ين گرم ايي و
اهداف مورد نظر تا سال  2020مشخص شده است.
 در حال حاضر  35نيروگاه فعال زمين گرمايي در اين كشور موجود مي باشد كه توان توليد برق آنها در مجموع بيش از 900
مگاوات مي باشد.
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جدول ( -)2-3موارد استفاده از انرژي زمين گرمايي در ايتاليا

جدول ( -)4-2اهداف مورد نظر براي استفاده از زمين گرمايي تا سال  2020در ايتاليا
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 در زمينه خوردگي لوله ها در مناطق عميق چاه ها و همچنين توربين ها تحقيقات زيادي در اين كشور صورت گرفته است و به
تكنولوژي هاي الزم جهت مقابله با آن دست يافته اند.
 -2-4ژاپن
 -2-4-1اطالعات كلي
-وسعت

 وسعت كشور ژاپن در حدود  3۸۷/000كيلومتر مربع مي باشد( ،چيزي كمتر از ايالت كاليفرنيا در آمريكا) .ژاپن كش وري اس ت
كامالً محصور شده در آب كه از طريق مرز آبي با كشورهاي چين ،كره جنوبي و كره شمالي و روسيه همسايه است در حقيقت
اين كشور شرقيترين كشور جهان مي باشد .مجمع الجزاير ژاپن از چيزي بيش از  6۸00جزيره تشكيل شدهاست .بيشتر اي ن
جزاير بسيار كوچكند و تنها  3۴0جزيره بيش از يك كيلومتر مربع وسعت دارند 9۸٪ .مساحت ژاپن از چهار جزيره به نامه اي
هوكايدو ،هونشو ،شيكوكو و كيوشو تشكيل شدهاست.
 از نظر زمينشناسي مجمع الجزاير ژاپن حاصل برخورد تدريجي صفحات تشكيل دهنده پوسته زمين ،فعاليتهاي آتشفشاني و
تغييرات حاصل از خطوط ساحلي اقيانوسي است ٪6۸ .مساحت كشور ژاپن كوهستاني است .بلندترين قل ه كوهس تاني ژاپ ن
فوجي نام دارد كه ارتفاع آن به  3۷۷6متر ميرسد .يك دهم كل آتشفشانهاي جهان در ژاپن قرار دارند و ب ه هم ين دلي ل از
زلزله خيزترين مناطق جهان به شمار ميآيد .اين كشور به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود داراي  10رودخانه بزرگ و 12
درياچه است .كشور ژاپن به لحاظ منابع طبيعي ،مواد معدني و ثروتهاي زميني و زيرزمين ي از فقيرت رين كش ورهاي جه ان
بهشمار ميآيد.
  -جمعيت

 جمعيت اين كشور اپن در حدود  12۸ميليون نفر مي باشد كه دهمين كشور پرجمعيت جهان به شمار مي رود.
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 -2-4-2بررسي نقشه راه

 كشور ژاپن در حال حاضر  53۷مگاوات برق از منابع زمين گرمايي توليد مي كند كه حدود  0/1درصد از كل ظرفيت برق
توليدي اين كشور مي باشد.


در سال  2009سهم انرژي هاي نو (باد ،خورشيد و زمين گرمايي) در توليد انرژي بسيار كم و در حدود  0/۸درصد مي باشد،
شكل ( .)2-۷برنامه توسعه انرژي زمين گرمايي در ژاپن به گونه اي است كه تا سال  2030ظرفيت توليد برق از اين منابع تا ۷
برابر بيشتر و معادل  3۸۸0مگاوات خواهد شد همچنين برنامه ريزي هاي صورت گرفته در كشور ژاپن به گونه اي است كه تا
سال  2050ميزان برق توليدي از منابع زمين گرمايي در كشور ژاپن معادل  10درصد از كل برق توليدي كشور باشد ،شكل (2-
.)۸






شكل ( -)2-7سهم هر يك از منابع در توليد انرژي در كشور ژاپن در سال 2009
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شكل ( -)2-8پيش بيني سبد انرژي (توليد برق) ژاپن در سال 2050

كشور ژاپن به دليل فعاليت هاي آتشفشاني شديد و وجود  120آتشفشان فعال داراي منابع عظيم زمين گرمايي مي باش د .در
نتيجه مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه بيشتر منابع زمين گرمايي در ژاپن آتشفشاني و حرارت باال مي باشند ،ش كل (.)2-9
به طور كلي از نظر پتانسيل منابع زمين گرمايي ،ژاپن سومين كشور دنيا مي باشد .برآوردهاي صورت گرفته نشان ميدهد ك ه
كل پتانسيل برق توليدي از منابع زمين گرمايي ژاپن ،تاعمق  3كيلومتري حدود  20/000مگاوات مي باشد.
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شكل ( -)2-9پراكندگي منابع زمين گرمايي در ژاپن

 تاريخچه استفاده از منابع زمين گرمايي به منظور توليد برق در كشور ژاپن اولين بار در سال  1925بوده است و ت ا ب ه ام روز
ادامه دارد .در حال حاضر  21واحد توليد برق در  1۸سايت زمين گرمايي در شمال كشور ژاپن به طور فعال قرار دارند ،ش كل
(.)2-10
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 شكل ( -)2-10موقعيت نيروگاههاي زمين گرمايي در ژاپن



در كشور ژاپن با استفاده از سيكل هاي دومداره از چشمه هاي آبداغ نيز براي توليد برق استفاده مي شود( Welch, ،

) .2011برآورد ها نشان مي دهد اين كشور توان توليد  ۷23مگاوات را از اين چشمه ها بدون هزينه حفاري را دارد .در حال
حاضر برنامه ريزي هاي الزم براي استفاده از اين چشمه ها به منظور توليد برق صورت گرفت ه اس ت و ب ا توج ه ب ه هزين ه
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كمتري كه ناشي از حذف هزينه هاي حفاري مي باشد ،اين روش بيشتر م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت(Yanagisawa, ،
).2013



برنامه ريزي ها براي استفاده از انرژي هاي نو در كشور ژاپن پس از زلزله فوكوشيما مورد بازنگري قرار گرفته است .با

توجه به وجود منابع زمين گرمايي در كشور ژاپن ،استفاده گسترده از اين منابع انرژي هم م ورد توج ه بيش تر ق رار گرفت ه و
تصميم گيري هايي توسط دولت به منظور استفاده از اي ن من ابع ص ورت گرفت ه اس ت .(Yanagisawa, 2013) ،از جمل ه
مهمترين اين فعاليت ها به شرح زير مي باشد:
 اختصاص مجدد يارانه دولت كه قبال حذف شده بود.
 حذف محدوديت هاي توسعه منابع زمين گرمايي و حفاري در پارک هاي ملي (قبال استفاده از منابع زمين گرمايي كه
در پارک هاي ملي قرار داشتند ممنوع بوده و با توجه به اينكه  ۸0درصد منابع ژاپن دراين مناطق قرار دارند اين
محدوديت ها رفع شده و وزارت محيط زيست حفاظت از چشمه ها را بر عهده گرفته است )
 ساخت آزمايشگا ههاي جديد زمين گرمايي در مناطق مختلف
 كاهش قيمت استفاده از اين انرژي براي مردم



-2-4-3تكنولوژي مربوط به زمين گرمايي در كشور ژاپن



فن آوري هاي الزم به منظور استفاده و گسترش منابع زمين گرمايي در كشور ژاپن به خوبي توس عه يافت ه اس ت .در

بسياري از ا ين موارد ژاپن به عنوان كشور پيشرو مي باشد و يا جز كشور هاي پيشرفته در زمينه فن آوري زم ين گرم ايي م ي
باشد.


تكنيك هاي مربوط به حفاري در منابع ژئوترمال در اين كشور به خوبي توسعه يافته و در باالتربن س طح خ ود ق رار

دارد .همچنين در زمينه توربين هاي توليد برق ژاپن از جمله مهمترين كشور هاي توليد كننده مي باشد و بيشترين صادرات اين
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فن آوري در دنيا در اختيار ژاپن قرار دارد به طوري كه برخي منابع از در اختيار داشتن  ۷5درصدي بازار توربين هاي جهاني خبر
مي دهند .در زمينه توربين هاي نسل جديد هم كشور پيشرو در جهان مي باشد.

  -2-5چين
  -2-5-1اطالعات كلي
 -وسعت

 چين با نام رسمي جمهوري خلق چين با حدود  9/6ميليون كيلومتر مربع سومين كشور وسيع دنيا و دومين كشور بزرگ دني ا از
نظر وسعت خاكي (بدون احتساب آبهاي داخلي) است .اين كشور از  22استان تشكيل شدهاست.
  -جمعيت

 جمهوري خلق چين ،پرجمعيتترين كشور دنيا با بيش از  1/3ميليارد نفر سكنه است .اين كشور كه در شرق قاره آسيا واقع شده
است.

  -2-5-2بررسي نقشه راه

 كشور چين در هر دو سال معادل تمام برق توليدى كشور انگليس ،به ظرفيت انرژى خود اضافه مي كند اما باز هم آن قدر سريع
نيست كه سيركننده عطش انرژى اين كشور ،با وجود كارخانجات رو به افزايش توليد فوالد ،ماشين و سيمان باشد.
كشور چ ين توانس ته اس ت ب يش از انتظ ارات و پ يش بين ي ه ا ،تكي ه خ ود را ب ر مص رف س وخت ه اي فس يلي ك اهش
دهد .اين كشور همچنين توانسته رشد تقاضا ب راي مص رف ب رق را ب ه ح دود نص ف ك اهش ده د .مي انگين رش د مص رف
سوخت هاي فس يلي در چ ين پ س از س ال ه ا اف زايش ،ه م اكن ون در ح ال ك اهش اس ت .چ ين ه م اكن ون در زمين ه
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اس تفاده از ان رژي ه اي تجديدپ ذير در راس كش ورهاي جه ان ق رار داد .اي ن كش ور گ ام ه اي آرم اني را ب راي اض افه
كردن منابع جديد انرژي هاي تجديد پذير در پيش گرفته است.
براساس آمارهاي موجود ،ميزان توليد برق از انرژي باد در چين بين سال هاي  2005تا  2012م يالدي 50 ،براب ر ش ده اس ت.
همچنين ميزان توليد برق از انرژي باد در چين در سال  2012نسبت به سال  2011ميالدي  36درصد افزايش يافت ه اس ت .در
همين مدت توليد برق از انرژي خورشيدي نيز در چين  ۷5درصد افزايش يافته است.چين در سال  2012ميالدي  65/1ميلي ارد
دالر در طرح هاي انرژي تجديدپذير سرمايه گذاري كرده است .اين رقم نسبت به سال قبل از آن ( )2011نشان دهنده رشد 20
درصدي است اين حجم از سرمايه گذاري ،بيشترين ،در سطح جهان است و حدود  30درصد از كل سرمايه گذاري ه اي س ال
گذشته كشورهاي گروه 20( 20

كشور بزرگ صنعتي جهان ) را در انرژي هاي پاک تشكيل مي دهد.

در مقوله زمين گرمايي به علت كم بودن منابع حرارت باال در اين كشور توليد برق بسيار اندک مي باشد و در مراحل اولي ه خ ود
قرار دارد اما به نظر مي رسد در آينده با روش هاي مختلف توليد برق از منابع زمين گرمايي ،كشور چين در رده كشور هاي فعال
در اين زمينه قرار گيرد .ميزان توليد برق از انرژي زمين گرمايي در اين كشور در حال حاضر فقط  2۷مگاوات مي باشد كه بس يار
ناچيز است .در زمينه كاربرد مستقيم از منابع زمين گرمايي فعاليت هاي گسترده اي انجام پذيرفته است.
-منابع زمين گرمايي در كشور چين

 منابع مختلف زمين گرمايي در اين كشور شناسايي شده است .پراكندگي اين منابع در كشور چين به طور عم ده در بخ ش ه اي
شرقي و جنوب غربي اين كشور مي باشد .منابع زمين گرمايي در اين كشور بيشتر ح رارت پ ايين و متوس ط م ي باش ند .من ابع
حرارت باال در نزديكي تبت تا شرق ايالت يون آن قرار دارند و برنامه ريزي ها در اين منطقه به منظور توليد برق مي باشد .تعداد
چشمه هاي آبگرم موجود در اين كشور حدود  3000چشمه مي باشد همچنين تعداد تعدا چاههايي ك ه داراي آبگ رم م ي باش ند
حدود  3500حلقه مي باشد .نقشه پراكندگي چشمه هاي آبگرم در كشور چين بر اساس درجه حرارت در شكل ( )2-11مش خص
مي باشد .همانگونه كه در شكل مشخص مي باشد منابع زمين گرمايي چين بيشتر از نوع حرارت پايين هس تند و بيش تر چش مه
هاي آبگرم اين كشور داراي دماي پاييني مي باشند.
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 نقشه چشمه هاي آبگرم كشور چين نشان مي دهد كه منابع زمين گرمايي فقط در بخش هايي از اين كشور ك ه ب ه آنه ا اش اره
گرديد قرار دارند.

شكل ( -)2-11نقشه پراكندگي چشمه هاي آبگرم در كشور چين )(Huang , et al.,1983
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 طرح هاي مختلفي به منظور كاربرد مستقيم از منابع حرارت پايين درسراسر كشور در دست اجرا مي باشد ك ه بيش تر مرب وط ب ه
سيستم هاي گرمايش فضا مي باشند .كابرد مستقيم از اين منابع در چين داراي رشد  13درص دي م ي باش د ك ه از اي ن لح اظ
بيشترين رشد را در بين كشور هاي داراي منابع زمين گرمايي را دارد
 همانطور كه اشار ه گرديد منابع زمين گرمايي چين بيشتر حرارت پايين مي باشند و در حال حاض ر ب رق تولي دي از من ابع زم ين
گرمايي در فقط در تبت مي باشد كه آنهم بسيار اندک است در نتيجه اين كشور استفاده از ساير روش ها را هم مد نظر قرار دارد
است به ويژه يك برنامه دراز مدت براي  EGSدر نظر گرفته است و نقشه جريان حرارتي ) (Heat flowبراي سراسر اين كشور
تيهيه گرديده است ،شكل (.)2-12

شكل(-)2-12نقشه پراكندگي جريان حرارتي در چين
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(مناطق مناسب براي توليد برق از منابع زمين گرمايي پيشرفته)EGS ،

در شكل ( ) 2-13نيز نقشه دماي ميانگين در عمق هاي مختلف نشان داده شده است .همانطور كه در شكل مشخص اس ت در
عمق هاي مختلف اين دما ارائه گرديده است و تا عمق  9/5كيومتري نشان داده شده است .(Lin etal, 2012) ،اين بررس ي
ها به منظور استفاده از انرژي زمين به روش هاي مختلف براي توليد برق مي باشد .در برنامه اي كه به اي ن منظ ور در كش ور
چين مدون شده است در سال  2050روش  EGSبخش عمده اي از ب رق زم ين گرم ايي را ت امين م ي كن د(Built and ،
).Circulated,2010

شكل ( -)2-13دماي ميانگين زمين در اعماق مختلف كشور چين

 برنامه ريزي ها در زمينه استفاده از منابع زمين گرمايي در چين متوسط مدت و دراز مدت مي باشد كه توسط كميته توسعه ملي
آن كشور صورت گرفته است .برنامه هاي متوسط مدت كه در قالب برنامه هاي  5ساله توسعه مي باشد و انرژي زمين گرم ايي
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به خوبي مورد توجه قرار گرفته است .ا ين برنامه ريزي ها به گونه اي بوده كه ميزان استفاده از انرژي زم ين گرم ايي ت ا س ال
 2010معادل  ۴ميليون تن و تا سال  2020معادل  12ميلون تن زغال سنگ مي باشد .اولين هدف بدست آمده است و در سال
 2009معادل  ۴/61ميليون تن زغال سنگ از انرژي زمين گرمايي استفاده شده است.
دولت چين داراي يك استراتژي كلي در زمينه كاهش انتشار كربن و همچنين كاهش وابستگي به انرژي خارجي مي باشد.
هدف اين استراتژي توسعه انرژي هاي تجديد پذير مي باشد كه به شاخه زمين گرمايي نيز اهميت خاصي داده شده است به
طوري كه در سال  2030انرژي زمين گرمايي تامين كننده حداقل  5درصد كل منبع انرژي باشد .در اين استراتژي براي منابع
زمين گرمايي هم توليد برق و هم كاربرد مستقيم مد نظر قرار گرفته شده است.
 برنامه دراز مدت توسط آكادمي علوم چين تكميل شده است و سال هدف آن  2050مي باشد .و اهداف زير را دنبال مي كند:
 هدف از نقشه راه در اين كشور دستيابي به يك مدل عملياتي توسعه منابع زمين گرمايي براي هر منطقه مي باشند.
 تا پايان سال  ،2015بانك اطالعاتي داده هاي زمين گرمايي راه اندازي خواهد شد
 توسعه انرژي زمين گرمايي در برنامه  5ساله سيزدهم در كشور چين (كه از سال  2016تا  2020مي باشد) مد نظر
قرار گرفته شده است .به گونه اي كه با اجراي اين سند ،استفاده از انرژي زمين گرمايي معادل انرژي حاصل از
سوختن  50ميليون تن زغال سنگ مي باشد.
 تا پايان سال  ،2015با اجراي برنامه هاي قبلي مساحت سيستمهاي گرمايشي زمين گرمايي به  500ميليون مترمربع و
ظرفيت توليد برق به  100مگاوات خواهد رسيد.
 در سال  2020تكنولوژي يكپارچه فني و صنعتي براي توسعه منابع زمين گرمايي فراهم شده و به مرحله بلوغ خود
خواهد رسيد.
 با اجراي اين تعداد زيادي از شركت هاي چيني با كمك دولت وارد بازارهاي جهاني تجهيزات زمين گرمايي مي شوند.


استفاده گسترده از EGS

و بيشترين توليد برق از اين روش در سال .2050
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  -2-6مكزيك
  -2-6-1اطالعات كلي
  -وسعت

مكزيك از كشورهاي آمريكاي شمالي است و با حدود  2ميليون كيلومتر مربع وسعت ،چهاردهمين كشور وسيع دنياست .پايتخت
آن مكزيكوسيتي ،پرجمعيتترين شهر دنيا است .كشوري كوهستاني و مرتفع است .و تنها قسمتي از آن كه مسطح ميباشد.
-جمعيت

اين كشور با بيش از  112ميليون نفر جمعيت ،يازدهمين كشور پر جمعيت دنياست .مكزيك داراي منابع عظيم نفت و گاز مي
باشد .در دهه هاي اخير به خاطر برداشت منابع نفتي ،اين كشور داراي درآمدهاي بااليي بوده به طوري كه هم اكنون يازدهمين
اقتصاد بزرگ دنيا مي باشد.
 -2-6-2بررسي نقشه راه


-منابع زمين گرمايي در كشور مكزيك



كشور مكزيك چهارمين كشور توليد كننده برق از منابع زمين گرمايي است و در  ۴0سال اخير بدون وقفه از منابع زمين گرمايي
در اين كشور برق توليد مي شود 6 .ميدان زمين گرمايي بزرگ در مكزيك شناسايي شده است كه در حال حاضر از  5ميدان آن
برق توليد مي شود ،شكل ( .)2-1۴بيشتر ميادين زمين گرمايي در اين كشور در ارتباط با فعاليت هاي آتشفشاني مي باشند و
حرارت باال مي باشند.)Gutiérrez, 2012) ،ميزان توليد برق از منابع زمين گرمايي در كشور مكزيك  9۸0مگاوات مي باشد
كه اين مقدار معادل  3درصد از كل ظرفيت توليد برق در اين كشور مي باشد.
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شكل ( -)2-14نقشه پراكندگي ميادين زمين گرمايي در كشور مكزيك

در ميدان هاي زمين گرمايي كشور مكزيك چاه هاي اكتشافي ،توليدي و تزريقي فراواني حفر شده است در جدول ( )5-2تعداد
اين چاه ها و مجموع عمق آنها در ميادين مختلف تا انتهاي سال  200۸مشخص شده است .در طي  35سال اخير بيش از 350
چاه زمين گرمايي در ميادين مكزيك حفر شده است ( اكتشافي ،توليدي و تزريقي) كه از  226چاه بخار خارج مي شود .عمق
چاه هاي حفر شده زمين گرمايي در اين كشور بين  600تا  ۴۴00متر مي باشد.(Otero, 2009) ،

جدول ( -)2-5مشخصات چاه هاي حفر شده در ميادين زمين گرمايي مكزيك بين سالهاي  1963تا 2008
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 همه ميادين زمين گرمايي و نيروگاه هاي برق در كشور مكزيك در اختيار دولت مي باشند .در سال هاي اخير خصوصي سازي
در بخش انرژي صورت گرفته و يك پروژه  300مگاواتي زمين گرمايي در يك دوره  6ساله به بخش خصوصي واگذار شده
است .حمايت هاي مالي كه از اين پروژه صورت گرفته است شامل:
  ۸/۸5ميليون دالر وام توسط بانك ( IDBحامي پروژه هاي زمين گرمايي)  3/3۴ميليون دالر وام بالعوض توسط دولت  3/5۴ميليون دالر از صندوق فن آوري هاي نو  5/11ميليون دالر از دبير خانه انرژي مكزيك

ميزان توليد برق از منابع زمين گرمايي در كشور مكزيك در سال  2010در حدود  2درصد بوده است ،شكل ( .)2-15اما در حال
حاضر اين ميزان به  3درصد رشد يافته است كه حاكي از نگاه ويژه و ظرفيت مناسب منابع زمين گرمايي در اين كشور مي
باشد .كاربرد مستقيم از منابع زمين گرمايي در حال حاضر محدود به مجتمع هاي آب درماني مي باشد اما برنامه توسعه كاربرد
مستقيم از اين منابع در حال اجرا مي باشد.)Gutiérrez, 2010) ،
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شكل ( -)2-15سهم هر يك از منابع انرژي در توليد برق در سال  2010در كشور مكزيك

شكل ( -)2-16تصاويري از نيروگاه زمين گرمايي لوس هيومروس ( )Los Humerousدر جنوب شرق مكزيك

-برنامه توسعه صنعت زمين گرمايي در كشور مكزيك

به منظور توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور مكزيك فعاليت هاي زير توسط دولت صورت مي پذيرد
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 پشتيباني فني و مالي
 ارائه پروژه ها توسط سازمان هاي دولتي و توسعه دهندگان به طور فعال
 آموزش پرسنل مجرب و در اولويت قرار گرفتن تربيت نيروهاي جوان
 تهيه يك چهارچوب مشخص براي نصب ظرفيت هاي جديد (با در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي و)...
 توسعه كاربرد مستقيم استفاده از منابع زمين گرمايي در كشور

 -2-7فيليپين
 -2-7-1اطالعات كلي
-وسعت

فيليپين كشوري آسيايي است كه در غرب اقيانوس آرام و بين درياي جنوبي چين و درياي فيليپ ين و در ش رق كش ور ويتن ام،
قرارگرفتهاست .اين كشور از تعداد بسيار زيادي جزاير كوچك و بزرگ تشكيل شدهاست كه تعداد آنها به  ۷10۷جزيره ميرسد.
كشور فيليپين  300هزار كيلومتر مربع وسعت دارند .جزايري تشكيل دهنده اين كشور عموماً در سه گروه ب زرگ طبق ه بن دي
ميشوند .اين سه مجمع الجزيره عبارتند از:


مجمع الجزاير لوزون



مجمع الجزاير ميندانائو



مجمع الجزاير ويسايا
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دو جزيره لوزون و ميندانائو مجموعاً  ٪66كل مساحت فيليپين را شامل ميشوند.
-جمعيت

جمعيت كشور فيليپين نزديك  ۸0ميليون نفر مي باشد .از  ۷10۷جزيره فيليپين فقط  100جزيره مسكوني است و در اي ن ب ين
فقط يازده جزيره به صورت عمده جمعيت ساكن دارد و فقط  2۷۷0جزيره داراي نامي خاص هستند.

تقريباً نيمي از نيروي

كار موجود در فيليپين در بخش كشاورزي مشغول هستند كه محصول عمده اين بخش برنج ميباشد .الوار و چوب نيز از ديگ ر
محصوالت اين بخش هستند كه باعث بوجود آمدن مشكالتي در بخش جنگلداري شدهاست .از صنايع بزرگ ديگر ميتوان ب ه
صنعت نساجي ،مواد غذايي ،دارو سازي ،تاسيسات برق و صنايع دستي اشاره كرد .بخش گردشگري هم نقش مهم ي در رون ق
اقتصاد فيليپين دارد.

 -2-7-2بررسي نقشه راه

كشور فيليپين پس از امريكا دومين توليد كننده برق از منابع زمين گرمايي مي باشد و برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين
كشور را تا سال  2030به عنوان اولين كشور توليدكننده برق از اين منابع مي رساند .در حال حاظر  1۸9۴مگاوات برق از منابع
زمين گرمايي در كشور فيليپين توليد مي شود كه اين ميزان توليد  2۷درصد از كل ظرفيت توليدي اين كشور مي باشد.
دولت فيليپين به منظور اطمينان از امنيت انرژي ،استفاده از منابع زمين گرمايي را به عنوان يكي از اهداف اصلي در اين زمينه
دنبال مي كند .و در اين زمينه اقدامات موثري را در زمينه بهينه سازي استفاده از انرژي زمين گرمايي مد نظر دارد كه از طرق
تبليغات ،سرمايه گذاري ،شناسايي و اجراي اصالحات اين اهداف را دنبال مي كند.
در شكل ( )2-1۷سهم انرژي زمين گرمايي در سبد انرژي كشور فيليپين در دو سال متوالي مشخص مي باشد.
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شكل ( -)2-17وضعيت مصرف انرژي در كشور فيليپين در سالهاي  2011و 2012

عالوه بر توليد برق از انرژي زمين گرمايي ،توسعه برنامه هاي كاربردي زمين گرمايي (كاربرد مستقيم) نيز مد نظر دولت مي
باشد .بر همين اساس در تالش براي مقبوليت اجتماعي و زيست محيطي و باالبردن سطح آگاهي استفاده از منابع زمين گرمايي
مي باشد.(Dolor, 2005) ،

بر اساس قانون انرژي هاي تجديد پذبر كشور فيليپين كه در سال  200۸به تصويب رسيده است (معروف به قانون )RE
اكتشاف و توسعه منابع زمين گرمايي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است .پروژه هاي اكتشافي گسترش يافته و انگيزه هاي
مالي در اين زمينه تقويت شده اند ،به طوري كه سرمايه گذاري در صنعت زمين گرمايي از اولويت هاي اصلي سرمايه گذاري در
كشور فيليپين مي باشد.
بر همين اساس ظرفيت توليد برق توسط انرژي زمين گرمايي از سال  2010تا سال  2030شامل افزايش  ۷5درصدي مي باشد.
توليد برق در كشور فيليپين از منابع حرارت باال صورت مي پذيرد اما وزارت انرژي فيليپين متولي استفاده از منابع حرارت پايين
تر انرژي زمين گرمايي به منظور كاربرد مستقيم نيز شده است .اين فرآيند منجر به ايجاد كارآفريني ،ايجاد مناطق سبز و ...نيز
مي گردد.(Aligan, 2010) ،

بر اساس برآوردهاي انجام شده كشور فيليپين در سال  2050جزء  16اقتصاد برتر جهان مي باشد (بخش تحقيقات جهاني
 )HSBCدر نتيجه توسعه منابع تجديد پذير براي توليد برق در اين كشور از اولويت هاي اصلي مي باشد.
اصالحات ساختاري در بخش زمين گرمايي در كشور فيليپين از سال  2001آغاز شده است به ويژه در بخش هاي خصوصي
سازي و احداث نيزوگاه تالش هاي بسياري صورت پذيرفته است.
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همانگونه كه اشاره شد برنامه ريزي هاي انجام شده در مورد نقشه راه زمين گرمايي كشور فيليپين به گونه اي صورت گرفته
است كه تا سال  2030فيليپين را به عنوان بزرگترين توليد كننده برق از انرژي زمين گرمايي در دنيا برساند .اين موضوع بدين
معني مي باشد كه افزايش ظرفيتي  1500مگاواتي مدنظر مي باشد ،جدول (.)2-6
جدول ( -)6-2جدول افزايش ظرفيت توليد برق از انرژي زمين گرمايي تا سال  2030در فيليپين

بررسي نقشه راه زمين گرمايي در كشور فيليپين و اطالعاتي كه در دسترس مي باشد نشان مي دهد كه مراحل مختلف اج راي
اين نشه راه به شرح زير مي باشد.
 تعريف پروژه
 شناسايي و ارزيابي منابع زمين گرمايي
 اكتشاف تفصيلي
 حفاري هاي اكتشافي
 تجزيه و تحليل منابع و ارزيابي پتانسيل توسعه
 بررسي هاي زيست محيطي
 اخذ تامين منابع مالي براي توسعه پروژه
 مديريت منابع
 گسترش ظرفيت توليد
 نحوه متروكه كردن يك مخزن زمين گرمايي و جلوگيري از آسيب هاي زيست محيطي
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شركت  PNOCكه فعال در زمينه پروژه هاي نفتي بوده ،هم اكنون بيشتر فعاليت هاي مربوط به بخش زمين گرمايي را عهد
دار مي باشد .(Bustamante,2000) ،در جدول ( )2-۷مراحل اجراي يك پروژه به عنوان نمونه در كشور فيليپين ارائه گرديده
است.

جدول ( -)2-7مراحل توسعه يك پروژه  60تا  100مگاواتي انرژي زمين گرمايي در فيليپين
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 -2-8عربستان
 -2-8-1اطالعات كلي
-وسعت

كشور عربستان سعودي داراي مساحت  2/1۴9/690كيلومتر مربع مي باشد .اين كشور بزرگترين كشور غرب آسيا است .دومين
كشور وسيع عربنشين پس از الجزاير است.
-جمعيت

جمعيت اين كشور  2۷/1۴0/000نفر مي باشد كه فقط  16ميليون آنها شهروند اين كشور و بقيه از اتباع خارجي هستند.
 -2-8-2بررسي نقشه راه

با توجه به وجود منابع هيدروكربني عظيم در اين كشور به نظر مي رسد نگاه ويژه اي به استفاده از منابع تجديد پذير تا سالهاي
اخير وجود نداشته است .اولين گام بسيار مهم در راستاي توسعه منابع زمين گرمايي در اين كشور ،شناسايي مناطق اميدبخش
زمين گرمايي آن مي باشد .كشور عربستان داراي منابع زمين گرمايي مي باشد كه مي توانند مورد اكتشاف و بهره برداري نيز
قرار بگيرند اما تاكنون يك مطالعه سيستماتيك براي شناسايي منابع زمين گرمايي اين كشور انجام نشده است(Al- ،

) .Dayel,1988بر اساس نقشه هاي موجود ،منابع زمين گرمايي اين كشور در جنوب غرب آن واقع شده اند ،شكل (.)2-1۸
 برخي از چشمه هاي آبگرم موجود در كشور عربستان شناسايي شده است اما به نظر مي رسد تعداد آنها به مرتب بيشتر از اين
باشد .در شكل ( )2-19ويژگي هاي برخي از اين چشمه ها مشخص شده است.
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 در حال حاضر از منابع زمين گرمايي موجود براي توليد برق و اهداف حرارتي استفاده نمي شود.

 شكل ( -)2-18نقشه پراكندگي منابع انرژي زمين گرمايي در عربستان
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شكل ( -)2-19مشخصات چشمه هاي آبگرم شناسايي شده در كشور عربستان سعودي
الزامات استفاده از منابع زمين گرمايي در عربستان سعودي -1فعاليت هاي مربوط به سياست گذاري

 به منظور اطمينان از توسعه پايدار منابع زمين گرمايي ،قوانين و مقررات ملي و بين المللي لحاظ گردد.
 ايجاد اراده سياسي به عنوان يك گام مهم در تحقق توسعه انرژي زمين گرمايي و بهره برداري از تمام
پتانسيل منابع زمين گرمايي كشور
 ارزيابي تقاضاي محلي
 بسترسازي جهت تامين هزينه هاي حفاري توسط دولت

 -2فعاليت هاي اقتصادي

 ارائه طرح هاي تامين اعتبار مالي براي گسترش انرژي زمين گرمايي
 تدوين وتنظيم مشوق هاي مالي مورد نياز
 جذب سرمايه گذار
 تخصيص يارانه به دست اندر كاران حوزه انرژي زمين گرمايي

 -3فعاليت هاي اجتماعي

 تدوين برنامه هاي آموزش همگاني در خصوص مزاياي توسعه انرژي زمين گرمايي و نقش آن در اقتصاد
و پيشرفت كشور
 اطالع رساني در مورد خطرات ناشي از بهره برداري از انرژي زمين گرمايي نظير انتشار گازهاي سمي،
انفجار هاي هيدروترمال و...
 آموزش كارگران فعال در محل سايتها
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 ايجاد رقابت و حمايت از طرح ها و تالش هاي نوآورانه در زمينه پروژه هاي زمين گرمايي


اطالع رساني همگاني در خصوص مزاياي زيست محيطي و اشتغال زايي انرژي زمين گرمايي

 -4فعاليت هاي آموزشي

 ايجاد رشته هاي دانشگاهي در ارتباط با انرژي زمين گرمايي
 اضافه كردن دوره هاي انرژي هاي تجديد پذير به سيستم آموزش و پرورش رسمي
 برگزاري كارگاه هاي آموزشي در حوزه انرژي زمين گرمايي

 -5فعاليت هاي فني و اجرايي

انجام تحقيقات گسترده كه شامل :
 بررسي هاي زمين شناسي سطحي در كل كشور جهت شناسايي منابع زمين گرمايي
 مطالعات اكتشافي تكميلي در هريك از مناطق زمين گرمايي شناسايي شده


تعيين عمق سيستم هاي زمين گرمايي فعال

 استفاده از دانش و تجربه متخصصان بين المللي
اهداف اصلي از ارائه نقشه راه در كشور عربستان سعودي ،اجراي طرح هاي اكتشافي جهت شناسايي منابع زم ين گرم ايي ب ه
عنوان اولين گام توسعه مي باشد كه اين طرح ها شامل بررسي هاي زمين شناسي سطحي به منظور مشخص ك ردن موقعي ت
مكاني ،عمق و ساير مشخصات منابع زمين گرمايي كشور مي باشند .در گام بعدي انج ام عملي ات حف اري در مي ادين زم ين
گرمايي شناسايي شده مدنظر مي باشد و نهايتا فراهم ساختن مسير ،جهت بهره مندي از دانش متخصصين باتجربه بين المللي
جهت توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور است.(Rehman,2010) ،
-مهم ترين موارد كاربرد انرژي زمين گرمايي در آينده در اين كشور عبارت اند از:
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 توليد برق به كمك سيكل ( ORCاز سيال داراي درجه حرارت بيش از  110درجه سانتيگراد)
 سرمايش به كمك چيلرهاي جذبي ( با سيال داراي درجه حرارت  ۸0تا  130درجه سانتيگراد)
 شيرين كردن آب دريا با فرآيندهاي مختلف (با سيال داراي درجه حرارت  65تا  120درجه
سانتيگراد)
 استفاده از آبداغ مخازن زمين گرمايي براي منازل و برخي از طرح هاي صنعتي
برنامه ريزي هاي انجام شده در مورد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در كشور عربستان و توليد برق از اين منابع در جدول
( )2-۸مشخص مي باشد .براي استفاده از منابع زمين گرمايي در توليد برق ،يك برنامه دراز مدت در نظر گرفته شده است به
گونه اي كه در سال  2032توليد  1000مگاوات برق زمين گرمايي مد نظر مي باشد .



جدول ( -)2-8جايگاه توليد برق از انرژي زمين گرمايي در سال  2032در كشور عربستان
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 -2-9تركيه
 -2-9-1اطالعات كلي
-وسعت

كشور تركيه با  ۷۸3/562كيلومتر مربع ،سي و هفتمين كشور پهناور دنيا مي باشد .تركيه كشوري كوهس تاني و نس بتاً پرب اران
است .تركيه با قرار گرفتن در يكي از حساس ترين مناطق جهان ،داراي موقعيت جغرافي ايي راهب ردي و بس يار خ وبي اس ت و
گذرگاه جنوب باختر آسيا و اروپا به شمار ميآيد و كشورهاي بسياري ،به ويژه ايران از خاک تركيه براي ترانزيت كاال و ان رژي
استفاده ميكنند.
-جمعيت

بر اساس برآورد سال  2013كشور تركيه حدود  ۷6ميليون نفر جمعيت دارد.
  -2-9-2بررسي نقشه راه

 كشور تركيه از نظر موقعيت زمين شناسي بر روي كمربند كوهزايي آلپ -هيماليا قرار گرفته است كه همراه با فرآيندهاي
تكتونيكي شديدي مي باشد و داراي پتانسيل زمين گرمايي بااليي است .مطالعات پتانسيل سنجي در مورد منابع زمين گرمايي در
كشور تركيه انجام گرفته است و نتيجه آن شناسايي حدود  1۷0ميدان زمين گرمايي و  600منطقه اميد بخش زمين گرمايي در
اين كشور مي باشد .(Simsek, 2005; and.Gunerhan, 2001) ،اين ميادين بر اساس پتانسيل توليد برق و كاربرد مستقيم
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تقسيم بندي شده و بر اساس آن برنامه ريزي هاي الزم جهت بهره برداري انجام پذيرفته است .در شكل ( )2-20نقشه پراكندگي
منابع زمين گرمايي در كشور تركيه مشخص شده است.

شكل ( -)2-20نقشه پراكندگي منابع زمين گرمايي در كشور تركيه

 تعداد مياديني كه دماي آنها باالي  130درجه سانتي گراد است  1۷ميدان مي باشد كه يا از آنها برق توليد مي شود يا در حال
توسعه به منظور توليد برق مي باشند .ميزان برق توليدي از ميادين زمين گرمايي تركيه  162مگاوات (در سال  )2012مي باشد
كه اين مقدار حدود  0/3درصد از كل ظرفيت توليدي برق كشور مي باشد .اين كشور شديدن نيازمند انرژي از منابع مختلف مي
باشد .در شكل ( )21-2ميزان مصرف انرژي از منابع مختلف در اين كشور مشخص مي باشد.
 در حال حاضر از كل پتانسيل زمين گرمايي موجود در كشور تركيه فقط از  6درصد آن بهره برداري صورت مي گيرد.
 بر اساس آمار هايي كه اين كشور از منابع زمين گرمايي ارائه كرده است ،كل انرژي زمين گرمايي بالقوه در كشور تركيه تا عمق 3
كيلومتري به صورت نظري معادل:
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  60000-مگاوات توان توليد برق
 -تامين سيستم گرمايش  ۷/500/000واحد مسكوني
  300 -ميليارد مترمربع گلخانه هاي زمين گرمايي

شكل ( -)2-21ميزان مصرف انرژي از منابع مختلف در كشور تركيه در سال 2012

كشور تركيه در زمينه استفاده از منابع زمين گرمايي در طي  15سال اخير پيشرفت هاي زيادي داشته است از جمله مي توان به موارد
زير اشاره نمود:
 توليد برق در حدود  162مگاوات تا سال 2013
 رتبه اول جهاني در استفاده از گلخانه هاي زمين گرمايي
 استفاده گسترده در سيستم گرمايشي منازل
به منظور مطالعه ،اكتشاف و بهره برداري از منابع زمين گرمايي در اين كشور سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي دقيقي
صورت گرفته است همچنين قوانين موثري در  10سال اخير در اين كشور مدون شده است كه نقش مهمي در پيشرفت اهداف
مورد نظر در ارتباط با استفاده از منابع زمين گرمايي داشته است .از جمله مي توان به قانون هاي زير اشاره كرد:
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انتشار قانون انرژي هاي تجديد پذير ( )2005انتشار قانون منابع زمين گرمايي و آب هاي معدني كشور تركيه ()200۷ ارائه قوانين الزم براي ورود بخش خصوصي به توليد برق زمين گرماييارائه مجوز هاي اكتشاف (  1+3سال) و پروانه بهره برداري ( )30+10سالبرنامه ريزي ها و برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه توسعه زمين گرمايي در كشور تركيه بين  201۴تا  201۸داراي
پيشرفت هايي محسوسي خواهد شد به گونه اي كه ظرفيت توليد برق در اين كشور را تا سقف  ۷50مگاوات پيش بيني مي
كنند .همچنين تامين سيستم گرمايش  500/000واحد مسكوني مد نظر قرار گرفته شده است .در بخش گلخانه هاي زمين
گرمايي نيز افزايش چند برابري براي توسعه آنها در نظر گرفته شده است،
موارد مهم براي تحقق و گسترش استفاده منابع زمين گرمايي (نقشه راه) در كشور تركيه

 -دسترسي به منابع عميق و حرارت باال
 -اكتشافات جديد و بررسي ظرفيت ميادين جديد و بررسي نوع كاربرد آنها
 -بررسي تاثيرات زيست محيطي و اثرات استفاده از منابع زمين گرمايي بر محيط زيست
 -بررسي و حل مشكل پوسته گذاري و خوردگي با بهره گيري از مهار كننده هاي شيميايي
 -حفر چاه هاي زمين گرمايي بيشتر و حمايت دولت
 -بررسي تمام زمينه هاي ممكن استفاده از منابع زمين گرمايي در هر منطقه و تشويق كاربران اين انرژي
 -همكاري شهرداري ها و دولت هاي محلي در احداث منازل داراي سيستم گرمايشي زمين گرمايي
 -زمينه سازي براي توسعه اقتصادي با ورود گردشگران زمين گرمايي
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 -تامين كمك هاي مالي داخلي و خارجي بيشتر براي پروژه هاي زمين گرمايي
 -حمايت هاي الزم جهت انتقال دانش ،آموزش هاي الزم ،بكارگيري تجهيزات الزم از طريق انجام پروژه هاي مشترک با
سازمان هاي بين المللي

 -2-10طرح جامع توسعه انرژي زمين گرمايي در ايسلند
 -2-10-1اطالعات كلي

ايسلند شماليترين كشور اروپا و در واقع جزيرهاي در شمال اقيانوس اطلس مي باشد .پايتخت و بزرگترين شهر آن ريكياويك
مي باشد و جمعيت اين كشور  320هزار نفر است .وسعت كشور ايسلند  103/000كيلومتر مربع مي باشد .اين كشور بيشتر بر
اساس وجود منابع عظيم زمين گرمايي در دنيا شناخته شده مي باشد.
 -2-10-2منابع زمين گرمايي در كشور ايسلند

ايسلدن داراي منابع زمين گرمايي فراواني مي باشد به طوري كه اين منابع سهم عمده اي در تامين انرژي اين كشور را دارا مي
باشد .در شكل ( )2-22منابع زمين گرمايي حرارت باال و حرارت پايين ايسلند بر اساس دماي چشمه هاي آبگرم مشخص مي
باشد .بر اين اساس ميادين زمين گرمايي در كشور ايسلند به دو دسته تقسيم مي شوند:
 ميدان هاي حرارت باال كه دماي مخزن آنها باالي  200درجه سانتي گراد مي باشد. ميدان هاي حرارت پايين كه دماي آنها كمتر از  150درجه سانتي گراد مي باشد. بيش از  30ميدان زمين گرمايي حرارت باال در كشور ايسلند كشف شده است كه همه آنها در ارتباط با فعاليت هاي آتشفشاني و
فعاليت هاي تكتونيكي شديد مي باشند .اين ميادين داراي پتانسيل توليد برق مي باشند و از بسياري از آنها در حال حاضر ب رق
توليد مي شود.
 استفاده از منابع زمين گرمايي در اين كشور در زمان هاي مختلف مورد نظر بوده است و بترتيب زمان شامل موارد زير مي باشد:
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  -استفاده از آب چشمه هاي آبگرم براي گرمايش منازل ،بيمارستان ها ،مدارس و ...
  -استفاده از منابع زمين گرمايي در گلخانه ها جهت حرارت دادن خاک و رشد گياهان
 -توليد برق از منابع زمين گرمايي حرارت باال

شكل ( -)22-2نقشه پراكندگي منابع زمين گرمايي كشور ايسلند( .داواير قرمز رنگ ،ميدانهاي حرارت باال و دواير زرد
رنگ مناطق حرارت پايين را نشان مي دهد)

 -2-10-3بررسي طرح جامع توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند

 طرح جامع توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند در سال  199۷توسط دولت ابالغ شد .اين طرح داراي بازه زماني 10
ساله و در دو فاز اجرا شده است .به منظور مديريت اين طرح يك كميته راهبري در نظر گرفته شده كه و بر مراحل مختلف
اجراي طرح نظارت داشته است .اين كميته متشكل از  16عضو اصلي و  50كارشناس مي باشد.
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طرح جامع توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند داراي بهترين و كاملترين اطالعات علمي ،داراي نتيجه گيري هاي
شفاف و قابل تكرار و قابل دسترسي به عموم مي باشد .اين طرح در واقع شامل پروژه هاي توليد برق از منابع زمين گرمايي مي
باشد كه داراي رتبه باالي اقتصادي ،حداقل تاثيرات منفي زيست محيطي و اثرات مثبت در جامعه مي باشند.
 مسئول اجراي طرح جامع ،وزارت صنايع مي باشد و با وزارت محيط زيست داراي همكاري كاملي مي باش د .كميت ه راهب ري
متشكل از  16عضو براي فاز اول مي باشد همچنين  50كارشناس در چهار گروه ك اري مختل ف م ي باش ند .اعض اي كميت ه
راهبري كه توسط وزارت صنايع و وزارت محيط زيست تعيين شده اند شامل افراد ذيل مي باشند:
 نمايندگان دو وزاتخانه و نهادهاي ذيربط و كليدي. روساي هر يك از چهار گروه كاري نمايندگان صنعت گردشگري افراد درگير در دولتهاي محلي -وظيفه كميته راهبري:

 كميته راهبري طرح توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند داراي دو وظيفه اصلي مي باشد كه در ذيل آمده است:
 تعريف پروژه ،هماهنگ كننده امور و نظارت بر كارگروه هاي چهارگانه. برگزراي جلسات ماهيانه و منظم براي اطالع رساني در پيشرفت طرح جامع و بدست آوردن پيشنهادات و نظرات افرادعالقمند در سراسر كشور .
  -وظيفه كار گروه ها :

 همانگونه كه در باال اشاره گرديد ،به منظور اجراي طرح توسعه زمين گرمايي در كشور ايسلند يك كميته راهبري تشكيل ش ده
است .اين كميته داراي چهار كارگروه مختلف نيز مي باشد كه وظايف آنها در ذيل آمده است:
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جمع آوري داده هاي موجود از پروژه هاي مختلف و بررسي آنها براي ارائه به كميته راهبري جهت تصميم گيري.-نظارت بر كار مشاوران پروژه ها و ارائه پيشنهادات مناسب.



فاز اول طرح توسعه انرژي زمين گرمايي ايسلند

همانطور كه اشاره گرديد طرح توسعه انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند به دو فاز جداگانه تقسيم شده است .فاز اول در سال
 1999آغاز شده و در سال  2003به پايان رسيده است .اين فاز  2۴پروژه زمين گرمايي را شامل مي شود .اجراي پروژه ها بر
عهده چهار كار گروه مختلف با وظايف مشخص مي باشد .هدف نهايي آن اين فاز توليد  1۸ترا وات ساعت انرژي زمين گرمايي
مي باشد.
در ادامه به اعضاء هريك از كار گروه ها ،مديرت آنها و وظالف هر يك از اين كار گروه ها در اجراي فاز اول طرح توسعه انرژي
زمين گرمايي اشاره مي گردد.
-كارگروه اول :محيط زيست و ميراث فرهنگي

 شامل  13كارشناس از وزارت خانه ها ،موسسات مربوطه و  NGOها مي باشد.
 مديريت آن بر عهده يكي از اساتيد گياه شناسي دانشگاه ايسلند مي باشد.
 وظيفه آن بررسي تاثير توليد برق زمين گرمايي بر طبيعت ،سازند هاي زمين شناس ي ،پوش ش گي اهي و ج انوران،
ميراث فرهنگي و آثار باستاني در كشور ايسلند مي باشد.
-كارگروه دوم :كشاورزي ،ماهيگيري ،سرگرمي و تفريح

 اين كارگرو ه شامل  13كارشناس كه توسط يك استاد زمين شناسي كه رئيس انجمن تفريح ي ايس لند ني ز م ي
باشد ،مديريت مي شود.
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 وظيفه اين كارگروه بررسي توليد برق و تاثير آن در زندگي در فضاي باز و فعاليت هاي مرتبط ب ا فض اي ب از مانن د
كشاورزي ،ماهيگيري و ..را بر عهده دارد.
-كارگروه سوم :تاثير اجتماعي ،اقتصادي و تاثير منطقه اي

 اين كارگروه  13عضو دارد كه شامل كارشناسان معرفي شده توسط موسس ات اقتص ادي ،كارفرماي ان و فدراس يون
اتحاديه هاي ايسلند ،آژانس برنامه ريزي ،انجمن گردشگري ،انجمن مقامات محلي و ..است.
 وظيفه آن تاثير پروژه هاي پيشنهادي بر فعاليت هاي اقتصادي ،اشتغال و توسعه منطقه اي مي باشد.
 -كارگروه چهارم :شناسايي پروژه هاي توليد برق از ديدگاه اقتصادي

 اين كارگروه داراي  6عضو مي باشد كه از شركت ملي برق ايسلند ،شركت هاي انرژي و انجمن مقامات محلي مي
باشند.
 وظيفه آنها شناسايي پروژه هاي بالقوه توليد برق زمين گرمايي و همچنين ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي مذكور
مي باشد.
فاز اول پروژه در سال  2003به پايان رسيده است و اهداف در نظر گرفته شده براي آن محقق شده اند.
در شكل ( )2-23وضعيت مصرف انرژي از منابع مختلف در كشور ايسلند بين سالهاي  19۴0تا  2006مشخص شده است .رشد
مصرف انرژي زمين گرمايي با شروع اين طرح به خوبي بر روي نمودار مشخص مي باشد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شكل ( -)2-23بررسي اجمالي مصرف انرژي در كشور ايسلند بين سال هاي  1940تا 2006


فاز دوم طرح توسعه انرژي زمين گرمايي ايسلند

فاز دوم طرح جامع در سپتامبر  200۴آغاز شده است .براي اجرايي اين فاز ،كميته راهبري جديدي منصوب گرديده است .اين
كميته متشكل از سه عضو زير است:
 رئيس كميته راهبري فاز اول نماينده وزارتخانه صنعت نماينده وزارتخانه محيط زيستاين فاز توسط دو گروه مشاور با شرح خدمات زير اجرا شده است:
 گروه اول ارزيابي ماهيت زيستي و زمين شناسي انرژي زمين گرمايي را عهده دار است. گروه دوم بررسي بهبود روشها و ارزيابي چشم انداز را عهده دار است.-مهمترين فعاليت هاي فاز دوم

 اكتشاف مناطق زمين گرمايي ناشناخته كه شامل تهيه نقشه هاي زمين شناسي ،اكتشافات ژئوفيزيكي ،نمونه
برداري از چشمه ها و ساير نشانه ها ،ارائه مدل مفهومي براي هر سيستم زمين گرمايي و نهايتا مشخص كردن
حجم و درجه حرارت احتمالي مخزن.
 ارزيابي مجدد پروژه هاي زمين گرمايي مربوط به فاز اول و همچنين ارزيابي پروژه هاي مربوط به فاز دوم.
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 طبقه بندي نشانه هاي سطحي زمين شناسي و محدوده هاي دگرسان شده در مناطق زمين گرمايي.
 نقشه برداري از پوشش هاي گياهي در نزديكي نشانه هاي سطحي زمين گرمايي و بررسي زيست موج ودات در
مسير سيال زمين گرمايي.
 بررسي چشم انداز توليد برق و مقايسه با ساير كشورهاي اروپايي

 -3بررسي نقشه راه فن آوري هاي انرژي زمين گرمايي در استراليا
 -3-1هدف و ساختار
هدف از اين پروژه ،توسعه چارچوب صنعت انرژي زمين گرمايي در كشور استراليا بوده كه بيانگر نقشه راه فناوري در كشور ياد
شده مي باشد .نقشه راه يكي از بخشهاي مهم و اساسي برنامه جامع توسعه انرژي زمينگرمايي در كشور ميباشد .در واقع،
نقشه ياد شده به بررسي و شناسايي موارد ضروري در خصوص فناوريهاي مرتبط و تحقيق و توسعه در حوزه انرژي زمين-
گرمايي در استراليا پرداخته و شامل موارد زير ميگردد:
  -شناسايي ذخائر زمينگرمايي
  -روشهاي اكتشاف
  -روشهاي حفاري و تحريك چاه  /لوله گذاري چاه
  -مدل سازي مخزن ،ارزيابي و مديريت آن
  -كاربردهاي مستقيم انرژي زمينگرمايي به غير از توليد برق در بخش تجاري (براي مثال سيستمهاي آب شيرين
كن)
  -جلوگيري از پوسته گذاري
  -بهبود راندمان حرارتي نيروگاههاي زمينگرمايي
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  -يكپارچگي فناوري بين صنايع وابسته
  -خالءهاي تحقيقاتي
  -وضعيت كنوني انرژي زمينگرمايي در استراليا و سراسر جهان
  -نقاط ضعف و قدرت فناوريها
  -ارزيابي توانمنديهاي تحقيقاتي استراليا و ساير كشورهاي جهان در حوزه انرژي زمينگرمايي


 -3-2پيشنهادات كليدي فناورانه
 اين پيشنهادات ،بيانگر يافتهها و قوانيني هستند كه طي رايزنيهاي به عمل آمده با صاحبان صنايع و كارگاهها ،در
خصوص پيشرفت فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي تهيه و تدوين شدهاند .اين يافتهها به دو گروه تقسيمبندي
ميشوند:
 اولويت اول كه نيازمند توجه بيشتري هستند. اولويت دوم -3-2-1اولويت اول

 توسعه يك روش مورد توافق و استاندارد براي تعريف ذخاير و منابع زمينگرمايي تحقيق و توسعه در خصوص برخي مفاهيم خاص عمليات حفاري ارائه يك برنامه كوتاهمدت و ميانمدت در خصوص نيازهاي توسعه انرژي زمينگرمايي و عمليات حفاري شاملتجهيزات و نيروي انساني مورد نياز
-

تحقيق و توسعه پيرامون ماشين آالت ايجاد شكستگي در سنگها و اجتناب از زلزلههاي ناخواسته در مخازن HR

 تهيه پايگاه دادههاي تجربيات عملي در حوزههاي حفاري ،جدارهگذاري چاهها ،تحريك چاهها و ايجاد شكستگي درچاهها در محيطهاي مختلف زمينشناسي
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 مشخص نمودن نشانههاي گردش آب در مخازن و استخراج انرژي در محيطهاي مختلف زمينشناسي تحقيق و توسعه در خصوص بهينهسازي سيستمهاي خنك كن نيروگاههاي زمينگرمايي در منابع  HRبدون مصرفبيش از اندازه آب
 تحقيق و توسعه پيرامون سازگاري نيروگاههاي زمينگرمايي موجود با مخازن داراي فشار باال و مايعات خورنده درپروژه هاي HR

 گسترش و توسعه توانمنديهاي علوم زمين كشور و بررسي محيطهاي زمينشناسي مختلف براي پردازش ،بررسي وتفسير دادههاي علوم زمين به منظور شناسايي بهتر منابع زمينگرمايي
 تحقيق و توسعه در خصوص ارزيابي بهتر زيست محيطي طرحهاي كاربرد انرژي زمينگرمايي و محدود نمودن اثراتشديد زيست محيطي آنها
 -3-2-2اولويت دوم

 تحقيق و توسعه در زمينه بهبود وضعيت وسايل اندازهگيري چاهها برنامه ريزي جهت طراحي و تهيه كتابخانهاي جهت آرشيو نمودن نتايج مطالعات موردي در زمينه مدلسازي مخازن .HRبه روز رساني و كاليبره كردن دادههاي فوقالذكر و پااليش مدلهاي قبلي به كمك دادههاي جديد و همچنين
تهيه يك بانك اطالعاتي از كليه دادههاي زمينگرمايي در استراليا
-

برنامه ريزي جهت طراحي و تهيه كتابخانهاي جهت آرشيو نمودن نتايج مطالعات موردي در زمينه خصوصيات
ژئوشيميايي مخازن  HRو .HSA

 -3-3تنظيم چشم انداز توسعه زمين گرمايي
 -3-3-1مختصري درباره انرژي زمين گرمايي در استراليا:

منابع انرژي زمين گرمايي استراليا به انواع زير تقسيم بندي مي گردند:
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( HFR -1سنگهاي داغ شكسته شده) يا ( HDRسنگهاي داغ خشك) كه به هردوي آنها ( HRسنگ داغ) گفته مي
شود.
 )Hot Sedimentary Aquifers( HSA -2يا همان مخازن رسوبي حرارت باال
 -3-3-2اكتشاف و توسعه انرژي زمين گرمايي در استراليا:

اكتشاف و توسعه اين انرژي در استراليا نيازمند مشاركت بين صنعت و سطوح مختلف دولت مي باشد .نقش دولت در وضع
قوانين ضروري جهت توسعه منابع موجود بسيار مهم و تأثيرگذار است .در استراليا در حوزه اكتشاف ،بيشترين تمركز روي
منابع  HRمي باشد.
صنعت انرژي زمين گرمايي در استراليا با مشاركت دو گروه مهم توسعه مي يابد:
 شركتهاي كوچكي كه داراي منابع مالي محدودي مي باشند. صنايع نوپا و نوظهور. -3-3-3وضعيت كنوني توسعه جهاني انرژي زمين گرمايي

طي بازه زماني  ،2000 -2010تعداد كشورهاي توليد كننده برق از طريق انرژي زمين گرمايي حدود  120درصد رشد داشته
است ،بدين ترتيب كه از  21كشور در سال  2000به  ۴6كشور در سال 2010رسيده است.
ظرفيت كلي انرژي زمين گرمايي هم با حدود  55درصد افزايش از  ۸66۴مگاوات در سال  2000به  13500مگاوات در سال
 2010رسيده است.


 -3-4اكتشاف منابع زمين گرمايي

مراحل اكتشاف منابع زمين گرمايي شامل موارد زير ميگردد:
-

تمليك يا اجاره زمين
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 مطالعات اكتشافي كم هزينه شامل روش هاي غير مستقيم نظير مطالعات ژئوفيزيكي و حفاري گمانه هاي كم عمق وتهيه مدل جريان حرارتي كه بر اساس نتايج آنها مي توان به وجود يك ذخيره زمين گرمايي در اعماق منطقه اكتشافي
پي برد.
 اثبات وجود ذخائر و ارزيابي مستقيم توان حرارتي آنها ،به عنوان مثال با حفر چاه هاي اكتشافي در مخازن شناساييشده.
دو عامل فني و مؤثر در پروژه هاي اكتشاف منابع زمينگرمايي عبارتند از:
 دما ظرفيت توليد چاههادر بسياري از كشورهاي جهان ،مراحل اوليه اكتشاف منابع زمين گرمايي شامل موارد زير مي گردند:
-

شناسايي مناطق حرارت باال

 شناسايي وضعيت تكتونيكي منطقه اكتشافي شامل آناليزهاي ساختاري ،گسلها و سيستم هاي شكستگي شناسايي و دسته بندي نشانه هاي سطحي زمين گرمايي مثل گازفشان ها ،آبفشان ها ،گلفشان ها و چشمه هايآبگرم
 آناليز ژئوشيميايي و ايزوتوپي چشمه ها و گازفشان ها مطالعات ژئوفيزيكي شامل روشهاي مغناطيس سنجي ،ثقل سنجي ،الكتريكي ،الكترومغناطيسي و لرزه نگاري.اكتشاف منابع زمين گرمايي نيازمند دانش و آگاهي در خصوص موارد زير مي باشد:
-

مناطق تكتونيكي در محدوده آتشفشاني

-

ساختارهاي ژئوشيميايي و زمين شناسي سه بعدي منطقه

-

ساختارهاي فشارشي سه بعدي منطقه

 -ساختارهاي به وجود آورنده تخلخل و نفوذپذيري در سازند هدف
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 -3-4-1فناوري هاي نو ظهور

در استراليا بخش اعظم شركتها در حال اكتشاف ذخاير عميق زمين گرمايي هستند .بجز فن آوري حفاري مستقيم تا بحال
هيچكدام از فن آوري هاي موجود ،در اكتشاف منابع  HRموفق نبوده اند.
روشهاي اكتشافي متفاوتي در توسعه منابع انرژي زمين گرمايي مورد استفاده قرار مي گيرند .اين روش ها شامل موارد زير مي
گردند:
-

اندازه گيري دماي سطحي زمين

 پردازش تصاوير مادون قرمز حرارتي براي از بين بردن اثرات پرتوهاي خورشيدي مطالعات لرزه نگاري سه بعدي اندازه گيري مقدار گاز منتشر شده درون خاک مطالعات مگنتوتلوريك نقشه برداري هاي حرارتي سه بعدي -3-5فناوري هاي حفاري و تحريك چاه
 -3-5-1فناوري هاي حفاري

در حال حاضر ،بخش عمده فناوري حفاري چاه هاي زمين گرمايي در استراليا ،برگرفته از فناوري حفاري چاه هاي نفت (داراي
فشار و دماي باال) مي باشد.
عمق :در هر نقطه اي از جهان ،استخراج و بهره برداري از سيستم هاي هيدروترمال نيازمند حفاري تا عمق بييشتر از  3كيلومتر
مي باشد .اگرچه سيستم هاي  HRدر استراليا ممكن است نيازمند حفاري تا عمق بيشتر از  6كيلومتر هم باشند.
دما :در اكتشاف منابع  ، HRچنانچه دماي كف چاه به حدود  300درجه سانتي گراد برسد ،در آن صورت توليد برق از اين
مخزن ،از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود.
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فشار :در منطقه  ،Cooper Basinفشار موجود در چاههاي  HRبيشتر از فشار موجود در چاههاي زمين گرمايي معمولي با
دما و عمق يكسان مي باشد.
 -3-5-2فناوري هاي مخزن
 -نفوذپذيري و تحريك

 براي آن كه يك مخزن زمين گرمايي فعال باشد ،عالوه بر درجه حرارت باال ،شرايط هيدرولوژيكي و ليتولوژيكي آن نيز بايد
مناسب و مطلوب باشد .عمليات تحريك مخزن بر حسب شرايط زمين شناسي منطقه اطراف مخزن تغيير مي كند .ممكن
است عم ليات مذكور شامل تحريك شيميايي مخزن باشد .اين عمليات براي مخازني كه در سنگ هاي كربناته قرار دارند (به
دليل واكنش پذيرتر بودن) مناسب تر مي باشند.
 روش آب شكني نيز يكي از روشهاي تحريك مخزن مي باشد كه در آن ،آب با فشار باال به درون مخزن تزريق مي گردد.
البته فشار اعمال شده نبايد بيش از حدي باشد كه موجب خرد شدن زياد سنگ ها شود زيرا هدف اصلي از تحريك مخزن،
افزايش شكستگي ها و درزه هاي به هم مرتبط در مخزن و متعاقباً افزايش سطح تماس آب تزريق شده با سنگ هاي داغ
مخزن مي باشد.


 -3-6ارزيابي ،مديريت مخزن و مدل سازي آن

 -3-6-1مدل سازي مخزن

مدل سازي مخزن يك فرآيند ضروري براي تعريف ذخيره و طراحي پروژه مي باشد .تحريك عددي مخزن يكي از فناوري
هاي دما باال در سيستم هاي زمين گرمايي دما باال است .ارزيابي جنبه هاي بحراني مدل سازي مانند انرژي و فاكتورهاي بهبود
مايعات  ،تغييرات فاز ،فشار پايين رفتن سطح آب ،ورود آب هاي سرد زيرزميني و  ...داده هاي كافي براي كاليبره كردن مدل ها
را فراهم مي كند .با وجود اينكه مدل سازي مخزن نمي تواند همه ويژگي هاي يك مخزن را نشان دهد ،پارامترهاي زياد را
شامل مي شود .در عمق جايي كه اطالعات محدود است ،پيش بيني مدل مي تواند نگران كننده باشد.
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 -3-7فناوري تبديل برق

در سراسر جهان ،از انواع مختلف سيكل هاي نيروگاهي براي توليد برق از منابع زمين گرمايي استفاده مي شود.
 -3-7-1انواع نيروگاهها:

 توربين هاي بخار :در ابتدا ،عمدتاً توليد برق از منابع حرارت باال توسط توربين هاي بخار انجام مي شد .نيروگاههاي دارايسيكل بخار ،نيازمند يك مخزن حاوي بخار با فشار نسبتاً باال مي باشند .اين دسته از منابع زمين گرمايي داراي دماي باال
(باالتر از  2۴0درجه سانتي گراد) و سيال فراوان مي باشند.
چنانچه مخازن زمين گرمايي دما باال در عمق خيلي كمي قرار داشته باشند در آن صورت ،هزينه برق توليد شده از مخازن ياد
شده بسيار پايين خواهد بود .نظير اين حالت در كشور نيوزيلند وجود دارد .به دليل تفاوت بنيادين منابع زمين گرمايي استراليا،
اين دسته از نيروگاه هاي زمين گرمايي قابل احداث و استفاده نمي باشند.
به منظور توسعه تجاري نيروگاه هاي زمين گرمايي ،سازندگان اين قبيل نيروگاه ها ،بهبود عملكرد و افزايش بازدهي نيروگاه ها
را مد نظر قرار مي دهند .بجز سيستم هاي خنك كننده نيروگاهي ،كه در كليه نيروگاه ها مرسوم است ،در استراليا ،توسعه
فناوري خاصي در مورد توربين هاي بخار مورد نياز نيست و بنابراين در نقشه راه تهيه شده نيز ،هيچ گونه برنامه توسعه فناوري
در اين خصوص پيشنهاد نشده است .شكل ()3-1

شكل ( -)3-1نمايي از سيكل توليد برق تبخير آني
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 نيروگاههاي دومداره :نيروگاههاي دو مداره از يك سيال عامل ثانويه (كه معموال سيال آلي مي باشد) استفاده مي كنند .اينسيال ،داراي نقطه جوش پايين و فشار بخار باال در دماي پايين است .در سيكل رانكين نيز از سيال ثانويه استفاده مي شود.
شكل ()3-2

شكل ( -)3-2نمايي از سيكل نيروگاه دومداره

 سيكل كالينا :اين سيكل ،يك فناوري كارآمد براي توليد برق از منابع زمين گرمايي حرارت پايين تا حرارت متوسط مي باشد.مهمترين قابليت هاي سيكل كالينا به شرح زير مي باشند:
-

دامنه وسيع تغييرات نقطه جوش سيال عامل وقتي كه در يك فشار ثابت گرم مي شود.

 توانايي تغيير تركيب سيال عامل در يك سيكل و متعاقب آن بهينه سازي فرآيند انتقال حرارت در سيكل توليد برق توانايي توليد برق با استفاده از سياالت زمين گرمايي حرارت پايينسيكل كالينا به دليل هزينه باالي توليد برق ،به طور گسترده مورد استفاده قرار نمي گيرد .شكل ()3-3
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شكل ( -)3-3نمايي از سيكل توليد برق كالينا



 -3-8كاهش اثرات زيست محيطي

توسعه انرژي زمين گرمايي بدون اثرات زيست محيطي نخواهد بود .عموماً مهمترين اثرات زيست محيطي انرژي زمين گرمايي
شامل موارد زير مي گردند:
 -3-8-1انتشار گازها

همه سيستم هاي هيدروترمال و تحت فشار حاوي فاز بخار و آب همراه با گازهاي محلول ()H2S, CO2, NH3و امالح
مي باشند.
 -3-8-2راديواكتيويته

ميزان كمي از راديواكتيويته طبيعي در سنگها وجود دارد كه باعث فروپاشي عناصر توريم ،پتاسيم و اورانيوم كه منشاء
توليد حرارت منابع زمين گرمايي هستند ،مي شود.
 -3-8-3آلودگي آب ها

سيال خروجي از چاه ها (در حين حفاري ،تحريك و توليد آنها) ممكن است حاوي عناصر محلولي مانند بور و آرسنيك
باشند كه مي توانند باعث آلودگي آب هاي سطحي ،زيرزميني و همچنين پوشش گياهي مناطق اطراف چاه ها شوند.
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 -3-8-4تغيير وضعيت چشمه هاي آبگرم

در همه نقاط دنيا ،توسعه انرژي زمينگرمايي تأثيرات زيادي روي چشمه هاي آبگرم سطحي دارد .ولي در استراليا به دليل
وجود تعداد بسيار كم نشانه هاي سطحي انرژي زمين گرمايي و بويژه چشمه آبگرم ،اين نگراني به مراتب كمتر خواهد بود.
دماي باالي مورد نياز براي توليد برق از سيستم هاي  ،HSAنشانگر اين است كه آبداغ بايد از اعماق بسيار زياد تأمين
شود نه از آبهاي سطحي ،از اين رو تأثير بهره برداري از منابع  HASروي چشمه هاي آبگرم امكان پذير ولي غير محتمل
نشان مي دهد.
 -3-8-5فرونشست زمين در محدوده مخازن زمين گرمايي

فرونشست زمين در حين بهره برداري از منابع زمين گرمايي و به دليل كاهش فشار مخزن ،رخ مي دهد .وقوع اين شرايط
در سيستم هاي  HRبعيد به نظر مي رسد ولي در سيستم هاي HASاگرچه معموالً اين قبيل مخازن ،خيلي عميق تر از
آن هستند كه بخواهند روي سطح تأثير بگذارند ،با اين وجود ممكن است اتفاق بيفتد.
 -3-8-6ايجاد زمين لرزه مصنوعي

تزريق سيال تحت شرايط فشار باال مخصوصاً در طي فرآيند تحريك شكستگي در سيستم هاي  HRميتواند باعث ايجاد
زلزله در سطح زمين شود .بيشترين شدتي كه از زلزله هاي ايجاد شده ناشي از اجراي پروژه هاي زمين گرمايي ثبت شده
است ۴ ،ريشتر ميباشد.
 -3-8-7محدوديت منابع آب جهت توسعه منابع HR

به علت خشكسالي وسيع در استراليا ،معرفي سيستم هاي انرژي زمين گرمايي باعث افزايش نگراني در خصوص محدوديت
منابع آب شده است .پروژه هاي زمين گرمايي به طور كلي نيازمند دسترسي به منابع آب در مراحل مختلف هستند .در طي
مراحل حفاري چاهها براي خنك كردن از آب استفاده مي شود .در سيستم هاي  ،HDRآبهاي سطحي براي تحريك
مخازن زيرزميني مورد نياز هستند .به دليل اهميت اين موضوع ،مديريت و كنترل استفاده از منابع آب بسيار مهم و ضروري
به نظر مي رسد.
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 -3-9فناوري هاي پيشرو و موارد كاربرد جديد
 فن آوري هاي جديد توليد برق :يكي از سيستم هاي جديد توليد برق از منابع زمين گرمايي ،سيستم هايترموالكتريكال هستند كه مستقيماً گرما را به برق تبديل مي كنند .در كشورهاي ايسلند و امريكا ،مدلهاي با توان توليد
پايين اين سيستم ها در حال استفاده مي باشند .پيش بيني مي گردد كه در آينده ممكن است از نمونه هاي كوچك
مقياس اين سيستم ها ،در استراليا نيز استفاده شود.
-

ذخيره انرژي براي صنايع ديگر :مانند توليد آلومينيوم ارزان به كمك انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند.

 پتانسيل هاي جديد استفاده از انرژي زمين گرمايي :در سراسر جهان ،از انرژي زمين گرمايي در موارد گوناگونياستفاده مي شود كه هنوز در استراليا موارد كاربرد اين منبع انرژي به طور كامل مشخص نشده اند.ه همان طور كه
قبالً ذكر شد موارد كاربرد انرژي زمين گرمايي به سه دسته زير تقسيم مي شوند:
 كاربردهاي مستقيم
 پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
 توليد برق


 -3-10راهكارهاي اجرايي ،اهداف قابل انتظار و بازه زماني

در حال حاضر تمركز اصلي روي پروژه اكتشاف منابع  HRمي باشد .كه مي تواند راهي باشد در خصوص توسعه منابع زمين
گرمايي عميق در استراليا و ديگر نقاط جهان .به طور كلي توسعه مفهوم پروژه هاي  HRتا سال  200۸توسط صنعت پيش
بيني شده است ،نمايش ظرفيت توليد برق تا سال  2012و همينطور برآورد تأمين حداقل  %۷بار پايه مورد نياز از منابع زمين
گرمايي تا سال  2030پيش بيني مي شود .اين اهداف واقعي به نظر رسيده و به زودي قابل دستيابي مي باشند.


 -3-11نتيجه گيري و پيشنهادات

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش بررسي نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ساير كشورها

66
ويرايش اول ،آبان 1393

از يك چشمانداز فناورانه ،بسياري از پيشرفتهاي مورد نياز به منظور افزايش امكان پويا بودن صنعت زمينگرمايي استراليا ،در
مراحل مختلف تجاري هستند از جمله :تحقيق و بررسي و توسعه معدن كاريهاي مربوطه ،نفت و گاز و صنايع پتروشيمي هم
در استراليا و هم در خارج از كشور .در صنعت زمينگرمايي نيازهايي وجود دارد كه به طور كامل در كشور قابل دسترسي نيست.
 -3-11-1اولويتهاي پيشنهادي:

اولويت اصلي ( :)Highestمواردي كه بيانكننده فعاليتهايي با اولويتهاي اصلي در محيطهاي تكتونيكي هستند كه هسته
اصلي نقشه راه را تشكيل مي دهند
اولويت دوم :فعاليتهاي مهمي كه نسبت به اولويت اول در درجه اهميت پايينتري قرار دارند.
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-4نتيجه گيري
  -1به منظور بررسي نقشه راه توسعه انرژي زمين گرمايي در كشورهاي داراي اين منبع انرژي ،تعداد  11كشور انتخاب شده
كه از بين آنها  9كشور كه داراي نقشه راه بودند مورد بررسي دقيق قرار گرفتند.
  -2جهت مطالعه نقشه راه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي ،كشورهاي استراليا و ايسلند انتخاب شده و مورد بررسي
قرار گرفتند.
  -3نقشه راه توسعه انرژي زمين گرمايي هر كشور ،خاص آن كشور بوده و بر اساس نيازمنديها و پتانسيل موجود آن كشور،
تهيه و تدوين شده است.
  -۴بازه زماني ارائه شده جهت نقشه راه توسعه بهره برداري از انرژي زمين گرمايي در كشورهاي مختلف ،بسيار متفاوت مي
باشد به طوري كه آنها را مي توان به بازه هاي زماني كوتاه مدت ،متوسط مدت و بلند مدت ،تقسيم بندي نمود.
  -5كوتاه ترين بازه زماني براي يك نقشه راه ،دو سال و بلند ترين آن  ۴0ساله مي باشد .همچنين بر اساس مطالعات انجام
شده ،سال پاياني هيچيك از كشورها فراتر از سال  2050نمي باشد.
  -6برخي از كشورها مانند ايسلند ،نقشه راه توسعه بهره برداري از منابع انرژي زمين گرمايي ،نهايي و اجرا شده است و آنها
برنامه اي براي ارائه نقشه راه جديدي نيز ندارند.
  -۷در بسياري از كشورهاي پيشرو در خصوص فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي ،بررسي و تحقيق در خصوص توليد
برق از منابع زمين گرمايي پيشرفته ( )EGSدر دستور كار قرار گرفته است.
  -9برخي كشورها مانند چين كه فاقد منابع حرارت باال هستند ،توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي با هدف
صادرات فناوري ،مد نظر قرار گرفته است.
  -10در نقشه راه توسعه بهره برداري از منابع انرژي زمين گرمايي همه كشورها ،كاربرد مستقيم اين انرژي مد نظر قرار گرفته
است.
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  -11در اكثر كشورها ،در نقشه راه توسعه بهره برداري از منابع انرژي زمين گرمايي ،مالحظات زيست محيطي ،اشتغال زايي،
آموزش همگاني و ترويج استفاده از اين منبع انرژي مورد توجه قرار گرفته است.
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 -1مقدمه
پس از انجام اكتشافات اوليه در مناطق زمينگرمايي و تعيين محل حفر چاه اكتشافي ،قدم بعدي جهت شناخت و استفاده از مخزن
زمينگرمايي ،حفر چاه است .در حقيقت تمامي روشهاي اكتشافي كه مطرح شدند ،به طور غيزر متزتقي  ،اطالعزاتي را از مخزن
زمينگرمايي ارائه ميدهند و تنها روشي كه به كمك آ ميتوا متتقيماً مخن را مورد بررسي قرار داد ،حفاري است .اين مرحلزه
از اكتشافات پرهنينه ترين بخش اكتشاف و كاربرد منابع زمينگرمايي هيدروترمال ميباشد.
حفاري دوراني متداول ترين روش حفاري ميباشد كه داراي انواع گوناگوني است كه هر يك منايا و معايب خاص خزود را دارد .در
اين روش ،مته حفاري كه اغلب از سه مخروط مشابه تشكيل شده است ،به وسيلة نيروي اعمال شده توسط الكتروموتورهاي بتزيار
قوي و نين يك لولة تو خالي سنگين و لولههاي حفاري ،با حركت دوراني خود سنگها را سوراخ نموده و به پايين حركت ميكند .در
اين روش ،براي خنك نمود متة از سيال حفاري استفاده ميشود كه با تجهينات خاصي از درو لولة حفاري به مته هدايت شده و
از داخل مته خارج ميگردد و مته را خنك نموده و خرده سنگهاي ايجاد شده را به باالي چاه هدايت ميكند .در اين روش حفاري،
از سطح به عمق مرتباً از قطر چاه كاسته شده و لولههاي جداري نازكتر ميشوند .آخرين لولهاي كه داخل مخن قرار داده ميشود
داراي شيارهاي باريك قائمي است كه سيال چاه از طريق اين شيارها به سطح زمين هدايت ميشود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

2
ويرايش اول ،دي 1393

 -2حفاري چاه
پس از مطالعات مختلف زمينشناسي و انجام آزمايشهاي متفاوت بر روي نمونههاي سنگها و اعمالي نظير ژئوفينيك ،زمين-
شناسا به وجود منابع زمينگرمايي در يك محل پي ميبرند .سپس با توجه به موقعيت محل و بررسي تمام جوانب ،حفاري در آ
منطقه شروع ميگردد .بديهي است در حوزههاي شناخته شده با در نظر گرفتن برنامه توسعهاي و حدود منابع زيرزميني اقدام به حفر
چاههاي جديد ميگردد.
معموالً چاههائي كه قبل از تثبيت وجود منابع حفر ميگردند به نام چاههاي اكتشافي معروفند ) .(Exploration wellحفاري چاه-
هاي اكتشافي معموالً با دقت بيشتري نتبت به حفر يك چاه در محل شناخته شده صورت ميگيرد و خود داليل بتيار دارد كه
مهمترين آ ناشناخته بود وضع اليههاي زيرزميني در حوزه جديد ميباشد .در حين حفر اين نمونه چاهها و حتي پس از اتمام
حفاري سعي ميگردد كه حتي االمكا اطالعات بيشتري (و با دقت بيشتر) كتب گردد چرا كه اعمال بعدي كه در اين چنين حوزه-
هائي صورت ميگيرد اين اطالعات را به عنوا مبنا در پيش خود دارد.
پس از كتب اطالعات و به نتيجه رسيد حفاريهاي اوليه و در جهت مشخص كرد محدوده مخن زمينگرمايي و بررسي بيشتر
بر روي اليههاي زيرزميني حوزه جديد ،چاههاي توصيفي ) ،(Deleneation wellدر محلهاي محاسبه شدهاي حفر ميگردند.
سپس با توجه به وسعت ميدا حج مورد بهره برداري طي محاسبات دقيق وسايل الزم براي توليداز منطقه تأسيس گرديزده و بزا
برنامه ريني حتاب شدهاي در حفر چاههاي توسعهاي ) (Development wellاقدام ميگردد.
الزم به يادآوري است كه تمامي چاههائي كه حفر ميگردند در جهت استخراج نميباشد .بلكه با اهداف متفاوت ديگري نين چاه حفر
ميگردد .چاههاي دفعي ( ،)Disposal wellچاههاي تنريقي آب ( ،)Injection wellو حتي در بعضي موارد چاههزاي مشزاهدهاي
( )Observation wellو غيره).
در حال حاضر اكثراً عمليات حفاري با مته صورت ميگيرد و قطعات جدا شده از اليههاي در تماس با مته توسط سيالي كه در چاه به
دورا آورده ميشود از چاه خارج ميگردند .عمدتاً انتخاب مته بر اساس جنس سازند تعيين ميگردد.
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با مشخص كرد محل براي حفاري ،دكل حفاري ) ،(Drilling Rigبا تمامي تجهينات اع از پمپها  ،لولههاي حفاري و غيره به
آ مكا انتقال داده ميشود .دكل و كليه وسايل به طريقي كه جهت حفاري الزم است در محل تعبيه ميگردند و سزپس حفزاري
آغاز ميگردد.
در شروع حفاري از متههاي بنرگ استفاده ميگردد و به مرور كه عمق چاه افنوده ميگردد با در نظر گرفتن وضع اليهها و موقعيت
چاه از متههايي با اندازه كوچكتر نين استفاده ميگردد .جهت انجام عمل مته به انتهاي لولزه حفزاري ) ،(Drill pipeبتزته شزده و
تحت فشار به دورا آورده ميشود .اين فشار و دورا باعث ميشود كه سنگهاي موجود در زير مته خرد و كنده شزوند( .الزم بزه
ذكر است كه مته ها خود نين انواع متفاوت دارند كه با توجه به جنس سنگ و موقعيت محل حفاري مورد نظر و اينكه كداميك بهتزر
جوابگو خواهد بود مورد استفاده قرار ميگيرند) .ذرات كنده شده توسط گل حفاري ) (Drilling mudكه در حين عمل دائماً در چاه
در حال دورا و گردش است ) ،)Circulationبه خارج از چاه آورده مي شود  .اين گل حفاري از باالي چاه و از درو لوله حفاري
به داخل چاه به طور مدام پمپ ميگردد و از مجراي موجود درمته عبور كرده و از متير پشت لوله حفار و ديواره چاه مجدداً به باالي
چاه برميگردد كه در اين باال آمد ذرات كنده شده را نينبه همراه خودميآورد ( .گل حفاري فقط اين مصرف را ندارد ،بلكه در سرد
كرد خود مته ونين كنترل فشار چاه نقش عمدهاي را دارد ).به مروركه چاه عميق ميشود به طول لوله حفاري افزنوده مزيگزردد و
عمل ادامه مييابد( .گل حفاري همچنين در ثابت نگهداشتن ديواره چاه بي تأثير نيتت).
همنما با ادامه حفاري بر روي ديواره چاه نين پوشش فلني ) ،(Casingتعبيه ميگردد .اين عمل با توجه به موقعيت اليه در حزين
حفاري وضع چاه نين صورت ميگيرد و براي انجام آ الزم است كه موقتاً عمل حفاري قطع گرديده و پوشش مورد نظر كار گذاشته
شده و سپس حفاري ادامه يابد .به پشت اين لوله پوششي نين سيما پمپ ميگردد و جنس و اندازه آ بتتگي به موقعيزت چزاه و
قطر آ در هما شرايط به خصوص دارد( .اين لوله براي جلوگيري از رينش ديواره چاه ،قطع ارتباط بين اليزههزا از داخزل چزاه و
همچنين بهتر به كنترل در آورد چاه تعبيه ميشود).
درحينحفارياز سنگ اليهها براي مشخص كرد جنس و موقعيتهاي ديگر آنها نين نمونه برداري ميگردد ،ممكزن اسزت كزه از
ذرات باال آورده شده توسط گل حفاري ) (Cuttingsنمونه برداي شود و يزا ممكزن اسزت كزه نمونزه گيزري بزه صزورت درآورد
مغنه ) )Coreباشد.
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وز و جنس گل حفاري با توجه به عمق چاه و فشار داخلي آ و موقعيت مخصوص حين عمل ،نين تعويض ميگردد كه خود يكي
از موضوعات بتيار مه عمل حفاري ميباشد.
به هر حال و بدين صورت حفاري تا عمق نهائي موردنظر ادامه مييابد و باكارگنارد لولههاي ( Linerدر حقيقت جداره پوششي كه
تمام ديواره چاه را فرا نميگيرد و فقط فاصله محدودي را با توجه به موقعيت چاه ميپوشاند و تاسرچاه ادامه ندارد) كار رو بزه اتمزام
مي رود .الزم به تذكر است كه انجام عمل حفاري با دقت و احتياط و در حضور شيرهاي ايمني بزه خصزوص

 B. O .Pصزورت

ميپذيرد .بعضي مواقع قتمت توليدي چاه بادر نظرگرفتن موقعيت محل بدو پوشش فلني ) (open holeتكميل ميگردد.
پس از حفر و تكميل چاه دكل حفاري انتقال مييابد و پس از آ ميبايتت انجام هر عمل ديگري با نظارت مهندسي بهره برداري
صورت گيرد .احياناً اگر چاه به جهاتي احتياج به مرمت و يا تعمير داشته باشد ،در اغلب مزوارد مجزدداً مزيبايتزت از دكزل حفزاري
استفاده نمود كه اين مورد نين برنامه ريني خاص خود را دارد .در شكل ( )2-1نمايي از يك دكل حفاري ديده ميشود.
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شكل ( -)2-1نمايي از يك دكل حفاري
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در ادامه اطالعاتي در خصوص مقرارات حفاري آورده شده است:
 -2-1مقررات
مقررات به صورت دستوراتي ميباشند كه در اين گنارش به آنها اشاراتي شده است.

 -2-2دستورالعملها
دستورالعملها و توصيههاي الزم براي هرچه صحيحتر و ايمنتر انجام داد كارها نين نوشته شده است .اگرچه توصيهها به صورت
مقررات نميباشند اما آنها نين براي بهتر و ايمن تر انجام شد كار ميباشند .براي انجام شد كار به بهترين وجه ،بايد به كليه
مقررات ،دستورالعملها و توصيههاي اين كتاب عمل شود.

 -2-3انحراف از مقررات
براي جلوگيري از انجام شد عملياتي كه ناشي از عدم تشخيص صحيح و آگاهي از مقررات باشد و انجام كليه عمليات حفاري بر
طبق اصولي ترين مقررات و مشخص كرد حدود و انحرافات النامي از مقررات ،اين حدود مشخص شده اند .بنابراين كليه انحرافات
النامي از مقررات بايد در محدوده مشروحه زير باشد:
-1كليه انحرافات النامي از مقررات ذكر شده در كتاب "مقررات حفاري چاهها") (Drilling Well Control Policyبايد با اجازه
كتبي رئيس قتمت عمليات اداره كل حفاري يا رئيس اداره كل حفاري صورت بگيرد.
 -2در صورت حضور ناظر فني در محل چاه در صورت النام براي ناديده گرفتن مقررات مربوط به كنترل چاه بايد اجازه شفاهي از
رئيس عمليات حفاري ناحيه توسط شخص ناظر فني گرفته شود و در اين صورت ناظر فني بايد در گنارش ني روز حفاري (IADC

) Reportحدود انحراف از مقررات و داليل آ و نام شخص اجازه دهنده را منعكس نمايد .ناظر فني بايد زير اين قتمت را امضاء
كرده و روز و ساعت آنرا نين مشخص كند.
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-3در شرايطي كه ناظر فني در محل چاه حضور نداشته باشد ،شخصي كه از طرف شركت كارفرما در محل چاه حاضر مي باشد بايد
با شركت پيمانكار تماس گرفته و از داده شد اجازه انجام عمليات النامي از طرف يك شخص متئول مطمئن شود .رئيس چاه بايد
جنئيات اين عمليات را در گنارش ني روز حفاري منعكس نمايد.
-4در صورتي كه افراد مربوط به شركت پيمانكار از انجام اين نوع انحرافات النامي از مقررات حفاري خودداري نمايند ،بايد بالفاصله
با افراد متئول خود در مركن تماس گرفته و آنها نين از طريق افراد متئول در اداره كل حفاري متئله را روشن نمايند.
-5در صورتي كه افراد مربوط به شركت پيمانكار از انجام اين نوع انحرافات النامي از مقررات حفاري خودداري نمايند ،بايد بالفاصله
با افراد متئول خود در مركن تماس گرفته و آنها نين از طريق افراد متئول در اداره كل حفاري متئله را روشن نمايند.

 -2-4مسائل كلي عملیات حفاري
همانطوريكه در اكثر كشورهاي داراي عمليات حفاري ثابت شده است ،وجود يك ناظر فني ) (Drilling Superintendentبه
صورت  24ساعته براي نظارت بر بهتر انجام شد عمليات حفاري و كاهش مخارج بتيار مؤثر و الزم ميباشد.
يك "ناظر فني" كه براي برآورد هدفهاي فوق به دكل حفاري اعنام ميشود بايد دقيقاً اهداف حفاري آ چاه را بداند .او بايد
كليه نكات ذكر شده در برنامه چاه را درك كرده و بهترين و اقتصاديترين روشها را براي رسيد به مقصود در پيش گيرد .نتايج به
دست آمده در هر مرحله از عمليات ،و در هر مرحله از رسيد به اهداف نهائي بايد اساس برنامههاي بعدي چاه قرار بگيرد .ناظر فني
با انجام عمليات و گنارش آنها و بحث و بررسي كارهاي انجام شده با رئيس عمليات و داد پيشنهادات براي بهتر انجام شد كارها
ميتواند مؤثرترين فرد در انجام كليه عمليات حفاري باشد .رئيس چاه ) (Tool Pusherبر اثر گرفتاريها و وظايف خاص خود كه
بايد بر روي دكل انجام بدهد كمتر فرصت مطالعه و بررسي راههاي پيشبرد بهتر عمليات را دارد و بنابراين از پيشنهادات سازنده ناظر
فني براي بهتر انجام شد كارها استقبال خواهد كرد.
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ناظر فني با موقعيت و فرصتي كه بر روي چاه دارد ميتواند در كاركنا دكل فكر بهتر انجام شد كارها را القاء نمايد .كليه كاركنا
دكل ميتوانند به صورت بتيار مؤثر در بهتر انجام شد عمليات حفاري شركت نمايند .هر يك از كاركنا دكل متئول انجام
وظايف محوله به خود ميباشند و نبايد اين تصور پيش بيايد كه تنها رؤساي دكل متئول بهتر و با صرفه تر انجام شد كارها
هتتند.
گلشناسا متئول هنينه گل حفاري ميباشند .آنها بايد سعي نمايند كه گلهاي الزم براي حفاري چاه را با حداقل مخارج تهيه
نمايند .به همين ترتيب ساير افراد متئول دكل (برقكار ،مكانيك و غيره) نين متئول نگهداري و استفاده صحيح از وسايل و
موتورهاي مربوط به كار خود ميباشند تا مخارج آنها را به حداقل ممكن كاهش دهند .از بين نرفتن يك كيته از مواد گل ،صدمه
نديد يك لوله حفاري يا لوله جداري ،به هدر نرفتن چند بشكه گازوئيل و رعايت بتياري موارد شبيه به اينها ميتواند در تقليل
هنينه حفاري يك چاه بتيار مؤثر واقع شود .در ذيل بعضي از مهمترين نكات مربوط به عمليات حفاري را جهت آگاهي متذكر مي-
شوي :
-1

كامالً با سازماني كه عمليات حفاري را انجام ميدهد آشنا شده و مقررات آنرا مطالعه نمائيد.

-2

از مشخصات فني مربوط به دكلها و وسايل شركت ملي حفاري مطلع باشيد.

-3

برنامه حفاري چاه را دقيقاً مطالعه كرده و مطمئن شويد كه وسايل الزم براي هر مرحله از عمليات از قبل پيش بيني شده

باشند.
-4

رعايت متائل ايمني در درجه اول اهميت قرار دارند .هنگام استفاده از "فورانگيرها"ريتك نكنيد .شخصاً كليه مراحل

آزمايش فشار آنها را از ننديك نظارت نمائيد .كليه نواقص را گنارش كرده و به هيچ وجه اجازه ندهيد كه با وسايل ناقص و يا داراي
اشكال به عمليات ادامه داده بشود.
-5

انجام كليه كارها را از قبل برنامه ريني نمائيد .برنامه راند لولههاي جداري ،سيمانكاري و آزمايش فشار آنها را دقيقاً

مطالعه نماييد .مطمئن شويد كه كليه افراد دكل به متئوليتها و كارهاي محوله به خود آگاهي داشته باشند.
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كليه وسايل مربوط به شركت ملي حفاري و همچنين شركت ملي نفت را مرتباً بازرسي كرده و از آماده به كار بود آنها در

هر شرايط مطمئن شويد.
-7

كليه گنارشات را هر روزه منعكس نموده و در پرونده مربوطه بايگاني نماييد .در داد گنارشها دقيق و امين باشيد.

-8

به هنينه انجام عمليات دقت نماييد .كنترل دقيقي بر روي مخارج روزانه داشته و آنها را در حتابهاي مخصوص به هر

قتمت منعكس كنيد.

 -2-5وظايف سرچاه
نماينده اداره حفاري (ناظر فني) بايد به صورت  24ساعته در محل چاه حاضر بوده و بر كليه متائل عملياتي نظارت كامل داشته
باشد .وظايف و متئوليتهاي ناظر فني در مراحل مختلف حفاري چاه عبارتند از:
-2-5-1

قبل از جابجايي دكل و شروع عملیات

 بررسي جاده چاه ،حوضچه گل حفاري ،لوله آتش و حوضچه آتش ،لوله آب و منبع آب .محل چاه از نظر متطح بود و شن رينيشد  ،جايگاه سيماني دكل و متعلقات آ و حوضچه چاه ) (Cellerو لوله هادي ) (Conductor Pipeرا قبل از انتقال دكل بررسي
نموده و نواقص را گنارش و براي رفع آنها پيگيري نماييد.
 آبگيري كامل مخاز به مقدار كافي قبل از شروع حفاري ) (Spudبايد صورت گرفته و براي اين منظور پمپ آب را در محل خودمتتقر كرده و لوله انتقال آب را آزمايش فشار نماييد.
 در حفاري محل كلي ) (Rate Holeو چاهك اتصال ) (Mouse Holeنظارت كامل داشته و به رينش سطحي زمين در اينچاهكها دقت نماييد .همچنين شروع حفاري چاه سطحي را دقيقاً كنترل و از متتقي بود آ مطئمن باشيد .براي شروع حفاري از
گلي با حداقل غلظت  60ثانيه /كوارت استفاده نمائيد.
 -اداره ايمني و آتش نشاني را از شروع عمليات حفاري باخبر سازيد.
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 -2-5-2حفاري

در هنگام حفاري موارد زير به صورت مرتب بايد كنترل شوند:
 كليه مواد و وسائل الزم بايد به صورت روزانه كنترل شده و كمبودها سفارش داده شوند .به هيچ وجه نبايد سفارشات را به صورتهفتگي انجام داد.
 گنارشات روزانه را دقيقاً و مرتب تهيه و همچنين بايگاني نماييد. فرم نمودار (منحنيهاي) روزانه حفاري ) (Totco Chartدر هر نوبت  12ساعته ) (Tourكامالً پر شده و دقت شود كه كليه قل -هاي ثبات كار كرده و بر روي فرم رس شوند.
 فرم نمودارهاي حج مخاز گل ) (Pit Level Chartsبه صورت مرتب تعويض شده و دقت شود كه نمودار بردار دقيقاً كاربكند .فرم تمرين بتتن فورانگيرها ) (Bop Drill Reportدقيقاً پر شده و در گنارش روزانه حفاري نين منعكس گردد.
 دقت شود كه كليه افراد متئول و كاركنا دكل به كارهاي روزانه خود مشغول بوده و تعداد آنها در گنارش روزانه عمليات حفاريمنعكس گردد.
 كليه پارامترهاي حفاري طبق خواستههاي برنامه چاه مرتباً كنترل شود .مانند وز روي مته ،تعداد دورا مته /دقيقه و فشار پمپ-هاي گل.
 مخارج روزانه حفاري از هر نظر كنترل و گنارش شود. برنامه گل حفاري چاه هر روزه كنترل شده و دقت كنيد كه خواص خواسته شده گل براي حفاري هر قتمت از چاه مطابق برنامهباشد .موجودي مواد گل با گنارش گلشناس كنترل شده و هميشه سفارش مواد استفاده شده براي نگهداري به مقدار كافي از آنها در
محل بايد به موقع انجام شود.
 -به هدفها و برنامههاي مهمي كه در هر روز بايد به آنها رسيد و همچنين به تغييرات زمينشناسي چاه توجه شود.
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 شرايط كلي دكل را در نظر داشته و تعميرات روزانه آ برنامهريني شده و به موقع انجام گيرد. متائل ايمني و امنيتي دكل و محل چاه كامالً كنترل شود .عالمات رعايت متائل ايمني كامالً در ديد چش باشند .دقت شود كهتمرين بتتن فورا گيرها ) (Bop Drillطبق مقررات انجام گرفته و كاركنا دكل براي كنترل و بتتن چاه در مواقع ضروري
آموزش الزم را ديده باشند.
 پيشرفت روازنه عمليات منعكس شده و در صورت نياز اگر ايدهاي براي پيشرفت بهتر مشاهده ميگردد با اهواز در ميا گذاشتهشود.
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هنگام راندن لولههاي جداري

 لولههاي جداري را بالفاصله پس از دريافت و چيد در محل خود به دقت اندازه گيري نمائيد .لولهها مجدداً هنگامراند به داخل چاه اندازه گيري شوند.
 تعداد دقيق لولهها در آغاز و پايا راند به داخل چاه شمارش شوند. تعداد لولههاي رانده شده به داخل چاه و لولههاي باقيمانده بايد برابر تعداد كل لولههاي دريافتي باشد .دقت شود كه لولهها بهترتيبي كه بايد به داخل چاه رانده شوند در محل خود ) (Pipe Racksچيده و شماره گذاري شده باشند.
 در هنگام راند لولهها به داخل چاه حتماً بر روي سكوي حفاري حاضر بوده و به دقت عمليات را كنترل نماييد. به مقدار گشتاور پيچشي الزم براي سفت كرد لولهها و به خصوص به لولههايي با رزوه "وم" توجه نماييد. كليه متعلقات لولههاي جداري ،وسايل تاج چاه ،وسايل راند لولههاي جداري ،سيما  ،چند راهه سيما زني قتمتهاي مختلففورانگيرها كنترل شوند .هنگام بتتن و راند كفشك ،طوقه سيماني ،طوقه سيما زني دو مرحلهاي ) (D.V.Collarآوينا كننده
لوله آستره و غيره دقت كافي به عمل آيد.
 كليه مراحل سيمانكاري ،جابجايي سيما و سيمانكاري فضاي حلقوي از باال (در صورت نياز) بايد از قبل برنامه ريني بشوند. از كليه سيما هايي كه به محل چاه فرستاده ميشوند در اسرع وقت نمونه گرفته و براي انجام آزمايشات الزمه به قتمت گل وسيما اداره حفاري فرستاده شوند.
از سيماني كه به داخل چاه پمپ ميشود براي مالحظه تغييرات آ  ،در سرچاه نمونه گرفته شود.
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 كليه اتفاقاتي را كه هنگام راند لوله جداري و سيما كاري آ روي ميدهد گنارش كنيد( .در گنارش نويتي حداكثر دقت به عملآيد) دقت كافي هنگام جابجايي سيما به عمل آورده و از وقفه افتاد در كار كامالً پرهين شود .در هنگام سيما كاري گنارش
دقيقي از مينا گل گمشدگي يا افنايش گل به خصوص در لولههاي آستره تهيه شود.
 هنگام آوينا كرد لولههاي آستري و همچنين لولههاي جداري در ماسوره سر لوله جداري دقت كافي بشود .مقدار وز لولهجداري آوينا شده گنارش شود.
 قبل از شروع عمليات سيمانكاري كليه متئوليتهاي افراد سيمانكار را به آنها يادآوري نماييد. -هنگام حفاري كفشك لوله جداري در پوش سنگ (ورود به داخل مخن ) شخصاً مينا

گل گمشدگي يا افنايش گل را كنترل نمائيد.

-2-5-4برپايي تاج چاه

 قرار داد وسائل آكند ) (X-Bushingو آزمايش فشار آنها را دقيقاً كنترل كنيد. قرار داد متدود كنندههاي " "VRدر شيرهاي جانبي ماسورههاي سر لولههاي جداري را كنترل نماييد. برپايي شير فورا گير را نظارت و در آزمايش فشار آ دقت نماييد. -آزمايش فشار كليه قتمتهاي تاج سرچاه ،لولههاي خروجي و لولههاي كشتن چاه را از ننديك كنترل كنيد.

 -2-5-5هنگام انجام عملیات مانده يابي

 ليتت كامل كليه وسايل مانده يابي را با ذكر اندازهها در دسترس داشته باشيد. گنارش كامل اتفاقات را قبل از گذاشتن مانده در چاه و هنگام انجام عمليات مانده يابي تهيه كنيد .گنارشي از داليل گذاشتنمانده در چاه و پيشنهاداتي براي عدم اتفاق آ در آينده تهيه شود.
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 -2-5-6هنگام فوران چاه

 هنگام برخورد با فورا چاه ) (Kickكليه مراحل مبارزه با آ به دقت انجام شود .در صورت بروز فورا خارج از كنترل حداكثرسعي در نجات جا افراد و وسايل سرچاه به عمل آيد.

 -2-5-7هنگام انتقال دكل

 قبل از شروع انتقال دكل به ادارات ايمني و آتش نشاني و مخابرات براي جابجايي وسائل مربوطه و بي سي دكل خبر داده شود. در صورت لنوم با افراد شركت ملي حفاري در هنگام عمليات جابجائي دكل همكاري شود. هنگام انتقال دكل با افراد شركت ملي حفاري در تماس دائ بوده تا از پيشرفت كارها باخبر شويد. -قبل از شروع حفاري ) (Spudكليه وسيال دكل از نظر ايمني بررسي شوند.

 -2-5-8قبل از شروع حفاري

 كار پمپهاي گل را چك كرده و از عمل كرد آنها مطمئن شويد. كليه قتمتهاي فورانگيرها و لولههاي مربوط به آنها كنترل شود. در انجام عمليات تمرين بتتن چاه ) (Bop Drillشركت و نظارت كامل شود. لوله آتش كنترل و آزمايش فشار شود( .در چاههاي خاص زمينگرمايي) از وجود مواد گل حفاري به اندازه كافي در محل چاه مطمئن شويد. -از وجود مقدار كافي آب در محل مطمئن شويد.
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15
ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

16
ويرايش اول ،دي 1393

 -2-5-9عملیات تكمیل چاه

 در برپايي و آزمايش فشار شيرهاي بهره برداري چاه دقت كافي بشود. قرار داد متدود كنندههاي ” “VRرا در شيرهاي جانبي كنترل نمائيد. شمايي از تاج سرچاه پس از برپايي كامل آ براي گنارش تكميل چاه تهيه كنيد. اطالعات زير براي نوشتن گنارش تكميل چاه تهيه شود: شماي تاج سرچاه گنارش لولههاي جداري تاريخچه حفاري چاه و جنئيات مخارج آ وضعيت شيرهاي تاج سرچاه شرايط حوضچه چاه ) (Cellerو محل چاه قبل از انتقال دكل. -اداره ايمني و آتش نشاني را از اتمام عمليات حفاري چاه و انتقال دكل باخبر سازيد.

 -3وسايل جلوگیري از فوران چاه و آزمايش فشار آنها

 -3-1كنترل وسايل

ناظر فني حفاري بايد وسايل جلوگيري از فورا چاه را از هر نظر كنترل و بازرسي نمايد.
 -3-1-1وسايل جلوگیري از فوران چاه )(Blowout Preventers

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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 قتمتهاي خارجي ،فلنجها و شيارهاي رينگ گتكتهاي فورانگيرها بايد بازرسي شوند. كوبهها ) (Ramsبازرسي شده و از اندازههاي مختلف آنها در محل چاه وجود داشته باشد.فورانگير حلقوي بازرسي شده و وضعيت آ گنارش شود. فلنجها در هر سوار و پياده كرد فورانگيرها ،رينگ گتكتها بايد تعويض شوند. رينگ گتكتهاي مختلف در اندازههاي متفاوت براي تمام قتمتهاي فورانگيرها ،چند راهه و لولههاي كشتن در محل چاهوجود داشته باشد.
 پيچ و مهرههاي مختلف و در اندازههاي متفاوت براي هر قتمت فورانگيرها در محل حاضر باشد.در صورت لنوم در هر باز و بتته كرد  ،درزگيرهاي كالهك ) (Bonnet Sealsتعويض گردند. پيچهاي قفل كننده كوبهها در هر آزمايش فشار فورا گيرها بايد باز و بتته شده و دسته هاي بلند باز كرد و بتتن به آنهامتصل باشد.

-3-1-2

چند راهه و خطوط كشتن چاه

 فشار مجاز آنها را كنترل نماييد. كليه لولهها و شيرهاي مربوطه بايد با فشار  5000پام باشند ،بجن لولههائي كه از چند راهه خارج ميشوند كه فشار  3000پام نينكافي است.
-شيرها را از نظر باز و بتته شد و سال بود كنترل كرده و دستههاي آنها در محل مناسب ننديك به شير قرار داشته باشد.
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 كلية فشارسنجهاي موجود در قتمتهاي مختلف ،كنترل و از كاركرد آنها اطمينا حاصل شود. بازرسي لولههاي خروجي فورا گيرها كليه خطوط متتقي يا زاويهدار كنترل شوند .در محل انحنا از سه راهي ته بتته ) (Bull Head Teesاستفاده شود .تمام محل-هاي اتصال بايد فلنجي يا توسط بتت ) (Clampبه يكديگر متصل شوند.
 كليه نقاط جوشكاري شده بر روي لولهها كنترل شود. هنگام جريا چاه از طريق چوك هيدروليكي كلية شيرهاي متير جريا باز ميباشند و تنها شير هيدروليكي داخلي بايد بتتهباشد .لولههاي خروجي فورانگيرها) (Choke Linesبايد مرتباً شتته شوند تا از باز بود آنها اطمينا حاصل گردد .چوك
هيدروليكي بايد به صورت روزانه امتحا شده و هميشه در حالت باز باشد.
 لولههاي خروجي فورا گيرها بايد به زمين محك شده باشند تا لرزشهاي حاصل از جريا چاه را تحمل نموده و از خ شد آنهاجلوگيري شده باشد.
 بازرسي كاهندههاي تنظي شونده :دو تا از اين چوكها الزم هتتند كه بايد هميشه در حالت بتته باشند .قطعات يدكي آنها بايد درمحل وجود داشته باشد.
 بازرسي چوك هيدروليكي تنگتتو كاربيدي :جعبة كنترل اين چوك بايد بر روي سكوي حفاري قرار داشته باشد .و هر روز بايدامتحا شوند تا از آماده بود آ مطمئن شويد.
 -3-1-3بازرسي وسايل بستن فورانگیرها

 انبارهها ) :(Accumulatorsبايد داراي فشار مجاز  3000پام باشند .بايد از ظرفيت كافي برخوردار بوده تا همنما يك فورا گيرداليني ،دو فورا گير كوبهاي و يك شير هيدروليكي را با فشار حداكثر  1200پام بتته و حدود  %50از مايع داخل آنها باقيمانده
باشد.
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 نوع و فشار مجاز آنها كنترل شود.
 حج كلي مخاز كنترل شود
 فشار قبل از پر شد كنترل شود
 فشارسنج بر روي چند راهه انبارهها نصب گردد.
 وسايل الزم براي تأمين فشار انبارهها موجود باشد.
 ذخيره نيتروژ الزم براي انبارهها هر هفته بازرسي شود.
 شير جداكننده موجود بر روي چندراهه انبارهها بايد هميشه در حالت باز باشد.
 مايع هيدروليك ميتواند روغن هيدروليك يا روغن مخلوط شونده با آب باشد.
 شير موجود بين انبارهها و چند راهه را بازرسي كنيد.
 پمپها پمپها را بازرسي نموده و از عملكرد آنها براي بتتن فورا گيرها مطمئن شويد.
 نوع و فشار مجاز هر يك را كنترل نمائيد.
 هواي الزم براي به كار انداختن پمپها با حداكثر مينا الزم از نظر حج و فشار موجود باشد.
 شيرهاي جداكننده بايد در حالت كامالً باز باشند.
 يك پمپ هوا با شيرهاي كنترل الزمه براي تأمين فشار تا  5000پام بايد موجود باشد.
 تمام سيتت بايد به يك فشارشكن و شير خودكار تنظي فشار بين صفر تا  3000پام بر روي چند راهه اصلي مجهن باشد و اينتنظي كننده بايد بر روي فشار  1500پام الزم براي فورا گيرهاي كمرو نوع ” “QRCو ” “Uتنظي بشود .ه جهت با اين
تنظي كننده بايد يك شير باز شونده سريع ) (Quick Opening Bypass Valveنين وجود داشته باشد ،تا بتوا در مواقع ضروري
از طريق آ با فشار  3000پام فورا گيرهاي كوبهاي را بتت .يك سيتت تنظي كننده ديگر فشار الزم براي بتتن فورا گير
داليني را تأمين خواهد نمود .اين تنظي كننده بر روي فشار  600تا  900پام براي بتتن فورا گير داليني بر روي لولههاي حفاري،
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لولههاي وزنه و لولههاي جداري و فشار  1150پام براي بتته شد كامل تنظي ميگردد .هرگن فشار تنظي كننده را بر روي فشار
بيش از  1500پام براي بتتن فورا گير داليني تنظي نكنيد .براي عمليات خارج كرد لولهها از چاه تحت فشار ) (Strippingفشار
تنظي كننده را بر روي حداقل ممكن كه حركت لولهها را امكا پذير ميكند (طبق منحنيهاي پيوست  )13تنظي نمائيد.
 سيتت بتتن فورا گيرها داراي يك جعبه ،كنترل بر روي سكوي حفاري در ننديكي حفار و همچنين يك جعبة كنترل بر رويزمين در محلي كه دسترس سريع ميباشد .هر دسته بر روي جعبه كنترل كننده بايد دقيقاً عالمت گذاري شده باشد.
 شير كنترل كننده كه فورا گير كوبهاي كور ) (Blind Ramsرا به حركت در ميآورد بايد قفل شده باشد ،تا از استفادهغيرضروري از آ جلوگيري به عمل آيد.
 -3-1-4بازرسي سیستم هوا

 سيتت توليد فشار هوا بايد داراي فشار سنج مناسب باشد. ذخيره هوا بايد حداقل  100فوت مكعب در فشار آتمتفر باشد. كمپرسورهاي هوا را برحتب فشار مجاز و حج آنها شماره گذاري كنيد. حداقل يكي از كمپرسورها بايد هواي الزم براي بتتن فورا گيرها را هنگام خاموش بود موتورها تأمين نمايد. -3-1-5بازرسي ساير وسايل
 شير پس فشار داخلي براي تمام اندازههاي لوله حفاري(Inside Back Pressure Valve).-لولة آزمايش ،متدود كننده آزمايش و كاپ تتتر براي آزمايش فورا گيرها ).(Test joint,Test Plug & Cup Tester

 شيززر ايمنزززي بزززززراي تمززززام انززززدازههزززاي لولزززههززاي حفزاري ).(Safety Valve Full Openinig -شير ايمني كلي ) (Kelly Cockو آچار باز و بتته كرد آ .
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 چند راهه لوله ايتتا ،با فشار مجاز  5000پام ،با خروجيهاي الزم براي عمليات روزمره يا كشتن چاه. شيرهاي شناور و وسايل تعمير آنها براي تمام اندازههاي لولهها. -3-2وسايل جلوگیري از فوران چاه (فورانگیرها)
 تمام لولههاي هادي گل ) (Bell Nipplesبه وسيله جوش داد به يك فلنج كه براي شيار رينگ گتكت و محل پيچهايباالي هايدريل و يا صفحة محافظ آ مناسب است بر روي فورا گير داليني نصب ميشوند .در صورتيكه از صفحة محافظ استفاده
بشود بايد شيار رينگ گتتكت و سوراخ محل پيچها با گريس پر بشوند .سوراخهاي محل پيچها بايد به اندازه كافي عميق باشند كه
پيچها در آنها كامالً سفت بشوند .هيچ نوع نشتي نبايد در اين محل وجود داشته باشد ،در غير اينصورت هنگام حفاري مقدار زيادي
گل از اين نشتها به هدر خواهد رفت .قتمتهاي صدمه ديده بايد در اهواز و نه در سرچاه تعمير كلي بشوند.
 يك فورا گير داليني در باالترين قتمت "مجموعه فورا گيرها" ” “Bop Stackقرار ميگيرد. يك و يا بيشتر فورا گيرهاي كوبهاي با كوبههاي مناسب براي هر اندازه لوله كه بكار ميرود و يا لولههاي جداري /آستري بايد موجود باشد.
 چه از يك اندازه لولههاي حفاري استفاده بشود و يا از اندازههاي متفاوت ،فورا گير كوبهاي كور هميشه در وسط،فورا گير كوبهاي كوچك در باال و بنرگ در پايين نصب ميگردند.
 تصاوير فورا گيرها در شكلهاي پيوست ( )3( ،)2( ،)1و ( )4برپايي و اتصال لولههاي كشتن و لولههاي خروجي فورا -گيرها را نشا ميدهند.

 -3-3وسايل كمكي كنترل چاه
هر دكل بايد مجهن به وسايل زير باشد:
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 يك "شير ايمني كلي" در شرايط كاري بتيار مناسب در هر زما براي حفاري سازندهاي توليد كننده و يا استفاده از گلسنگينتر از  100پوند /فوت مكعب بايد وجود داشته باشد .يك شير ايمني بايد در پايين "كلي" به كار برده شود.
 يك "طوقه محافظ كلي" ) (Kelly Saver Subبا الستيكهاي محافظ بر روي آ . يك "شير پس فشار درو لولهاي" ) (Drop In Type Back Pressure Valveبر روي سكوي حفاري در دسترس باشد. "شير ايمني" ) (Full Opening Valveبراي تمام اندازههاي لولههاي حفاري و لولههاي وزنه مورد استفاده ،موجود باشد .اينشير توسط يك كابل هميشه در مقابل موتور اصلي دكل در حالت باز آوينا ميباشد .سه دستة شير ،بطول  +1/5فوت به قتمت
باالي آ بتته ميشوند .كابل توسط تتمه و هرزه گرد به دستهها متصل ميباشد .آچار مربوطه بايد توسط يك زنجير به شير ايمني
متصل بوده و هميشه در دسترس باشد .اين شير وسيلة ديگري غير از "شير ايمني كلي" ميباشد.
 يك "شير ايمني" به اندازة لولة جداري كه به داخل چاه رانده ميشود ،بايد قبل از شروع به راند لولههاي جداري بر روي لوله-هاي حفاري متتقر گردد.
 ابنار اندازهگير حج مخاز گل ) (Pit Recorderبه همراه فشار سنج و وسايل ثبات آنرا از نظر صحيح مدرج شد بازرسينموده و وسايل خبر دهنده صوتي و نوري را بر روي يك درصد تغيير حج مخاز تنظي نماييد.
 يك مخن پيمايش ) (Trip Tankمجهن به پمپ گرين از مركن بايد در تمام لولهها باال /پايينها مورد استفاده قرار بگيرد. "خاموش كنندههاي" موتورها در مواقع خطر ،براي هر موتور بايد در فاصله  30متري چاه متتقر باشند. يك دستگاه "گاز زدائي" گل حفاري در چاههاي اكتشافي و حفاري گنبدهاي گازي بايد در محل موجود باشد. شيرهاي شناور به اندازههاي متفاوت و وسايل و قطعات يدكي آنها بايد هميشه بر روي سكوي حفاري موجود باشند .از شيرهايشناور سوراخ دار ) (Vented Floatsبايد استفاده گردد ،به جن مواقع حفاري در چاههاي اكتشافي و سازندهاي توليدي.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

23
ويرايش اول ،دي 1393

 وسايل آزمايش فورا گيرها شامل Plug Tester, Test Joint ،و  Cup Testerبراي تمام اندازههاي ماسورهها و لولههايجداري بايد موجود باشد.
 -يك لوله از شيرهاي جانبي آخرين ماسوره تاج چاه به نقطهاي خارج از حوضچه چاه براي ترخيص فشار بايد تعبيه گردد.
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 -3-4نگهداري و تعمیر فورانگیرها
 تعمیرات سالیانه :كليه فورا گيرها بايد بصورت ساليانه در يك كارگاه مجهن بازرسي و سرويس شده و تمام آكندههايالستيكي آنها تعويض گردد .پس از سره كرد مجدد فورا گيرها كلية قتمتها بايد با دو برابر فشار مجاز آنها آزمايش فشار
شوند.
 تعمیرات متداول :پس از پايا عمليات حفاري هر قتمت از چاه ،فورا گيرها بايد باز شده و كوبههاي ) (Ramsآنها خارجگرديده و پس از تمين و گريسكاري شد مجدداً سره گردد .پس از سرويس ،درزگيرهاي كالهكها بايد آزمايش فشار شده و در
صورت نياز تعويض گردند .يك سري كامل از تمام اين درزگيرها بايد همراه هر فورا گير در محل چاه موجود باشد.
 نگهداري :آكند و فورا گير داليني و كلية قتمتهاي الستيكي فورا گيرها بايد در يك اطاق تاريك مجهن به تهويه هوا بر رويقفتههاي چوبي نگهداري شوند .محل نگهداري آنها بايد از موتورهاي مولد برق و سقفهاي فلني دور باشد .هرگن وسايل
الستيكي را در حالت آوينا نگهداري نكنيد.

 -3-5تصاويري از فورانگیرها
-حفاري از طريق لولههاي ً18-5/8

پيوست ()4

-حفاري از طريق لولههاي ً 13-3/8و ً9-5/8

پيوست ()2

-حفاري از طريق لوله جداري ً 7و لولههاي كوچكتر

پيوست ()3

-حفاري با لولههاي حفاري به اندازههاي مختلف

پيوست ()2

 -وسايل تبديل الزم براي اتصال فورا گيرها به آخرين ماسوره سر لوله جداري بايد از طرف شركت ملي حفاري تأمين گردد.
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-3-6مشخصات چوکها و وسايل شبكه كاهنده
جنئيات وسايل كاهندهها و شبكه كاهنده در تصوير پيوست ( )6نشا داده شده است .بعضي از مهمترين مشخصات اين قتمتها
عبارتند از:
 شير هيدروليكي كه ننديكترين شير به تاج چاه ميباشد و در هنگام انجام عمليات معمولي حفاري بايد در حالت بتته باشد. شير دستي ) (Manual Valveدومين شير از تاج چاه ميباشد و بايد در حالت باز باشد. لوله اول خروجي فورا گيرها ) (Choke Lineكه لوله ايتت به قطر ً 4با محلهاي اتصال فلنجي يا بتت دار ).(Clamp Typeلوله خروجي دوم كه به قطر  2اينچ ميباشد و در صورت نياز به شير توپي يا تاج چاه متصل شده و محلهاي اتصال آ نين بايد
فلنجي يا بتت دار باشد.
 كليه لولهها و محلهاي اتصال آنها از ماسوره سر لوله جداري تا كاهنده بايد داراي فشار مجاز  5000پام باشند. شيرهاي بعد از كاهنده ميتوانند  3000پام باشند. دو كاهنده تنظي شونده ) (Adjustable Chokesبر روي چند راهه بايد قرار داشته باشد .اين چوكها در ضمن انجام عملياتمعمولي حفاري در حالت بتته ميباشند.
 -يك چوك هيدروليكي تنگتتن كاربيدي ) (Tungsten Carbide Hydrolic Chokeنين بر روي شبكه كاهنده (Choke

) Manifoldبايد نصب گرديده باشد .جعبه كنترل اين چوك بر روي سكوي حفاري در ننديكي محل حفار بايد متتقر باشد .اين
جعبة كنترل بايد داراي فشارسنجهايي با درجه بندي  100پام به تقتيمات  25پام باشد .دامنة اين فشارسنجها نبايد از حداكثر فشار
مجاز فورا گيرها بيشتر باشد .از اين چوك براي كنترل نمود ) (Criculate Upتمام فورا هاي چاه ) (Kicksاستفاده ميشود.
اين چوك در موقع عمليات معمولي حفاري باز بوده و به وسيله لوله به گودال هرز اب متصل ميباشد.
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 جعبة كنترل چوكها بايد داراي ابنار ثبت كننده بوده و همنما فشار داخل لولههاي حفاري و دالينها را بصورت متمادي ثبتنمايد .اين فشارسنجها بايد با دامنه فشار  5000پام باشند.
 يك لوله  4اينچي در شبكه كاهنده كشيده ميشود كه داراي دو شير ً 4يا دو شير ً 3ميباشد و در متير آ چوك نصب نميگردد. شيرهايي نين بر روي شبكه كاهنده براي انتقال جريا به مخاز گل ،گودالهاي هرز آب و يا گودال آتش وجود دارد .موقعيتاين شيرها در تصوير نشا داده شده است.
 -يك لوله يك اينچي از سيتت توليد هوا به شكبه كاهنده براي انجام آزمايش فشار آ متصل مي باشد.

 -3-7چندراهه لوله ايستا وخطوط كشتن چاه )(Kill And Standpipe Manifold
 -دو خط متتقل كشتن چاه وجود دارند كه در موقع لنوم به فورا گيرها متصل ميشوند .سيتت ديگر كشتن چاه (Kill-Choke

) Systemنين وجود دارد كه در مواقع ضروري به تاج چاه مربوط ميشود.
 لولههاي كشتن چاه به يك شير يكطرفه ) (Check Valveوصل شده و از طريق دو شير  2اينچي به فورا گيرها مربوط مي-شوند.
 لوله كشتن چاه از راه دور به ورودي پاييني كشتن چاه وصل شده به وسيله يك شير يك طرفه از لوله كشتن چاه از چند راههايتتا مجنا ميگردد .اين رشته داراي يك شير  5000پام در انتهاي خط ميباشد .ابتداي خط بايد در محل مناسبي كه بتوا آنرا به
راحتي به ماشينهاي تلمبه زني ) (Pump Trucksو يا سيتت گردش گل و دكل متصل نموده قرار داشته باشد .شير خط كشتن از
راه دور نبايد بيش از  30متر از چاه فاصله داشته باشد.
 تمام اتصاالت داراي فلنجهاي  2اينچي  5000پام فشار ميباشند .براي كشيد اين خطوط از حداقل لولههاي چكتن بايداستفاده نمود.
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 لولههاي كشتن چاه بايد هر روزه توسط آب فشار قوي شتته و تمين گردند تا از باز بود آنها اطمينا حاصل شود. -3-8بازرسي و آزمايش فشار فورانگیرها
 آزمايش فشار فورا گيرها قبل از حفاري سيما و كفشك لوله جداري :قتمتهاي تاج چاه و اتصاالت مربوط به آنها ،چند راههكنترل و شير ايمني كلي توسط آب با استفاده از پالگ تتتر يا بتتن شير اصلي چاه ( در صورت وجود داشتن) آزمايش فشار مي-
گردند .شبكه كاهنده ،خطوط كشتن چاه ،لوله آتش و تمام اتصاالت مربوط به آنها بايد توسط آب فشار قوي شتته و تمين گردند.
 فشار الزم براي انجام آزمايش فشار برابر فشار مجاز فورا گيرها يا تاج چاه بوده و اين فشار براي مدت  15دقيقه بايد نگهداشتهشود.
 براي مشاهده شماي فورا گيرها و مراحل آزمايش فشار آنها شكل پيوست ( )7مراجعه شود. آزمايش فشار لوله جداري قبل از حفاري سيما و كفشك :قتمت فوقاني لوله جداري (بجن لوله ً )5-18/8و فورا گيرها بايد بهوسيله آب و توسط يك كاپ تتتريا مجرابند موقت ) (RTTSآزمايش فشار گردد ،مجرابند در عمقي حدود  30متر داخل لوله
جداري نصب خواهد شد .فورا گيرهاي كوبهاي بتته شده و فشار به مدت  30دقيقه نگهداشته ميشود.
 فشار مجاز براي لوله جدراي ً 68 ،13-3/8پوند /فوت ،جي 55-برابر  2500پام و براي فورا گيرها معادل فشار مجاز آنها خواهدبود.
 فشار مجاز براي لوله جداري ً 9-5/8و لولههاي كوچكتر از آ بايد حدود  %80فشار تركشي ) (Burstآنها يا برابر فشار مجازفورا گيرها و يا وسايل تاج چاه باشد .هنگام انجام آزمايش فشار بايد شيرهاي جانبي مربوط به آخرين فضاي حلقوي لولههاي
جدراي باز بوده و به تغييرات فشار آ توجه شود .كليه آزمايشات بايد توسط رئيس چاه و حفار و تحت نظارت متتقي ناظر فني
انجام بشوند.
 -زما انجام آزمايش فشارهاي ذكر شده در قتمتهاي  1و  2به صورت زير ميباشد:
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 پس از برپايي اوليه و سپس به صورت هفتگي در مورد فورا گيرها .آزمايش فشار  30متر باالي لولههاي جداري در روز بيتت ازراند آنها و سپس به صورت هفتگي انجام ميگيرد.
 قبل از حفاري به داخل يك اليه پرفشار ،سازندهاي توليد و يا انجام اليه آزمايي. هر زماني كه به نظر ناظر فني انجام اين كار ضروري تشخيص داده بشود. فورا گيرهايي كه مجهن به فورا گير كوبهاي كور ) (Blind Ramsو شير ايمني كلي باشند ،بايد هر زما كه لولهها از چاهبيرو ميباشند جهت اطمينا از عملكرد آنها يكبار بكار انداخته شوند.
 اگر كه در هر يك از وسايل فوق هنگام آزمايش فشار نقصي مشاهده شد ،قبل از شروع مجدد حفاري اين نقص بايد كامالًبرطرف شده و مجدداً قتمت مربوطه آزمايش فشار گردد.
 كليه شيرهاي داخلي مربوط به مجموعه فورا گيرها بايد بتته باشد .تمام شيرهاي متير جريا از طريق چوك هيدروليكي بهگودال هرزآب بايد باز باشند .ساير شيرهاي منحرف كننده متير جريا بايد بتته باشند .كليه شيرهاي كنترل كننده براي جعبه
كنترل "سيتت بتتن فورا گيرها" به جن شيرهاي هيدروليكي بايد در حالت باز باشند .به هيچ وجه شيرها را در حالت ني باز /بتته
قرار ندهيد.

 -3-9كنترل چاه
 تشخيص به موقع فورا چاه ) (Kickو به دنبال آ انجام مراحل صحيح كنترل آ كليد موفقيت كنترل فورا چاه ميباشد. روش لوله حفاري ثابت ) (Constant Drill Pipe Methodبراي خارج كرد تمام فورا هاي ناگهاني ) (Kicksبه داخل چاهمورد استفاده قرار ميگيرد .كليه ناظرا فني ،رؤساي چاهها و حفارها بايد كامالً به متائل ،محاسبات و كارهاي مكانيكي مربوط به
كنترل چاه آشنايي داشته باشند .اگر كه هر يك از افراد فوق احتياج به دانتتن و پرسيد بيشتر راجع به متائل كنترل چاه داشته
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باشند ،بايد به آموزش اداره كل حفاري يا شركت ملي حفاري مراجعه كرده و با استفاده از  Simulatorكمبودهاي معلومات خود را
تكميل نمايند.
 -اگر كه در هر نوبت كاري ) (Tourو يا در هر زماني كه وز گل تغيير كرده باشد ،پمپهاي گل را در حد عملكرد آهتته (Slow

)( Pump Rateحدود  3بشكه /دقيقه) به كار انداخته و فشار گردش گل را در اين حالت ،در گنارش ني روزه منعكس نماييد .براي
اندازهگيري اين فشار از فشارسنج مربوط به لولههاي حفاري موجود در جعبه كنترل چوكها

(Choke Control

) Panelاستفاده نماييد.

توجه

-1

تبديل بين فورا گيرها و ماسوره سر لوله جداري بايد توسط شركت پيمانكار تأمين گردد.

-2

براي فورا گيرهايي كه فاقد شير جانبي ميباشند ،ماسوره حفاري ) (Drilling Spoolبين فورا گير كوبهاي كور و فورا -

گير كوبهاي پاييني قرار ميگيرد .لوله كشتن زيرين ) (Bottom Kill Lineو دومين لوله كنترل چاه ) (Choke Lineبه تاج چاه
متصل ميشوند.
-3

فورا گيرهايي كه به يك فورا گير كوبهاي مجهن هتتند براي اينكه به آساني بتوا به آنها دسترسي داشت در باال قرار

ميگيرند ،و در زير هر فورا گير كوبهاي داراي يك خروجي براي لوله مربوطه ) (Choke Outletميباشند.

"شبكه كاهنده"

-1

چهار راهه( ،پام )4-ً5000

-2

شير( ،پام  )2-ً5000يا  3000پام به طرف خروجي كاهنده

-3

شير( ،پام  )4-ً5000يا  3000پام ه به طرف خروجي كاهنده

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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-4

فشارسنج( ،پام )2-ً5000

-5

چهار راهه

-6

كاهنده تنظي شونده

-7

سه راهي ته بتته

-8

كاهنده هيدروليكي تنگتتن كاربيدي

-9

فشار سنج

-10

متدود كننده ً2
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"نمايش مسیرهاي اتصال فورانگیرها به شبكه كاهنده و آزمايش فشار آنها" شكل پیوست ()4
-1

متدود كننده آزمايش ) (Test Plugرا به همراه يك لوله شكافدار و كلي به داخل چاه برانيد .شير كلي و شيرهاي  1،2و

 3را بتته و ساير شيرها باز باشند.
-2

فورا گير داليني را بتته و كليه قتمتها را با  2500پام فشار آزمايش نماييد .فورا گير كوبهاي بااليي را ببنديد.

-3

فورا گير داليني را باز كرده و كليه قتمتها را با  3000پام فشار آزمايش نماييد.

-4

شيرهاي  6 ،5 ،4و  7را بتته و شيرهاي  2 ،1و  3را باز كرده و  3000پام آزمايش فشار كنيد.

-5

اگر كه تبديل ماسوره سر لوله جداري  3000پام باشد براي ادامه آزمايش به مرحله  16توجه نمائيد و اگر  5000پام باشد

به صورت زير عمل نمائيد:
-6

شيرهاي  13 ،12و  14را بتته و شيرهاي  6 ،4و  7را باز كرده و  5000پام آزمايش فشار كنيد.

-7

شيرهاي  8و  9را بتته ،يكتو كنندههاي  10و  11را برداشته و  5000پام آزمايش فشار نماييد.

-8

شيرهاي  ،18 ،17 ،16 ،15و  19را بتته ،شيرهاي  13 ،12 ،9 ،8 ،5و  14را باز كرده و  5000پام آزمايش فشار نمائيد.

-9

شيرهاي  20و  21را بتته و شيرهاي  18و  19را باز كرده و  5000پام آزمايش نمائيد.

-10

شيرهاي  22و  23را بتته و شيرهاي  20و  21را باز كرده و  5000پام آزمايش كنيد.
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-11

شير  24را بتته و شير  23را باز كرده و  5000پام آزمايش فشار كنيد.

-12

يكتو كننده هاي  10و  11را نصب كرده ،شيرهاي 19 ،18و  20را بتته و شيرهاي  22و  24را باز نماييد.

-13

ورانگير كوبهاي پاييني را بتته ،فورانگير كوبهاي بااليي را باز و  5000پام آزمايش فشار كنيد.

-14

شير ايمني كلي را بتته ،شير كلي را باز و  5000پام آزمايش فشار كنيد.

-15

فشار را ترخيص كنيد .لوله شكافدار را باز كرده و كنار بگذاريد .فورا گير كوبهاي كور را بتته و با  5000پام آزمايش فشار

كنيد .متدود كننده آزمايش را خارج نماييد.
-16

براي وسايل سرچاه با فشار مجاز  3000پام ،مراحل آزمايش فشار همانند باال ميباشد اما در اين حالت فشار مجاز براي

فورا گير داليني  1500پام و براي ساير قتمتها  3000پام ميباشد.
-17

سيال مورد استفاده براي انجام آزمايش فشار آب شيرين ميباشد.

"مراحل كنترل چاه"
اگر كه هر يك از اتفاقات زير صورت بگيرد:
حج مخاز گل افنايش پيدا كند.
سرعت حفاري ناگها زياد شود
گل بريده شده توسط گاز يا افنايش مقدار كلتي در گل ديده شود.
افنايش يا كاهش در فشار پمپ ايجاد شود.
در هنگام لوله باال چاه به اندازه حتاب شده از گل پر نشود.
 كلي را تا نمايا شد يك محل اتصال لوله بر روي سكوي حفاري باال آوريد. پمپهاي گل را خاموش كنيد .چاه را از نظر افنايش حج سيتت گل بررسي نمائيد.در صورتيكه جرياني به داخل چاه مشاهده نشد ،به علميات حفاري ادامه دهيد.
اگر كه چاه در حال جريا يافتن باشد ،آنرا به صورت زير ببينيد:
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 شير كاهنده هيدروليكي ً 4را باز كنيد. فورا گيركوبهاي را ببينيد. كاهنده هيدروليكي را به آهتتگي ببنديد.فشار دالين براي اين لوله جدراي از ززززززززززز پام بيشتر نشود.
اگر كه نتوا شير هيدروليكي را بدو استفاده از فشار اضافي بتت:
 شروع به پمپ كرد گل به مقدار ك نموده و آنرا از طريق كاهنده هيدروليكي به گردش درآوريد. وز گل را همنما با پمپ كرد افنايش داده تا وقتيكه بتوا چاه را تحت كنترل درآورد.اگر كه بتوا شير هيدروليكي را بدو استفاه از فشار اضافي بتت:
 شير خروجي بعد از چوك را ببنديد. فشار بتته لوله حفاري را بدست آوريد. فشار بتته دالين را بدست آوريد. گل با وز الزم براي كشتن چاه را در آ بگردش درآوريد. چاه را با روش  Constant Drill Pipe Methodبكشيد. فورا گير داليني را ببنديد. -فورا گير كوبهاي را باز نمائيد .لولهها را براي جلوگيري از گير كرد حركت دهيد ،به حفاري ادامه دهيد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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"مشخصات چاه"

ميدا  :ززززززززززززززززززززززززززز شماره چزاه :زززززززززززززززززززززززززززززز تزاري  :ززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
(نماي دورني چاه را ضميمه كنيد) وز گل :ززززززززززززززززز عمق چاه :ززززززززززززززززززززززززززززز
لوله جداري :قطر خارجي :زززززززززززز قطر داخلي :ززززززززززززززز عمق لوله :زززززززززززززززززززززززز
قطر حفره باز :زززززززززززززززززززززززز قطر متوسط حفره باز :زززززززززززززززززز
لوله حفاري :قطر خارجي :زززززززززززززز وز  :زززززززززززززز تعداد لوله :زززززززززززززز طول لوله :ززززززززززززز متر
زززززززززززززز

زززززززززززززز

زززززززززززززز

لوله وزنه حفاري :قطر خارجي :ززززززززززززز قطر داخلي :زززززززززززززز طول :زززززززززززززز متر
گنجايش چاه:
گنجايش لوله حفاري :ززززززززززززززززز بشكه

مقدار جابجايي لوله حفاري :زززززززززززززززز بشكه

گنجايش لوله وزنه حفاري :زززززززززززز بشكه

مقدار جابجايي لوله وزنه حفاري :ززززززززززز بشكه

گنجايش كل رشته حفاري :ززززززززززز بشكه

مقدار جابجايي كل رشته حفاري :ززززززززززز بشكه

گنجايش لوله جداري :زززززززززززززززز بشكه
گنجايش لوله آستري :زززززززززززززززز بشكه

گنجايش فضاي حلقوي :زززززززززززززززززززز بشكه
گنجايش لوله هاي وزنه سرچاه :ززززززززززززز بشكه

كل گنجايش چاه :زززززززززززززززززززز بشكه
گنجايش مخاز ذخيره گل:

مقدار مواد وز افنا موجود:

زززززززززززززززززززز بشكه گل ززززززززززززززززززززز پوند /فوت مكعب زززززززززززززززززززززززززززززززز كيته باريت
زززززززززززززززززززز بشكه گل ززززززززززززززززززززز پوند /فوت مكعب
دبي پمپ گل ززززززززززززززززززز بشكه /استروك با زززززززززززززززز اينچ الينر و زززززززززززززززززز اينچ طول الينر
مدت باال آمد گل ته چاه ززززززززززز دقيقه با ززززززززززززز استروك /دقيقه
مدت يك گردش كامل گل ززززززززززز دقيقه با زززززززززززز استروك /دقيقه
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فشار پمپ در گردش گل زززززززززززززززز پام با ززززززززززززززز استروك /دقيقه .مقدار تخمزين افزت فشزار در فضزاي حلقزوي
ززززززززززززززز پام
حداكثر فشار مجاز لولههاي حفاري و لولههاي جداري (در ضعيف ترين قتمت):
لوله حفاري :وز ززززززز پوند /فوت ،درجه زززززززززز  ،فشار مجاز ززززززززززززززز پام
قتمت باالي لوله جداري :عمق زززززززززز متر ،وز زززززززززز پوند /فوت ،درجه ززززززز  ،فشار مجاز زززززززززز پام
وز گل در موقع راند لوله جداري ززززززززززززز پوند /فوت معكب.
فشار تخميني متعادل با فشار سازند و فشار تخميني شكتت سازند در حفره باز چاه
مقدار تخميني فشار

وز گل

عمق (متر)

متعادل با سازند (پام)

(پوند/فوت مكعب)

مقدار تخميني فشار
شكتت سازند(پام)

وز گل
(پوند/فوت مكعب)

ززززززززززز

ززززززززززززززززززززز

زززززززززززززززززز

ززززززززززززززززززز

زززززززززززززززز

ززززززززززز

ززززززززززززززززززززز

زززززززززززززززززز

ززززززززززززززززززز

زززززززززززززززز

ززززززززززز

ززززززززززززززززززززز

زززززززززززززززززز

ززززززززززززززززززز

زززززززززززززززز

(شكلي از فورا گيرها و چند راهه كاهنده فشار ضميمه نمائيد).
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جدول ( -)3-1فشار لوله هاي حفاري در اعماق مختلف
(توجه :جدول به سیستم متريك برگردانده شده است).

عمق متر
305
610
915
1290
1525
1830
2135
2440
2745
3050
3355
3660
3960
4265
4570
4875
5180
5490
5790
6095

100

200

300

14/4
7/2
4/8
3/6
2/9
2/4
2/1
1/8
1/6
1/4
1/3
1/2
1/1
1
1
0/9
0/9
0/8
0/8
0/7

28/8
14/4
9/6
7/2
5/8
4/8
4/1
3/6
3/2
2/9
2/6
2/4
2/2
2/1
1/9
1/8
1/7
1/6
1/5
1/4

43/1
21/5
14/4
10/8
8/6
7/2
6/2
5/4
4/8
4/3
3/9
3/6
3/3
3/1
2/9
2/7
2/5
2/4
2/3
2/2

فشار لوله هاي حفاري (پام)
600
500
400
57/5
28/8
19/2
14/4
11/5
9/6
8/2
7/2
6/4
5/8
5/2
4/8
4/4
4/1
3/8
3/6
3/4
3/2
3
2/9

72
35/9
24
18
14/4
12
10/3
9
8
7/2
6/5
6
5/5
5/1
4/8
4/5
4/2
4
3/8
2/9

86/3
43/1
28/8
12/6
17/3
14/4
12/3
10/8
9/6
8/6
7/8
7/2
6/6
6/2
5/7
5/4
5/1
4/8
4/5
4/3

700

800

900

1000

100/8
50/3
38/4
28/8
23/1
19/2
16/4
14/4
12/8
11/5
10/5
9/6
8/9
8/2
7/7
7/2
6/8
6/4
6/1
5/8

115/5
57/5
38/4
28/8
23/1
19/2
16/4
14/4
12/8
11/5
10/5
9/6
8/9
8/2
7/7
7/2
6/8
6/4
6/1
5/8

129/5
64/8
43/1
32/4
26
21/6
18/5
16/2
14/4
13
11/8
10/8
10
9/2
8/6
8/1
7/6
7/2
6/8
6/5

143/8
72
48
36
28/8
24
20/6
18
16
14/4
13/1
12
11/1
10/3
9/6
9
8/6
8
7/6
7/2
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 هوشمندي فناوري:2 فاز
 حفاري-گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

 ظرفیت لوله هاي حفاري با قطرهاي مختلف-)3-2( جدول

Size
Inches
OD
2-3/8”
2-7/8”

3-1/2

4-1/2”

5”
5-1/2”

Designation

Nominal
Weight
LB/FT.

Tubing T & c
Tubing TJ
Tubing T&C
Tubing TJ
LWDP
Drill Pipe
Tubing T&C
Tubing TJ
LWDP
Drill Pipe
Drill Pipe
Drill Pipe
Tubing T&C
Tubing TJ
LWDP
Drill Pipe
Drill Pipe
LWD
Drill Pipe
HWDP

* Based Average Actual Weight.
TJ = Tool Joint
T & C = Thread And Coupling

June 1972

4.70
4.70
6.50
6.50
6.85
10.40
9.50
9.50
9.50
9.50
13.30
15.50
12.75
12.75
13.75
16.60
20.00
15.00
19.50
24.70

*BBl/FT.
.00167
.00187
.00233
.00263
.00267
.00397
.00335
.00369
.00347
.00347
.00503
.00587
.00467
.00531
.00549
.00648
.00776
.00644
.00750
.00822

Displacement
1-90’
Stands
.15
.17
.21
.24
.24
.36
.30
.33
.34
.34
.45
.53
.42
.48
.49
.58
.70
.58
.68
.74

5-90’
Stands
.75
.84
1.05
1.18
1.20
1.79
1.51
1.66
1.68
1.68
2.26
2.64
2.10
2.39
2.47
2.92
3.49
2.90
3.38
3.70

Capacity
Barrels
PER FT.
.00387
.00579

.0045

.00742
.00658

.01422
.01287
.01776
.02119
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فاز  :2هوشمندي فناوري
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گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

 -4وسايل تاج چاه
 -1- 4وسايل آويز و آكند لولههاي جداري
-4-1-1

وسايل آويز و آكند نوع ”“CA

وسايل آوين و آكند نوع "سي -ا" يك وسيله توأم آوينا كننده و آكند براي وز هاي بتيار زياد ميباشد .وقتيكه لولزههزا توسزط
قتمت آوين به صورت آوينا درآمدند قتمت آكند به صورت اتوماتيك دالين را آببندي ميكند.
اين نوع وسايل يك وز حداقل براي عمل كرد قتمت آكند نياز دارند.
جدول ( -)4-1حداقل وزن الزم براي استفاده از وسیله آويز و آكند نوع سي -ا (پوند)
CA-Slip & Seal Assly.

اندازه لوله جداري

 7اينچ
 5-9/8اينچ
 3-13/8اينچ

اندازه اسمي وسیله آويز و آكند نوع سي -ا

57000
-

107000
75000
-

125000

در صورتي كه وسايل آوينا كننده از ميا شيرهاي فورا گير عبور داده ميشوند ،قبل از راند لوله جداري بايد يك قطر سنج
) (Gaugeاز ميا شيرهاي فورا گير رد كرد .اين قطرسنج بايد با وز خودش و بدو هرگونه فشاري يا اضافه وزني از فورا گيرها
عبور كند.
در صورتيكه از وسائل نوع "سي -ا" قبل از خشك شد سيما نتوا استفاده كرد ،بايد وسيله نوع "اِ -دبليو" بكار برد.

 -4-1-2وسايل آويزه و آكند نوع ”“AW
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ويرايش اول ،دي 1393

وسيله آوين و آكند نوع "اِ -دبليو" براي وز هاي متوسط رشته جداري استفاده شده و خاصيت آكند كرد اتوماتيك ندارد.
قتمت آكند به قتمت آوين متصل شده و با سفت كرد پيجهاي مخصوص روي آ پس از آوينا كرد لوله جداري ،باعث آكند
كرد گرد لوله جداري ميشود .پيچهاي سفت كننده بايد به صورت يكنواخت سفت بشوند تا دو قتمت وسيله آكند به صورت
يكتا محك گردد .هنگام انداختن وسيله آوين بدور لولهها پيچهاي باالئي آ بايد شل بشود تا اين وسيله با راحتي به دور لوله قرار
بگيرد.
 - 4-1-3وسیله آويز نوع ” “WCو وسیله آكند نوع ”“WC

وسايل آوين و آكند نوع "دبليو -سي" دو وسيله جدا از ه مي باشند.
جدول ( -)4-2حداكثر فشار مجاز با لوله هاي جداري  13-3/8اينچ
اندازه اسمي سر
لوله جداري مبنا

حداكثرفشارمجاز – با لوله جداري
ً 3-13/8اينچ (پام)

(پام)

18
20

2000
1700

 -4-2وسايل ثانويه آكند لولههاي جداري
 -4-2-1وسیله آكند نوع "ايكس" ”“X-Bushing

وسيله آكند كننده "ايكس" براي آكند كرد لبه لوله جداري به عنوا يك وسيله ثانويه ميباشد .استفاده از آ باعث باال برد
اطمينا از آكند شد اطراف لوله جداري در محل اتصال دو .فلنج ميباشد .بوش "ايكس" شامل يك بوش و دو قتمت آكند
كننده خارجي ميباشد ،براي آكند كرد قتمت پايين لوله در جايگاه مخصوص آ در ماسوره سر لوله و همچنين يك آكند "پي"
) (P-Sealبراي آكند كرد اطراف لبه لوله جداري :آكند "پي" با تنريق كرد مواد پالستيكي در آ كه از اين راه فشار به اطراف
لبه لوله جداري وارد شده و آنرا آب بندي ميكند ،به كار ميرود:
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تمام بوشهاي نوع "ايكس" كه داراي اندازه اسمي برابر ميباشند -بدو در نظر گرفتن مينا تحمل فشار آنها -ميتوانند در
ماسوره سر لوله جداري بجاي يكديگر بكار برده شوند .در صورتيكه قطر داخلي از حداقل قطر ماسوره سر لوله كمتر باشد ،براي
محافظت بوش "ايكس" بايد از وسيله راهنماي مته و لوله وزنه در باالي بوش "ايكس" استفاده نمود.
توجه :تنريق مواد پالستيك بيش از حد مجاز ممكن است باعث معيوب شد لبه لوله جداري بشود.
روش قرار دادن وسیله آكند نوع "ايكس"ماسوره سر لوله جداري و جايگاه وسايل آكند را با گازوئيل كامالً شتته و تمين نمائيد .با استفاده از پمپ آزمايش فشار يا شيلنگ
هواي فشار قوي از باز بود مجراي آزمايش فشار ) (O Test Portمطمئن شوديد ،وسيله آكند را نين كامالً تمين كنيد .قتمت
داخلي فلنج را گريس ماليده و در صورت نياز وسيله راهنماي مته ) (Bit Guide Ringرا درمحل خود قرار دهيد.
بوش ايكس را در داخل فلنج در محل خود قرار دهيد حلقه مربوطه را در شيار محل مخصوص خود جاي دهيد .پس از قرار داد
كامل بوش ايكس در جايگاهش ،شيرهاي فورا گير را بلند كرده و لوله جداري به ارتفاع الزم مشخص شده از باالي فلنج ببريد دور
لبه داخلي و خارجي لوله جداري را صاف و صيقل نمائيد.
باالي وسائل آوين و روي فلنج و داخل شيار جايگاه رينگ گتكت را كامالً تمين نمائيد داخل شيار را با روغن هيدروليك پر كنيد .لبه
خارجي لوله جداري را گريس بماليد .ماسوره سر لوله جداري را در محل خود بر روي فلنج پائيني قرار دهيد.
مراحل آزمايش فشار وسیله آكند نوع "ايكس"

متدود كنندههاي  1/2اينچ را از روي سوراخ آزمايش فشار و يك اينچ را از روي مجراي تنريق موادپالستيكي باز كنيد ،پيچ تنريق
يك اينج را از داخل سوراخ تنريق خارج كرده و با يك آچار شش پر  )Allen Wrench( 9/16از بود چك والو در داخل مجراي
تنريق مطمئن شويد .پمپ آزمايش را به سوراخ مربوطه (ً )1/2و وسيله تنريق مواد پالستيك را به سوراخ يك اينچ وصل نمائيد.
حدود  %75مواد پالستيك الزم براي آببندي كرد را در محل مربوطه تنريق نموده و سپس شروع به آزمايش فشار نمائيد.
همنما با انجام آزمايش فشار مواد پالستيكي در سوراخ تنريق نموده تا به حد تحمل فشار الزم برسد.
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اگر پس از اتمام تنريق مواد پالستيكي به اندازه معين شده ،آزمايش فشار نتيجه مثبت ندهد ،بايد تنريق پالستيك را متوقف كرده و
محل نشت را تعيين نمود.
اگر كه وسيله آكند ايكس داراي نشت باشد ،دو احتمال وجود دارد ،يا لبه لوله جداري از حد مجاز كوتاه تر بريده شده است و يا
قتمت آكند بوش "ايكس" هنگام قرار داد در محل خود صدمه ديده است.
اگر كه نتيجه آزمايش فشار مثبت باشد ،فشار تفنگ تنريق پالستيك را ترخيص نموده و آنرا از محلش جدا كنيد .پيچ يك اينچ
مربوطه را در محلش قرار داده و حدود  5دور بپيچانيد تا محك شود .در اين موقع مقدار آزمايش فشار بايد ثابت مانده باشد ،در غير
اينصورت مقدار كمي مواد پالستيكي از طريق پيچ تنريق نموده تا فشار به حد الزم برسد.

)(X-Bushing

فشار را ترخيص نموده و پمپ فشار را از سوراخ جدا نمائيد.
چك والو داخل مجراي آزمايش فشار را رها نموده تا فشار از داخل فلنج ترخيص گردد.
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گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

توجه

 -1مقدار فشار "آزمايش فشار" در هيچ حالتي نبايد از كمترين مقادير زير بيشتر بشود:
  50%فشار فروريختگي لوله جداري ،مگر اينكه در برنامه حفاري چاه ذكر شده باشد.

فشار مجاز فلنج.



اگر محدوديتي از نظر فشار در وسايل آوين و آكند وجود داشته باشد.
 - 2از يك وسيله آكند نوع ايكس هرگن نبايد دو مرتبه استفاده نمود ،مگر اينكه تمام قتمتهاي آكند كننده آ تعويض

شده باشند.
 -3در درجه حرارتهاي ك تفنگ تنريق پالستيك شماره "پ

ت

 "97332ممكن است نتواند تمام مقدار الزم مواد

پالستيكي را تنريق نمايد .تنريق پالستيك ممكن است از طريق پيچ تنريق تكميل گردد و يا از تفنگ تنريق پالستيك شماره پ-
ت 18775-استفاده گردد .مواد پالستيكي را ميتوا براي سهولت در امر تنريق گرم نمود .ولي هرگن آنرا با آب يا روغن مخلوط
نكنيد.
جدول(  -)4-4ارتفاع گردن لوله جداري كه بايد براي آكند "ايكس" بريده شود.
نوع رينگ

بلندي گردن لوله جداري (اينچ)*

گسكت

(تمام لولههاي جداري)

نوع آر
نوع آر -ايكس
نوع بي -ايكس

ً1-4/8
ً1-4/2
ً4

* اين ارتفاع از محل فلنج زير آكند ايكس اندازه گيري ميشود.
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گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

جدول ( -)4-5اندازه فلنج هاي مورد نیاز براي لوله هاي جداري مختلف
اندازه اسمي

اندازه

ً6

لوله

ً10

اندازه اسمي

اندازه اسمي

ً1-7/16

ً8

اندازه اسمي

ً9

ً10

ً11

اندازه اسمي
ً5-13/8

ً14

اندازه اسمي

اندازه اسمي

ً16

ً20

ً12

2000

3000

5000

2900

10000

15000

2000

3000

5000

10000

2000

3000

5000

10000

2000

3000

1500

5000

10000

2000

3000

2000

3000

4

"4

1
" 4
4

1
" 4
2

1
" 5
2

"5

1
" 5
4

3
" 4
4

"5

1
" 5
4

3
" 5
4

2
" 5
3

3
" 5
4

"6

2
" 6
3

3
" 5
4

1
" 6
4

1
" 7
2

3
" 6
4

2
" 7
3

"7

"7

"8

1
" 8
2

"5

1
" 4
4

1
" 4
4

2
" 4
3

2
" 5
3

1
" 5
4

1
" 5
2

3
" 4
4

1
" 5
4

1
" 5
3

"6

1
" 5
2

"6

1
" 6
4

3
" 6
4

"6

1
" 6
2

2
" 7
3

"7

3
" 7
4

"7

1
" 7
4

1
" 8
4

1
" 8
2

1
" 5
2

2
" 4
3

1
" 4
2

2
" 4
3

"6

1
" 5
2

3
" 5
4

"5

1
" 5
3

1
" 5
2

"6

2
" 5
3

"6

1
" 6
3

"7

"6

1
" 6
2

3
" 7
4

"7

"8

1
" 7
4

1
" 7
3

1
" 8
3

3
" 8
4

"6

1
" 4
2

2
" 4
3

3
" 4
4

"6

1
" 5
2
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4
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" 6
4
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2
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2

1
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توجه :تعداد ذكر شده در جدول بايد بعنوا يك راهنماي اوليه بكار برده شود ،اين تعداد بصورتي محاسبه شده اند كه يك آببندي
كامل در اطراف لوله جداري ايجاد كرده و به اندازه كافي مواد پالستيكي نين بصورت ذخيره در سوراخ تنريق باقي بماند .تعداد
واقعي مواد پالستيكي ممكن است به اندازه  + 1-1/2از تعداد فوق بتته به اختالف قطر لوله جداري و فلنج تفاوت بكند.
جدول ( -)4-6ابعاد مواد پالستیكي الزم براي آكند كردن لوله هاي مختلف
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توجه  :تعداد فوق تنها بعنوا يك راهنماي اوليه بايد مورد استفاده قرار بگيرد .تعداد واقعي مواد پالستيكي ممكن است بزه انزدازه
 +2عدد بتتگي به اختالف قطر لوله جداري و فلنج تغيير يابد.
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مواد پالستيكي شماره  7650-21كه در تفنگهاي تنريق شماره پ-ت 97332 -قرار ميگيرد تقريباً برابر

1
2

4

تعداد تفنگ شزماره

پ-ت 7650-ميباشد.
 -4-2-2پي – سیل (پي -سیل دوتائي)

پي -سيل كاري شب يه به وسيله آكند ايكس انجام مي دهد .از آكندي شبيه به آكند استفاده شده در بوش ايكس استفاده ميگردد،
اما پي -سيل بدو استفاده از بوش داخل محل خود در فلنج قرار ميگيرد.
از ماسوره سر لوله جداري با جايگاه پي -سيل تنها براي لوله جداري با اندازه مربوطه ميتوا استفاده نمود .زيرا كه قطر داخلي فلنج
دقيقاً به اندازه قطر خارجي لوله جداري ساخته شده است .مراحل قرارداد پي -سيل در جايگاهش و پر كرد و آزمايش فشار آ
شبيه نكات ذكر شده براي بوش ايكس ميباشد.
 -مراحل آزمايش فشار

يك پي -سيل دوتائي داراي دوپي -سيل بر روي يكديگر ميباشد .هر پي -سيل داراي يك سوراخ آزمايش و يك سوراخ تنريق
مواد پالستيكي ميباشد.
تنريق مواد پالستيكي و آزمايش فشار آنرا از پي -سيل پائيني شروع نمائيد.
چك والو سوراخ آزمايش پي -سيل پائيني را در هنگام آزمايش فشار پي -سيل باالئي در حالت باز قرار دهيد.
ارتفاع الزم لبه لوله جداري براي پي -سیل و پي -سیل دوتائي

ماسوره سر لوله جداري را كه بايد برپا گردد چك كرده و جايگاه پي -سيل را از لبه فلنج تا جائيكه قطر داخلي ماسوره ك شده و
لبه لوله جداري به آ خت ميگردد اندازهگيري نمائيد و ً 1/4از آ ك كرده و ارقام زير را براي قرار داد رينگ گتكت به آ
اضافه نمائيد.
براي رينگ نوع ” “Rحداقل به اندازه  1/8اينچ
براي رينگ نوع ” “RXحداقل به اندازه ً 1/2اينچ
براي رينگ نوع ” “BXحداقل به اندازه "صفر"
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اين مقدار ارتفاع الزم براي بريد لوله جداري را از لبه فلنج پاييني تا فلنج ماسوره بعدي بدست ميدهد .در صورتيكه از يك فلنج
حدفاصل (فلنج پر شونده يا فلنج تبديل ساده) بين دو ماسوره سرلوله جداري استفاده ميگردد ،بايد ارتفاع الزم براي بريد لوله
جداري را پس از قرار داد اين فلنج حدفاصل از پايين آ اندازه گيري نمود .حدود ً + 1/8براي محل بريد لوله در نظر بگيريد.
 -3-2-4فلنجهاي تبديل حد فاصل

از فلنجهاي تبديل حد فاصل بين دو قتمت تاج چاه (ماسورههاي سر لوله جداري و يا شيرهاي اصلي) براي آكند كرد لبه لوله
جداري و باال برد اطمينا فشار مجاز محلهاي اتصال استفاده ميگردد .اين فلنجها در سطح باالئي خود داري دو شيار محل
قرارگيري رينگ گتكت ميباشند .شيار بنرگتر براي رينگ گتكت ا.پي.آي استاندارد و شيار كوچكتر (در صورتيكه استفاده بشود)
براي افنايش فشار مجاز محل اتصال ميباشد.
در صورتيكه از هر نوع فلنج حدفاصل (بجن فلنجي كه به لبه لوله جداري جوش داده ميشود) به همراه ماسوره سر لوله جداري يا
شيري كه با جايگاه پي -سيل يا بوش ايكس استفاده گردد ،ابتدا اين فلنج را در محل خود قرار داده و سپس ارتفاع الزم براي بريد
لوله جداري را اندازه گيري نماييد( .همانند دستورالعمل داده شده در قتمت  2-2پي -سيل)

دو نوع فلنج حدفاصل مورد استفاده قرار ميگيرد:
فلنج جوشي نوع ”(Test Weld Flange) “MV

اين وسيله يك فلنج حدفاصل ميباشد كه داراي جايگاه پي -سيل دوتائي ميباشد .مراحل قرار داد و آزمايش فشار آ شبيه
دستورالعمل ذكر شده در قتمت (پي -سيل) ميباشد.
توجه:
اگر بيش از يك وسيله آكند ثانويه مورد استفاده قرار بگيرد ،تنريق مواد پالستيكي و آزمايش فشار آ بايد از پايين ترين قتمت
شروع بشود .و در اين حالت چك والو سوراخ آزمايش فشار پاييني در هنگام آزمايش فشار قتمت بااليي بايد براي نشا داد نشت
احتمالي در حالت باز باشد.
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نكاتي درباره تزريق مواد پالستیكي در وسايل آكند بوش ايكس ،فلنجهاي پر كننده و پي -سیل

دو نوع مواد پالستيكي موجود ميباشد ،نوع استاندارد براي استفاده در درجه حرارتهاي معمولي (تا حدود  140درجه فارنهايت) و
نوع درجه حرارتهاي باال
ا حدود  200درجه فارنهايت .از نوع دوم براي آكند كرد لبه رشته جداري توليد و لوله مغني بايد استفاده بشود.
از نوع اول در كليه وسايل آكند مي توا استفاده نمود ،مگر اينكه در زما توليد از چاه فشار زيادي به اين وسيله آكند وارد بشود.
شماره مواد پالستیكي ):(Part Number

مواد پالستيكي استاندارد ،قطر خارجي ً3/4

شماره 7650-3

موا پالستيكي استاندارد ،قطر خارجي ً1-1/4

شماره 7650-21

مواد پالستيكي حرارت باال ،قطر خارجي ً3/4

شماره 7650-23

مواد پالستيكي حرارت باال ،قطر خارجي ً1-1/4

شماره 7650-24

 -3-4نگهداري و تعمیر شیر توپي كمرون در هنگام انجام عملیات حفاري
شيرهاي توپي همانند ساير شيرها ،بايد هميشه در حالت باز جابجا شوند ،تا از وارد شد صدمه به محل آكند آ جلوگيري به عمل
آيد .در هنگام عمليات شير بايد كامالً در حالت باز و يا در حالت بتته باشد.
 -آزمايش فشار شیر توپي

شير توپي را ميتوا در حالت باز با استفاده از يك كاپ تتتر ) (Cup Testerآزمايش فشار نمود .براي انجام اينكار داخل شير را از
گل حفاري ،كامالً تخليه نماييد .داخل آنرا با مايع انجام آزمايش پر نماييد .مقداري مواد آكنش ) (Sealantبه داخل مقر حلقههاي
آكنش تنريق كنيد .فشار را از طريق سوراخ آزمايش فشار باال برده و با بازكرد سوراخ محل ترخيص فشار به وجود نشتهاي
احتمالي توجه شود .در صورت وجود نشت در مقر توپي مايع آزمايش فشار از محل سوراخ يك اينچي ترخيص فشار خارج خواهد
شد.
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 -روشهاي مسدود كردن محلهاي داراي نشت

در صورتيكه شير داراي نشت باشد ،بايد مواد آكنش در هر قتمت مقر توپي تنريق شود .اگر كه نشت شير ادامه يابد ،آنرا چندين
مرتبه باز و بتته نماييد تا در صورتيكه ذره خارجي بين توپي و مقر آ قرار گرفته باشد خارج گردد .براي نشتهاي بتيار شديد
مواد آكنش مخصوصي وجود دارد .ولي در حالتهاي معمولي از اين مواد نبايد استفاده بشود.
 -نگهداري و استفاده از شیر توپي در هنگام تكمیل چاه و پس از آن

پس از جريا داد چاه و اطمينا از تمين شد آ  ،بايد شير را به آرامي بتته تا بر اثر جريا چاه سطح توپي آ شتته و تمين
گردد .بعد از باز كرد مجدد شير به داخل هر دو مقر توپي مقداري مواد آكنش تنريق نماييد .همين عمل را هنگام اسيدكاري چاه
نين بايد انجام داد .همچنين قبل از اسيدكاري مواد آكنش تنريق نموده و بوش ايكس را نين آزمايش فشار نماييد.

 -4-4شیرهاي دروازهاي -نگهداري و تعمیر آنها
قبل از انجام هر نوع تعميري بر روي شيرهاي دروازهاي در محل چاه به نكات زير توجه شود:
-

مطمئن شويد كه اشكال را دقيقاً متوجه شدهايد.

-

مطمئن شويد كه وسايل يدكي الزم را در محل داريد.

-

مطمئن شويد كه ابنار الزم تعمير را در محل داريد.

 -4-4-1شیر دروازه اي ” “Fكمرون

شير دروازهاي نوع ” “Fكمرو داراي يك دروازه شناور ميباشد ،و بنابراين براي باز و بتته كرد آ احتياج به نيروي گشتاور
زيادي نمي باشد .پس از بازكرد يا بتتن كامل شير ،دسته آ بايد  1/4دور برگردانده شود تا از وارد شد نيروي غيرضروري به آ
جلوگيري گردد.
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دروازه يك تكه بكار رفته در اين شير ،از قفل شد آ بر اثر فشار جلوگيري ميكند .شير از هر دو طرف بصورت آكنش فلن به فلن
بين دروازه و مقر آ آكند ميشود .يك مخلوطي از مواد آكنش و مواد روغنكاري براي افنايش قدرت آكنش شير و كاهش
اصطكاك در آ  ،به كار برده ميشود.
يك مي شكننده كه به انتهاي دسته شير متصل ميباشد ،از وارد شد نيروي گشتاور زيادي به دسته شير جلوگيري به عمل مي-
آورد.
روغنكاري

يك سوراخ بر روي فلنج شير براي گريس كاري آ وجود دارد .از مواد  Lubriplateيا  Delta Desco T-Pبراي روغن كاري
استفاده شود .برنامه روغن كاري شيرها بتتگي به نوع استفاده از آنها دارد .در هر حال اين شيرها بايد هميشه قبل و بعد از عمليات
سيمانكاري ،اسيدكاري و يا پمپ كرد هر نوع مواد خورنده از طريق آنها گريس كاري بشوند .بعالوه قبل از گريس كاري شير را از
آب تمين پر نموده و چندين بار باز و بتته نمائيد .به طور كلي شيري كه در چاههاي گازي به كار برده ميشود احتياج به روغن كاري
بيشتري نتبت به شيري كه در چاههاي نفتي استفاده ميشود دارد .مقدار گريس الزم براي روغن كاري شير بتتگي به حرارت و
دفعات باز و بتته كرد آ نين دارد.
در جدول ( )4-7مقادير الزم براي گريس كاري كامل يك شير آمده است:
جدول ( -)4-7مقادير الزم براي گريس كاري كامل يك شیر

قطر داخلي
شير
ً13-1/16
ً1-2/16
ً9-2/16

فشار مجاز
تمام
فشارها
تمام
فشارها
تمام
فشارها

مقدار گريس
الزم
(اينچ مكعب)
26

مقدار گريس
الزم
(پوند)
1/04

مقدار الزم حركت
پيتتو پمپ گريس
كاري (اينچ)
1/2

28

1/12

1/2

43

1/7

3/4
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ً1-3/8
ً1-4/8
ً1-5/8
ً1-6/8

تمام
فشارها
تمام
فشارها
تمام
فشارها
تمام
فشارها
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67

2/7

1-1/8

112

4/5

2

275

11

3-4/4

408

16/3

7

هنگام روغن كاري شير بايد در حالت نيمه باز باشد.

 -4-4-2شیرهاي دروازه اي نیومان -مكوؤي -نگهداري و تعمیر آنها
New Man Mc Evoy Gate Valve

شيرهاي دروازهاي فوق داراي يك دروازه شناور بوده كه در هر دو جهت عمل آكنش را انجام ميدهد .هيچ نيروي گشتاوري براي
گرداند دسته شير احتياج نميباشد .پس از اطمينا از بتته بود كامل شير دسته آنرا  1/4دور به عقب برگردانيد.
روغن كاري

اين شيرها داراي سه محل گريس كاري ميباشند .يك گريس خور (شماره )13-در مركن شير قرار داشته و براي پركرد بدنه آ از
گريس ميباشد .اين محل بايد هنگاميكه شير در عمليات حفاري به كار ميرود هر چهار هفته يكبار و به عالوه تمام شيرهائيكه با
گل حفاري در تماس هتتند قبل از ترخيص دكل بايد گريس كاري بشوند .همچنين قبل و بعد از عمليات اسيدكاري اين قتمت
بايد با گريس تازه كامالً پر شود.
مراحل گريس كاري

پمپ گريس كاري فشار باال را كه با گريس نوع  MESC NO.09-20-50-490-1پر شده است به گريس خور ( )13وصل كرده و
هنگام تنريق گريس شير در حالت نيمه باز باشد .اگر شير تحت فشار نباشد ،آنرا بتته و شير ترخيص فشار را خارج كرده (شماره)5-
و شروع به تنريق گريس نموده تا زمانيكه گريس تازه از سوراخ فوق خارج گردد.
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دو گريس خور ديگر (شماره  )15در دو سمت بدنه شير قرار دارند .اين سوراخها براي تنريق مواد آكنش در مخاز مربوطه ميباشد.
بايد توجه داشت كه اين مخاز هيچگاه نبايد خالي نگهداشته شوند .زيرا كه اين مواد براي آكند كرد دروازه شير در هنگام بتته
بود ميباشند .پس از هر  30مرتبه باز و بتته كرد و يا هنگام مشاهده نشت در شير اين مخاز را پر نمائيد.
مراحل تزريق موادآكنش

يك پمپ روغن كاري فشار باال كه مواد آكنش مكوؤي پر شده است به محل تنريق ( )15وصل نموده و تا هنگاميكه براي تنريق
به فشار زيادي نياز باشد به پمپ كرد ادامه دهيد .در صورت امكا هنگام اين عمليات شير بايد در حالت بتته باشد.

جدول ( -)4-8مقدار تقريبي گريس براي پر كردن گريس خور بدنه شیر
اندازه شیر (اينچ)

مقدار گريس (پوند)

11-1/16
13-1/16
2
1-2/16
1-2/2
9-2/16
3
1-3/16
4
1-4/16
5
6
6×5-6/8
6×7
8

2
2
2/5
2/5
4
4
9
9
16
16
22
22
22
22
35

 -4-4-3شیرهاي دروازهاي نوع  -WKMنگهداري و تعمیر آنها
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شيرهاي دروازهاي  WKMداراي دروازههاي باز شونده ميباشند ،كه در هنگامي كه شير در حالت كامالً باز و يا كامالً بتته مي
باشد به هر دو قطر دروازه به صورت فشرده ميچتبد.
اين شيرها بر خالف شيرهاي كمرو و مكوؤي بايد هنگام بتتن دسته آنها كامالً سفت گردد ،زيرا نيروي گشتاور زياد وارد به دسته
باعث سفتتر شد (بتته شد ) شير ميگردد.
شيرهاي  WKMجلوي فشار را تنها از يك جهت نگه ميدارند .اين سمت به وسيله يك عالمت بر روي فلنج شير نشا داده شده
است ،و شير بايد درجهت جريا نصب گردد .براي مثال بر روي تاج چاه اين فلنج در پايين قرار ميگيرد.
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روغن كاري

دو (يا بيشتر) سوراخ بر روي بدنه شير براي گريس كاري آ وجود دارد .هنگام استفاده در عمليات حفاري اين شير بايد هر چهار
هفته يكبار گريس كاري بشود .همچنين كليه اين شيرها كه با گل حفاري در تماس ميباشند قبل از ترخيص دكل بايد گريس
كاري بشوند .همچنين قبل و بعد از اسيدكاري بايد شير كامالً با گريس تازه روغن كاري بشود.
مراحل گريس كاري

پمپ گريس كاري فشار باال را كه با گريس نوع  MESC NO. 09-02-50-490-1پر شده است به گريس خور پاييني وصل
نمائيد .اگر كه شير تحت فشار باشد ،آنرا نيمه باز نموده و در غير اينصورت سوراخ بااليي را باز نگهداشته و آنقدر گريس تنريق كنيد
تا گريس تازه از اين سوراخ خارج بشود.
توجه

گريس خورهايي كه داراي نشت بوده نبايد زماني كه تحت فشار ميباشند تعويض گردند.

 -4-5جهت شیرهاي جانبي ،زانوي تولید و دسته شیرهاي تاج چاه
-4-5-1شیرهاي جانبي فضاهاي حلقوي (ماسورههاي سر لوله جداري)

جهت شيرهاي جانبي ماسورههاي سر لوله جداري بايد به موازات پلههاي حوضچه چاه باشد.
شيرهاي جانبي كه در جهت مخالف زانوي توليد قرار دارند بايد داراي قتمتهاي زير باشند:
 يك شير دروازهاي يك فلنج پيوندي يك درپوش مغنه اي ) 2 (Ball Plugاينچ يك شير سوزني  1/2اينچتوجه:
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متدود كننده ” “vRدر شير جانبي گذاشته شود.
در پوش مغنهاي  2اينچي بدو شير سوزني نصب نشود.
شيرهاي جانبي كه در جهت زانوني توليد هتتند بايد داراي قتمتهاي زير باشند:
 -يك متدود كننده ”“vR

 يك فلنج پيوندي يك درپوش مغنهاي  2اينچي يك شير سوزني  1/2اينچتوجه:
كليه شيرهاي جانبي پس از هر سيمانكاري با آب كامالً شتته شوند.

 -4-5-2زانوي تولید

جهت زانوي توليد به موازات پلههاي حوضچه چاه و به سمت محل موتور اصلي دكل ميباشد.

 -4-5-3دسته شیرهاي تاج سرچاه

جهت دسته شيرهاي اصلي تاج سرچاه در سمت مخالف زانوي توليد ميباشد.
 -4-5-4شیرهاي جانبي ماسورههاي "رشته لوله تولید"

جهت شيرهاي جانبي (شير توپي  )LDCبه سمت شيرهاي جانبي دالينها ميباشد ،اما در شيرهاي هر دو طرف متدود كننده
” “VRقرار داده ميشود.
 -4-6مراقبت از وسايل تاج چاه هنگام عملیات اسیدكاري
بيشتر اشكاالتي كه پس از تكميل چاه در شيرهاي تاج چاه ايجاد ميشود مربوط به اسيدكاري از طريق اين شيرها ميباشد.
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مواد باز دارنده داخلي اسيد تا حدود  48ساعت از تأثير آ بر روي اين وسايل جلوگيري ميكند .در همه حال بيشتر شيرها در قتمت
داخلي خود داراي سوراخهاي بتيار ريني ميباشند كه اسيد ممكن است در آنها براي مدت زما بيشتري نفوذ كرده و باعث
خوردگي شديد آنها بشود.
براي به حداقل رساند اين تأثير ،راهنمائيهاي زير به عنوا يك دستورالعمل كلي اسيدكاري بايد مورد استفاده قرار بگيرد:
 -4-6-1شیرهاي توپي
قبل از شروع به اسيدكاري در هر چهار سوراخ ( ً )1/4تنريق مواد آكنش ،در حاليكه شير كامالً باز ميباشد  1/2لول از اين ماده
تنريق گردد.
پس از اتمام اسيدكاري و هنگام جريا داد چاه ،اين شير را چندين مرتبه باز و بتته نماييد تا سطح توپي كامالً شتته و تمين
گردد .سپس در حاليكه شير كامالً باز ميباشد  1/2لول مواد آكنش به محلهاي مربوط تنريق نماييد .پس از تنريق اوليه مواد
آكنش (قبل از اسيدكاري) شير توپي نبايد مورد استفاده قرار بگيرد تا عمليات اسيدكاري پايا پذيرد.
 -2 -4-6شیرهاي دروازهاي

شير را قبل از شروع عمليات اسيدكاري كامالً از طريق مجاري مربوطه گريس كاري نماييد.
 -4-6-3كلیات

نكاتي كه در باال توضيح داده شد بايد در مورد كليه شيرهايي كه در متير جريا چاه قرار دارند (شير چاه پيمايي و شيرهاي لوله
آتش) نين انجام بشود .در صورت امكا پس از اتمام اسيدكاري و قبل از گريس كاري شيرهاي مقداري مواد خنثي كننده
) (Neutralizing Fluidsبه داخل شيرها تنريق نموده و آنها را چندين مرتبه باز و بتته نمائيد.

 -4-7وسايل اولیه الزم براي سرويس قسمتهاي مختلف تاج چاه
 -1پمپ آزمايش فشار
 -2فشارسنجهاي صفر تا  6000پام
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 -3پمپ تنريق مواد آكنش
 -4پمپ گريس كاري براي شير توپي
 -5پمپ گريس كاري براي شيرهاي دروازهاي
 -6لوبريكاتور نصب متدود كننده ” “VRو وسايل مربوطه
 -7يك سري كامل از آچار چكشي

توجه
اگر كه هر يك از وسايل فوق خراب شده و احتياج به تعمير يا تعويض پيدا كنند ،آنها را به اداره خدمات سرچاه

(Well

) Head Servicesبراي اين منظور بفرستيد.

 -4-8مشخصات وسايل تاج چاه
بر گردا فارسي فرم گنارش مشخصات تاج چاه ضميمه شده است كه براي گنارش تكميل چاه ) (Completion Reportمورد
استفاده قرار بگيرد .كليه مشخصات تاج چاه را در فرمهاي مربوطه وارده كرده و نمايي از چاه نين تهيه شود.

 -5متعلقات لوله جداري ،راندن و سیمان كردن و آويزان كردن لوله جداري و حفاري سیمان و كفشك

 -5-1لوله جداري سطحي ً 18-5/8يا ً13-3/8
 مقدار حفاري حفره سطحي چاه به اندازه طول لوله جداري سطحي كه بايد رانده شود صورت ميگيرد .ماسوره سرجداره مبنا درعمق پايين تر از سطح زمين به صورت زير قرار ميگيرد:
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ارتفاع سطح زمين تا باالي فلنج ماسوره سرجداري مبنا
 5فوت  8اينچ ( 1/73متر)
 4فوت ( 1/22متر)

 عمليات زير در مورد لوله جداري سطحي قبل از فرستاده شد به محل چاه بايد انجام شود. از دو لوله باالي كفشك خرگوش مناسب عبور داده شود.
 به اولين لوله كفشك ساده يا كفشك پرشونده با استفاده از چتب ) (Baker Lockوصل شود.
 به دومين لوله ،طوقه سيماني ساده با استفاده از چتب متصل گردد(Baffle Collar).

 در صورت استفاده از لوله جداري اندازه 2-سه لوله پايين و در صورت استفاده از لوله جداري اندازه 3-دو لوله پايين با چتب بهمتصل گردند.
 طوقههاي تمركن بايد بصورت زير استفاده گردند:


در محل اتصال پنج لوله پاييني
به صورت يك در ميا در كليه لولهها در صورتيكه در برنامه ذكر شده باشد.

 در صورت استفاده از سيما مخلوط با گيلتونايت از پالگ پاييني سيما كاري استفاده نشود. پالگهاي سيما كاري در لوله جداري ً 13-3/8با حداكثر  1500پام فشار بايد در جاي خود قرار بگيرند .فشار براي حداقل 15دقيقه بايد بر روي پالگ نگهداشته شود ،تا وجود نشت مشخص گردد.
 قبل از شل كرد لولههاي سطحي به مدت زمانيكه در برنامه سيما كاري مشخص شده است به سيما براي سفت شد بايداجازه داده شود.
 -حفاري كفشك لوله جداري سطحي
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حفاري طوقه سيماني با  20000-25000پوند وز بر روي مته و  50-60دور مته صورت ميگيرد.
وقتيكه مته و پايدار كنندهها كامالً از كفشك خارج گرديدند ميتوا مقدار دور مته را باال برد.

 -5-2لوله جداري میاني
 -2-5-1لوله جداري ً 13-3/8يا ً9-5/8

 در مورد لوله جداري ً 13-3/8متعلقات لوله در اهواز بايد نصب شود و براي لوله ً 9-5/8مطابق برنامه عمل شود .در صورتاستفاده از متعلقات پر شونده قبل از شروع سيما كاري گوي شناور ) (Tripping Ballبايد انداخته شود.
 در صورت استفاده از لوله جداري اندازه 2-سه شاخه اول و لوله جداري اندازه 3-دو شاخه اول را با استفاده از چتب به ه متصلنماييد.
 طوقههاي تمركن به صورت زير استفاده گردد:

بر روي محل اتصال  5لوله اول.


سپس به صورت يك در ميا
 دو طوقه تمركن دهنده سخت در دو لوله باالئي
 در صورت استفاده از طوقه سيما كاري دو مرحلهاي) (DV Collarبايد در لوله پايين و باالي آ طوقه تمركن نصب گردد. در مورد لوله جداري ً 9-5/8طوقه تمركن به صورت يك در ميا تا حدود  60متر به داخل لوله جداري قبل بايد قرار داده شود.پالگ بااليي سيما كاري براي لوله جداري ً 13-3/8با فشار  1500پام و براي لوله جداري ً 9-5/8با فشار  2000پام بايد در محلخود قرار بگيرند .فشار را به مدت  15دقيقه براي مشخص شد نشت احتمالي بر روي پالگ نگهداريد.
مقررات آويزان كردن لولههاي جداري

لوله جداري را بايد زمانيكه پالگ سميا كاري بااليي در محل خود نشتت در ماسوره سر لوله جداري آوينا نمود.
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آوينا كرد لوله جداري بايد با كمي شل كرد كابل و افتاد وز لولهها بر روي تاج چاه يا جداره آوين صورت بگيرد .پس از
اتمام راند لوله جداري به داخل چاه و تماس آ با ته چاه لولهها بايد به اندازه ني متر باال آورده شده كه پس از آوينا كرد در
حالت كشش باشند.
 قبل از راند لوله جداري ً ،9-5/8قطر سنج مناسب از داخل فورا گيرها عبور داده شود تا از رد شد وسايل آوين و آكند نوع” “CAاز داخل فورا گير داليني اطمينا حاصل شود.
 وسايل آكند را طبق برنامه آزمايش فشار نماييد. فورا گيرها را طبق برنامه آزمايش فشار كنيد. -حفاري كفشك لوله جداري

 طوقه سيماني و كفشك را با  20000-25000پوند وز روي مته و  50-60دور مته حفاري نماييد.-پس از اطمينا از عبور كامل مته و پايدار كنندهها از داخل كفشك ميتوا حفاري را با دور الزم بر روي مته ادامه داد.

 -5-2-2طوقه سیمانكاري دو مرحلهاي DV Collar

به دنبال تصمي گيري براي يكتا كرد كليه لولههاي جداري ً 9-5/8با رزوه باترس (به جن لوله جداري  43/5پوند /فوت ،ا 80-
كه رزوه آ از نوع "وم" انتخاب شده است -به خاطر بهتر آكند شد اتصال لولهها در قمتتهاي بااليي رشته ً )9-5/8و همچنين
براي محدود كرد تنوع متعلقات لوله جداري اكنو سعي بر اين شده است كه از اين لوله در وز هاي مختلف با يك نوع رزوه
(باترس) سفارش داده شود و به همين خاطر از طوقه سيما كاري  43/5- 53/5پوند /فوت پي 110-با رزوه باترس براي اتصال به
لولههايي با رزوه باترس و "وم" بر طبق نياز برنامه چاه استفاده خواهد شد.
در اشكال صفحه بعد سه نوع تركيب لولهها و طوقه سيما كاري بدو استفاده از طوقه تبديل نشا داده شده است .اين سه تركيب
عبارتند از:
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تركيب الف تمام لولهها داراي رزوه باترس بوده و در نتيجه در اتصال آنها به طوقه  D.Vمشكلي وجود ندارد.
تركيب ب حالتي است كه طوقه  D.V.بين دو قتمت "باترس" و "وم" قرار ميگيرد در اين حالت ميتوا طوقه را يك لوله
پايينتر يعني در قتمت باترس قرار داد و يا از اين منيت كه رزوه نرينه "وم" به داخل روزوه مادينه باترس پيچ ميشود استفاده
نموده و آنرا در هما محل خود قرار داد.
تركيب ج حالتي است كه طوقه  D.V.در قتمت "وم" لولهها قرار بگيرد .در اين صورت رزوه نرينه "وم" لوله بااليي به راحتي
داخل رزوه مادينه باتس باالي  D.Vپيچ ميشود و بايد محل اتصال ) (Couplingلوله "وم" زير طوقه  D.V.را با يك محل
اتصال باترس تعويض نمود و بدين ترتيب نرينه باترس D.V.نين به داخل اين مادينه باترس پيچ خواهد شد.
 -5-3لوله جداري تولید
 -5-3-1لوله هاي جداري ً 7ً ،9-5/8و ً5

 متعلقات لوله جداري در محل چاه به آ متصل گردد. در لولههاي جداري ً 7ً ،9-5/8و ً 5وسايل آوين و آكند براي آوينا كرد لوله جداري بايد از داخل فورا گيرها دور لوله انداختهشود .اگر مشكالتي در انجام اين روش بروز كرد ،قبل از بلند كرد فورا گيرها بايد با اداره عمليات حفاري اهواز تماس گرفته شود.
 محل نصب طوقه سيما در لوله جداري اندازه 2-دو لوله باالتر و در لوله جداري اندازه 3-يك لوله باالتر از كفشك ميباشد.(طوقه سيما شناور .)Float Collar
 در صورت استفاده از لوله جداري اندازه 2-سه لوله اول و در صورت استفاده از لوله جداري اندازه 3-دو لوله اول بايد با كمكچتب به يكديگر متصل گردند.
 طوقههاي تمركن را بصورت زير قرار دهيد:در محل اتصال پنچ لوله اول.
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يك لوله در ميا در ساير قتمتها
در لوله جداري ً 9-5/8بايد دو عدد طوقه تمركن سخت در دو لوله بااليي نصب گردد.
محل نصب طوقه تمركن در لوله جداري ً 9-5/8در محل اتصال لولهها و در لوله جداري ً 7در وسط لولهها ميباشد.
 در صورت استفاده از طوقه سيما دو مرحلهاي ،بايد دو طوقه تمركن در دو لوله باالي آ و دو عدد در دو لوله پايين آ نصبگردد.
در صورتيكه از متعلقات پرشونده استفاده شود بايد گوي شناور سيما كاري را قبل از شروع سيما كاري داخل لولهها انداخت.معموالً در طبقات توليد كننده از لوله جداري به همراه متعلقات نوع شناور ) (Floatاستفاده ميشود.
 پالگهاي سيما كاري بايد با  2000پام در جاي خود قرار گرفته و فشار بايد براي مدت  15دقيقه بر روي آ نگهداشته شود تاوجود يا عدم وجود نشت نشا داده شود.
 لوله جداري بايد بالفاصله پس از خاتمه عمليات سيما كاري در جاي مربوطه آوينا گردد. وسايل آكند نوع ايكس طبق برنامه داده شده آزمايش فشار گردد( .بخش)3- فورا گيرها را طبق مقررات گفته شده آزمايش فشار كنيد( .بخش )2 حفاري كفشك لوله جداري طوقه سيماني و كفشك را با  20000-25000پوند وز روي مته و  50-60دور مته در دقيقه حفاري نماييد.
 پس از عبور مته و پايدار كنندهها از داخل كفشك ،حفاري را با دور الزم براي مته ادامه دهيد.
 قبل از شروع حفاري بايد سيما پشت لوله جداري كامالً خشك شده باشد و براي اين منظور بايد به اندازه كافي به سيما براي
سفت شد مهلت داده شده باشد.
 -5-3-2لولههاي آستري
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از لولههاي زنگ زدا شده ) (Sand Blastedبه صورت زير استفاده نماييد:
دو لوله زير آوين لوله آستري
يك لوله در وسط قتمت لبه آستري ) (Lapدر لبههاي آستري طوالني( 120متري)
-

دو لوله در مقابل كفشك لوله جداري قبلي

-

سه لوله پاييني رشته آستري (باالي كفشك)

در سازندهاي پرفشار حدود  120متر و در سازندهاي ك فشار حدود  60متر فاصله لبه لوله آستري ) (Liner Lapبايد باشد.
از كفشك پرشونده و يا شناور و طوقه سيماني چفتي ) (Latch Down Collorدر يك لوله باالتر از كفشك استفاده گردد .معموالً
از كفشك ساده شناور در سازندهاي توليد كننده و از كفشك پر شونده در قتمت پوش سنگ استفاده مي شود .اگر از وسايل پر
شونده در قتمتهاي توليدي استفاده گردد با انداختن گوي داخل لولهها آنرا به صورت شناور در ميآوري  .در اتصال متعلقات لوله
جداري از چتب استفاده گردد.
وقتيكه از لولههاي اندازه 2-استفاده ميگردد سه لوله پاييني و وقتيكه از لولههاي اندازه 3-استفاده ميشود دو لوله پاييني بايد
توسط چتب به يكديگر متصل گردند.
از طوقههاي تمركن به صورت زير استفاده ميگردد:
در پنج لوله پاييني
سپس به صورت يك لوله در ميا
دو طوقه تمركن سخت در زير اوينه آستري استفاده گردد.
در صورت استفاده از طوقههاي سيماني پر شونده قبل از آوينا كرد لوله آستره گوي را داخل لولهها انداخته تا طوقه فوق را به
صورت شناور تبديل نمايد.
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پالگ سيما كاري ) (Pump Down Plugبايد به اندازه بنرگترين قطر داخلي لولههاي حفاري باشد.
پالگ سيما كاري روبنده ) (Wiper Plugبايد به وسيله شش مي شكننده در جايگاهش نگهداشته شود.
پالگ سيما كاري بايد به حداكثر  1500پام فشار در محل خود قرار بگيرد.
نكاتي درباره سیمانكاري لولههاي آستري:

سيما كاري لولههاي آستره بايد با بازگشت كامل سيما به باالي لبه لوله آستره صورت بگيرد .گل گمشدگي به هر مقدار در زما
سيما كاري بايد كامالً اندازهگيري و گنارش شود ،تا به موقع تصمي الزم درباره آ گرفته شود.
-1

وقتيكه لوله آستره در عمق مورد نظر قرار گرفت گل را به هما ميناني كه در برنامه براي سيما كاري آستري در نظر

گرفته شده است به گردش در آورده و مينا گل گمشدگي را كنترل نماييد.
 -2سيما را طبق برنامهاي كه از قبل مشخص شده است مخلوط و جابجا نماييد .بر طبق اندازه گيريهاي مقدار گل گمشدگي و
يا در صورت داشتن نمودار قطر سنج يكي از روشهاي زير انجام دهيد:


در صورتيكه گل گمشدگي وجود نداشته و يا مجموع گمشدگي اندازهگيري

شده كمتر از نصف مقدار سيما اضافه در نظر گرفته شده باشد ،در اينصورت لوله آستري را آوينا نموده و پس از آزاد كرد لوله-
هاي حفاري از آستره آوين ،سيما اضافي را با گردش معكوس گل از چاه خارج نماييد.


در صورتيكه مينا گل گمشدگي بيشتر از نصف مقدار سيما اضافه در نظر

گرفته شده باشد ،لوله آستري را آوينا نموده و لولههاي حفاري را آزاد كرده و هر چه سريعتر از چاه خارج نمائيد.


مقدار گل گمشدگي را از زمانيكه سيما به اطراف كفشك ميرسد شروع به

اندازه گيري نماييد ،تا تعيين شود كه مقدار گل گمشدگي بيش از نصف مقدار سيما اضافه در نظر گرفته شده ميباشد يا نه؟
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در صورتيكه هيچگونه نشانهاي از بريده شد مي هاي شكننده پالگ روبنده ) (Wiper Plugو يا نشتتن پالگ

سيما كاري در محل خود نباشد به هيچوجه گردش معكوس گل را شروع نكنيد.
-4

درصورتيكه حالت سومين حالت از مورد  ،2به وجود آمد انجام مراحل زير با نظر اداره مركني بايد انجام شود:

 با مته داخل چاه رفته و وجود يا عدم وجود سيما در باالي لبه لوله آستري را بررسي نماييد.
 اگر سيما مالحظه نشد با نصب توپك  RTTSدر باالي لبه آستري مقدار تنريق پذيري را با  500پام فشار بدست آوريد.
 اگر تنريق پذيري بدست آمد به مقدار كافي سيما در لبه لوله آستري تنريق نماييد.
حفاري كفشك لوله آستري

براي حفاري طوقه سيما از  20000-25000پوند وز روي مته و  50-60دور در دقيقه مته استفاده شود.
پس از اطمينا عبور كامل مته و پايدار كنندهها از كفشك ،حفاري را با دور الزم براي مته ادامه دهيد.

 -5-4لولههاي جداري گیر كرده و ضرايب اطمینان
 -5-4-1ضرايب اطمینان طراحي لولههاي جداري

ضريب اطمينا فشار تركشي = 1/125
ضريب اطمينا فشار فروريختگي = ( 1براساس لوله خالي در داخل گل  144پوند/فوت مكعب)
ضريب اطمينا كششي = ( 1/8درهوا)
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 -5-4-2قدرت برخي از دكلهاي حفاري موجود در ايران(شركت )NIDC
جدول ( -)5-1قدرت دكلها و كابل
شماره دكل

ظرفیت دكل
(×1000پوند)

اندازه كابل

نوع كابل

ضريب اطمینان

29

1300

ً3-1/8

EIPS

3

30

1300

ً3-1/8

EIPS

3

31

1300

ً3-1/8

EIPS

3

52

400

ً1-1/8

IP

3

58

1300

ً1-1/4

IP

3

59

1300

ً1-1/4

IP

3

61

1300

ً3-1/8

IP

3

68

1300

ً1-1/4

IP

3

69

1300

ً5-1/8

IP

3

تعداد كابل

حداكثر قدرت كابلها
(×1000پوند)

8

400

10

500

12

600

8

400

10

500

12

600

8

400

10

500

12

600

8

250

10

300

12

350

8

300

10

400

12

450

8

300

10

400

12

450

8

350

10

450

12

525

8

300

10

400

12

450

8

350

10

450

12

525

حداكثر اضافه كشش بر روي يك لوله جداري گير كرده در چاه بايد با ضريب اطمينا  1/3بر مبناي حداقل قدرت تحمل محل
اتصال لوله محاسبه شود.
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 -5-5اسیدكاري
 -5-5-1مسئولیتها

 ناظر فني اداره حفاري متئول ايمني و متائل فني عمليات اسيدكاري در زما بود دكل در محل چاه چه در هنگام حفاري و چهدر موقع عمليات تعمير چاه ميباشد.
 كليه متائل مربوط به عمليات بايد به نظر ناظر فني برسد .كليه دستورات و يا تغييرات در برنامه از طريق ناظر فني به افراداسيدكاري داده خواهد شد.
 قبل از شروع عمليات متائل ايمني بايد بين ناظر فني ،رئيس چاه ،متئول اسيدكاري و كليه افرادي كه در عمليات شركت دارندمورد بررسي قرار بگيرد.
 -5-5-2پیش بیني وسايل الزم در محل

 قبل از ورود مخاز اسيد و پمپهاي اسيدكاري بايد محل استقرار اين وسايل توسط خردههاي سنگ آهك و يا ريگ پوشاندهشود .اين مواد باعث از بين رفتن سريع اسيد در صورت نشت از مخاز اسيد و يا قطع اتصاالت لولههاي اسيدكاري ميشود.
 به اندازه كافي آب بايد در دسترس باشد كه با سرعت بتوا به محل استقرار مخاز و پمپهاي اسيدكاري منتقل نموده و درصورت نياز استفاده كرد.
 دو نفر از افراد گروه اسيدكاري بايد در اطراف مخاز اسيد ،پمپهاي اسيدكاري و خطوط اسيدكاري مراقبت كرده و از ننديكشد افراد غير متئول و وسائط نقليه تا فاصله  30متري وسايل فوق جلوگيري بعمل آورند.
 -هنگام اسيدكاري بايد جاده ورود به محل چاه متدود شده و از ورود وسايل نقليه غيرمجاز به محوطه چاه جلوگيري بعمل آيد.
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 -5-5-3افراد

 كليه افراد گروه اسيدكاري و كاركنا دكل كه در عمليات اسيدكاري دخالت دارند ،قبل از شروع عمليات بايد به وسايل زير مجهنشوند:
 كاله با ماسك مخصوص
 دستكش مخصوص اسيدكاري از جنس پي -وي -سي.
 كفشهاي الستيكي
 لباس مناسب
 -5-5-4وسايل

 كليه وسايلي كه در اسيدكاري مورد استفاده قرار ميگيرند بايد با حداكثر فشاري كه هنگام اسيدكاري استفاده ميشود موردآزمايش فشار قرار بگيرند .و در ضمن اسيدكاري فشار عمليات از مقدار فشار فوق نبايد تجاوز نمايد.
 هنگام شروع پمپ كرد اسيد كليه نفرات بجن افراد متئول اسيدكاري بايد از اطراف مخاز  ،پمپهاي اسيد و خطوط اسيدكاريكنار بروند.
 لولههاي الستيكي فشار قوي اسيدكاري بايد با پارچههاي كنفي پوشيده شوند تا در صورت پاره شد از پخش اسيد به اطرافجلوگيري بعمل آمده باشد.
 اتصال لولههاي اسيدكاري به چاه در صورت وجود تاج چاه تنها بايد از باالي شير اصلي صورت بگيرد .هيچ لولهاي نبايد بهشيرهاي جانبي وصل گردد مگر با نظر و تأييد رئيس اداره عمليات حفاري.
 يك شير يك طرفه بايد بر روي خطوط اسيدكاري ننديك به تاج چاه قرار داده شود و همچنين وقتي كه از لوله مغني يا لولهحفاري براي اسيدكاري استفاده ميشود يك شير ايمني بايد باالي آنها نصب گردد.
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 -6گشتاور پیچشي و اطالعات فني الزم
 -6-1رزوه هشت دور )(Eight-Round Thread
نكات زير بايد در مورد سفت كرد لولههاي جداري با رزوه هشت دور در نظر گرفته شود:
 آچار لوله جداري بايد به يك دستگاه نشا دهنده گشتاور پيچشي با دقت كافي مجهن باشد. در حاليكه به سفت كرد اتصال ادامه داده ميشود ،بايد به مينا گشتاور) (Trque Gaugeو آخرين رديف رزوه محل اتصالتوجه گردد.
 بهترين مقدار گشتاور پيچشي كه در جدول زير نشا داده شده است ،براي نشا داد اين مقدار در حالت معمولي ميباشد .اينمقدار در سفت شد آخرين رزوه و يا از دو رزوه به آخر مانده به دست مي آيد.
 اگر كه سفت شد محل اتصال لولهها به حالتي برسد كه آخرين رزوه نين سفت شده و به اندازه حداقل آ نين نرسيده است،رزوههاي آ لوله ممكن است معيوب باشد.
 اگر پس از رسيد به بهترين مقدار گشتاور پيچشي الزم براي سفت شد اتصال لولهها هنوز چند رزوه باقيمانده باشد ،بايدگشتاور را تا حد حداكثر آ باال برد .اگر كه به حداكثر مقدار گشتاور پيچشي رسيده و هنوز حدود سه رزوه براي سفت شد كامل
اتصال باقيمانده باشد ،اين لوله جداري معيوب ميباشد.
جدول ( -)6-1مقادير گشتاور پیچشي براي سفت كردن لوله جداري با رزوه هشت دور

اندازه لوله جداري
ً1-4/2
ً7
ً5-9/8

حداقل
1000
2800
3500

گشتاور پيجشي (فوت /پوند)
بهترين مقدار
1200
3800
4700

حداكثر
1600
5700
7000
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3700
4200

7300
8000

4900
5400

 -6-2لوله جداري با رزوه باترس
مقدار گشتاور الزم براي سفت كرد رزوه باترس بايد با سفت كرد چند لوله با رزوه فوق تا انتهاي مثلث پايه رزوه دقيقاً معلوم
گردد .مقدار گشتاوري كه به اين ترتيب تعيين ميگردد براي سفت كرد لولههاي جداري با اين وز و درجه بايد مورد استفاده قرار
بگيرد.
بعنوا اساس كار به مقادير گشتاور داده شده براي رزوه نوع "وم" مراجعه شود.
 -6-3لوله جداري نوع Armco Seal Lock

براي تعيين مقدار گشتاور الزم براي لولههاي جداري نوع فوق ،براي لولههاي ً 10-3/4تا ً 4-1/2اينچ  5-1/4تا  5-1/2دور و براي
لوله ً 13-3/8اينچ  6-1/4تا  6-1/2دور لولهها را چرخانده و سفت نموده ،تا آ مقدار بدست آيد .مقدار نهايي گشتاور با سفت
كرد  1تا  1-1/4دور بعد از سفت شد لولهها با دست ،بدست ميآيد .پس از تعيين مقدار گشتاور براي اتصال  5-6لوله ،باقيمانده
لولهها را با گشتاور بدست آمده سفت نماييد .مقادير گشتاور داده شده براي رزوههاي هشت دور را ميتوا به عنوا مبنا استفاده
نمود.

جدول ( -)6-2مقادير گشتاور پیچشي براي لولههاي جداري با رزوه "وم"
اندازه

ً5
ً5
ً7
ً7
ً5-9/8
ً5-9/8

وزن
(پوند/فوت)

15
18
29-32
35
43/5
53/5

درجـــه

حداقـل

سي 75-و ا 80-
سي 75-و ا 80-
سي ،75-ا  80-و پي110
سي ،75-ا  80-وپي110
سي ،75-ا  80-وپي110
سي ،75-ا  80-وپي110

5800
7950
7950
9400
9400
12300

بهترين
مقدار

6500
8700
8700
10100
10100
13000

حداكثر

7950
10100
10100
11550
11550
14450
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10850

11550

13000

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
71

فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،دي 1393

گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

جدول ( -)6-3مقادير گشتاور پیچشي براي لولههاي جداري ”“HFJ

وزن (پوند /فوت)
13/5
18
18

اندازه
ً1-4/2
ً5
ً5

درجه
ا 80-
ا 80-
پي110-

بهترين مقدار (فوت /پوند)
1500
1900
2850

جدول ( -)6-4مقادير گشتاور پیچشي براي لوله جداري ”“HEU

وزن (پوند /فوت)

اندازه

18-15

ً5

درجه

بهترين مقدار (فوت /پوند)

ان80-

5000

جدول ( -)6-5مقادير گشتاور پیچشي براي لولههاي جداري ”“EL
اندازه
ً5
ً5-6/8
ً7
ً5-9/8

درجززززه
ا 80-
ا 80-
ا  ،80-سي 75-و پي110
ا  80-و پي110-

حداقززل
2000
2500
2500
4000

بهترين مقدار
3000-2500
3500-3000
3500-3000
5000-4500

 -7ماندهگیري ""Fishing
وقتيكه وسيلهاي در چاه افتاده و يا گير بكند ،بايد آنرا هر چه سريعتر از چاه خارج نمود .هر چقدر مانده بيشتر در چاه بماند بازيابي
آ مشكلتر خواهد بود .عملي كه بازيابي مانده را مشكل نمايد نبايد انجام بشود.
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 -7-1راهنماييهاي عملیاتي
-1

زمانيكه يك مانده در چاه ميماند ،بالفاصله يك نمايي از چاه كه نشا دهنده جنئيات وسايل مانده در چاه باشد بايد تهيه

گردد .در صورت امكا سازندي را كه مانده در آ مانده است بايد مشخص كرد .بالفاصله نتخهاي از شماي تهيه شده و جنئياتي
عملياتي را كه باعث ايجاد مانده شده است به اهواز ارسال داريد.
-2

نقطه تقريبي آزاد لولهها را با جداول كششي ) (Stretch Chartsمشخص نموده و بالفاصله پايپ الكس به اطراف لوله-

هاي گير كرده پمپ نمائيد.
در اين حالت متائل زير را در نظر داشته باشيد:


براي گلهاي سنگين كه جريا آب نمك به داخل چاه مشاهده نميشود ،فقط گازوئيل و پايپ الكس در اطراف لوله ها

قرار داده شود ).(Spot


براي گل هاي سنگين كه جريا آب نمك نين بداخل چاه صورت گرفته باشد ،پايپ الكس و مواد پايه روغني ه وز گل

چاه در اطر اف لولههاي گير كرده قرار داده شود.


براي گلهاي سبك تنها پايپ الكس و گازوئيل در اطراف لولهها قرار داده شود .وقتيكه هرزروي گل نين به همراه گير

كرد لولهها صورت بگيرد ،قبل از پايپ الكس مواد جلوگيري از گل گمشدگي به داخل چاه پمپ شود.


در اليه هاي توليد مقدار افت فشار ايتتائي را كه با پمپ كرد گازوئيل و پايپ الكس در چاه ايجاد ميشود حتاب نموده

و هميشه در نظر گرفته شود كه اضافه فشار گل الزم در باالي اليههاي توليدي حفظ گردد .وز گازوئيل  52/5پوند /فوت مكعب
ميباشد.


هميشه قبل از پمپ كرد "سياالت رفع گير لوله" به داخل چاه با كشيد لولهها نقطه احتمالي گير آنها را تعيين نماييد.



وقتيكه پايپ الكس به داخل چاه پمپ ميگردد ،مطمئن باشيد كه در اطراف لولهها داراي جريا متالط ميباشد .براي

اين منظور مقدار معمولي گردش گل كافي ميباشد.
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وقتيكه پايپ الكس به اطراف لولهها رسيد ،لولهها را چرخانده و به طرف پايين هل دهيد .لولهها را بيشتر از  40000پوند

اضافه بر وز آنها در هوا نكشيد.


حج پايپ الكس را دو برابر حج فضاي حلقوي لولههاي وزنه و چاه در نظر بگيريد.

-3

در صورت نياز به جدا كرد  Goose Neckاز هرزگرد ) (Swivelبه موارد زير توجه شود:



در هنگام حفاري در سازندهاي سطحي ،پيچ كالهك  G.N.را از فلنجي كه باالي بوش محافظ هرزگرد ميباشد باز نماييد ،در
اين حالت ميتوا ابنار سيمي را از درو بوش محافظ هرزگرد ،كلي و لوله حفاري به داخل چاه عبور داد.

 در اليههاي توليدي بدو اجازه اداره عمليات حفاري نبايد  Goose Neckرا باز نمود.
-4

قبل از شروع عمليات شتتشوي اطراف مانده ،بايد تا باالي آنرا با مته كامالً تمين نمود.

-5

در صورت نياز به جار كرد براي خارج نمود مانده بهتر است مجدداً با لولههاي حفاري با مانده درگير شده و از لوله

شتتشو كمتر استفاده گردد.
-6

تعيين محل نقطه آزاد در لولههاي گير كرده و باز كرد آنها با پس گرد كرد

-7

پس از مشخص كرد پايين ترين نقطه آزاد لولهها ،براي پس گرد آنها به موارد زير توجه شود:



وز لولهها را بر روي وز سنج مطابق وزني كه  F.P.Iنشا ميدهد تنظي نموده تا لولهها در حالت كشش باشند.


لولههاي حفاري را چپ گرد كرده (مقدار گشتاور پيچشي بتتگي به عمق و نوع لولهها دارد) و سپس لوله بر شليك شود.

 F.P.Iدر صورتيكه مقدار گشتاور به حد كافي رسيده باشد عمق آزاد را نشا ميدهد .ك شد مقدار گشتاور در رشته حفاري نشانه
شل شد يك محل اتصال در لولهها ميباشد و در اين حالت پس گرد كرد لولهها با چرخاند آنها به چپ و سريع پايين برد
لولهها تا وز پس گرد به راحتي صورت ميگيرد .مقدار مواد منفجره بتتگي به وز گل ،عمق چاه و اندازه محل اتصال لولهها دارد.
توجه :در طوقههاي تبديل عمل پس گردي نبايد صورت بگيرد.
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پس گردي در لولههاي وزنه
هنگام پس گردي لولههاي وزنه به نكات زير توجه شود:
 وقتيكه يك رشته حفاري در چاه گير ميكند وز شناوري لولهها از بين رفته و وز لولهها برابر وز آنها در هوا به اضافه اثرفشار گل ته چاه به سطحهاي غيرمتاوي كه براثر اتصال لوله حفاري به لوله وزنه ايجاد ميگردد در نظر گرفته ميشود.

-

در شكل اين سطح نامتاوي نشا داده شده است .و در جدول بعضي از مشخصات لولههاي وزنه مشخص گرديده است.
جدول ( -)7-1مشخصات لوله هاي وزني
قطر خارجي

قطر

اندازه و نوع محل

لوله وزنه

داخلي

اتصال

ً11
ً10
ً3-9/4
ً9
ً1-8/8
ً8
ً8
ً1-6/2
ً1-6/4
ً1-4/8
ً1-3/8

ً3
ً3
ً3
ً3
ً3
ً3
ً3
ً3-2/4
ً3-2/4
ً2
ً1-1/8

ً ،3-8/8اچ90-
ً ،5-7/8اچ90-
ً ،5-7/8اچ90-
ً ،7اچ90-
ً ،5-6/8اچ90-
ً ،5-6/8اچ90-
ً ،5-6/8اچ 90-معمولي
ً ،1-4/2اچ90-
ً ،1-4/2اي-اف
ً ،7-2/8اي-اف
ً ،3-2/8معمولي

اندازه و وزن لوله

اندازه سطح

حفاري

نامساوي

(اينچ ،پوند /فوت)

(اينچ مربع)

19/5
19/5
19/5
19/5
19/5
19/5
19/5
19/5
19/5
13/3
10/4

12/72
23
19/11
18/5
22/57
16/2
16/2
9/1
3/22
0/4
0/84

ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ5
ٌ1-3/2
ً7-2/8

اين وز  ،به خصوص در حالتهائيكه نيروي وارد بر سطح نامتاوي زياد ميباشد ،تنها باعث شل شد محل اتصال ميگردد .به
مجرد اينكه محل اتصال شل گرديده و فشار گل در داخل و خارج لولهها برابر شد ،اضافه فشار كشش لولهها باعث قفل شد مجدد
محل اتصال ميگردد .وز پس گرد شده بايد برابر با وز شناوري آ قتمت از لولههاي آزاد شده باشد .در مثال فوق وز پس
گرد برابر  131000پوند ميباشد.
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 پس از شليك كرد  ،لولهها بايد بالفاصله پايين برده شده تا وز آنها به وز پس گرد برسد. -8مقدار كشش مؤثر بر روي لولههاي گير كرده و تعيين نقطه گير
وقتيكه مقدار نيروي الزم براي كشيد لولههاي گير كرده تعيين ميگردد ،وز واقعي لولهها در هوا را بايد در نظر گرفت و به وزني
كه وز سنج نشا ميدهد نبايد توجه داشت.
نيروي شناوري تنها به لولههايي كه به صورت آزاد در چاه هتتند وارد ميشود و زمانيكه لولهها گير كردند نيروي شناور مؤثر
نخواهد بود.
 تخمين نقطه گير لولهها
به مقدار  5-10هنار پوند اضافه بر وز لولهها در هوا ،آنها را بكشيد.
لوله را در اين نقطه عالمت گذاري كنيد (بر روي سكوي حفاري)
لولهها را به مقدار مشخص شده در جدول زير بكشيد.
مقدار كشش لوله را به اينچ اندازه گيري نماييد.
عمق گير لولهها را با تقتي كرد مقدار كشش به  3/5و سپس ضرب كرد در  1000و يا با مراجعه به جدول كشش در
كتاب  AADDCتعيين نماييد.
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جدول ( -)7-2جدول تعیین مقدار كشش
لوله حفاري (اينچ)
ً7-2/8
ً1-3/2
ً1-4/2
ً5
ً9-5/16
ً5-6/8
لوله مغني
ً 4/7 ،3-2/8پوند /فوت
ً 6/5 ،-7/8پوند/فوت
ً 9/3 ،1-3/2پوند /فوت
ً 11 ،4پوند /فوت
ً 12/75 ،1-4/2پوند /فوت
ً 15 ،5پوند/فوت

اضافه كشش

لوله وزنه (اينچ)

(پوند)
25000
30000
35000
40000
45000
50000

قطر داخلي × قطر خارجي
ً1-4/4ً × 3-1/4
ً3-4/4ً × 3-1/4
ً1-5/4ً × 2
ً3-5/4ً × 1-2/4
ً6ً × 1-2/4
ً1-6/4ً × 1-2/4
ً3-6/4ً × 1-2/4
ً1-7/4ً × 3-2/4
ً3-7/4ً × 3
ً8ً × 3
ً3-8/4ً × 13-2/16

10000
15000
20000
25000
35000
40000

اضافه كشش
(پوند)
30000
35000
45000
50000
55000
55000
60000
65000
70000
70000
75000

تعيين مقدار كشش در لولههاي وزنه بتيار مشكل ميباشد و براي تعيين نقطه گير در لوله وزنه از وسيله  F.P.I.بايد استفاده گردد.
جدول ( -)7-3مقدار گشتاور پیچشي چپ گرد براي لولههاي حفاري
اندازه لوله (اينچ)
ً5
ً1-4/2
ً1-3/2
ً7-2/8
ً3-2/8

تعداد دور به سمت چپ براي هر  1000فوت لوله
 3/1-4دور
 3/1-4دور
 1 ، 2-1-1دور
 1-1/2 ، 1-2/2دور
 1-2/2 ،3دور
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 -8فشار دالیزي Annulus Pressure
 -8-1كنترل كردن فشار دالیزها
معموالً بيشتر اشكاالتي كه در لولههاي جداري ايجاد ميشوند براثر تغييرات درجه حرارت در هنگام جريا سياالت از داخل لولههاي
جداري سيما نشد و يا لولههايي كه تا نيمه سيما شدهاند به وجود ميآيد و اين متئله باعث ايجاد فشار در دالينها (فضاي حلقوي
لولههاي جداري) ميگردد .بررسيهاي زير در مورد كنترل فشار داليني بايد توسط ناظر فني تا هنگاميكه دكل حفاري بر روي چاه
مشغول عمليات ميباشد صورت بگيرد.
-1

درهنگام انجام آزمايش فشار هفتگي فورا گيرها با قرار داشتن يك مجرابند در ماسوره سر لوله جداري بايد كليه شيرهاي

جانبي مربوط به دالينها باز شده و فشارهاي آنها اندازه گيري شود و نتايج اندازه گيري گنارش گردد.
-2

اگر كه پس از سيما كاري مجبور به بتتن فورا گيرها در اطراف لوله جداري بشوي بايد با قرار داد يك فشار سنج فشار

دالينها كنترل گردد.
همچنين پس از قرار داد وسايل آوين و آكند ،فشار دالين بايد مرتباً در هنگام برپايي فورا -گيرها كنترل شود.
-3

پس از برپايي شيرهاي توليدي چاه ،فشار كليه دالينها بايد كنترل شده و يك فشارسنج بر روي دالين رشته توليد قرار داده

شود .در هنگام آزمايش تعيين مينا بهره دهي و يا اسيدكاري چاه فشار كليه دالينها بايد كنترل شود .پس از پايا عمليات فشار
سنج ها بايد برداشته شوند .در صورت مشاهده هرگونه فشاري درو دالينها بايد مقدار دقيق آ اندازه گيري شده و به مركن گنارش
شود.

 -8-2تعیین منبع ايجاد فشار در دالیزها
اولين قدم در تعيين منبع توليد فشار ترخيص كامل فشار ميباشد .برحتب مقدار فشار و عملياتي كه در هنگام مالحظه فشار در حال
انجام شد مي باشد ،اقدامات الزم براي نگهداشتن فشار در حد قابل قبول بايد صورت بگيرد .اگر در هنگام جريا داد چاه افنايش
فشار در دالينها مشاهده گردد ،بايد مينا جريا چاه را ك كرده و فشار دالينها را رها نمود تا مشخص گردد كه افنيش فشار
داليني بر اثر ازدياد درجه حرارت بوده و يا نشت در لوله توليد ميباشد .در يك لوله جداري كه تازه سيما شده باشد براثر سفت
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شد سيما حرارت آ از دست ميرود كه باعث ايجاد فشار در فضاي حلقوي مربوطه ميگردد كه بايد آنرا ترخيص نمود.
فشارهائيكه در هنگام انجام عمليات حفاري مشاهده ميگردد بايد بالفاصله ترخيص شده و منبع توليد آ مشخص گردد.
هنگام رها كرد فشار دالينها بايد سيال خارج شده از آنرا نين كامالً تحت نظر داشت .در صورت خروج گل حفاري و جانشين شد
آ با آب نمك سازند بايد از ترخيص فشار خودداري نمود.

 -9اندازه گیري وسايل رانده شده به داخل چاه
-1

كليه وسايل و ابناري كه به داخل چاه رانده ميشوند بايد اندازه گيري شده و اين اندازهها بر روي يك نماي كشيده شده از

وسايل فوق نشا داده شوند.
-2

قطر داخلي كليه وسيال ،تبديلها ،لولههاي وزنه ،لولههاي جداري و همچنين قطر مجاز و لولههاي جداري بايد دقيقاً

اندازهگيري و گنارش شود.
-3

طول لوله هاي حفاري در حالت عادي و در موارد خاصي مانند مغنه گيري ،نمودارگيري ،مانده گيري و در عمق نهايي چاه

بايد اندازه گيري شود.

 -9-2وسايل الزم در سرچاه
براي انجام موارد ذكر شده در باال بايد وسايل زير در هر دكل حفاري موجود باشد:
-1

يك كتابچه كه اندازه كليه وسايلي كه به داخل چاه رانده مي شوند در آ نوشته بشود.

-2

قطر سنجي به اندازههاي ً 1-4/8ً ،7-5/8ً ،3-8/8ً ،1-12/4ً ،17-1/2و ً.3-3/4

-3

قطر سنجهاي مختلف براي اندازه گيري قطرهاي داخلي تا  20اينچ و قطرهاي خارجي تا  12اينچ.

-4

اندازه گير قطر مجاز (يا خرگوش) براي لولههاي وزنه ،لولههاي حفاري ،لولههاي جداري و مغني براي سر لولههاي جداري

مبنا و ماسورههاي سر لوله جداري.
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 -10ابزار چاه پیمايي و نمودارگیري سیمي
 -10-1آشنايي با ابزار نمودارگیري
در اين بخش در مورد كليه ابنار سيمي كه به داخل چاه رانده ميشوند ،اع از ابنار نمودارهاي الكتريكي و يا نصب مجرابند صحبت
ميشود .هر نوع عمليات با ابنار سيمي كه از هنگام برپايي دكل بر روي چاه انجام ميشود بايد از طريق قتمت عمليات اداره حفاري
و با متئوليت اين بخش صورت بگيرد.

 -10-2دستورات عملیاتي
-1

برپايي لوبريكاتورها

براي سازندهاي سطحي  ،لوبريكاتور را در فورا گير داليني قرار دهيد.
تا عمق نهائي چاه لوبريكاتور را در فورا گير كوبهاي ) (Pipe Ramsقرا دهيد و در مورد فورا گير داليني ً ،6آنرا بر روي فلنج
فورا گير پيچ نمائيد.
-2

آزمايش فشار لوبريكاتور

براي سازندهاي سطحي تا پوش سنگ با  1500پام فشار.
در سازندهاي توليد كننده با  2500پام فشار.
براي آزمايش از يك قطعه كابل استفاده شود( .از كابل نمودارگيري براي اين منظور استفاده نكنيد).
-3

در سازندهاي توليدي قبل از انجام هر نوع عمليات با ابنار سيمي به همراه متئول آ وسايل كليه متائل زير را بررسي

نمائيد:
متائل ايمني در مورد وسايل راديوآكتيو و مانده يابي آنها در چاه در صورت گير كرد .
در مورد وسائل و مواد منفجره.
متائل ايمني دكل ،قرقره ،كابلها ،لوبريكاتورها و قدرت مقاومت كابلها.
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زما اتمام عمليات.
-4

درصورت حفاري اليههاي توليد كننده بدو استفاده از پايدار كننده و تراشنده ) (Reamerصورت گرفته باشد ،قبل از

راند نمودارهاي الكتريكي بايد با تراشنده و مته يكبار به داخل چاه رفته و شرايط چاه را بهتازي نمود.
-5

هنگام انجام عمليات با ابنار سيمي كليه وسائل مانده گيري مربوط به ابنار بايد در محل چاه آماده باشد .مقدار كشش بر

روي وسايل گير كرده در چاه نبايد از حد بريد كابل تجاوز نمايد مگر با اجازه اداره عمليات حفاري اهواز.
-6

در صورت برخورد يك مانع در چاه و عدم عبور از آ بايد نمودار الكتريكي را از هما عمق به باال ثبت نمود و سپس با

مته به داخل چاه رفته و شرايط آنرا مرتب نموده و سپس ساير نمودارها را در چاه راند.
عمق نهائي چاه را قبالً به متئول نمودارگيري اطالع دهيد و به محض تماس ابنار به ته چاه براي جلوگيري از گير كرد بايد آنها
را كمي باال كشيد.
-7

وسايل و ماشينهاي ابنار سيمي بايد در موقع باال آمد لولهها از چاه در محل آماده باشند .تمام وسايل بايد كنترل شده و

اندازههاي آنها قبل از راند به داخل چاه يادداشت شود.
-8

در هنگام برپائي وسايل درپوش بر روي دهانه چاه در سكوي حفاري قرار داده شود.

-9

براي بدست آمد نتايج بهتري از نمودارهاي الكتريكي مقدار نمك گل را از  40000قتمت در ميليو باالتر نگهداريد.

سعي شود كه در تمام مدت نمودارگيري مشخصات گل ثابت بماند.
-10

هنگام برپائي لوبريكاتور از بتتن شير اصلي براي كنترل چاه استفاده نشود .براي اين منظور از بتتن شير چاه پيمائي

استفاده گردد .طول لوبريكاتورها بايد به اندازه كافي باشد تا تمامي ابنار را در خود جاي بدهد.
-11

مراحل زير در هنگام انجام عمليات مشبك كاري بايد در نظر گرفته شود:

براي كليه كارهائيكه در آنها از ابنار سيمي استفاده ميگردد بايد از لوبريكاتور استفاده شود.
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يك نمودار تعيين محل اتصال لولههاي جداري قبل از عمليات مشبك كاري بايد رانده شود.
كليه عمليات مشبك كاري بايد تحت نظارت ناظر فني انجام بگيرد.
اندازه كليه وسائلي كه به داخل چاه رانده ميشود براي استفاده در عمليات ماندهگيري احتمالي بايد دقيقاً ثبت شود.
 -12نكات كلي در رابطه با استفاده از كابل سيمي
در استفاده از سي بر براي قطع كابل بايد دقت شود .زيرا استفاده ناصحيح از آ ايجاد بريدگي بر روي سطح رشتههاي كابل ميكند
و در نتيجه باعث نامطمئن شد آ مي گردد.
در صورت امكا در هنگام راند هر نوع ابنار سيمي بداخل چاه از "وز نما" ) (Weight Indicatorاستفاده شود .در نتيجه از
احتمال جمع شد سي در داخل چاه و يا بلعكس از زياد كشيده شد آ جلوگيري خواهد شد.
بهتر است پس از هر بار راند سي داخل چاه ،چند فوتي از انتهاي آ بريده شود.
سعي شود هميشه الاقل يك قرقره بين لوبريكاتور و ماشين ابنار سيمي هر چه ننديكتر به پائين لوبريكاتور براي عبور سي از دور
آ قرار داده باشد.
امتداد متتقي سي ازباالي لوبريكاتور (جمع آببندي) تا ماشين ،نيروي كششي زيادي به محل اتصال لوبريكاتور و تاج سرچاه وارد
ميكند و اين كار بتيار خطرناك است.
 Load-Cellوز سنج بايد بين يك نقطه ثابت و قرقره روي سكوي حفاري ،يعني جائيكه كابل بصورت زاويه ◦ 90در ميآيد ،قرار
بگيرد ،در صورتيكه اين زاويه از  90درجه بيشتر باشد وز سنج صحيح كار نكرده و معموالً وز كمتري را نشا ميدهد.
هيچگاه ابنار سيمي نبايد بدو استفاده از يك فورا گير ابنار سيمي بين لوبريكاتور و تاج سرچاه به داخل چاه رانده شود.
)(Wireline Bop

فورا گير ابنار سيمي ) (Wireline Bop Or Wireline Valveبايد پس از هر بار استفاده شد به اندازه فشار سر چاه آزمايش
فشار شود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

82
ويرايش اول ،دي 1393

طول لوبريكاتور بايد در حداقل ممكن اختيار گردد .ولي بايد هميشه به اندازهاي باشد كه كليه قتمتهاي ابنار سيمي و جارهاي
مربوطه (در حالت باز) در داخل آ جاي گرفته و انتهاي آنها چند سانتي متر باالتر از شير چاه پيمائي يا فورا گير كوبهاي كور قرار
بگيرد.
 Quick Unionsبر روي لوبريكاتور بايد با دست سفت شده و سپس به اندازه  1/4دور برگردانده شود .هرگن از چكش براي سفت
كرد اين قمتتها استفاده نشود.
براي جلوگيري از وارد شد ختارت به كابل هنگام بلند كرد لوبريكاتور ،بايد ازبتتهاي سيمي مخصوص (Chicago Type

) Wireline Clampاستفاده نمود .تا سي را هر چه ننديكتر به لوبريكاتور نگهدارد.
سعي شود با راند هر نوع ابنار سيمي بداخل چاه يك "جار" نين به همراه آ رانده شود .مگر هنگاميكه يك "امرادا" رانده ميشود،
كه حتماً قبل از آ يك وسيله قطره سنج ) (Gaugeبداخل چاه رانده شده است.
هميشه با در نظر گرفتن نوع كاريكه انجام ميشود به اندازه كافي ميله وزنه به همراه وسايل بداخل چاه برانيد

(Sinker

).Bar
هنگام راند ابنار سيمي بداخل چاهيكه داراي جريا ميباشد (براي مثال بداخل لوله جداري ً 7-ً5و يا جداري ً -7حفره باز -1/2
 )8وز سنج را دقيقاً كنترل نموده تا از آوينا مانده ابنار بر اثر جريا متالط و يا نشتتن آ بر روي لبه لوله آستره به موقع آگاه
شويد.
از جار ً (Spang Type Jar) 1-1/2در داخل لولههائي با قطر داخلي بيش از ً 3استفاده نكنيد .زيرا كه ممكن است جار كمانه كرده
) (Buckleو در لولهها گير بكند.
از ) (Wireline Truckبراي جار كرد بر روي ابنار گير در عمقهاي كمتر از  300متر استفاده نكنيد.
نكات ايمني

به هيچ وجه به يك لوبريكاتور تحت فشار چكش زده نشده و يا از آ باال نروند.
شير اصلي چاه را به آرامي باز نموده تا تمام لوبريكاتور تحت فشار قرار بگيرد.
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وقتيكه سي را براي جداكرد ابنار از آ ميبريد ،سعي شود كه آنرا حدود ً 6باالتر از راپ ساكت ) (Rope Socketبريده و سپس
قتمت بريده شده انتهاي سي را ˚ 180خ نمائيد .هنگام خارج كرد سي بريده شده از داخل جعبه آببندي در اطراف سي
نايتتيد.
هنگام ترخيص فشار داخل لوبريكاتور از طريق شير سوزني ،سر را بر گردانده و دها را باز نگهداريد تا از ايجاد ناراحتي براي گوش-
ها جلوگيري شود.
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 -10-3حداقل وزن الزم براي كشیدن كابل از میان جعبه آب بندي )(Stuffing Box

جدول ( -)1-10حداقل وزن الزم براي كشیدن كابل از میان جعبه آب بندي
نوع كابل

فشار سرچاه

وزن الزم

(قطر)

(پام)
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000
1000
2000
3000
4000
5000

(پوند)
4
8
12
16
20
6
11
16
21
27
7
14
20
26
33

ً0/072

ً0/082

ً0/092

 2فوت ميله وزنه ً 1-1/2برابر  10/5%پوند وز دارد.
 3فوت ميله وزنه ً 1-1/2برابر  16/5پوند وز دارد.
 5فوت ميله وزنه ً 1-1/2اينجي برابر  34/5پوند وز دارد.
وز ميله وزنه الزم براي اينكه كابل بر اثر فشار چاه از داخل جعبه آببندي به بيرو پرتاب نشود برابر است با حاصل ضربه سطح
مقطع كابل در فشار سرچاه ( يا فشار لوبريكاتور).
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 -10-4وزن كابلها و حد مقاومت كششي آنها
جدول ( -)10-2وزن كابلها و مقاومت كششي آنها
وزن

حداقل

حداكثر مقاومت

ضريب اطمینان اضافه كشش اتصال ته

قطر
(اينچ)

 1000فوت

مقاومت

كششي (پوند)

كابل )(Rope Socket

0/072
0/082
0/092
0/219
0/469

 13/82پوند
 17/93پوند
 22/58پوند
-

كششي
(پوند)

960
1240
1545
3500
14500

2250-1800
5400-4800

1165
1505
1875
4500
18000

جدول ( -)10-3نمودارهاي الكتريكي
شــرح
نمودار تعيين متير انحراف چاه
Cont. Direc. Sur.
نمودار پرتور گاما – نمودار صوتي
Gamma Ray-Sonic
نمودار جانبي
Laterlog
نمودار ك برد
Proximity
قطر سنج صوتي
Sonic

كد
C.D.R

موارد استفاده
جهت و مقدار انحراف چاه
قطريابي چاه

G.R.S

براي مقايته سازندها و تعيين جنس
آنها .بخصوص سنگهاي نمكي

L.L

اندازه گيري مقاومت الكتريكي اليه ها
مقاومت الكتريكي آب

P.L

اندازه گيري مقاومت الكتريكي
اليه ها اثر اندود گل را كاهش ميدهد

S.C

براي تعيين نفوذپذيري و
مقايته اليه هاي نمكي
و گچي (سازندهائي با تخلخل ك )

G.R.N

در چاههاي حفره باز يا جداره پوش براي
تعيين درصد تخلخل اليه ها،
مقدار راديواكتيو موجود در اليه ها را
اندازه گيري مي كند.
براي تشخيص اليه هاي
گاز دار از اليه هاي آبدار.

اندازه

روش مانده گیري

ابزار
ً5-3/8

روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي

ً 5-3/8و ً4
با قطرسنج
ً3-3/8
ً3-3/8
ً1-5/16

روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي
روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي
روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي

.

نمودار پرتو گاما -نوترو
Gamma Ray- Neutron
G.R.S.N
Gamma Ray Side
.P
Wall
Neutron Porosity Log
F.D.C
نمودار چگالي سازند
Form. Density Conp

چگالي سازند را اندازه گيري ميكند
كه بر مبناي آ ميتوا درصد تخلخل
سازند را مشخص كرد

ً 5-3/8و ً4
با قطرسنج
و ً1-1/16
ً3.-5/8
ً1-1/16
ً3-4/8
ً3-4/8

روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي

ابنارهاي داراي منبع راديو اكتيو با وسايل
مخصوص مانده گيري شلومبرگر مانده يابي
شوند.
ابنارهاي داراي منبع راديواكتيو با وسايل
مخصوص
مانده گيري شلومبرگر مانده يابي شوند.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
86

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

نمودار تعيين شيب و جهت
Bore Hole Geometry
Tool & 4-arm Dip
Meter
نمودار كيفيت سيما و
Seismic Belo. Survey

B.H.G.T
H.D.T

C.B.L.
S.V.S

اندازه گيري شيب وجهت طبقات زمين

تعيين

كيفيت سيما پشت لوله جداري-
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ً5-3/8
ً1-5/4

روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي

ً3-3/8

روش معمولي مانده گيري با ابنار سيمي

كنترل نقشه هاي تحت االرضي ژئوفينيكي

 -11ايمني
موفقيت در انجام متائل ايمني بتتگي به آگاهي و كوشش تمام افراد دكل حفاري دارد .هنگام برنامه ريني در نظر گرفتن كليه
متائل مربوط به پيشآمدهاي غيرمترقبه تقريباً غير ممكن است .و وقتيكه يك اتفاق غيرعادي پيش ميآيد متائل ايمني مربوط
به آ بر ساير متائل عمليات حفاري رجحا دارد.
رئيس چاه متئول متتقي رعايت متائل ايمني توسط كاركنا دكل ميباشد ،و همچنين متئول بازرسي كليه وسائل و ابنار دكل از
نظر نكات ايمني ميباشد .تصادفات و اتفاقاتي را كه پيش ميآيد ميبايتت دقيقاً مطالعه نموده و راههاي جلوگيري از تكرار آنها را
بررسي نمود.

 -11-1حفاظت افراد
-1وسائل ايمني

وسائل ايمني بايد هميشه در شرايط خوب و قابل بكارگيري قرار داشته باشند.
كاركنا در هنگام كار بايد از كاله ،كفش و عينك ايمني و دستكش مناسب استفاده نمايند .كمربند ايمني بايد توسط دكل با
استفاده گردد.
 -2وسائل تنفسي (كپسولهاي اكسیژن)

هميشه بايد دو كپتول اكتيژ در شرايط بكارگيري در ننديكي سكوي حفاري موجود باشد .همچنين بايد به تعداد كليه افراد دكل
ماسك گاز در محل وجود داشته باشد.
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شركت نفت در هنگام حفاري دو دستگاه تنفتي (به مدت ني ساعت) به همراه دو كپتول اضافه اكتيژ در اختيار ناظر فني خود
بايد داشته باشد.
 -3وسائل آزمايش گاز

شركت نظارت يك دستگاه  Explosimeterو يك سري وسائل تشخيص وجود گاز در محل دكل آماده مينمايد و همچنين در
صورت لنوم يك دستگاه نشا دهنده  H2Sيا زنگ خطر و كاغذ يدي) (Iodide Paperدر محل الك لرزا بايد موجود باشد.
-11-2جلوگیري از آتش سوزي
-1وسائل آتش نشاني

به تعداد كافي وسائل اطفاء حريق بايد در محل هر دكل حفاري موجود باشد .و اين وسائل بايد طبق يك برنامه مرتباً بازرسي شده و
هميشه آماده بكار باشند .كليه كاركنا دكل بايد با طرز بكارگيري وسائل اطفاء حريق شيميائي و آبي آشنائي داشته باشند .هر چند
چاههاي زمينگرمايي عمدتاً از خطر آتش سوزي به دور ميباشند ،ولي توصيه ميشود وسائل آتش نشاني زير در هر دكل حفاري
موجود باشد.
چهار خاموش كننده شيميائي چرخدار  150-20پوندي.
شش خاموش كننده شيميائي دستي  20-25پوندي.
دو خاموش كننده گاز انيدريد كربنيك  10-12پوندي.
يك لوله آب آتش نشاني به قطر ً 4به فاصله  30متر از محل دكل با شيرهاي خروجي كافي بايد وجود داشته باشد.
سه رشته شلنگ آب آتش نشاني به طول  25متر با وسايل مربوطه بايد موجود باشد.
 -2سیگار كشیدن

سيگار كشيد و يا روشن كرد آتش در محدوده  30متري چاه و يا مخاز دكل ممنوع ميباشد .تابلوي عالمت "سيگار كشيد
ممنوع" بايد به همين فاصه از محل دكل نصب گردد.
 -3عالمت خطر
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يك تابلوي عبور ممنوع براي افراديكه مجاز نيتتند به محل دكل وارد شوند بايد در مدخل جاده دكل نصب گردد.
 -4وسائل برقي

تمامي وسائل برقي در فاصله  30متري چاه بايد از مواد ضد آتش ساخته شده و هيچگونه كابل برق بدو پوشش در اين فاصله نبايد
وجود داشته باشد.
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-5گودال آتش

گودالهاي آتش بايد توسط خاكرين احاطه شده و الاقل  300متر از دكل ،چاه و يا نيروگاه فاصله داشته و در جهت باد و در سطحي
پايين تر از محل چاه قرار داشته باشند.
-6مخازن قابل اشتعال

مخاز بننين و گازوئيل بايد به فاصله حداقل  50متري از محل دكل قرار داشته و در صورت بروز نشت بايد بالفاصله نتبت به
تعمير آنها اقدام شود.
-7موتورهاي گازوئیلي

لوله اگنوز كليه موتورهاي درو سوز بايد به اندازه كافي به خارج محل موتورخانه كشيده شده و هيچگونه نشتي نداشته باشند .اين
لولهها و آرام كننده ها بايد مرتباً از نظر توليد جرقههاي آتش كنترل شوند.
لولههاي آب پاش بايد بر روي اگنوزها وجود داشته و كنترل آب آنها در ننديك حفار بر روي سكوي حفاري باشد .يك شير كه به
وسيله آ بتوا خيلي سريع جريا هوا به موتورها را متوقف نمود بايد براي تمام موتورها وجود داشته باشد و در محلي در دسترس
حفار باشد.
-8جوشكاري و برش كاري

در موقع جوشكاري و برش كاري بايد كليه متائل ايمني مربوط به آنها مورد توجه قرار داشته باشد .هر نوع جوشكاري بر روي
مخاز مواد سوختني بايد هنگامي صورت بگيرد كه از تخليه كامل مخاز از مواد فوق و خالي بود آ از هر نوع بخار مواد نفتي
مطمئن باشيد.
 -9مسائل مربوط به پیشآمدهاي اضطراري

ناظر فني بايد يك برنامه قدم به قدم براي مواقع اتفاقات اضطراري پيش بيني كند .و كليه افراد دكل بايد با اين برنامه و جنئيات آ
آموزش داده بشوند.
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 -11-3ايمني افراد
 -1كنترل تاج سر چاه و فورانگیرها

وسائل كنترل تاج سر چاه بايد تحت نظارت يك متخصص اين كار نصب گردد .اين وسايل بايد داراي تحمل فشار بيش از فشار
مخن باشند .شيرها و كنترلهاي مربوط به وسايل فورا گير بايد مشخص بوده و به آساني در دسترس باشند .وسايل كنترل از راه
دور فورا گيرها بايد در يك محل مناسب از چاه قرار داشته باشند.
 -2آموزش مسائل ايمني

كاركنا دكلهاي حفاري براي انجام صحيح كارها و متئوليتهايشا بايد آموزش كامل ديده باشند .يك برنامه آموزش ايمني بايد
مرتباً انجام شده و شامل نكات زير باشد:
آموزش كليه جنئيات وظايف افراد
بازرسي و نگهداري وسايل و ابنار كار
آموزش افراد براي استفاده صحيح از وسايل ايمني.
برنامه آموزش ايمني به صورت هفتگي بايد براي افراد گذاشته شود.
 -3تأمین روشنائي محل كار

محلهاي كار ،پلكا ها و راهروها كامالً بايد توسط نور مناسب روشن شوند.
 -4حوضچه چاه

حوضچه چاه حتي المقدور بايد ك عمق بوده و راه فرار مناسب داشته باشد.
 -5راههاي فرار

جهت عمومي باد در محل دكل بايد در نظر گرفته شده و يك متير فرار در جهت مخالف آ پيش بيني شود.
يك وسيله فرار ماننده كابل قرار براي دلك با بايد در نظر گرفته شود .اما به هيچ وجه بجن در مواقع اضطراري از آ نبايد استفاده
گردد.
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 -6راههاي خروجي سكوي حفاري و اطاقك حفار

دو راه خروجي از اطاقك حفار يكي به سمت سكوي حفاري و ديگري به سمت پلكا خروجي بايد وجود داشته باشد.
 -7موتورها ،شاه موتور و میز دوار

براي كليه قتمتهاي متحرك مانند زنجيرها ،تتمهها ،چرخ دندهها بايد محافظ فلني محك گذاشته شود .بر روي اين محافظها
دريچههائي براي مواقع روغن كاري ،گريسكاري و يا بنرسي وسايل فوق بايد در نظر گرفته شود .حفار بايد در هنگام روغن كاري
اين قتمتها توسط ساير كاركنا  ،در كنار ترمن دكل ايتتاده باشد.
 -8لوله خرطومي گل )(Rotary Hose

لوله خرطومي گل در سمت لوله ايتتا ) (Stand Pipeبايد به دكل و در سمت هرزگرد كلي توسط طناب محك به بدنه هرزگرد
بتته شود ،تا در صورت پاره شد از افتاد آ جلوگيري به عمل آمده باشد.
 -9پلكان دكل

يك پلكا از سكوي حفاري تا ارتفاع  2فوت باالي سطح تاج دكل بايد وجود داشته باشد.
حداقل چهار اينج فاصله بين ميله دو طرف نردبا و دكل بايد موجود باشد.
هر قتمت پلكا بايد محك به دكل بتته شده باشد.
كليه پلهها بايد مرتباً بازرسي شده و در صورت نياز تعمير گردند.
 -10تذكرات ايمني

باال و پايين رفتن افراد در طول دكل توسط پالگ شديداً ممنوع بوده و اين كار بايد از طريق پلكا صورت بگيرد.
كاركنا نبايد با سرخورد بر روي لولههاي حفاري يا لولههاي وزنه از سكوي حفاري باال و پائين بروند.
هيچ نوع وسيله و ابنار كاري نبايد به دكل آوينا شده و مورد استفاده قرار بگيرد .مگر اينكه با احتياط كافي از آ استفاده شده و از
افتادنش به پائين كامالً جلوگيري شود.
استندهاي لولههاي حفاري كه در داخل دكل قرار دارند بايد كامالً محك از باال به ه بتته شوند.
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وقتيكه سعي در آزاد كرد لولههاي گير كرده ميشود ،از وز سنج بايد استفاده دقيق بشود ،و كليه افراديكه متئوليتي ندارند .بايد
محل سكوي حفاري را تا آزاد شد لولهها ترك نمايند.
 -11-4كمكهاي اولیه
جعبه كمكهاي اوليه بايد هميشه دردسترس بوده و يك شخص متخصص در زمينه به كارگيري آنها در محل وجود داشته باشد.
 -11-5مسائل ايمني مربوط به وسائل دكل
 -1كت هد )(Cat Heads

زنجيرها ،طنابها و يا كابلهائي كه با كت هد در ارتباط هتتند بايد در شرايط بتيار خوب باشند .در صورت ايجاد اشكال در كت
هد بايد آنرا تعمير و يا حتي المقدور تعويض نمود.
 -2وسائل باال رو )(Travelling Block
هوک و باالبرها )(Elevators

در وسائل باال رو ،قتمت قرقرهها كه كابلهاي باالبر بدور آنها انداخته ميشود بايد داراي محافظ باشند .پيچ و مهرههاي وسائل
باالرو بايد مرتباً بازرسي و در صورت نياز تعويض گردند .هوك بايد توسط يك ) (Safty Latchايمن گردد تا از جدا شد ناگهاني
باال بر از آ جلوگيري شود .كليه وسيال سنگين فوق بايد هميشه در شرايط بتيار خوب به كار گرفته شوند.
 -3پمپهاي گل
لولههاي گل مربوط به پمپها بايد داراي شير ايمني ) (Relief Valveباشند .اين شير ايمني بايد بر روي فشاري تنظي گردد كه
از حداكثر فشار مجاز كليه قتمتهاي پمپ گل كمتر باشد .لولههاي گل بايد كامالً به زمين محك گردند.
كليه لولههاي مربوط به پمپهاي گل بايد داراي تحمل فشار  3000پام باشند .در شرايط خاص ميتوا از وسائلي با فشار بيشتر
استفاده نمود.
 -4ابنار كار
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وسائل و ابنار كار بايد مرتباً بازرسي و كنترل شده و در صورت مشاهده هرگونه شكتتگي در آنها تعويض گردند .كليه ابنار بايد تمين
و در شرايط آماده به كار بوده و در هنگام استفاده نشد در جاي مخصوص خود قرار داده شوند.
 -5بي سي و وسايل ارتباطي
كليه دكلهاي حفاري به وسيله بي سي با مركن بايد در تماس باشند.
در صورت لنوم بايد ارتباط دكل را با مركن توسط تلفن برقرار نمود .بايد يك سيتت ارتباط تلفن بر روي دكل از روي سكوي
حفاري به اطاق رئيس چاه و ناظر فني نين وجود داشته باشد.
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جدول ( -)11-1خطرات گاز H2S

2-0

15-2

30-15

 30دقیقه يا

4-1

8-4

48-8

دقیقه

دقیقه

دقیقه

يك ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

50- 100
قتمت/مليو
150-100

اختالالت تنفتي،
سوزش دستگاه تنفتي
سوزش گلو

سرفه ،سوزش چشمها،
از دست داد
حواس بخصوص حس بويائي

200-150

از دست داد احتاس
بويايي

اختالالت تنفتي،
درد چشمها ،خواب آلود
شد .
سوزش گلو و چشمها

300-250

سوزش چشمها و
از دست داد حس بويائي

سوزش چشمها

ترشح دردناك اشك،
ختتگي و بيحالي

450-350

سوزش چشمها،
از دست داد احتاس بويائي

اشكاالت تنفتي ،سرفه،
سوزش چشمها

اختالالت تنفتي،
سوزش چشمها،
عدم تعادل و افتاد

سوزش شديد چشمها،
ستتي ،تپش قلب و
دربعضي موارد مرگ

افنايش سوزش چشمها
و دستگاه تنفتي،
سردرد شديد ،ختتگي و
ستتي
درد شديد چشمها و سر،
گيجي ،لرزش شديد بد ،
ضعف شديد و مرگ

600-500

سرفه ،عدم تعادل و
افتاد

سوزش گلو و چشمها

اختالالت بناقي،
درد شديد
در چشمها ،سرفه
اشكال در تنفس،
تار شد چشمها،
ستتي بد
ستتي بد ،
آبرينش از بيني،
درد چشمها،
سختي تنفس،
تورم اعضاي
مخاطي چشمها
گيجي ،ضعف،
سوزش و خارش
بتيار زياد و مرگ

افنايش
عالمات بيماري
اثرات سوزشي
شديد
پاره شد
رگها
و مرگ

مرگ

پاره شد
رگهاي خوني
و مرگ
پاره شد
رگها و مرگ
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دقیقه

يك ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

عدم تعادل و
افتاد و مرگ

عدم تعادل ،افتاد و مرگ
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 -12گل حفاري
 -12-1مواد گل الزم براي حفاري سازندهاي سطحي
مواد زير حداقل مقدار الزمي است كه براي شروع حفاري سازندهاي سطحي مورد احتياج است .امكا دارد در موارد خاصي طبق
برنامه حفاري در مقادير زير تغييراتي داده شود.
 -1بنتونيت

 400كيته

Salt Clay -2

 400كيته

 -3ميكا

 50كيته

 -4پوسته گردو

 50كيته

Fiber Lock -5

 20كيته

 -6سود سوزآور

 20كيته

 -7پايپ الكس

 3بشكه

 -8كن فلو

 3بشكه

 -9اكتيد كلتي

 3بشكه

 -10پودر گچ

 5تن (براي حفاري با آب)

بجنء بنتونيت از ساير مواد فوق تا پايا حفاري در عمق نهائي نين استفاده ميشود.
 -12-2جلوگیري از هرزروي گل
براي استفاده مؤثرترين و اقتصادي ترين گلهاي غليظ ) (Pillsبراي جلوگيري از هرزروي گل و همچنين وارد آمد حداقل
ختارت به سازندهاي توليد كننده ،از گلهاي زير در سازندهاي مختلف بايد استفاده نمود:


هنگام حفاري با آب يا نمك حدود  50-100بشكه پيل غليظ با مواد جلوگيري از هرزروي گل بايد آماده باشد .اين پيل

نبايد داراي نشاسته يا سي-ام-سي باشد .اگر گل حفاري از قبل داراي نشاسته باشد ،بايد گل جديد با تركيب فوق ساخته شود .در
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گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

صورت بروز هرزروي هاي بتيار شديد كه با پيل غليظ قادر به جلوگيري از آ نباشي  ،بايد از مجرابند سيماني كه در تركيب آ
بنتونيت و گلونيت وجود دارد استفاده گردد .مقدار ال-سي-ام بايد بر طبق مينا هرزروي گل تنظي گردد.


در سازندهاي توليدي و در چاههاي اكتشافي در سازندي كه بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد براي كنترل هرزروي گل ابتدا

بايد از پيل و در صورت مؤثر بود از پيل با مواد جلوگيري كننده از هرزروي بايد استفاده گردد .بايد توجه داشت كه سازندهاي
توليدي چاههاي زمينگرمايي هرزروي كامل بايد داشته باشند و اگر دليل فني خاصي وجود نداشته باشد ،بايد حفاري با آب صورت
پذيرد .لذا در اغلب موارد در حفاري سازندهاي زمينگرمايي نيازي به جلوگيري از هرزروي نميباشد.

 -13زمان و هزينه حفاري

زمان و هزینه حفاری

تجزیه زمانبندی حفاری

"قیمتهای پایه" حفاری

هزینه کرایه

قیمت مته ها

شكل ( -)13-1تقسیم بندي زمان و هزينه حفاري

 -13-1تجزيه زمانبندي حفاري
-1

تقتي بندي زما فعاليت  24ساعته دكل حفاري در گنارش روزانه عمليات حفاري بايد بر مبناي تعاريف و مشخصات زير

صورت بگيرد:
كارهاي ساختماني محل چاه
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انتقال و برپايي دكل
عمليات حفاري
 حفاري
 لوله باال /پايين
 آزمايش فورا گيرها
 بهتازي چاه و هرزروي گل
 زاويه يابي چاه /سرويس دكل
 حفاري جهت دار
جداره گذاري و سيما كاري
 جداره گذاري ،لوله مغني ،تاج سرچاه
 سيما كاري
 نصب سرجداره و فورا گيرها /حفاري سيما و پالگ
زمينشناسي و ارزيابي مخن
 آزمايش سازند
 نمودارگيري
 گردش گل براي نمونه برداري
 مغنه گيري
زما هاي از دست رفته
 تعميرات

98
ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

99
ويرايش اول ،دي 1393

 مانده يابي
 كج كرد چاه
 سوراخ شد و گرفتنگي رشته حفاري
 انتظار
تكميل چاه /متروك كرد چاه /تعليق چاه
 -2جنئيات تقتي بندي زما دكل
حفاري
 زما گردش رشته حفاري در ته چاه.
 زما اتصال لولهها به يكديگر براي ادامه حفاري.
لوله باال/پايين
 لوله باال و پايين كرد براي تعويض مته.
 گردش گل قبل از لوله باال براي تمين كرد چاه.
 كنترل و بررسي چاه در ته چاه ،در كفشك لوله جداري و در ابتداي لولههاي وزنه.
 بلند كرد و اضافه كرد لوله حفاري و لوله وزنه.
 خارج كرد لولهها از چاه همراه با پمپ كرد گل و شتتن و تمين كرد ته چاه هنگام لوله پائين.
آزمايش فورا گيرها
 آزمايش تاج سرچاه
 ازمايش فورا گيرها بجن در برپائي ابتدائي آنها
 آزمايش فشار وسائل جنبي مربوط به فورا گيرها
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بهتازي چاه و هرزروي گل
 تراشيد چاه
 پيمايش كوتاه چاه براي تراشيد ديواره آ .
 ساختن گل
 افنود مواد جلوگيري از هرزروي به گل
 خارج نمود مواد جلوگيري از هرزروي از سيتت گل .در صورتيكه انجام اين عمل براي انجام مغنه گيري نباشد.
 عمليات سيما كاري براي جلوگيري از هرزروي گل و انتظار براي سفت شد سيما و حفاري سيما .
 راند نمودار حرارتي براي تعيين محل هرزروي گل.
 كنترل كرد فورا چاه )(Kicks
زاويه يابي چاه و سرويس دكل
 زاويه يابي چاه به صورت معمولي( .بجنء در موارد حفاري جهت دار و يا براي كج كرد چاه).
 سرويس دكل.
حفاري جهت دار
 شروع به لوله باال براي گذاشتن مجرابند سيماني در چاه و يا برداشتن وسايل حفاري زاويه دار.
 عمليات زير:
جهت يابي چاه.
راند ساقه حفاري ) (B.H.A.براي حفاري انحرافي.
حفاري چاه با وز و دور مته كنترل شده.
 كليه عمليات حفاري تا رسيد به عمقهائي و يا راند ساقه حفاري معمولي داخل چاه و حفاري با وز و دور مته معمولي.
 برخورد نكرد به مانده موجود در چاه( .به قتمت حفاري كج مراجعه شود).
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جداره گذاري ،لوله مغني و تاج سرچاه


مرتب كرد شرايط چاه قبل از راند لوله جداري ،لوله آستره

 لوله باال /پايين كرد براي كنترل و بررسي شرايط چاه قبل از راند لوله جداري يا آستري.
 راند لوله جداري يا لوله آستري.
سيما كاري
 گردش گل قبل از سيما كاري.
 برپائي وسائل سيما كاري.
 سيما كاري



انتظار براي خشك شد سيما  .اما در صورتيكه وسائل آوين و آكند بالفاصله به دور گرد لوله جداري انداخته شوند و عمليات
برپائي وسائل تاج سرچاه و فورا گيرها شروع شود ،زماني به عنوا انتظار براي خشك شد سيما منظور نخواهد شد.



زما الزم براي راند نمودار كيفيت سيما (در صورت تقاضاي اداره حفاري) .اگر نمودار فوق براي اداره بهره برداري رانده شود به
حتاب زما تكميل چاه خواهد بود.



پيدا كرد و سيما كرد محل نشت در لوله جداري.
نصب سر جداره و فورا گيرها /حفاري سيما و پالگ



شامل كليه عملياتي كه از زما قرار گرفتن پالگهاي سيما كاري در محل خود تا شروع مجدد حفاري ،يعني زما برپائي فورا -
گيرها ،جابجائي گل داخل چاه ،بررسي چاه و حفاري سيما و پالگها.



زما مانده يابي براي لوله جداري و تعميرات ا نين در همين قتمت محاسبه ميشود.
نمودارگيري



گردش گل براي مرتب كرد شرايط چاه يا گل براي شروع نمودارگيري ،قبل از خارج كرد مته از چاه.
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لوله باال در صورتيكه مته كند نشده باشد .در صورت كند شد مته اين لوله باال به حتاب عمليات حفاري ( قتمت لوله باال/
پايين) گذاشته ميشود.



برپائي وسائل شلومبرگر و لوبريكاتور



نمودارگيري.



كنار گذاشتن وسايل نمودارگيري.



لوله باال /پايين كرد و يا پيمايش كوتاه چاه با مته ،براي تراشيد ديواره چاه و بهتازي شرايط چاه ،در صورتيكه ابنار نمودارگيري
به علت شرايط بد چاه به ته آ نرسيده باشد.
گردش گل براي نمونه برداري

 گردش گل براي گرفتن نمونههاي سازند در هر عمقي از چاه بنا به درخواست زمينشناس.
مغنه گيري
 برپائي وسائل مغنه گيري.
 لوله باال و پايين كرد با وسائل مغنه گيري.
 زما مغنه گيري.
 زما اتصال لولهها براي ادامه مغنه گيري.
 پائين گذاشتن مغنه و وسايل مغنه گيري.
 لوله باال در صورتيكه مته كند نشده باشد .در صورتيكه مته كند شده باشد ،اين زما به حتاب عمليات حفاري (قتمت لوله باال/
پائين) گذاشته ميشود.
تعميرات
 تعميرات وسائل
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 تمين كرد حوضچه چاه و ناودا گل.
 تمين كرد لولههاي جريا گل ،خطوط كشتن چاه و خطوط خروجي فورا گيرها.
مانده يابي
 كليه عمليات از زمانيكه مانده يابي شروع ميگردد.
 بازيابي ابنار و وسائلي كه در داخل لولههاي جداره يا حفره باز در سيما گير افتاده اند.
 آزاد كرد لولههاي گير كرده در چاه .زما را از لحظهاي كه لولهها در چاه گير ميكنند تا زمانيكه حفاري ادامه يافته و يا چاه كج
ميگردد به حتاب عمليات مانده يابي گذاشته ميشود.
كج كرد چاه (از حدود باالي مانده)
 متدود كرد چاه
 حفاري نقطه انحراف )(Kick Off Point
 كليه لوله باال /پايين كرد ها براي كج كرد چاه.
 تعيين انحراف چاه (بجنء زاويه يابي معمولي).
سوراخ شد و گرفتنگي رشته حفاري
 لوله باال براي بررسي و تعمير رشته حفاري.
 لوله باال براي برطرف كرد انتداد رشته حفاري با مته.
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انتظار
 انتظار براي دستور از اهواز.
 انتظار براي شلومبرگر
 انتظار براي مواد.
 انتظار براي آب بعد از شروع به حفاري.
 انتظار براي از بين رفتن شرايط نامتاعد هوا براي ادامه عمليات حفاري.
تكميل چاه /متروك كرد چاه
 در چاههائيكه به صورت حفره باز تكميل ميگردند ،كليه عملياتي كه بعد از رسيد به عمق نهائي و قبل از ترخيص دكل صورت
ميگيرد.
 در مورد چاههائيكه با راند لوله جداري يا آستري تكميل ميگردند ،كليه عملياتي كه بعد از قرار گرفتن پالگهاي سيما كاري در
محلشا تا ترخيص دكل صورت گيرد.
 عمليات تعمير چاه به استثناء عمليات حفاري براي عميق تر كرد چاه .زما حفاري چاه جديد به صورت يك چاه معمولي تقتي -
بندي ميگردد.
 نمودار كيفيت سيما براي عمليات بهره برداري.
برپائي و انتقال دكل
كليه عمليات انجام شده از زمانيكه دكل از محل يك چاه مرخص گرديده تا وقتيكه عمليات حفاري چاه جديدي را شروع ميكند.
 انتظار براي محل چاه.
 انتظار براي ذخيره سازي آب براي شروع عمليات حفاري.
 انتقال دكل.
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 -13-2هزينه روزانه حفاري
 -1شماره حتابهاي مخصوص
از آنجائيكه اين سيتت محاسبه هنينه چاه پس از انقالب ديگر مورد استفاده قرار نميگيرد ،از برگردا اين قتمت به فارسي
خودداري شده است.
در صورت نياز به كتاب انگليتي قوانين و مقررات اداره حفاري ،بخش  16صفحه 6-مراجعه شود.
انتقال مواد

اگر مواد گل از يك محل به محل چاه ديگري منتقل ميشوند ،هنينه اين كار بايد توسط ناظر فني به يك حتاب مخصوص
گذاشته شود .در صورتيكه مواد اضافه از محل چاه به انبارها بازگشت داده شوند بايد يك گنارش بازگشت مواد “Material

” Return Noteبه همراه آنها فرستاده شود.
هزينه حمل مواد در هنگام حفاري

 مواد گل ،لولههاي جداري و وسائل مربوطه و سوخت
هنينه حمل بعضي از مواد گل به حتاب گل حفاري منظور ميگردد و هنينه حمل ساير مواد و سوخت به صورت زير مشخص مي-
شود:
الف-

در صورت حمل به وسيله پيمانكار حفاري يا شركتهاي خدماتي به حتاب عمليات حفاري گذاشته ميشود.

ب-

در صورت حمل با هر وسيلهاي در يك ناحيه به حتاب عمليات حفاري گذاشته ميشود.

ج-

در صورت حمل بين نواحي هنينه مربوطه به حتاب عمليات حمل و نقل گذاشته ميشود.

 سيما
هنينه حمل ،مخلوط كرد و آماده كرد سيما به حتاب سيما كاري و در صورت استفاده براي كج كرد چاه ،بهتازي شرايط
چاه ،تكميل ،تعليق و يا متروك كرد چاه به حتابهاي مربوطه منظور ميگردد.
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 اسيد
الف-

هنينه حمل اسيد از كارخانه سازنده تا انبارهاي محل نگهداري آ به حتاب نگهداري اسيد و در پايا به حتاب اسيد

گذاشته ميشود.
ب-

هنينه حمل اسيد از انبار به محل چاه به حتاب اسيدكاري و يا مانده گيري (درصورت استفاده)

گذاشته ميشود.
-2

هنينه كارهاي ساختماني و آماده سازي محل چاه

كارهاي زير به حتاب كارهاي ساختماني گذاشته ميشود:
-

جادههاي دكل رو.

-

محل اردوگاه.

-

باند فرود هلي كوپتر

-

محل دكل.

-

كارهاي وابتته.
هنينه هر قتمت از كارهاي ساختماني جداگانه حتاب ميگردد و سپس جمع آنها به حتاب ساختن و آماده كرد محل چاه گذاشته
ميشود .مخارجي كه در هر قتمت كارهاي ساختماني صورت ميگيرد بصورت زير است:
جادههاي دكل رو

ساختما و نگهداري جادهها ،پلها ،تقاطعها و غيره براي اتصال محل چاه به جادههاي اصلي موجود.
محل اردوگاه

ساختما و نگهداري محل استقرار موقت اردوگاه كاركنا دكل حفاري.
باند فرود هلي كوپتر

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

108
ويرايش اول ،دي 1393

ساختما و نگهداري باند موقت فرود هلي كوپتر كه در زما حفاري چاه مورد استفاده قرار ميگيرد.
محل دكل
ساختما و نگهداري پايه سيماني براي دكل ،موتورها ،پمپها و حوضچه چاه ،گودالهاي هرز اب گل حفاري و گودال آتش.
كارهاي متفرقه

ساختما و نگهداري لولههاي آب و خط آتش ،محل استقرار پمپ آب كنار رودخانه ،و وسائل ارتباطي .همچنين هنينه حفاري چاه
آب و نگهداري آب شيرين كن (در صورت نياز)
توجه :هنينه احداث جادههاي اوليه براي دسترسي به محل چاه و ساير كارهاي اوليه به حتاب هر يك از موارد مربوطه گذاشته
ميشود .بايد توجه داشت كه هنينه انتقال بعضي از وسائل (لولههاي آب يا آتش) از محل يك چاه به محل ديگر و برپائي مجدد آنها
به حتاب ساختماني محل جديد گذاشته ميشود.
-3

هنينه انتقال و برپائي دكل

هننيههاي مربوط به حمل و نقل دكل به اين حتاب گذاشته ميشود .اين هننيه شامل انتقال و آماده باش دكل در هنگام انتقال آ
ميباشد .ساير هننيههاي اضافي انتقال دكل و اردوگاه و پيشآمدهاي غير منتظره در هنگام حمل و نقل دكل به اين حتاب گذاشته
ميشود .هنينههاي استفاده از هليكوپتر قبل از شروع عمليات حفاري ،برپايي و باز كرد دكل ،و وسائل اردوگاه و همچنين انتقال
مواد گل قبل از شروع عمليات حفاري بين چاهها به اين حتاب گذاشته ميشود .هنينه انتقال مواد گل از منطقهاي به منطقه ديگر
به حتاب حمل و نقل مواد گذاشته ميشود.
-4

هنينه عمليات حفاري

زمان حفاري
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هنينه عمليات حفاري از روي جدول تجنيه و زمانبندي حفاري تعيين ميگردد .همچنين هنينه مواد مصرف شده و ساير هنينههاي
متفرقه ،هنينه مواد گل ،وسايل گير كرده در چاه ،مته ،گشاد كننده ،پايدار كنندهها و ساير هنينههاي مربوطه به اين حتاب گذاشته
ميشود.
لوله باال /پايین

هنينه زما لوله باال /پايين بر مبناي جدول تجنيه زمانبندي حفاري.
آزمايش فورانگیرها

هنينه جهت زما مصرف شده براي آزمايش فشار فورا گيرها و وسايل مربوط به آنها.
بهسازي شرايط چاه و جلوگیري از هرزروي گل

هنينه زما مصرف شده براي بهتازي شرايط چاه و هنينه مواد استفاده شده براي جلوگيري از هرزروي گل و همچنين هنينه
مخلوط كرد حمل سيما و پمپ كرد آ بداخل چاه به منظور فوق.
تعیین انحراف چاه /سرويس دكل

هننيه زما مصرف شده براي زاويه يابي چاه به صورت معمولي و يا عمليات مخصوص براي تعيين انحراف چاه و هنينه سرويس
دكل شامل بريد كابل حفاري متتعمل و غيره.
حفاري جهت دار

هنينه زما كليه عمليات از هنگام باال كشيد لولهها از چاه براي گذاشتن مجرابند سيماني در چاه تا وقتيكه با حفاري انحرافي به
هدف تعيين شده رسيده و يا دوباره بتوا با ساقه حفاري معمولي و وز روي مته و دور مته معمولي به حفاري ادامه داد.
 -5هنينه عمليات جداره گذاري و سيما كاري
لوله جداري ،لوله مغزي و تاج سرچاه
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هنينه لولههاي جداري و متعلقات ،لولههاي مغني و متعلقات ،وسايل لوله تكميل ،تاج چاه و وسائل مربوطه و هنينه زما مصرف
شده براي بهتازي چاه و پيمايش كوتاه براي كنترل شرايط چاه و راند لولهها به داخل چاه.
سیمانكاري

هنينه زما و مواد مصرف شده براي سيما كاري ،هنينه سيما و ساير مواد ،مخلوط كرد  ،حمل و پمپ كرد سيما به دور
لوله جداري.
برپائي سرجداره و فورانگیرها /و حفاري سیمان و پالگها

هنينه زما مصرف شده براي انجام كارهاي فوق.
-6

هنينه زمينشناسي و مهندسي مخاز

آزمايش سازند

هنينه زما مصرف شده براي انجام اليه آزمائي.
نمودارگیري

هنينه زما مصرف شده براي نمودارگيري و هنينه شلومبرگر براي راند نمودارهاي الكتريكي.
گردش گل براي نمونه برداري

هنينه زما مصرف شده براي گردش گل براي بدست آورد نمونههاي سازند بر مبناي جدول تجنيه زماني حفاري.
مغزه گیري

هنينه زما مصرف شده و مته مغنه گيري.
-7

هنينه عمليات زما هاي از دست رفته

تعمیرات

هنينههاي مربوطه برحتب زما مصرف شده.
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مانده گیري

هنينه زما و مواد مصرف شده براي اين عمليات هنينه اسيد مصرف شده براي آزاد كرد لولههاي گير كرده در چاه.
كج كردن چاه

هنينه زما و مواد مصرف شده براي اين منظور .هنينه سيما و عمليات سيما كاري براي گذاشتن مجرابند و ايجاد نقطه انحراف
در چاه به اين حتاب منظور ميگردد.
سوراخ شدن و گرفتگي رشته حفاري

هنينه زما مصرف شده براي اين منظور.
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انتظار
هنينه زما مصرف شده.
-8

تكميل چاه /متروك كرد چاه /تعليق چاه

هنينه زما و مواد مصرف شده براي انجام عمليات فوق .هنينه اسيد ،مخلوط و آماده كرد و انتقال آ به محل چاه و اسيدكاري،
هنينههاي مشبك كاري ،آزمايش بهره دهي و كليه مواد و وسائل مصرف شده.
عمليات تكميل شامل موارد زير است:
 در چاههائيكه به روش حفره باز تكميل ميگردند ،كليه عملياتي كه پس از رسيد به عمق نهائي چاه تا ترخيص دكل صورتميگيرد به اين حتاب گذاشته ميشود.
در چاههائيكه به صورت جداره پوش تكميل ميگردند .كليه عملياتي كه پس از قرار گرفتن پالگهاي سيما كاري در جاي خودتا ترخيص دكل صورت ميگيرد به اين حتاب گذاشته ميشود.
عمليات متروك كرد و تعليق چاه عبارتند از:
كليه عملياتي كه پس از رسيد به عمق نهائي در چاههائيكه بايد متروك گرديده يا به حالت تعليق درآيند بدو اينكه لولهجدراي يا آستري در آنها رانده شود ،تا زما ترخيص دكل.
در چاههائيكه به صورت جداره پوش تكميل ميگردند .كليه عملياتي كه پس از قرار گرفتن پالگهاي سيما كاري در جاي خودتا ترخيص دكل صورت ميگيرد به اين حتاب گذاشته ميشود.
-9

روش محاسبه و تكميل فرم مخارج روزانه حفاري

قتمتهاي پايه "حفاري"
هنينه كرايه "طوقه تراش" و "پايدار كنندهها"
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قيمت متهها
جدول ( -)13-1قیمت متههاي معمولي )(Rock Bit
اندازه
ً26
ً26
ً26
ً26
ً24
ً1-18/2
ً1-17/2
ً1-17/2
ً1-17/2
ً1-17/2
ً1-17/2
ً1-17/2
ً1-17/2
ً1-12/4
ً1-12/4
ً1-12/4
ً1-12/4
ً1-12/4
ً12
ً3-11/4
ً3-11/4
ً7-9/8
ً5-9/8
ً3-9/8
ً3-8/4
ً5-8/8
ً1-8/2
ً1-8/2
ً1-8/2
ً1-8/2
ً1-8/2

نـــــوع
)DS (09.04.88.176.1
OSC3A
)DS(09.04.88.270.1
OSCIG
OSC3A
OSCIG
SDG
SDT
M44N
OSCIG
OSC3
OSC3A
S3S
XIG
SDGH
X3A
SDS
F2
SDG
DG
F2
XIGJ
M44N
S4T
X7
XV
DG
M44N
SDG
J22
J33

كارخانه سازنده
اسميت
هيوز
اسميت
هيوز
هيوز
هيوز
اسميت
اسميت
سكيوريتي
هيوز
هيوز
هيوز
سكيوريتي
هيوز
اسميت
هيوز
اسميت
اسميت
اسميت
اسميت
اسميت
هيوز
سكيوريتي
سكيوريتي
هيوز
هيوز
اسميت
سكيوريتي
اسميت
هيوز
هيوز

قیمت (ريال)
856ر174ر1
604ر549
466ر450
680ر597
187ر497
741ر174
771ر272
574ر271
601ر385
857ر504
875ر504
820ر209
763ر171
023ر90
264ر111
381ر88
978ر92
675ر432
655ر74
816ر60
479ر357
828ر61
861ر38
944ر37
283ر29
709ر30
740ر36
097ر47
604ر46
936ر221
677ر222
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نـــــوع

اندازه
ً1-8/2
ً3-8/8

F3

F3

ويرايش اول ،دي 1393
كارخانه سازنده
اسميت
اسميت

قیمت (ريال)
671ر219
727ر201

ً3-8/8

SDG

اسميت

538ر46

ً3-8/8

M44NT

سكيوريتي

880ر47

ً3-8/8

F2

اسميت

580ر216

ً3-8/8

F9

اسميت

676ر219

ً7-7/8

F2

اسميت

312ر46

ً7-7/8

M44N

سكيوريتي

313ر46

ً3-7/8

F2

اسميت

289ر176

ً3-7/8

S44J

سكيوريتي

214ر40

ً5-6/8

OSC3J

هيوز

231ر28

ً1-6/8

OSCIGJ

هيوز

860ر26

ً1-6/8

S4J

سكيوريتي

752ر27

ً1-6/8

J33

هيوز

428ر315

ً1-6/8

F3

اسميت

696ر236

ً7-5/8

F3

اسميت

619ر159

ً7-5/8

DGJ

اسميت

736ر27

ً7-5/8

OWVJ

هيوز

989ر26

ً7-5/8

M4N

سكيوريتي

334ر27

ً5-5/8

F3

اسميت

825ر142

ً5-5/8

M4N

سكيوريتي

178ر26

ً1-5/2

F2

اسميت

450ر141

ً1-5/2

S86F

سكيوريتي

436ر139

ً3-4/4

WO

هيوز

663ر20
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نـــــوع

اندازه
ً1-4/8

V2
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كارخانه سازنده
اسميت

قیمت (ريال)
510ر21

ً7-3/8

WO

هيوز

002ر22

ً3-3/4

WO

هيوز

244ر22

توجه :قيمتها از روي آخرين ليتت كامپيوتري به تاري دسامبر  1983استخراج شده اند.
جدول ( -)13-2قیمت مته هاي الماس
اندازه
ً3-12/16
ً3-12/16
ً3-12/16
ً3-12/16
ً3-12/16

743 BRM HAWK SET

كارخانه سازنده
كريتتن سن
هاي كالوگ
هاي كالوگ
ACC

نـــــوع

HD-74

HUDDY INTER.

MD-331
WATC-75
ANGLE BUILDER

قیمت (ريال)
097ر156ر2
864ر266ر3
946ر015ر2
810ر368ر2

SERVICE INTL.

ً31-11/32
ً11-8/22
ً11-8/22
ً15-8/32
ً15-8/32
ً15-8/32
ً15-8/32
ً3-6/32
ً3-6/32
ً3-6/32
ً3-6/32
ً27-5/32
ً27-5/32
ً27-5/32
ً1-4/8
ً3-3/4

توجه:

MD-197

كريتتن سن
كريتتن سن

SHARK TOOTH II

ACC

MD-197

كريتتن سن
هاي كالوگ

SHARK TOOTH

ACC

HD-256

HUDDY INTER.

MD-331

كريتتن سن
كريتتن سن
هاي كالوگ

MD-197

MH-52

MD-197
STYLE 204
HUSTLER
ANGLE BUILDER

ACC

MD33

كريتتن سن

HOG NOSE

ACC

SHARK TOOTH II

ACC

MD-331

كريتتن سن
كريتتن سن

MD-33

قيمتها از روي آخرين ليتت كامپيوتري به تاري دسامبر  1983استخراج شده اند.

728ر596ر1
010ر692ر1
063ر187ر1
358ر368ر1
649ر669
312ر938
718ر688
663ر688
974ر694
974ر853
122ر947
162ر449
387ر178
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 -14تحويل چاه
هنگام تحويل چاه به ناظر فني جانشين خود و يا تحويل چاه به يك اداره ديگر (بهره بردار) به موارد زير بايد توجه گردد:
-14-1تحويل چاه به ناظر فني جانشین
گنارش خالصهاي از عمليات انجام شده كه شامل نكات زير باشد نوشته شود:
خالصلهاي از عمليات انجام شده.
عمليات در حال انجام.
برنامه عمليات آينده.
ليتتي از مواديكه سفارش شده است و يا ليتتي از مواديكه بايد سفارش شوند تهيه گردد.
كليه گنارشهاي روزانه تكميل و بايگاني شده باشند.
اگر انجام عملياتي داراي مشكالتي بوده است ،شرح خالصهاي از آ نوشته شود .درصورت نياز يك تصوير نين ضميمه گردد.
 -14-2تحويل چاه به بهره برداري
قبل از تحويل چاه به بهره برداري ،نكات زير را در نظر داشته باشيد:
 -1كليه پيچهاي تاج سرچاه محك باشند.
 -2وسيله آكند ) (X-BUSHINGبين لوله توليد و دالين مجدداً آزمايش فشار شود.
 -3با توجه به فرم گنارش وسايل تاج سرچاه كليه اين وسايل را كنترل نموده و فرم مذكور كامل گردد.
 -4دسته كليه شيرهاي چاه به آنها وصل شده و شيرهاي گريس كاري و آماده به كار باشند.
 -5شير اصلي تح تاني باز و شير اصلي فوقاني بايد بتته باشد .در هنگام پايين آورد دكل و انتقال آ هر دو شير بايد بتته باشد.
سپس شير اصلي تحتاني بايد بعداً باز گردد.
 -6محل چاه را تمين نموده و در صورت نياز درخواستي براي تعمير آ به اداره ساختماني داده شود( .اداره پشتيباني خدمات حفاري)
 -7حوضچه چاه تخليه و تمين گردد.
 -8كر داده شود كه در هنگام جريا داد چاه در خط توليد (باز كرد چاه) به فشار جدارههاي حلقوي توجه گردد.
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پيوست ( -)1نمايي از مجموعه فورانگير -13-5/8بر روي سرجداره شماره 3 -با لوله جداري 9-5/8
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پيوست ( -)2طرح شماتيك حفاري از طريق لوله جداري  13-3/8يا  9-5/8با لولههاي حفاري يك اندازه يا با اندازههاي
مختلف

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
3

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)3حفاري از طريق لولههاي جداري7

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
4

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)4حفاري از طريق لولههاي جداري18-5/8

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
5

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)5طرح شماتيك چندراهه كشتن چاه و لوله ايستا

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
6

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)6طرح شماتيك شبكه كاهنده

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

7
ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)7نمايش مسيرهاي اتصال فورانگيرها به شبكه كاهنده و مراحل آزمايش فشار آنها

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
8

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)8نمودار مورد استفاده جهت تعيين وزن گل حفاري

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
9

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()9

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
10

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()10

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
11

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)11نمودار مقايسه دور پمپ در برابر فشار پمپ

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
12

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست (-)12

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
13

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()13

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
14

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()14

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
15

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)15نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
16

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)16نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
17

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)17نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

18
ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
19

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)18نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
20

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)19نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
21

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()20

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
22

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)21نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
23

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)22نمايي از تجهيزات سرچاهي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
24

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)23نمايي از شير توپي كامرون

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
25

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()24

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
26

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()25

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
27

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()26

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
28

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)27نماي كلي تاج چاه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
29

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)28نماي جانبي تاج چاه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
30

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

پيوست ( -)29نمونه اي از نماي تاج چاه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
31

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()30

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
32

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()31

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
33

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()32

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
34

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست (-)34

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
35

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()33

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
36

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

پيوست ()34

ويرايش اول ،دي 1393

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
37

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

جدول پيوست ( -)1كنترل چاه-گزارش لوله باال/پاي
میدان:
مشخصات رشته حفاری:
نوع
لوله حفاری:
لوله حفاری:
لوله حفاری سنگین:
لوله وزنه:
لوله وزنه:
لوله وزنه:
حجم مخزن پیمایش

شماره چاه:
اندازه

وزن(پوند/فوت)

شماره دکل:
بشكه/استند

بشكه/فوت

بشکه و

استندها

لوله های وزنه

مقدار جابجایی
محاسبه شده
اینچ

بشکه

تعداد

واقعی
اینچ

بشکه

استندها

حجم کل جابجایی
ناظر عملیات حفاری:

بشكه5/استند

بشكه10/استند

بشکه/اینچ

لوله حفاری
تعداد

تاریخ:

رئیس دکل:

مقدار جابجایی
محاسبه شده
اینچ

بشکه

واقعی
اینچ

بشکه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
38

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

جدول پيوست (-)2مشخصات وسايل تاج چاه
میدان:

رديف

شماره چاه:

نوع /مدل

نام وسيلـــــه

كارخانه سازنده

اندازه و فشار
مجاز

كالهك تاج چاه
با شير سوزني □

با درپوش □

ساير وسايل
فلنج تبديل
شير چاه پيمايي
فلنج تبديل
زانوي توليد
فلنج تبديل
سه راهه □
پيچ دار □

چهار راهه □
ساده □

پيچ

شونده □
شير سمت چپ
با فلنج پيوندي □
با در پوش □

با فلنج كور □
با خط لوله □

ساير وسايل
شير سمت راست
با فلنج پيوندي □
با در پوش □

با فلنج كور □
با خط لوله □

ساير وسايل
فلنج تبديل

شماره سري

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
39

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

"مشخصات وسایل تاج چاه"
شماره چاه:

میدان:

نام وسيلـــــه

رديف

نوع /مدل

كارخانه سازنده

اندازه و فشار
مجاز

شير اصلي بااليي
مالحظات
ايمني □ عمل كننده از راه دور □
شير اصلي پاييني
مالحظات
ايمني □ عمل كننده از راه دور □
فلنج تبديل
شير حفاري
با محل آكند نوع ايكس □
با محل آكند مواد پالستيكي □
با خروجيهاي جانبي پيچ دار □
ساده □
شير جانبي سمت چپ
با فلنج پيوندي □
با درپوش □

با فلنج كور □

با شير سوزني □

ساير وسايل
شير جانبي سمت راست
با فلنج پيوندي □
با در پوش □

با فلنج كور □
با شير سوزني □

ساير وسايل
فلنج تبديل
تبديل پركننده □
پركننده □

فلنج ساده □

شماره سري
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ويرايش اول ،دي 1393

"مشخصات وسايل تاج چاه"
شماره چاه:

میدان:

نوع /مدل

رديف نام وسيلـــــه
ماسوره سر لوله جداري □

ماسوره سر لوله

مغزي □

با محل آكند نوع ايكس □
□
با خروجيهاي جانبي پيچ دار

با پي -سيل

شير جانبي سمت چپ

با فلنج پيوندي □
با درپوش □

با فلنج كور □
با شير سوزني □

ساير وسايل

شير جانبي سمت راست

با فلنج پيوندي □
با درپوش □

با فلنج كور □
با شير سوزني □

ساير وسايل
فلنج
تبديل پركننده □
□

ساده □

پركننده

كارخانه

اندازه و

شماره

سازنده

فشار مجاز

سري
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ويرايش اول ،دي 1393

"مشخصات وسایل تاج چاه"
شماره چاه:

میدان:

نوع /مدل

رديف نام وسيلـــــه
شير اصلي بااليي
مالحظات
ايمني □

عمل كننده از راه دور □

شير اصلي پاييني
مالحظات
ايمني □ عمل كننده از راه دور □
فلنج تبديل
شير حفاري
با محل آكند نوع ايكس □

با محل آكند مواد پالستيكي □
با خروجيهاي جانبي پيچ دار □
ساده □
شير جانبي سمت چپ
با فلنج پيوندي □
□
با شير سوزني □
با درپوش □
با فلنج كور

ساير وسايل
شير جانبي سمت راست
با فلنج پيوندي □
با در پوش □

با فلنج كور □
با شير سوزني □

ساير وسايل
فلنج تبديل
تبديل پركننده □
پركننده □

فلنج ساده □

كارخانه

اندازه و فشار

سازنده

مجاز

شماره سري
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ويرايش اول ،دي 1393

"مشخصات وسايل تاج چاه"
میدان:
رديف

شماره چاه:
نوع /مدل

نام وسيلـــــه

كارخانه سازنده

اندازه و فشار
مجاز

ماسوره سر لوله جداري
با محل آكند نوع ايكس □

با پي-

سيل □
با خروجيهاي جانبي
پيچ دار □

Open Face

□

پيچ شونده □
شير جانبي سمت چپ
با فلنج پيوندي □
با درپوش

با فلنج كور □
اينچ -با شير سوزني

اينچ
ساير وسايل
شير جانبي سمت راست
با فلنج پيوندي □
با درپوش

با فلنج كور □
اينچ -با شير سوزني

اينچ
ساير وسايل

فلنج
تبديل پركننده □
□

ساده □

پركننده

شماره سري
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ويرايش اول ،دي 1393

"مشخصات وسايل تاج چاه"
میدان:
رديف

شماره چاه:
نوع /مدل

نام وسيلـــــه

مجاز

سر لوله جداره مبنا
پيوند پاييني پيچي □

جوشي □

با خروجي هاي جانبي
ساده □

پيچ دار □
□
شير جانبي سمت چپ
با فلنج پيوندي □
با درپوش □

پيچ شونده

با فلنج كور □
با شير سوزني □

ساير وسايل
شير جانبي سمت راست
با فلنج پيوندي □
با درپوش □
ساير وسايل
شير لوله توليد
مالحظات

شير لوله آتش
مالحظات

كارخانه سازنده

اندازه و فشار

با فلنج كور □
با شير سوزني □

شماره سري
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گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

"مشخصات لوله هاي جداري "

جدول پيوست (-)3مشخصات لوله جداري توليد

اندازه

وزن
پوند /فوت

نوع و اندازه
درجه

ماسوره سرلوله
جداري

نوع و اندازه

نوع و اندازه

وسايل آويز و آكند

فلنج پركننده

جدول پيوست (-)4مشخصات لوله جداري مياني

اندازه

وزن
پوند /فوت

نوع و اندازه
درجه

ماسوره سرلوله
جداري

نوع و اندازه

نوع و اندازه

وسايل آويز و آكند

فلنج پركننده

جدول پيوست (-)5مشخصات لوله جداري سطحي
اندازه

وزن
پوند /فوت

درجه

نوع و اندازه سرجداري مبنا
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جدول پيوست (-)6خالصه اي از مشخصات چاه

شماره چاه:
اطالعات كلي چاه
تاريخ تكميل اوليه چاه:
تاريخ خاتمه تعمير I:

تاريخ خاتمه تعمير:II
تاريخ خاتمه تعميرI:II

تاريخ خاتمه تعمير :IV
موقعيت كنوني چاه:
تركيبات موجود در سيال
زمين گرمايي
متر

عمق نهايي چاه:

متر

عمق مجرابند:

"اطالعات مربوطه به مخزن و فشارهاي تاج چاه"
نام سازندهائيكه چاه در آنها تكميل شده است:
فشارجريان سرچاه:

پام

فشارسازند:

درميزان توليد:

حداكثر فشار بسته سرچاه:

بشكه/روز يا

پام
ميليون فوت مكعب/روز

تاريخ اندازه گيري:
"فشارهاي فضاهاي حلقوي"

مقدار فشار

لوله جداري /لوله مغزي

لوله جداري /لوله مغزي

تاريخ اندازه گيري

مالحظات:

(L) TECHNICAL DATA-J
June 1972 CHAPTER VIII TORQUE AND TECHNICAL DATE
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Casing Sizes And Capacities
(Volume In Couplings Has Been Omitted Since The Maximum Rrror Incurred Is Only.2%)

Size
(O.D)
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7-5/8”
7-5/8”
7-5/8”
7-5/8”
7-5/8”
7-5/8”
7-5/8”
7-5/8”
8”
8-1/8”
8-1/8”
8-1/8”
8-1/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
9”
9”
9”

Weight
Per
Foot
17.00
20.00
22.00
23.00
24.00
26.00
28.00
29.00
30.00
32.00
33.70
34.00
35.00
35.30
38.00
40.00
24.00
26.40
29.70
33.70
36.00
38.00
39.00
45.00
26.00
28.00
32.00
35.50
39.50
24.00
28.00
32.00
36.00
38.00
40.00
43.00
44.00
48.00
49.00
34.00
38.00
40.00

I.D.
6.538
6.456
6.398
6.366
6.336
6.276
6.214
6.184
6.154
6.094
6.048
6.040
6.004
6.000
5.920
5.836
7.025
6.969
6.875
6.756
6.705
6.655
6.625
6.445
7.386
7.485
7.385
7.285
7.185
8.097
8.017
7.921
7.825
7.775
7.725
7.651
7.625
7.537
7.511
8.290
8.196
8.150

Cubic Feet
Per
Lineal Foot
.2331
.2273
.2233
.2210
.2190
.2148
.2106
.2086
.2066
.2025
.1995
.1990
.1966
.1963
.1911
.1858
.2692
.2649
.2578
.2496
.2452
.2416
.2394
.2265
.2975
.3056
.2975
.2895
.2816
.3576
.3505
.3422
.3340
.3297
.3255
.3193
.3171
.3098
.3077
.3748
.3664
.3623

Lineal Feet
Per
Cubic Foot
4.290
4.400
4.478
4.525
4.566
4.656
4.748
4.794
4.840
4.938
5.013
5.025
5.087
5.094
5.233
5.382
3.715
3.775
3.879
4.006
4.078
4.139
4.177
4.415
3.361
3.272
3.361
3.454
3.551
2.796
2.853
2.922
2.994
3.033
3.072
3.132
3.154
3.228
3.250
2.668
2.729
2.760

Barrels
Per
Lineal Foot
.0415
.0405
.0398
.0394
.0390
.0383
.0375
.0372
.0368
.0361
.0355
.0354
.0350
.0350
.0340
.0331
.0479
.0472
.0459
.0445
.0437
.0430
.0426
.0403
.0530
.0544
.0530
.0516
.0502
.0637
.0624
.0609
.0595
.0587
.0580
.0569
.0565
.0552
.0548
.0668
.0653
.0645

Lineal Feet
Per
Barrel
24.10
24.69
25.13
25.38
25.64
26.11
26.67
26.88
27.15
27.70
28.17
28.22
28.57
28.60
29.41
30.21
20.88
21.19
21.79
22.47
22.90
23.26
23.47
24.81
18.87
18.38
18.87
19.38
19.92
15.70
16.03
16.42
16.81
17.04
17.24
17.57
17.70
18.12
18.25
14.97
15.31
15.50
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Casing Sizes And Capacities
(Volume In Couplings Has Been Omitted Since The Maximum Rrror Incurred Is Only.2%)

Size
(O.D)
9”
9”
9”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”

Weight
Per
Foot
45.00
50.20
55.00
32.30
36.00
38.00
40.00
42.00
43.50
47.00
53.50
58.00
JUNE 1972

Cubic Feet
Lineal Feet
Barrels
Per
Per
Per
Lineal Foot
Cubic Foot
Lineal Foot
8.032
.3519
2.842
.0627
7.910
.3412
2.931
.0608
7.812
.3328
3.005
.0593
9.001
.4419
2.263
.0787
8.921
.4341
2.304
.0773
8.885
.4306
2.322
.0767
8.835
.4257
2.349
.0758
8.799
.4223
2.368
.0752
8.755
.4180
2.392
.0744
8.681
.4110
2.433
.0732
8.535
.3973
2.517
.0708
8.435
.3800
2.577
.0691
CHAPTER VIII – TORQUE AND TECHNICAL DATA
I.D.

Lineal Feet
Per
Barrel
15.95
16.45
16.86
12.71
12.94
13.04
13.19
13.30
13.44
13.66
14.12
14.47
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Casing Sizes And Capacities
(Volume In Couplings Has Been Omitted Since The Maximum Rrror Incurred Is Only.2%)

Size
(O.D)
4”
4”
4”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-3/4”
4-3/4”
4-3/4”
4-3/4”
5”
5”
5”
5”
5”
5-1/2”
5-1/2”
5-1/2”
5-1/2”
5-1/2”
5-1/2”
5-1/2”
5-3/4”
5-3/4”
5-3/4”
5-3/4”
5-3/4”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”
6-5/8”

Weight
Per
Foot
9.50
11.60
12.60
9.50
11.60
12.60
13.50
16.60
16.00
18.00
20.00
21.00
11.50
13.00
15.00
18.00
21.00
14.00
15.00
15.50
17.00
20.00
23.00
25.00
14.00
17.00
19.50
22.50
25.20
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
23.00
26.00
13.00
20.00
22.00
22.18*
24.00
26.00
28.00
29.00
32.00
34.00

JUNE 1972

I.D.
3.548
3.428
3.364
4.090
4.000
3.958
3.920
3.826
4.082
4.000
3.910
3.850
4.560
4.494
4.408
4.276
4.154
5.012
4.974
4.950
4.892
4.778
4.670
4.580
5.290
5.190
5.090
4.990
4.890
5.524
5.500
5.450
5.424
5.352
5.240
5.140
6.255
6.049
5.989
5.965
5.921
5.855
5.791
5.761
5.675
5.595

Cubic Feet
Per
Lineal Foot
.0687
.0642
.0617
.0912
.0873
.0855
.0838
.0798
.0909
.0873
.0834
.0808
.1134
.1101
.1060
.0997
.0941
.1370
.1349
.1336
.1305
.1245
.1189
.1144
.1526
.1469
.1413
.1358
.1304
.1664
.1650
.1620
.1605
.1562
.1498
.1441
.2134
.1996
.1956
.1941
.1912
.1870
.1829
.1810
.1756
.1707

Lineal Feet
Per
Cubic Foot
14.56
15.58
16.21
10.96
11.45
11.70
11.93
12.53
11.00
11.45
11.99
12.38
8.818
9.033
9.434
10.03
10.63
7.299
7.413
7.485
7.663
8.032
8.410
8.741
6.553
6.807
7.077
7.364
7.669
6.010
6.061
6.172
6.231
6.402
6.676
6.940
4.686
5.010
5.112
5.152
5.230
5.348
4.468
5.525
5.695
5.858

Barrels
Per
Lineal Foot
.0122
.0114
.0110
.0162
.0155
.0152
.0149
.0142
.0162
.0155
.0149
.0144
.0202
.0196
.0189
.0178
.0168
.0244
.0240
.0238
.0232
.0222
.0212
.0204
.0272
.0262
.0252
.0242
.0232
.0296
.0294
.0289
.0286
.0278
.0267
.0257
.0380
.0355
.0348
.0346
.0341
.0333
.0326
.0322
.0313
.0304

CHAPTER VIII – TORQUE AND TECHNICAL DATA

Lineal Feet
Per
Barrel
81.97
87.72
90.91
61.73
64.52
65.79
67.11
70.42
61.73
64.52
67.11
69.44
49.51
51.02
52.91
56.18
59.52
40.93
41.67
42.02
43.10
45.05
47.17
49.08
36.76
38.17
39.68
41.32
43.06
33.78
34.01
34.65
34.97
35.97
37.45
38.97
26.31
28.17
28.70
28.90
29.33
30.03
30.67
31.06
31.95
32.89
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PSI PER BARREL
3-1/2” IU
Drill Pipe
13.3 #/Ft.

2-7/8” IU
Drill Pipe
10.4 #/Ft.

2-7/8” EU
Tubing
6.5 #/F.t

2-3/8’ EU
Tubing
4.7 #/Ft.

Psi/Ft.

43.5
44.7
46.0
46.4
47.0
47.5
47.7

72.2
74.2
76.2
76.9
77.8
78.7
79.2

55.2
56.8
58.3
58.9
59.5
60.2
60.6

82.7
85.0
87.3
88.1
89.1
90.2
90.7

.320
.329
.338
.341
.345
.349
.351

48.1

79.8

61.1

95.1

.354

48.3
48.6
48.8
49.2
49.5
49.8
50.0
50.3
50.7
51.0
51.3
51.5
52.2
52.9
53.6
54.3
55.1
55.8
56.9
58.1
58.9

91.7
61.3
80.1
92.2
61.6
80.5
92.8
62.0
81.0
93.5
62.5
81.6
94.1
62.8
82.1
94.6
63.2
82.5
95.1
63.5
83.0
95.6
63.9
83.4
96.4
64.4
84.1
96.9
64.7
84.6
96.4
65.1
85.0
97.9
65.4
85.5
99.2
66.3
86.6
100.5
67.1
87.7
101.8
68.0
88.9
103.1
68.9
90.0
104.7
69.9
91.3
105.9
70.8
92.5
108.0
72.1
94.3
110.3
73.7
96.3
111.9
74.8
97.8
CHAPTER VIII-TORQUE AND TECHNICAL DATA

.355
.357
.359
.362
.364
.366
.368
.370
.373
.375
.377
.379
.384
.389
.394
.399
.405
.410
.418
.427
.433
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Mud Wt.
Api Gr.
#/Gal.
Api GR.
60
55
50
48
46
44
43
Diesel
42
Api Gr.
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
28
26
24
22
20
18
15
12
10
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فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

ويرايش اول ،دي 1393

PSI PER BARREL
3-1/2” IU
Drill Pipe
13.3 #/Ft.
58.9
63.6
65.0
66.4
67.8
69.2
70.7
72.1
73.5
74.9
76.3
77.7
79.1
80.5
82.0
83.4
84.8
86.2
87.6
89.0
90.4
91.8
93.3
94.7
96.1
97.5
98.9
102.4
106.0
109.5
113.0
116.6
120.1
123.6
127.2
130.7
134.2
137.8
141.3

2-7/8” IU
Drill Pipe
10.4 #/Ft.

2-7/8” EU
Tubing
6.5 #/Ft

2-3/8’ EU
Tubing
4.7 #/Ft.

111.9
74.8
97.6
120.8
80.7
105.4
123.5
82.5
107.8
126.1
84.3
110.1
128.8
86.1
112.4
131.5
87.9
114.8
134.2
89.7
117.1
136.9
91.4
119.5
139.6
93.2
121.8
142.2
95.0
124.2
144.9
96.8
126.5
147.6
98.6
128.8
150.3
100.4
131.2
153.0
102.2
133.5
155.7
104.0
135.9
158.3
105.8
138.2
161.0
107.6
140.6
163.7
109.4
142.9
166.4
111.2
145.2
169.1
113.0
147.6
171.8
114.8
149.9
174.5
116.5
152.3
177.1
118.3
154.6
179.8
120.1
157.0
182.5
121.9
159.3
185.2
123.7
161.6
187.9
125.5
164.0
194.6
130.0
169.8
201.3
134.5
175.7
208.0
139.0
181.6
214.7
143.4
187.4
221.4
147.9
193.3
228.1
152.4
199.1
234.8
156.9
205.0
241.5
161.4
210.8
248.3
165.8
216.7
255.0
170.3
222.6
261.7
174.8
228.4
268.4
179.3
234.3
CHAPTER VIII-TORQUE AND TECHNICAL DATA

Psi/Ft.

.433
.468
.478
.488
.499
.509
.519
.530
.540
.551
.561
.571
.582
.592
.603
.613
.623
.634
.644
.655
.665
.675
.686
.696
.706
.717
.727
.753
.779
.805
.831
.857
.883
.909
.935
.961
.987
1.01
1.04
JUNE 1972

Mud Wt.
Api Gr.
#/Gal.
#/Gal.
8.34
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
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فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

3-1/2” IU
Drill Pipe
13.3 #/Ft.

2-7/8” IU
Drill Pipe
10.4 #/Ft.

ويرايش اول ،دي 1393

PSI PER BARREL CUBIC FOOT
2-3/8’ EU
2-7/8” EU
Tubing
Tubing
4.7 #/Ft.
6.5 #/Ft

Psi/Ft.

7.75
7.97
8.19
8.26
8.36
8.45
8.50

12.85
13.21
13.57
13.70
13.86
14.02
14.10

9.84
10.11
10.39
10.48
10.61
10.73
10.79

14.73
15.14
15.56
15.69
15.88
16.06
16.15

.320
.329
.338
.341
.345
.394
.351

8.57

14.22

10.88

16.29

.354

8.60
8.65
8.70
8.77
8.82
8.87
8.91
8.96
9.03
9.08
9.13
9.18
9.30
9.42
9.54
9.66
9.81
9.93
10.12
10.34
10.50

14.26
14.34
14.42
14.54
14.62
14.70
14.78
14.86
14.98
15.06
15.14
15.22
15.42
15.62
15.82
16.02
16.27
16.47
16.79
17.15
17.39

10.91
10.97
11.04
11.13
11.19
11.25
11.31
11.37
11.47
11.53
11.59
11.65
11.80
11.96
12.11
12.27
12.45
12.60
12.85
13.13
13.32

16.34
16.43
16.52
16.66
16.75
16.84
16.94
17.03
17.17
17.26
17.35
17.44
17.67
17.90
18.13
18.36
18.64
18.87
19.24
19.65
19.94

.355
.357
.359
.362
.364
.366
.368
.370
.373
.375
.377
.379
.384
.389
.394
.399
.405
.410
.418
.427
.433

10.50
11.77
11.94
12.11
12.28
12.45
12.62
12.78
12.95
13.12
13.29
13.47

17.39
19.52
19.80
20.08
20.36
20.64
20.92
21.20
21.49
21.77
22.05
22.33

13.32
14.94
15.15
15.37
15.58
15.79
16.01
16.22
16.43
16.65
16.86
17.08

19.94
22.37
22.69
23.00
23.32
23.64
23.96
24.28
24.60
24.92
25.24
25.56

.433
.486
.493
.500
.507
.514
.521
.528
.535
.542
.549
.556

Mud Wt.
Api Gr.
#/cu.ft
Api Gr.
60
55
50
48
46
44
43
Diesel
42
Api Gr.
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
28
26
24
22
20
18
15
12
10
#/Cu.Ft.
62.4
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
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فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

3-1/2” IU
Drill Pipe
13.3 #/Ft.
13.62
13.79
13.96
14.13
14.30
14.47
14.63
14.80
14.97
15.14
15.31
15.48
15.64
15.81

ويرايش اول ،دي 1393

PSI PER BARREL CUBIC FOOT
2-3/8’ EU
2-7/8” EU
2-7/8” IU
Tubing
Tubing
Drill Pipe
4.7 #/Ft.
6.5 #/Ft
10.4 #/Ft.
25.88
17.29
22.61
26.20
17.50
22.85
26.52
17.72
23.13
26.84
17.93
23.41
27.16
18.14
23.69
27.48
18.36
23.98
27.80
18.57
24.26
28.12
18.78
24.54
28.44
19.00
24.82
28.76
19.21
25.10
29.08
19.42
25.38
29.39
19.64
25.66
29.71
19.85
25.94
30.03
20.06
26.22
CHAPTER VIII-TORQUE AND TECHNICAL DATA

Psi/Ft.
.563
.569
.576
.583
.590
.597
.604
.611
.618
.625
.632
.639
.646
.653
JUNE 1972

Mud Wt.
Api Gr.
#/cu.ft
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
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فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع -حفاري

3-1/2” IU
Drill Pipe
13.3 #/Ft.
15.98
16.15
16.32
16.48
16.65
16.82
16.99
17.16
17.33
17.49
17.66
17.83
18.00
18.17
18.33
18.50
18.67
18.84
19.01
19.18
19.34
19.51
19.68
19.85
20.02
20.19
20.35
20.52
20.69
20.86
21.03
21.19
21.36
21.53
21.70
21.87
22.04
22.20
22.37
22.54
22.71
22.88
23.04

ويرايش اول ،دي 1393

)PSI PER BARREL CUBIC FOOT (CONTINUED
2-3/8’ EU
2-7/8” EU
2-7/8” IU
Psi/Ft.
Tubing
Tubing
Drill Pipe
4.7 #/Ft.
6.5 #/F.t
10.4 #/Ft.
26.51
26.79
27.07
27.35
27.63
27.87
28.15
28.43
28.71
29.00
29.28
29.56
29.84
30.12
30.40
30.68
30.96
31.24
31.53
31.81
32.09
32.37
32.65
32.89
33.17
33.45
33.73
34.02
34.30
34.58
34.86
35.14
35.42
35.70
35.98
36.26
36.55
36.83
37.11
37.39
37.67
37.91
38.19

20.28
20.49
20.70
20.92
21.13
21.34
21.56
21.77
21.98
22.20
22.41
22.62
22.84
23.05
23.26
23.48
23.69
23.91
24.12
24.33
24.55
24.76
24.97
25.19
25.40
25.61
25.83
26.04
26.25
26.47
26.68
26.89
27.11
27.32
27.53
27.75
27.96
28.17
28.39
28.60
28.81
29.03
29.24

30.35
30.67
30.99
31.31
31.63
31.95
32.27
32.59
32.91
33.23
33.55
33.87
34.19
34.51
34.83
35.15
35.47
35.79
36.10
36.42
36.74
37.06
37.38
37.70
38.02
38.34
38.66
38.98
39.30
39.62
39.94
40.26
40.58
40.90
41.22
41.54
41.86
42.17
42.49
42.81
43.13
43.45
43.77

.660
.667
.674
.681
.688
.694
.701
.708
.715
.722
.729
.736
.743
.750
.757
.764
.771
.778
.785
.792
.799
.806
.813
.819
.826
.833
.840
.847
.854
.861
.868
.875
.882
.889
.896
.903
.910
.917
.924
.931
.938
.944
.951

Mud Wt.
Api Gr.
#/Gal.
#/Gu.Ft.
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
101.0
102.0
103.0
104.0
105.0
106.0
107.0
108.0
109.0
110.0
111.0
112.0
113.0
114.0
115.0
116.0
117.0
118.0
119.0
120.0
121.0
122.0
123.0
124.0
125.0
126.0
127.0
128.0
129.0
130.0
131.0
132.0
133.0
134.0
135.0
136.0
137.0
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 هوشمندي فناوري:2 فاز

1393  دي،ويرايش اول

Mud Wt.
Api Gr.
#/Gal.
138.0
139.0
140.0
141.0
142.0
143.0
144.0
145.0
146.0
147.0
148.0
149.0
150.0

 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

PSI PER BARREL CUBIC FOOT (CONTINUED)
2-3/8’ EU
2-7/8” EU
2-7/8” IU
Psi/Ft.
Tubing
Tubing
Drill Pipe
4.7 #/Ft.
6.5 #/F.t
10.4 #/Ft.
.958
44.09
29.45
38.47
.965
44.41
29.67
38.75
.972
44.73
29.88
39.04
.979
44.05
30.10
39.32
.986
45.37
30.31
39.60
.993
45.69
30.52
39.88
1.000
46.01
30.74
40.16
1.007
46.33
30.95
40.44
1.014
46.65
31.16
40.72
1.021
46.97
31.38
41.00
1.028
47.29
31.59
41.28
1.035
47.61
31.80
41.57
1.042
47.93
32.02
41.85
JUNE 1972 CHAPTER VIII-TORQUE AND TECHNICAL DATA

3-1/2” IU
Drill Pipe
13.3 #/Ft.
23.21
23.38
23.55
23.72
23.89
24.05
24.22
24.39
24.56
24.73
24.90
25.06
25.23

Fluid Gradient Table
Find Fluid Gradient In Contor Column Opposite Fluid Weight Expressed By Either API Gravity, #/Gal,or #/Cu.Ft.
Multiply Fluid Gradiont Depth In Feet To obtain Flydrostatic Pressure.
API
Gravity

Fluid Gradient
PSI/FT

Weight
(#/Gal.)

Fluid Gradient
(psi/ft.)

Weight
(#/Cu.Ft.)

60
55
50
48
46
44
43
42 Diesel
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

.320
.329
.338
.341
.345
.349
.351
.354
.355
.357
.359
.362
.364
.366
.368
.370
.373
.375

11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4

.571
.582
.592
.603
.613
.623
.634
.644
.655
.665
.675
.686
.696
.706
.717
.727
.738
.748

82.3
83.8
85.3
86.8
88.3
89.8
91.3
92.8
94.3
95.7
97.2
98.7
100.2
101.7
103.2
104.7
106.2
107.7
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 هوشمندي فناوري:2 فاز
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 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

Fluid Gradient Table
Find Fluid Gradient In Contor Column Opposite Fluid Weight Expressed By Either API Gravity, #/Gal,or #/Cu.Ft.
Multiply Fluid Gradiont Depth In Feet To obtain Flydrostatic Pressure.
API
Gravity

Fluid Gradient
PSI/FT

Weight
(#/Gal.)

Fluid Gradient
(psi/ft.)

Weight
(#/Cu.Ft.)

31
30
28
26
24
22
20
18
15
12
10

.377
.379
.384
.389
.394
.399
.405
.410
.418
.427
.433

14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4

.758
.769
.779
.790
.800
.810
.821
.831
.842
.852
.862
.873
.883
.894
.904

109.2
110.7
112.2
113.7
115.2
116.7
118.2
119.7
121.2
122.7
124.2
125.7
127.2
128.7
130.2

Weight
(#/Gal.)

Fluid Gradient
(psi/ft.)

Weight
(#/Cu.Ft.)

8.34

.433

62.4

Tubing Dimensional Data
Outside
Diameter
(Inches)

Nominal
Weight
(Lb/Ft.)

Inside
Diameter
(inches)

Wall
Thickness
(inches)

Inside
Area
(Sq.In.)

Outside
Area
(Sq.In.)

Cress
Sectional
Area
(Sq.In.)

1.050
1.315
1.660
1.900
2.000
2.063
2.375
2.875
3.500
4.000
4.500

1.14-1.20
1.68-1.80
2.27-2.40
2.75-2.40
3.30-3.40
3.25-3.10
4.80-4.70
6.40-6.50
9.20-9.30
9.50
12.60

.824
1.019
1.380
1.610
1.670
1.750
1.995
2.441
2.992
3.548
3.958

.113
.133
.140
.145
.165
.156
.190
.217
.254
.220
.271

.53
.86
1.50
2.04
2.19
2.41
3.13
4.68
7.03
9.89
12.30

.87
1.36
2.16
2.84
3.14
3.34
4.43
6.49
9.62
12.57
15.90

.34
.50
.66
.80
.95
.93
1.30
1.81
2.59
2.68
3.60
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 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

Area Of Packer Bores

CHAPTER

Bore(Inches)

Area(Sq.In)

Bore (Inchos)

Area (Sq.In.)

6.00
5.24
4.75
4.40
4.00
3.87
3.62
3.25
3.00
2.68

28.26
21.55
17.71
15.20
12.56
11.76
10.29
8.30
7.07
5.67

2.50
2.42
2.28
2.06
1.96
1.87
1.68
1.53
1.43
1.25

4.91
4.60
4.08
3.33
3.00
2.75
2.22
1.84
1.61
1.23

Od Area Of Valves On Retrievable Bridge Plugs.
Size#43
1-15/16” Diameter
2.95 in2
Size#45
2-21/64” Diameter
4.26 in2
Size#47
2-1/2” Diamoter
4.91 in2
TOREQUE AND TECHNICAL DATA
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Casing
Size
Od.
In.
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
4-1/2”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5-1/2”
6-5/8”
6-5/8”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”

Nom.
Weight
Lbs/Ft

Grade

12.75
13.5
13.5
13.5
13.5
15.10
19.2
15
18
17.93
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
32
28
35
29
29
29
29
29
29
29

N-80
C-75
C-75
N-80
N-80
P-110
C-75
C-95
C-75
C-75
N-80
C-75
S-95
P-110
P-110
C-75
C-75
C-75
N-80
N-80
N-80
C-75
C-75
P-110
YE-125
N-80
C-75
C-75
C-75
N-80
N-80
N-80
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 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

Collapse
Pressure
psi

Burst
Pressure
psi

Joint
Strength
1000lbs

Body
Yield
1000lbs

7500
8170
8170
8540
8540
14320
12960
10390
10000
9590
9090
10000
11880
13450
13450
10000
10000
10000
10490
10490
10490
8440
9830
10140

8430
8460
8460
9020
9020
14420
12540
9710
9500
9320
9240
9500
11770
13940
13940
9500
9500
9500
10140
10140
10140
8610
9410
12120
15530
8160
7650
7650
7650
8160
8160
8160

288
331

288
288
288
307
307
485
412
330
396
389
392
396
501
580
580
396
396
396
422
422
422
437
688
895
127
676
634
634
634
676
676
676

7020
6760
6760
6760
7020
7020
7020

271
270
406
412
480

326
532
485
354
369
461
343
469
284
497
591
806
740
707
562
597
445

Drift
Diameter
In.
3.795
3.795
3.795
3.795
3.701

4.151

4.151
4.151
4.151
4.151
4.151
4.151
4.151
4.151
4.151
4.151
4.653
5.550
5.666
5.879
6.059
6.059
6.059
6.059
6.059
6.059
6.059

Type of
connection
BTS
VAM
HCS
HCS
LTC
LTC
PH6
HCF JP
HSEU
FL4S
FL4S
FL4S
BTS
HTS
HFJ
HTS
VAM
HFJ
FL4S
EL
HFJ
VAM
HF JP
SF J
HSEU
HSEU
VAM
BTS
LTC
BDS
LTC
HFJ

Make-up
Torque
(Ft.Lbs)
5400
4500
4500
2760
4400
7500
5000

4000
5000
3800
8700
4000
2712
8000
3200

8700
5620
8650
5970
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1393  دي،ويرايش اول
Casing
Size
Od.
In.

Nom.
Weight
Lbs/Ft

Grade

7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7”
7-5/8”
7-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
8-5/8”
9-5/8”
9-5/8”

29
29
29
29
29
29
29
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
32
32
29.4
26.4
52
49
49
49
43.5
43.5

N-80
N-80
P-110
N-80
P-110
P-110
P-110
V-150
V-150
P-110
P-110
P-110
P-110
C-75
C-75
N-80
P-110
C-75
P-110
P-110
P-110
L-80
P-110
C-75
C-75
C-75
YE90
YE155
YE125
YE90
C-95
C-75

 هوشمندي فناوري:2 فاز
 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

Collapse
Pressure
Psi

Burst
Pressure
psi

Joint
Strength
1000lbs

Body
Yield
1000lbs

Drift
Diameter
In.

7020
7020
8510
7020
8510
8510
8510
13020
13020
10760
19760
10760
10760
8230
8230
8600
10760
9710
13010
13010
13010
10180
10760
8230
4720
3280

8160
8160
11220
8160
11220
11220
11220
15970
16990
12460
11640
12460
12460
7930
8490
9060
12460
7930
12700
13670
13670
9940
12460
8490
6430
5650
11000
17360
14000
10080
7510
5930

746
781
1000
806

676
676
929
676
929
929
929
1398
1398
1025
1025
1025
1025
699
699
745
1025
763
1119
1119
1119
814
1025
699
648
564
137
2188
1764
1270
1193
942

6.059
6.059
6.059
6.059
6.059
6.059
6.059
5.969
5.969
5.969
5.969
5.969
5.969
5.969
5.969

4130
3750

1007
955
1370
1371
874
1053
1053
897
779
779
823
1114
833
996
673
1208
1002
547
384

948
1016

5.969
5.879
5.879
5.879
5.879
5.879
5.969
5.969
6.844
7.386
7.386
7.386
8.599

Type of
connection

BTS
VAM
VAM
HSEU
HTS
HSEU
BTS
BTS
VAM
HTS
BTS
VAM
LTC
BTS
VAM
VAM
HSEU
BTS
LTS
HF JP
HSEU
HTS
EL
HSF J
HSF J
HSF J
HSE U
HSE U
HSE U
HSE U
LTC
BTS

Make-up
Torque
(Ft.Lbs)

8700
8700
8500
8500
12000

8700
8500
8700
8970
8700
8700
12000
9960
5000
12000
6500
3074

7500

9480
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1393  دي،ويرايش اول

Casing
Size
Od.
In.
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”
9-5/8”

Nom.
Weight
Lbs/Ft

Grade

43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
58.4
58.4
58.4
71.09
71.09

C-75
N-80
N-80
N-80
S-95
S-95
P-110
C-75
S-95
S-95
N-80
N-80
N-80
C-75
C-75
P-110
C-75
P-110
L-80
S-95
S00140
S-105
C-75
C-75
C-75
P-110
V-150
V-150
V-150
V-150
S00125
S00140

 هوشمندي فناوري:2 فاز
 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع

Collapse
Pressure
Psi

Burst
Pressure
psi

Joint
Strength
1000lbs

Body
Yield
1000lbs

Drift
Diameter
In.

3750
3810
3810
3810
5600
5600
4430
3750
7100
7100
4750
4750
4750
4630
4630
5310
4630
5310
6620
8850
8790
9350
6380
6380
6380
7930
8970
11570
11570
11570

5930
6330
6330
6330
7510
7510
8700
5930
8150
8150
6870
6870
6870
6440
6440
9440
6440
9440
7930
9410
13870
9410
7430
7430
7430
10900
14860
16230
16230
16230
16840
20200

1193
825
1074
1074
1213
960
1106
1133
1311
1053
905
1161
1160
852
1098
1500
1228
1213

942
1005
1005
1005
1193
1193
1381
942
1289
1289
1086
1086
1086
1018
1018
1493
1018
1493
1244
1477
2177
1477
1166
1166
1166
1710
2332
2532
2532
2532
2610
3132

8.599
8.599
8.599
8.599
8.599
8.599
8.599
8.599
8.525
8.525
8.525
8.525
8.525
8.525
8.525
8.525
8.525
8.525
8.500*
8.500*

1502
2107
1558
999
1173
1257
1718
2251
2098
2444

8.500*
8.500*
8.500*
8.500*
8.500*
8.500*
8.279
8.279
8.279

Type of
connection
ASL
LTC
BTS
VAM
BTS
LTC
LTC
HSEU
BTS
LTC
LTC
BTS
VAM
LTC
BTS
BTS
HSEU
LTC
HSEU
BTS
BTS
BTS
LTC
EL
BTS
BTS
BTS
VAM
LTC
BTS
LTC
LTC

Make-up
Torque
(Ft.Lbs)
7000
8250
10100

11060
13000

9050
11500
8520

13000
12130
13000

9990
4701

13600
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 هوشمندي فناوري:2 فاز

1393  دي،ويرايش اول
Casing
Size
Od.
In.
113/4”
113/4”
113/4”
133/8”
133/8”
133/8”
133/8”
133/8”
133/8”
133/8”
133/8”
133/8”
16”
16”
185/8”
20”
20”
20”
20”

 حفاري-گزارش شناسايي حوزه هاي فناورانه انرژي زمين گرمايي در خصوص اكتشاف منابع
MakeBurst
Joint
Body
Drift4
Type of
up
Pressure Strength Yield
Diameter
connection
Torque
psi
1000lbs 1000lbs In.
(Ft.Lbs)

Nom.
Weight
Lbs/Ft

Grade

Collapse
Pressure
Psi

71

YS-95

7280

8230

1940

HSEU

71

P-110

6100

9625

2297

HSEU

71

YE155

13560

3237

HSEU

68

K-55

1950

3450

1300

1069

12.259

BTS

68

J-55

1950

3450

1140

1069

12.259

BTS

68

J-55

1950

3450

675

1069

12.259

STC

72

S-95

3470

6390

1935

1973

12.250*

BTS

72

N-80

2670

5380

1040

1661

12.191

STC

72

C-75

2590

5040

1598

1558

12.191

BTS

72

N-80

2670

5390

1693

1661

12.191

BTS

80.7

SM-95

4990

98

N-80

5910

7420

118
122.15

N-80
P-110

3950
5430

6260
8855

87.5

J-55

630

2250

1329

1367

17.500

BTS

94
106.5
133
133

H-40
K-55
K-55
J-55
ASTM
II
ASTM
II
ASTM
II
ASTM
II

520
770
1500
1500

1530
2410
3060
3060

1035
1683
2123
2012

1077
1685
2125
2125

18.936
18.812
18.542
18.542

BTS
BTS
BTS
BTS

28”

217.83

30”

383.77

30”

309.36

30”

233.98

2330

2214

BTS

2287

BTS

2745
3944

BTS
BTS

VETCO
VETCO
VETCO
VETCO

* SPECIAL DRIFT

6750

10400
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فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي

أ
ويرايش اول ،دي 1393

 -1مقدمه

1

 -2معرفی پمپ های حرارتی زمین گرمایی

2

 -2-1فناوری پمپ های حرارتی زمین گرمایی

2

 -2-2منابع گرمایی

2

 -2-3دمای زمین

4

 -2-4خواص گرمایی زمین

4

 -2-5مالحظات مربوط به ظرفیت پمپ حرارتی

6

 -2-6سیستم های پمپ حرارتی زمینی با حلقه بسته

6

 -2-7انواع آرایش های سیستم های زمینی

8

 -2-7-1لوله های  Uشکل

11

 -2-7-2لوله های هم مرکز

12

 -2-8تعمیر و نگهداری

14

 -2-9اتصاالت موازی و سری

15

 -2-10مواد

15

 -2-11نصب

16

 -2-12جریان

16

 -2-13تئوری پمپ های حرارتی

17

 -2-14سیکل پمپ حرارتی

17

 -2-15پمپ های حرارتی و دستگاههای تهویه مطبوع

20

 -2-16کمپرسور

21

 -2-17مبدل ها

22

 -2-18دیفراست

22

 -2-19سایز لوله ها و پمپ های ضدیخ

23

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي

ب
ويرايش اول ،دي 1393

 -3بررسی توسعه فناوری کشورهای مختلف

26

 -3-1تفسیر نقشه راه توسعه فناوری کشور کانادا

26

 -3-1-1اجزای پمپ های حرارتی

27

 -3-1-2طراحی

28

 -3-1-3حفاری

29

 -3-1-4محیط زیست

29

 -3-2نقشه راه توسعه فناوری اتحادیه اروپا

30

 -1-3-2چشم انداز توسعه استفاده از انرژی زمین گرمایی

31

 -3-2-2هدف گذاری برای پارامترهای مهم عملکردی برای پمپ های حرارتی

31

 -3-3-2برنامه تدوین شده جهت تحقق اهداف چشم انداز

32

 -3-3نقشه راه توسعه فناوری آمریکا

35

 -3-3-1فعالیت های تعریف شده

36

 -3-3-2توسعه فناوری

37

 -4وضعیت جهانی پمپ های حرارتی

41

 -4-1وضعیت پمپ حرارتی در دنیا

41

 -4-2پمپ حرارتی در کشورهای اروپایی

43

 -4-2-1وضعیت پمپ های حرارتی در آلمان

50

 -2-4-2وضعیت پمپ های حرارتی در انگستان

52

 -4-2-3وضعیت پمپ های حرارتی در سوئد

52

 -5درخت فناوری پمپ های حرارتی زمین گرمایی

53

مراجع

62
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شکل ( -)2-1آرایش عمودی و افقی سیستم حلقه بسته

7

شکل ( -)2-2آرایش افقی یک ردیفه

8

شکل ( -)2-3آرایش افقی سری و موازی در سیستم حلقه بسته

8

شکل ( -)2-4آرایش افقی موازی روی هم

9

شکل ( -)2-5آرایش افقی مارپیچ شلنگی

10

شکل ( -)2-6آرایش عمودی

11

شکل ( -)2-7مقطع آرایش های عمودی

12

شکل ( -)2-8آرایش چاه عمودی

13

شکل ( -)2-9سیستم باز با آب های سطحی

14

شکل ( -)2-10نمایی از شکل مربوط به چرخه ایده آل پمپ حرارتی

19

شکل ( -)2-11نمودار  p-hبرای یک چرخه ایده آل پمپ حرارتی

20

شکل ( -)2-12شمایی از یک پمپ حرارتی

21

شکل ( -)2-13منحنی عملکرد پمپ ها

24

شکل ( -)2-14تغییرات دمایی خاک زمین در اعماق مختلف در طول سال

25

شکل ( -)3-1چشم انداز توسعه استفاده از بخش های مختلف انرژی زمین گرمایی در افق 2030

31

شکل ( -)3-2مقایسه هزینه های مربوط به بهره برداری کاربردهای مختلف انرژی زمین گرمایی

32

شکل ( -)3-3برنامه زمان بندی فعالیت های مربوط به بخش فناوری های متصل به زمین

34

شکل ( -)3-4برنامه زمان بندی فعالیت های مربوط به بخش سیستم ها ،یکپارچه سازی و محیط زیست

35

شکل ( -)5-3میزان پتانسیل فنی و تفاوت آن با اهداف  DOEبرای  6فعالیت مربوط به توسعه تکنولوژی

39

شکل ( -)1-4ظرفیت جهانی پمپ های حرارتی زمین گرمایی

41
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شکل ( -)2-4ظرفیت نصب شده جهانی پمپ حرارتی زمین گرمایی با توجه به قاره

42

شکل ( -)3-4ظرفیت نصب شده پمپ حرارتی زمین گرمایی برای  6کشور اول این فناوری

42

شکل ( -)4-4ظرفیت نصب شده پمپ گرمایی نصب شده در کشورهای مختلف اروپایی

43

شکل ( -)5-4ظرفیت نصب شده پمپ حرارتی زمین گرمایی کشورهای اروپایی

44

شکل ( -)6-4تقسیم بندی بر اساس کاربرد پمپ حرارتی زمین گرمایی

44

شکل ( -)7-4بازار پمپ های حرارتی بین سال های  2005تا  2012در کشورهای اروپایی

45

شکل ( -)8-4فروش دستگاه های اسپیلیت پمپ حرارتی در سال  2012در کشورهای اروپایی

46

شکل ( -)9-4تعداد دستگاه های پمپ حرارتی در اروا با توجه به منبع انرژی

47

شکل ( -)4-10نیروهای شاغل در زمینه پمپ های حرارتی در سال  2012از مجموع  40358نفر

48

شکل ( -)11-4فروش دستگاههای پمپ حرارتی زمین گرمایی در اروپا

49

شکل ( -)12-4تعداد آبگرم کن های پمپ حرارتی در اروپا

50

شکل ( -)13-4تعداد پمپ حرارتی در کشور آلمان در سال های  2012تا 2020

51

شکل ( -)14-4فناوری های گرمایش در آلمان در سال های 20120تا 2020

51

شکل ( -)15-4فناوری های گرمایش در انگلستان در سال های 20120تا 2020

52

شکل ( -)16-4تعداد پمپ حرارتی در کشور سوئد در سال های  1997تا 2007

52

شکل ( -)1-5درخت فناوری پمپ های حرارتی زمین گرمایی

53

شکل ( -)2-5درخت فناوری بخش طراحی سیستم های باز پمپ های حرارتی زمین گرمایی

54

شکل ( -)3-5درخت فناوری بخش تجهیزات سیستم های باز پمپ های حرارتی زمین گرمایی

55

شکل ( -)5-4درخت فناوری بخش نصب و اجرا سیستم های باز پمپ های حرارتی زمین گرمایی

55

شکل ( -)5-5درخت فناوری تجهیزات پمپ های حرارتی زمین گرمایی

56

شکل ( -)5-6درخت فناوری سیستم توزیع بار سرمایشی/گرمایشی سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمایی

56

شکل ( -)7-5درخت فناوری بخش طراحی سیستم های بسته افقی پمپهای حرارتی زمینگرمایی

57

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي

ه
ويرايش اول ،دي 1393

شکل ( -)8-5درخت فناوری بخش تجهیزات سیستمهای بسته افقی پمپهای حرارتی زمینگرمایی

57

شکل ( -)9-5درخت فناوری بخش نصب و اجرا سیستمهای بسته افقی پمپهای حرارتی زمینگرمایی

58

شکل ( -)10-5درخت فناوری بخش طراحی سیستم های بسته عمودی پمپ های حرارتی زمینگرمایی

58
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 -1مقدمه
اولین پیشنهاد برای استفاده از زمین به عنوان منبع گرما در سال  1912در سوئیس توسط اج زولی مطرح شد ،اما به دلیل
بازده بسیار کم پمپهای حرارتی و قیمت پايین انرژی ،استفاده از اين پمپهای حرارتی گسترش نیافت .در انگلستان نیز اولین
استفاده از زمین به عنوان منبع گرمايی توسط شخصی به نام سامتر جهت گرمايش يک واحد کوچک در اواسط دهه چهل
صورت گرفت .در اين سیستم سامر از يک کلکتور افقی از جنس لولههای مسی که در بتن به عمق يک متر دفن شده بود ،به
عنوان کويل زمینی استفاده نمود و توانست  COPسیستم را به  2/8برساند .او در سال  12 ، 1948پمپ حرارتی با توان 9kk

نصب کرد ،که  Copمیانگین آنها برابر  3بود.
اولین پمپ حرارتی زمینگرمايی در آمريکا نیز در سال  1945در خانهای در ايندياناپلیس نصب گرديد ،که دارای لولههای
مسی بود و در عمق  1/5متری خاک نصب گرديده بودند ،در ادامه تا سال  28 ،1953نمونه آزمايشگاهی نصب و آموزش داده
میشد .اين آموختهها سپس از آمريکا به کانادا منتقل شد و اولین سیستم در کانادا در خانهای واقع در تورنتو به سال 1952
توسط هوپر نصب گرديد.
استفاده تجاری از پمپهای حرارتی زمینگرمايی به عنوان منبع گرمايی پمپ حرارتی در سال  1973که اولین شوک نفتی
وارد شد ،آغاز گرديد و در اواخر دهه  70مبدلهای عمودی در اروپا مورد استفاده قرار گرفت .از سال  1980تا کنون ديگر هیچ
فناوری برجستهای در زمینه پمپهای حرارتی زمینگرمايی به دست نیامده است و تنها در زمینه کنترل اين سیستمها اقداماتی
انجام پذيرفته است.
امروزه بیش از 000ر000ر 1دستگاه پمپ حرارتی زمینگرمايی در سراسر جهان نصب شده است ،که بیشترين تعداد آنها در
کشورهای آمريکا و سوئد میباشد و بیشترين تقاضا برای اين سیستم در شمال آمريکا و اروپا میباشد ،زيرا اين سیستم هزينه
اولیه انرژی را کاهش داده و سرعت افزايش گازهای گلخانهای را کم میکند.
در هر صورت بازده پمپ حرارتی زمینگرمايی ) (GSHPبیش از پمپ حرارتی هوا گرمايی میباشد ،زيرا دمای هوا هم در
روز و شب و هم در فصول مختلف تفاوت میکند ولی دمای زمین ثابت میباشد و در اوج گرما دمای زمین از دمای هوا خنک
تر و در اوج سرما دمای زمین از دمای هوا گرمتر است ،که اين خود کمک شايانی به بهبود  COPاين سیستمها نسبت به
سیستمهای منبع هوا میکند.
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 -2معرفی پمپهای حرارتی زمینگرمایی
 -2-1فناوری پمپ حرارتی زمینگرمایی
بر طبق نظر هندبوک انجمن مهندسین گرمايش سرمايش و تهويه مطبوع آمريکا ) (ASHRAEپمپهای حرارتی زمین-
گرمايی به سیستمهايی میگويند ،که از زمین ،آبهای زيرزمینی و آبهای سطحی به عنوان منبع گرما يا سرما استفاده کنند،
که شامل پمپ حرارتی دوگانه زيرزمینی ) (GCHRپمپ حرارتی آبهای زيرزمینی گرمايی ) (GWHRو پمپ حرارتی آب-
های سطحی گرمايی ) (SWHRمیباشد.

 -2-2منابع گرمایی
اجرای تکنیکی و اقتصادی يک پمپ حرارتی به خصوصیات منابع گرمايی بسیار وابسته میباشد .منبع گرمايی ايده آل برای
پمپهای حرارتی منابعی هستند ،که دما بااليی در فصول گرم دارند و در دسترس میباشند ،به صورتیکه نه از بین بروند (هدر
روند) و نه ايجاد ،آلودگی میکنند .عالوه بر اين خاصیت گرمايی مساعدی دارند و استفاده از آنها کم هزينه باشد .در اکثر مواقع،
در دسترس بودن منبع گرمايی يکی از مهمترين عوامل برای استفادة آنها میباشد .جدول( )1-2نمايش داده شده در ادامه بازه
دمايی رايج ترين منابع گرمايی را ارائه میدهد.
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جدول ( -)2-1بازه دمایی منابع مختلف جهت استفاده در پمپ حرارتی

دمای محیط و هوای خروجی ،خاک و آبهای زيرزمینی برای پمپهای حرارتی منابع گرمايی خوبی هستند ،در صورتیکهه
آب دريا  /رودخانه /برکه ،صخره و فاضالب برای پمپهای حرارتی بزرگتر به کار برده میشوند .رايج ترين منبع گرمايی بهرای
پمپهای حرارتی هوای محیط میباشد ،که به طور میانگین 15تا  30درصد( SPF ،متوسط ضريب عملکرد فصلی) پايین تهری
نسبت به پمپهای حرارتی با منبع آب دارا میباشند .آبهای زيرزمینی نیز در بسیاری از نهواحی بها دمهای  4-10kدر دسهترس
میباشد .از سیستمهای باز يا بسته برای استفاده از اين منبع گرمايی میتوان استفاده نمود .در سیستمههای بهاز ،آب زيرزمینهی
برداشته میشود و سپس انتقال حرارت صورت میگیرد و در پايان از طريق همان چاه يا يک چهاه مجهزا آب اسهتفاده شهده در
سیستم تخلیه میشود.
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سیستمهای باز بايد به گونهای طراحی شوند ،که از مشکالتی نظیر يخ زدگی ،زنگ زدگی و رسوب در امان بمانند .بزرگترين
معضل پمپهای حرارتی زمینگرمايی هزينة باالی حفاری و نصب سیستم کويل میباشد .به عالوه شايد قوانین محلی الزامات
سختگیرانهای را در زمینه میزان آب مصرفی و امکان آلودگی خاک زمین را تحمیل کند.
از زمین نیز به عنوان منبع برای پمپهای حرارتی در ساختمانهای مسکونی و تجاری استفاده میشود و منابع مشابه
سیستم پمپ حرارتی با منبع آبهای زيرزمینی را دارند .به طور مثال ،آنها دمای سالیانه بااليی دارند و گرما به وسیله لولههای
افقی يا عمودی که در زمین کار گذاشته میشود ،انتقال میيابد .ظرفیت گرمايی خاک با میزان رطوبت و شرايط آب و هوايی
تغییر میکند ،با وجود انرژی گرمايی استخراج شده از خاک دمای خاک افت پیدا میکند .آبهای رودخانه و برکه منبع گرمايی
بسیار خوبی میباشند ،ولی مشکل عمده آنها دمای پايین آنها در زمستان میباشد ،که نیازمند دقت زياد در حین طراحی برای
جلوگیری از يخ زدگی اواپراتور میباشد .آبهای دريا منبع گرمايی بسیار خوبی میباشند و عموماً (معموالً) برای نصب پمپهای
حرارتی متوسط و بزرگ استفاده میشوند .در عمق  25-50متری دمای آب ثابت است ( 5 cتا  )8 cو در مورد يخ زدگی معموالً
مشکلی ندارند (نقطه يخ زدگی 1cتا  .)2cمبدل گرمايی بايد در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد و پمپها و سوخت طبیعی در آب-
های دريا کمتر استفاده شوند .فاضالبها دمای نسبتاً باال و ثابت را در طول سال دارند و منبع گرمايی ايده آل برای سیستم
پمپ حرارتی زمینگرمايی کارخانجات میباشند.
 -2-3دمای زمین
به علت شار گرما بین زمین و کويلهای پمپ حرارتی دانستن دمای زمین بسیار مهم میباشد و در عمق کمتر از  2فوت به
شدت به دمای هوا وابسته است و با آن تغییر میکند .اما هرچه عمق بیشتر شود ،اين دامنه تغییرات کمتر میشود و در نهايت
در عمق  30فوت دمای خاک ثابت میگردد.

 -2-4خواص گرمایی زمین
خواص گرمايی زمین بیشترين تأثیر را در طراحی پمپ حرارتی دارد .ضريب هدايت ) ، (Kظرفیت گرمايی  CPو ضريب پخش
حرارتی) ( میباشد ،که

توانايی زمین در هدايت انرژی گرمايی نسبت به ذخیره انرژی

میباشد.
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مهمترين اختالف بین خاک و سنگ در اين است ،که سنگها ضريب هدايت و ضريب پخش حرارتی باالتری نسبت به خاک
دارند .در جداول ( )2-2و ( )2-3ضريب هدايت وضريب پخش بعضی از سنگها و خاکها آورده شده است.
جدول( -)2-2مشخصات انتقال حرارتی سنگ

جدول ( -)2-3مشخصات انتقال حرارتی خاك و شن
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 -2-5مالحظات مربوط به ظرفیت پمپ حرارتی
با در نظر گرفتن بهینه سازی فنی – اقتصادی ،پمپ حرارتی زمینگرمايی بايد در اندازهای انتخاب شود ،تا بتواند  60تا 70
درصد حداکثر بار مورد نیاز را تأمین نمايد .حداکثر بار گرمايش که به ندرت در طول سال و در شرايط سخت آب و هوايی رخ
میدهد ،میتواند توسط يک دستگاه گرمايش کمکی برآورده شود .سیستمی که طبق اين روش انتخاب میشود ،در حقیقت
حدود  95درصد از کل انرژی مورد استفاده برای گرمايش هوا و آب را تأمین میکند.
در پمپهای حرارتی ،استفاده از کمپرسورهای دو سرعته میتواند مفید باشد .اين سیستمها میتوانند تمام بار سرمايشی و
تقريباً بیشتر بار گرمايشی را روی سرعت کم فراهم نمايند .سرعت زياد فقط برای بارهای گرمايشی خیلی زياد ،الزم است.
امروزه محدوده وسیعی از پمپهای حرارتی زمینگرمايی با توانهای مختلف و همچنین با سیستم گرمايش آب ،در دسترس
میباشد.

 -2-6سیستمهای پمپ حرارتی زمینی با حلقه بسته
در سیستمهای زمینگرمايی ،پمپ حرارتی توسط سیستم کويل زمینی به زمین متصل میشود و بدين وسیله با زمین با آب-
های موجود در زمین تبادل حرارتی انجام میدهد .بنابراين سیستمهای پمپ حرارتی زمینگرمايی ،به يک سیستم حلقه بسته
(لوله کشی مدفون در خارج ساختمان) ،برای دريافت و يا بیرون دادن حرارت به زمین ،نیاز دارند .يک سیستم پمپ حرارتی
زمینگرمايی با حلقه بسته ،با استفاده از حلقه پیوستهای از لولههای پالستیکی مخصوص ،که در زير خاک قرار دارد ،حرارت را
از زمین میگیرد.
لوله کشی در دو آرايش اصلی عمودی و افقی انجام میگیرد ،آرايش عمودی در شکل ( )2-1بیشتر برای خانههای شهری
مرسوم است ،چون در آنجا فضای کمتری در دسترس میباشد .لولهها بسته به شرايط خاک و اندازه سیستم ،در چاله هايی به
قطر  150میلیمتر ) (6 inدر عمق  18تا  60متری ( 60تا  )200 ftزمین قرار میگیرند .حدوداً  80تا  110متر ( 270تا )350 ft
لوله کشی برای هر تن ( 12000 Btu/hيا  ) 3/5 kwاز ظرفیت پمپ حرارتی ،مورد نیاز است.
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استفاده از آرايش افقی شکل( ،)2-1بیشتر در مکانهايی با قابلیت دسترسی به فضای زياد ،متداول می باشد .لولهها بسته به
تعداد آنها در گودالهايی که به طور معمول  1تا  1/8متر ( 3تا  )6ftعمق دارند .قرار داده می شود معموالً  120تا  180متر
( 400تا  )600 ftلوله برای هر تن ظرفیت پمپ حرارتی ،مورد نیاز است.

شکل ( -)2-1آرایش عمودی و افقی سیستم حلقه بسته

روش لوله گذاری ديگری که در فضاهای محدود ،استفاده میشود ،نوع مارپیچ است .در فضای محدود ،گاهی از چهار يا
شش لوله در هر گودال نیز استفاده می شود .جدا از آرايش انتخابی ،با نصب مناسب ،لولهها می توانند در هر مکانی بین  25تا
 75سال استفاده شوند.
حلقههای افقی و عمودی بايد توسط پیمانکار کاردان نصب شود .لولههای پالستیکی بايد توسط جوش حرارتی به هم
متصل گردند و تماس خوبی بین لولهها و زمین برای داشتن انتقال حرارت مناسب ،وجود داشته باشد.

 -2-7انواع آرایشهای سیستمهای زمینی
ساده ترين نوع نصب سیستم بسته ،آرايش افقی لولهها در زير زمین میباشد .البته اين آرايش افقی خود میتواند به شکل-
های مختلف انجام گیرد .در نقاطی که دارای محدوديت کمتری در مورد سطح زمین است ،آرايش لولهها می تواند آزادانه
طراحی شود .مثال يک خندق ) (trenchجلوی ساختمان حفر میگردد و لولهها در يک رديف در آن قرار داده میشوند ،شکل
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( .)2-2در نقاطی که محدوديت فضا وجود دارد ،لولهها بايد به طور متمرکز تری با آرايشهای سری و موازی ،قرار گیرند تا از
سطح موجود بتوان ،به نحو مناسب استفاده کرد ،شکل (.)2-3

شکل ( -)2-2آرایش افقی یک ردیفه

شکل ( -)2-3آرایش افقی سری و موازی در سیستم حلقه بسته

آرايشهای ديگری نیز با توجه به محدوديت سطح زمین در نظر گرفته میشود ،که مجموعه مدارهای افقی به طور موازی
روی هم قرار میگیرند .کلکتورهای ترانشهای1يکی از اين نمونهها میباشند ،شکل ( .)2-4در اين آرايش مساحت کمتری الزم
است و تعدادی لوله با قطر کم در يک خندق مستطیلی با عمق کم و چند متر زير زمین ،در رديفهايی ،زير هم قرار گرفته اند.
نکته مهم آن است ،که روی سطحی که لولهها در زير آن قرار گرفته اند ،نبايد توسط ساختمان و يا خودرو پوشانده شوند.
نمونه ديگر آرايش که به صورت متمرکز میباشد ،آرايش مارپیچ و يا شلنگی ( spiralو  )slinkyمیباشد ،شکل (.)5-2
1

Trench Collector
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شکل ( -)2-4آرایش افقی موازی روی هم

شکل ( -)2-5آرایش افقی مارپیچ شلنگی
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از آنجا که از عمق حدود  15-20متر به پائین ،دمای زمین تقريباً در تمام مدت سال ثابت میماند ،بنابراين سیستمهای
عمودی از پايداری دمای بیشتری برخوردار هستند.
يکی از آرايشهای اصلی عمودی به سیستم مبدلهای حرارتی چاهی 1معروف است .در اين آرايش ،لولههای پالستیکی
(پلی اتیلن يا پلی بوتیلن) نصب میشود و سیستم لوله کشی میتواند به صورت چند راهه ( )manifoldنیز باشد .در شکل (-2
 ،)6چند نمونه از آرايشهای مختلف سیستم عمودی لولههای زير زمینی نشان داده شده است .طرز قرارگیری لولهها در آرايش
عمودی به دو شکل عمده میتواند باشد.

شکل ( -)6-2آرایش عمودی()Borehole heat exchanger

 -2-7-1لولههای  Uشکل ()U-pipes

1

Borehole Heat Exchanger
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اين آرايش شامل يک جفت لوله مستقیم است ،که در انتها ،يک چرخش  180درجه ای دارد،شکل ( .)2-7يک ،دو و يا سه
لوله  Uشکل در يک چاه قرار می گیرد .مزيت  ،U-pipeارزان بودن مواد لوله ها میباشد و به همین دلیل استفاده از لولههای
 Uدو گانه ،در چاههای زير زمینی متداول شده است.

شکل ( -)2-7مقطع آرایشهای عمودی

 -2-7-2لولههای هم مرکز ()Coaxial

اين آرايش به صورت دو لوله با قطرهای متفاوت است و میتواند در اشکال پیچیده تری نیز وجود داشته باشد .در شکل
( ،)2-7مقطع اين آرايش به چشم می خورد.
يک پارامتر عمومی برای محاسبه عمق گودال ،میزان دريافت حرارت در واحد طول مبدل ،از زمین میباشد ،که به صورت
وات بر متر از طول گودال ،بیان میشود .مقادير عمومی آن بین  40تا  70وات بر متر است .البته ضريب هدايت خاک تعداد
ساعتهای استفاده شده از پمپ حرارتی در سال و تعداد گودالهای اطراف میتوانند در اندازه اين پارامتر مؤثر باشند .با معلوم
بودن ظرفیت سرمايش اواپراتور پمپ حرارتی ،طول مورد نیاز برای گودال ،طبق رابطة زير محاسبه می شود:
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برای تعداد زيادی از مجموعههای کوچک ،اگر فاصله بین گودالها نزديک باشد ،عمق آنها را بايد بیشتر نمود .منبع حرارتی
برای لولههای زير زمینی در قسمت بااليی سطح ،انرژی خورشید و در قسمتهای پايینی سطح ،شار حراراتی زمین به همراه اثر
آبهای زيرزمینی میباشد .البته اثر آبهای زيرزمینی در بیشتر موارد نسبت به اثر زمین ،زياد نیست و پارامتر مهم ،ضريب
هدايت زمین میباشد.
سیستمهای ديگری نیز وجود دارند که میتوانند ،در يکی از دستههای سیستمهای باز و يا بسته قرار گیرند .يکی از اين
نمونهها ،چاههای عمیق عمودی هستند ،که به آنها ) (Standing column wellمیگويند،

شکل (.)2-8

در اين چاه ها  ،آب از ته چاه پمپ میشود و بعد از ترک پمپ حرارتی ،بر روی اطراف چاه ريخته میشود .عمق اين چاهها
بايد به حدی باشد تا آب يخ نزند ،اين چاهها بیش از چند صد متر عمق دارند و هزينه آنها زياد میباشد و برای مجموعههای
کوچک به صرف نمیباشد.
استفاده از آبهای سطحی نیز يکی ديگر از منابع تأمین انرژی برای پمپهای حرارتی میباشند ،شکل ( .)2-9نمونههای
ديگر استفاده از آبهای معدنی و تونلهای آبی میباشد .اين آبها اگر در دسترس باشند ،در تمام مدت سال دارای دمای
يکسان هستند.
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شکل ( -)2-8آرایش چاه عمودی
()Standing column well

شکل ( -)2-9سیستم باز با آبهای سطحی

 -2-8تعمیر و نگهداری
نصب يک پمپ حرارتی زمینی نیز بايد با نظارت يک کارشناس و مطابق استانداردها انجام گیرد .در اين صورت طول عمر
پمپ حرارتی زمین گرمايی حدود  20تا  25سال میباشد .اين مدت از طول عمر پمپ حرارتی هوايی بیشتر است .زيرا به
کمپرسور ،تنشهای حرارتی و مکانیکی کمتری وارد میشود و از اثرات محیط محافظت میشود .پمپهای حرارتی زمین-
گرمايی به مراقبت نسبتاً کمتری نیاز دارند .سرويس و تعمیر الزم بايد توسط يک پیمانکار ماهر ،تقريباً يک بار در سال انجام
شود ،مانند پمپهای حرارتی هوايی ،تعمیر و نگهداری فیلتر و کويل ،اثر مهمی روی عملکرد سیستم و عمر دستگاه دارد.
در سیستمهای باز ممکن است ،رسوبات معدنی در داخل مبدلهای حرارتی و پمپ حرارتی حاصل شود ،بنابراين بايد به طور
منظم ،اين امر بازرسی شده و توسط يک محلول اسیدی ضعیف ،تمیز گردد .در سیستمهای بسته پمپهای حرارتی زمینی ،به
تعمیر و نگهداری کمی نیاز است ،چون خوب آب بندی شده اند و رسوبات معدنی و فلزی کمتر در آنها نفوذ میکنند.
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 -2-9اتصاالت موازی و سری
اگر بیش از يک حلقه افقی يا يک رديف لوله عمودی وجود داشته باشد ،میتوان از سیستم سری (با يک شاخه) يا موازی
(سیال میتواند به دو يا چند بخش تقسیم شده برود) استفاده کرد.
سیستم سری به قطر لولههای بزرگتر و حجم بیشتر سیال نسبت به موازی نیاز دارد .بیشتر حلقههای افقی از سیستم موازی
استفاده میکنند ،تا مصرف انرژی جهت پمپاژ سیال را کاهش دهند .اگرچه در سیستم موازی به مقدار لوله بیشتری نیاز می-
باشد ،اما سايز لولهها کوچکتر شده و در نتیجه هزينه تمام شده کاهش میيابد ،به همین جهت هزينه کلی لوله کشی سیستم
موازی اندکی کمتر از سیستم سری میباشد.

 -2-10مواد
جنس لولههای به کار رفته شده به انرژی پمپاژ ،هزينه نگهداری ،عملکرد پمپ حرارتی و شدت کار پمپ حرارتی درنظر
گرفته شده بستگی دارد.
با توجه به اين مطالب میتوان نتیجه گرفت ،که سايز لولهها و مقاومت لولهها و مواد لولهها بايد مناسب با عملکرد سیستم
باشد .سیستمهای گردش غیرمستقیم از لولههای ترموپالستیک استفاده میکنند ،البته مس نیز میتواند استفاده گردد ،اما به
علت اينکه قیمت آن از تمام لولههای ترموالستیک بیشتر است ،اقتصادی نیست ،اما طول لولهها کمتر میشود و هزينه پمپاژ
کم میگردد.
بیشترين لولههايی که استفاده میگردد لولههای پلی اتلین میباشند .اين لولهها بسیار انعطاف پذير میباشد و با جوش
گرمائی به هم متصل میشوند .لولههای  PVCبرای مبدل حرارتی که در زير خاک مدفون شده مورد استفاده قرار نمیگیرد،
زيرا تحمل فشار ناشی از انبساط و يا زلزله را ندارد.
سايز لولهها بايد به اندازه کافی بزرگ باشد ،تا قدرت پمپاژ را پايین نگه دارد و به اندازه کافی کوچک باشد ،به منظور تأمین
جريان مغشوش ،تا انتقال حرارت بهتری بین سیال و ديواره لوله صورت گیرد.
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به اين ترتیب قطر لوله بین  20kkتا  40kkمطلوب است .لولههای بزرگتر گرانتر هستند و به سیال بیشتری نیاز دارند و
حمل و نصب آنها مشکل میباشد .در اين سیستمها اگر لولهها به درستی نصب شوند ،تا مدت زمانی طوالنی نیازی به رسیدگی
ندارند (بعضی از شرکتهای آمريکائی تا  50سال لولههای خود را گارانتی کرده اند).

 -2-11نصب
اگر زمین از جنس خاک يا سنگ سخت و مقاوم باشد ،بايد از کلکتور افقی استفاده کرد .اکثر بلدزرها و کچ بیلها تا عمق 1
الی  1/5متری را به خوبی حفر میکنند .برای اندازههای بزرگتر در اروپا کامیونهايی وجود دارند همراه با نوعی خیش،که از آن
برای حفر زمین استفاده میشود .اما اگر خاک نرم باشد ،بهتر است ،از مبدل حرارتی عمودی استفاده کرد.
برای ايجاد سوراخهای کم عمق در سنگهای سخت استفاده از دريلهای روتاری متداول گزينه خوبی نیست ،زيرا اين
دريلها بسیار کند هستند .يک روش ساده استفاده از تراکتور میباشد ،که مته را به آن وصل کرده اند.
جاسازی مبدل حرارتی عمودی در گودالهای باريک پیچیده میباشد و معموالً از لولههای پالستیکی شکل استفاده می-
کنند و قبل از نصب ،اين لولهها را از سیال پر میکنند ،تا به وسیله وزن خودشان سنگین شوند و به داخل گودال فرو روند .يک
شرکت سوئیسی راهکار جديدی برای نصب لولههای جفتی  Uشکل ارائه کرده است ،که در آن از میلههای فوالدی قابل
حرکت و برداشت استفاده کرده تا مبدل حرارتی را درون زمین جا دهند.
ارتباط حرارتی خوب بین زمین و مبدل و همچنین دقت در خاکريزی روی مبدل بعد ازقرار گرفتن در خاک نقش بسیار
مهمی در عملکرد کلکتورهای افقی و عمودی دارد .برای مبدلهای افقی توصیه میشود ،که تقريباً  150میلیمتر ماسه روی
لولهها ريخته شود و سپس خاک اصلی را روی ماسهها بريزند .برای مدل مارپیچ ،تمام سطح روی کلکتور بايد به دقت و به
خوبی با ماسه پوشیده شود.

 -2-12جریان
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در صورتی که مبردی درون کويل زمینی و همین طور پمپ حرارتی در جريان باشد ،اين کويل زمینی از نوع جريان مستقیم
میباشد .ولی اگر سیالی که در کويل زمینی در جريان است ،با مبردی که در پمپ حرارتی در جريان است ،متفاوت باشد و از
طريق يک مبدل اين دو سیال با هم انتقال حرارت داشته باشند ،اين سیستم از نوع جريان غیر مستقیم میباشد .امروزه سیستم
غیرمستقیم بیشتر استفاده میشود.
سیستم مستقیم به طور ذاتی دارای بازده بیشتر است ،زيرا در آن مبدل حرارتی دوم و پمپ سیرکوالسیون وجود ندارد که
باعث کاهش بازده شود ،اما سیستم مستقیم در طراحی و نصب دارای مشکالتی میباشد (از جمله استارت کمپرسور ،برگشت
روغن ،شارژ مبرد) .اخیراً قیمت مبردها و مشکالت آنها (به عنوان مثال مبرد در درون پیچ و خمهای کويل زمینی محبوس شده
و به کمپرسور مبرد کافی نرسیده و در نتیجه فشار مبرد کم شده و کمپرسور خاموش میگردد) باعث شده تا مبدلهای DX

ديگر صرفه اقتصادی نداشته باشند .اخیراً توسعه و ايجاد تجهیزات جديد باعث حرکت به سمت جلو شده در زمینه اين سیستمها
شده است .مرکز آزمايشات کانادا با يک سری آزمايشات به اين نتیجه رسیده است ،که در مورد کلکتورهای افقی میتوان با
راهکارهايی سطح مورد نیاز را به نصف تقلیل داد.

 -2-13تئوری پمپهای حرارتی
پمپهای حرارتی تجهیزاتی هستند ،که دارای دو مبدل حرارتی میباشند ،که گرما را از محیط سرد به محیط گرم با انجام
کار منتقل میکنند ،در حالی که در طبیعت به خودی خود عکس اين عمل اتفاق میافتد.
برای داشتن مقیاسی از کارکرد مطلوب پمپهای حرارتی از عددی به نام  COPاستفاده میشود ،که هرچه پمپ حرارتی
 COPباالتری داشته باشد ،اين سیستمها پمپهای حرارتی بهتر و مفیدتری هستند.

 -2-14سیکل پمپ حرارتی
سیکل پاية يک پمپ حرارتی همانند يک سیکل تبريد شامل دو مبدل حرارتی اواپراتور و کندانسور ،يک کمپرسور و يک
شیر انبساطی می باشد .در اين سیکل بخار مبرد وارد کمپرسور شده و با کار کمپرسور فشار آن افزايش میيابد ،سپس گاز وارد
کندانسور میشود و در آنجا با هوای داخل خانه ،انتقال حرارت انجام میدهد و گرمای  QCرا به خانه میدهد و تبديل به مايع
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مبرد پرفشار میشود .از آنجا راهی شیر انبساط میگردد ،در ورود به شیر انبساط فشار گاز کم میشود و به صورت مايع /بخار
کم فشار در میآيد ،سپس اين سیال وارد اوپراتور شده و در آنجا گرمای  QCرا از خاک ،آب يا هوا (منبع مبرد پمپ حرارتی)
میگیرد و تبديل به بخار کم فشار میگردد .از آنجا راهی کمپرسور میشود و مجدداً سیکل ادامه پیدا میکند.
به لوله خروجی کمپرسور لوله رانش و به لولة ورودی آن لوله مکش گويند .لولة حدفاصل بین کندانسور و شیر انبساط را
لولة مايع گويند .اگر سیکل ايده آل فرض شود ،بر طبق قانون بقای انرژی رابطه زير به دست میآيد:
QC=W+Qe

يک قاعده معمول اين است ،که  COPبه ازای هر يک درجة سانتیگراد که دمای اواپراتور افزايش يا دمای کندانسور کاهش
میيابد ،به اندازه  2تا  4درصد افزايش میيابد .همانند تمام چرخههای موجود که دارای يک سیکل ايده آل هستند ،سیکل
تبريد تراکمی بخار نیز دارای يک سیکل ايده آل است .در اين سیکل بخار مبرد به صورت بخار اشباع وارد کمپرسور میشود و
به صورت ايزنتروپیک فشار گاز افزايش میيابد .دمای مبرد طی اين فرآيند تراکم آنتروپی ثابت به حدکافی به دمای باالتر از
محیط اطراف افزايش میيابد .مبرد سپس به صورت بخار مافوق گرم وارد کندانسور میشود و در نتیجه دادن حرارت به محیط
اطراف به صورت مايع اشباع کندانسور را ترک میکند .مبرد به صورت مايع اشباع در اين حالت با عبور از يک شیر انبساط يا
لولة موئین دچار افت فشار میشود .فشار مبرد کاهش میيابد و دمای مبرد طی اين فرايند به زير دمای منبع سرد افت میکند و
مبرد به صورت يک مخلوط اشباع با کیفیت پائین وارد اواپراتور میشود سپس با جذب حرارت از فضای منبع سرد کامالً تبخیر
میشود .مبرد اواپراتور را به صورت بخار اشباع ترک میکند و با وارد شدن به کمپرسور چرخه را تکمیل مینمايد.
تمام چهار قسمت مربوط به چرخة تبريد تراکمی بخار جريان پايدار میباشند ،لذا در هر چهار فرآيندی که چرخه را تشکیل
میدهند ،عبارات کار و حرارت معموالً کوچک میباشند .با توجه به اين موضوع ،میتوان از آنها صرف نظر کرد .پس معادله
انرژی جريان يکنواخت بر مبنای واحد جرم به اين صورت خالصه میشود:
q-w=he-hi

در کندانسور و اواپراتور هیچ نوع کاری انجام نمیشود و کمپرسور را میتوان تقريباً آدياباتیک در نظر گرفت .در نتیجه
 COPپمپهای حرارتی که بر اساس چرخة تبريد تراکمی بخار کار میکنند ،به صورت زير بیان میگردند:
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با مقايسه دو رابطه ،معادله زير بدست میآيد:
COPHP=COPR+1

از آنجا که  COPRهمیشه يک عدد مثبت است ،عبارت زير حاصل میشود:
COPH>1

به عبارت ديگر يک پمپ حرارتی در بدترين شرايط همان مقدار انرژی که مصرف میکند را به خانه می دهد و همانند يک
گرمکن مقاومتی عمل میکند .اين در حالتی است ،که در سیستمهای مشعلی و  . . .حداکثر میتوان همان مقدار انرژی را که
مصرف میشود ،به خانه انتقال داد ،که اين هم با توجه به اتالف در لولهها غیر ممکن میباشد .در هر صورت در هر پمپ
حرارتی بخشی از  QHدر بیرون از خانه در حین عبور از لولهها و وسايل ديگر تلف میشود ،تنها در اين صورت ممکن است که
 COPپمپ حرارتی کمتر از يک گردد.
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شکل ( -)2-10نمایی از شکل مربوط به چرخه ایده ال پمپ حراراتی
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شکل ( -)2-11نمودار  P-hبرای یک چرخه ایده ال پمپ حرارتی

-2-15پمپهای حرارتی و دستگاههای تهویه مطبوع
پمپهای حرارتی و دستگاههای تهويه مطبوع اجزاء مکانیکی يکسانی دارند .بنابراين از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست ،که
دو سیستم جداگانه برای گرم و سرد کردن يک ساختمان يا خانه وجود داشته باشد .يک سیستم میتواند به عنوان يک پمپ
حرارتی در زمستان و يک دستگاه تهويه مطبوع در تابستان عمل کند ،اين کار را میتوان با اضافه کردن يک شیر معکوس
شونده به چرخه انجام داد .در نتیجة اين اصالح کندانسور پمپ حرارتی (که در داخل قرار دارد) در تابستان به عنوان اواپراتور
دستگاه تهويه مطبوع عمل میکند ،همچنین اواپراتور پمپ حرارتی (که در خارج از ساختمان است) به عنوان کندانسور دستگاه
تهويه مطبوع عمل میکند.
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شکل ( -)2-12شمایی از یک پمپ حرارتی
(پمپ حرارتی برای گرم کردن يک خانه در زمستان وسرد کردن آن در تابستان به کار برده میشود).

-2-16کمپرسور
مهمترين قسمت تجهیزات سیکل پمپ حرارتی کمپرسور میباشد .کمپرسور پرتحرکترين قسمت اين سیکل میباشد .در
گذشته اکثراً برای پمپهای حرارتی کمپرسور مناسبی انتخاب نمیکردند و در اکثر موارد کمپرسور از حرکت میايستاد و حتی
خراب میشد .در پمپهای حرارتی جديد طول عمر کمپرسورها را حدود  15الی  20سال در نظر میگیرند .به طور کلی
کمپرسورها بايد اختالف فشار نسبتاً زيادی با نرخ جريان متوسط را تأمین کنند ،که برای اين منظور کمپرسورهای رفت و
برگشتی جابجائی مثبت دارای بیشترين کاربرد هستند .قابلیت و قیمت کم برای انتخاب کمپرسور مهم هستند .در اين
کمپرسورها موتور با گردش روغن خنک میشود ،اما بايد روغن و مواد جاذب و مبرد با يکديگر سازگار باشند .در اين سیستمها
کمپرسورهای روتاری (برای کوچکترين سیستمها) اسکرو اسکرال هم استفاده میشوند .اخیراً کمپرسورهای اسکرال در
ساختمانهای تجاری بیشتر استفاده میشوند و دارای عملکرد بهتری نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی در درجه دماهای
کم میباشند .بازده نرمال کمپرسورهای پمپهای حرارتی بین  %60تا  %80میباشد .همچنین در اين کمپرسورها بايد صدا و
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ارتعاش نیز حداقل باشد ،تقريباً اکثر سیستمهای حلقه بسته زمینگرمايی از يک کمپرسور تک سرعت استفاده میکنند ،اما اخیراً
کمپرسور دو سرعت نیز رايج شده است .بعضی از سیستمها از دو کمپرسور استفاده میکنند (يک سوم بار روی يکی و دوسوم
بار روی ديگری) تا راندمان بهتری را تأمین کنند.

-2-17مبدلها
مبدلها هم جزء بسیار مهم پمپهای حرارتی میباشند ،اختالف درجه دمايی آنها تأثیر زيادی بر بازده دارد .مبدل بزرگتر
باعث افزايش انتقال حرارت میشود ،اما هزينه مبدل را نیز باال میبرد .بنابراين ابعاد مبدلها به گونه ای انتخاب میشود ،که از
مرز اقتصادی بودن رد نشود.
به طور عمومی برای انتقال حرارت بین مبرد و هوا از جريان اجباری و پره استفاده میکنند و برای انتقال حرارت بین مبرد و
مايع از مبدل پوست و لوله استفاده میکنند .به تازگی برای سیستمهای کوچک و متوسط و جهت انتقال حرارت بین مبرد و
مايع از مبدل صفحهای استفاده میکنند .جنس مبدل بايد به گونه ای باشد ،که خطر خوردگی در طرف مبرد يا زنگ زدگی
نداشته باشد .

 -2-18دیفراست
يکی از مشکالت رايج در مورد پمپهای حرارتی برفک زدن اواپراتور اين سیستمها میباشد .با برفک زدن لولههای اواپراتور
انتقال حرارت اين لولهها به شدت افت میکند و عمالً سیستم از کار میافتد .جهت رفع اين مشکل در پمپهای حرارتی چند
روش استفاده میشود.
اولین روش اين است ،که برای مدتی کوتاه سیکل برعکس میشود و اواپراتور برفک زده قبلی به کندانسور جديد مبدل
میگردد ،که به اين وسیله برفکها آب می گردد .اما در اينجا مشکلی وجود دارد و آن اين است ،که کندانسور قبلی نیز به
اواپراتور جديد تبديل و در نتیجه در فصل زمستان گرما از داخل ساختمان گرفته میشود ،که اين مطلوب ما نیست .برای رفع
اين مشکل در داخل ساختمان و در خروجی فنها چند المنت مقاومتی میگذارند ،اين المنتها با گرم شدن خود جريان هوايی
عبوری را گرم میکنند .روش دوم اين است ،که المنتهای مقاوتی را در بین پرههای اواپراتور قرار میدهند ،به اين ترتیب از
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برفک زدن جلوگیری میکنند و اين المنتها در مدت زمان کوتاهی به صورت دورهای شروع به کار میکنند (به عنوان مثال در
هر  1ساعت  5دقیقه کار میکنند).
روش سوم مختص کمپرسورهای گازی بوده و بدين صورت است ،که گازهای خروجی کمپرسور را به وسیله دودکش به
روی اواپراتور منتقل میکنند .اين امر دو مزيت دارد .مزيت اول اين است ،که با کاهش اختالف دمای بین اواپراتور کندانسور،
کارکمپرسور کمتر میشود و در نتیجه  COPافزايش میيابد .در واقع با اين عمل ،اختالف دما کاهش يابد .دومین فايده نیز اين
است ،که به علت دمای باالی گازهای خروجی کمپرسور ،ديگر امکان برفک زدن بر روی اواپراتور صفر میگردد.

 -2-19سایز لولهها و پمپهای ضد یخ
در گذشته طراحان ،پمپها را بر اساس معیار مشخصی انتخاب نمیکردند .در تمام موارد پمپها را بسیار بزرگ میگرفتند،
که اين خود باعث کاهش شديد بازده میگرديد .در جدول ( )2-4اطالعات مورد نیاز جهت انتخاب سايز پمپ و لوله ارائه
گرديده است ،تا مبرد کافی با کمترين مقدار هزينه پمپاژ شود.
شکل ( )2-13منحنیهای کار پمپهای گراندفوسی را نشان میدهد و با توجه به مشخصههای عملکردی ،پمپ مورد نظر
با استفاده از اين منحنیها انتخاب میشود.
در جدول ( )2-5نیز مقدار درصد ضد يخ را در پمپ حرارتی زمینگرمايی مشخص میکند ،که به دمای زمین بستگی دارد.

شکل ( -)2-13منحنی عملکرد پمپها
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جدول ( -)2-4سایز لولهها و پمپهای مورد استفاده در پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)2-14تغییرات دمایی خاك زمین در اعماق مختلف در طول سال
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جدول ( -)2-5مقدار درصد ضد یخ در پمپ حرارتی زمینگرمایی

 -3بررسی توسعه فناوری کشورهای مختلف
در اين بخش با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در طرح "نقشه راهبری انرژی زمینگرمايی" برنامههای کشورها و
سازمانهای مختلف در زمینه توسعه فناوریهای مربوط به پمپهای حرارتی مورد بررسی قرار گرفت ،که در نتیجه  2کشور
کانادا و آمريکا و همچنین اتحاديه اروپا جهت مطالعات جامعتر انتخاب شدند .در ادامه به بررسی هريک از موارد ذکر شده،
پرداخته میشود.
 -3-1نقشه راه توسعه فناوری کشورکانادا
با توجه به مطالب ارائه شده در اين نقشه راه ،که توسط  CGCدر مارس 2012ارائه شده است ،پروپوزال اين پروژه در
کنفرانس ساالنه  CGCدر نوامبر  2010مورد بحث و بررسی قرار گرفت .فاز مقدماتی اين پروژه در ژانويه  2011با هدف
مشخص کردن جزئیات هزينه نقشه راه مورد نظر آغاز شد .اولین جلسه کمیته راهبری نیز در مارس  2011برگزار شد ،که در آن
محدوده کاری اين نقشه راه به  5بخش زير شامل نقاط ضعف و قدرت ،تهديدها و موقعیتها تقسیم شده است:


تکنولوژی و تحقیق و توسعه



آموزش و ظرفیت سازی



بازاريابی



آنالیز بازاز



سیاست گذاری و قانون گذاری
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در آوريل  2011دومین کارگاه کمیته راهبری با هدف بررسی سناريوها و چشماندازهای مختلف تشکیل شد و در ژوئن و
ژوئیه همان سال کارگاههای مختلفی در ايالتهای مختلف با حضور سرمايهگذاران و صنعتگران مرتبط برگزار گرديد .در اوت و
اکتبر  2011سه کارگروه تکنولوژی ،آموزش و بازاريابی با حضور ذينعفان تشکیل و فرمت اولیه نقشه راه در اين کارگروهها تهیه
شد و مورد تأيید قرار گرفت .از نوامبر  2011تا مارس  2013نیز فرمت نهايی نقشه راه تهیه شد و انتشار يافت.
دراين نقشه راه پمپهای حرارتی زمینگرمايی به عنوان بهترين راهحل و ابزار به منظور سرمايش و گرمايش در سال 2020
شناخته و معرفی شدند .در همین راستا فعالیتهايی در چندين حوزه کاری جهت توسعه فناوری تعريف شد .در اين گزارش با
توجه به شرح خدمات خواسته شده ،به فعالیتهای مربوط به پیشرفت تکنولوژی پرداخته میشود.

 -1-1-3اجزای پمپهای حرارتی

مبحث مربوط به اجزای پمپهای حرارتی ،محدودهای است که سرمايهگذاری در زمینه تحقیقات در آن برای افرايش راندمان و
کاهش هزينهها بسیار مفید و مؤثر میباشد .بسیاری بر اين باور میباشند که صنعت پمپ حرارتی زمینگرمايی در آمريکای
شمالی برای تأثیرگذاری بر سازندگان اجزای مختلف پمپهای حرارتی جهت تطبیق تولیداتشان برای کاربرد زمینگرمايی بسیار
کوچک میباشد .با اين حال ،شرکت کنندگان نقشه راه به اين نتیجه رسیدند که تولید تجهیزات مشخصی همچون کمپرسور به
صورت خاص برای استفاده در کاربرد زمینگرمايی بسیار ضروری به نظر میرسند .همچنین میبايست ،روشهايی را جهت
استفاده هیبريدی از اين سیستمها با سیستمهای ديگری همچون خورشیدی به منظور افزايش ضريب عملکرد آن توسعه داد.
لولهها و مبدلهای حرارتی در زمین نیز يکی ديگر از اجزايی است ،که نتايج حاصل از فعالیتهای اخیر تحقیق و توسعه در آن
بسیار امیدوارکننده بوده است ،به طوری که سازندگان اين تجهیزات در کانادا اخیراً موفق به تولید لولههايی شدهاند ،که سبکتر،
مقاومتر و از نظر خواص انتقال حرارت بهتر میباشند .استفاده از فناوری نانو در اين زمینه میتواند ،موضوعات تحقیقاتی جديدی
در اين زمینه ايجاد کند .يکی ديگر از مواردی که بسیاری از ذينعفان اين صنعت را درگیر نموده است ،استفاده از سیالهای
کاری سازگار با محیط زيست میباشد ،که اين امر با عملکرد اين سیستمها در تناقض است .تحقیقات جديد در کانادا امیدواری-
های زيادی در اين زمینه ايجاد نموده است.


استفاده از سیستمهای هیبريدی به منظور افزايش مزايای ناشی از استفاده از پمپهای حرارتی زمینگرمايی



ساده سازی نصب اين سیستمها در ساختمانهای مسکونی به منظور توسعه استفاده از اين سیستمها
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نشان دادن امکانپذير بودن استفاده از اين سیستمها در مناطق مختلف



همکاری با سازندگان تجهیزات جهت طراحی اجزای پمپهای حرارتی مطابق نیازهای سیستمهای زمینگرمايی برای

اجزايی همچون شیرهای معکوس 1،شیرهای يکطرفه ،کمپرسور ،کويلهای هوايی ،کويلهای هم محور و ...


تهیه يک برنامه برای سازندگان جهت کمک به آنها برای تطبیق دادن کمپرسورها به انواع مختلف اواپراتور و

کندانسورها


ايجاد يک مکانیزم به منظور شناسايی سازندگانی که میتوانند به فرايند تحقیق و توسعه سرعت بخشند.

 -2-1-3طراحی

تحقیق و توسعه در زمینه طراحی اغلب مورد غفلت قرار میگیرد ،در حالی که در پمپهای زمینگرمايی اين موضوع بسیار با
اهمیت میباشد و تحقیق وتوسعه در آن بسیار ضروری میباشد .طراحی دقیق که بر سايزينگ دقیق 2تأکید دارد ،میتواند به
عنوان ابزاری جهت فائق آمدن بر موانع مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان نمونه ،يکی از اين مشکالت عدم تطبیق طراحی سیستم و تحقیقات و بررسیهای مربوط به منطقه میباشد .در
بسیاری از پمپهای حرارتی زمینگرمايی ،به ويژه سیستمهای مورد استفاده برای ساختمانهای مسکونی کوچک ،طراحی می-
تواند سادهتر باشد ،ولی هیچ تعريف مشخصی وجود ندارد ،که آيا تست حفاری دارای توجیه میباشد و يا نیاز به انجام تست
هدايت حرارتی خاک میباشد .در نقشه راه تصمیم بر اين شد ،که بر تفاوتهای ساختمانهای مسکونی و تجاری توجه بیشتری
شود .پارامترهای محدود کنندهای همچون هزينه و راندمان باعث میشود ،تا فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه ساده سازی طراحی
و نصب اين سیستمها صورت گیرد .همچنین در راستای کیفیت بهتر و هزينه کمتر فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه ساخت بیشتر
اين تجهیزات در کارخانه و جلوگیری از ساخت اين تجهیزات در محل اجرای سیستم به شرح زير صورت میگیرد:


توصیف و تأکید بر شباهتها و تفاوتها در طراحی ساختمانهای مسکونی و تجاری



توسعه استانداردها بر انجام تست هدايت حرارتی



بررسی پیش از اجرای يک نمونه از سیستمهای انتخاب شده جهت مشخص نمودن اينکه انجام کدامیک از تستها

مفیدتر است.
1

reversing valves
Right Sizing

2
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همکاری با سازندگان جهت تهیه استانداردهای مربوط به تجهیزات جهت اطمینان از عملکرد آنها



تهیه يک نرم افزار جهت مشخص نمودن بهترين سیستم برای يک ناحیه مشخص برای اجرای سیستم و آنالیز

طراحی سیستم بر اساس عملکرد واقعی سیستم


تشويق سازندگان برای حرکت به سمت پیش ساخت تجهیزات استاندارد و تهیه سیستمها به صورت پکیج



توسعه ابزارهای استاندارد مديرت پروژهها و توصیههای مربوطه

1

 -3-1-3حفاری

اين اجماع در بین کارشناسان اين صنعت وجود دارد ،که تجهیزات مربوط به حفاری که در صنعت پمپهای حرارتی زمین-
گرمايی استفاده میشود ،به منظور استفاده در حفاری حفرههای 2پمپهای حرارتی زمینگرمايی ،طراحی نشده اند .تجهیزات
مورد استفاده در پمپهای حرارتی گرمايی ،ابزاری هستند ،که در حفاری چاههای عمیق آب استفاده میشوند .به همین دلیل
يکی از موانع مهم در صنعت پمپهای حرارتی زمینگرمايی عدم امکان استفاده از اين تجهیزات در نقاط شهری به دلیل عدم
وجود فضای مورد نیاز برای تجهیزات اشاره شده میباشد .عالوه بر اين به دلیل اينکه صنعت پمپهای حرارتی نسبت به صنايع
مربوط به معدن و نفت کوچکتر میباشد ،سازندگان تجهیزات حفاری تمايل کمتری به ورود به اين بخش دارند ،ولی در سال-
های اخیر شرايط تغییر کرده و تجهیزات بهتری وارد اين صنعت شدهاند .به همین منظور نیاز به انجام فعالیتهای تحقیقاتی در
زمینه بهبود روشهای حفاری و کاهش هزينههای مربوطه به شرح زير وجود دارد:


سرمايهگذاری ،هدف گذاری دقیق و همکاریهای ماهرانه جهت جذب خبرگان حفاری



جذب شرکتهای فعال در زمینه حفاری به تحقیق در زمینه پمپهای حرارتی زمینگرمايی

 -4-1-3محیط زیست

محافظت از آبهای زيرزمینی و آبخوانها موضوع با اهمیتی است ،که میبايست به آن پرداخته شود .آبهای زيرزمینی
میتواند از طريق روشهای زير مورد آسیب قرار گیرد:


حفاری و ايجاد حفرهها جهت قرارگیری لولهها



نشت سیال کاری
1

Boxed System
Borhole

2
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انتقال حرارت از طريق سیستمهای زمینگرمايی



طراحی و بهرهبرداری ضعیف در سیکلهای باز
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به همین منظور در زمینه حفظ محیط زيست و آبهای زيرزمینی فعالیتهای تحقیقاتی زير میبايست ،صورت گیرد.


استفاده مداوم از ابزارها و روشها جهت مشخص نمودن مشخصات استاندارد زيرسطحی1و روشهای تست ،بررسی

علمی قوانین و مقررات محیط زيستی و قوانین مربوط به حفاری جهت حفاظت از آبهای زيرزمینی


تشويق بیشتر سازمانهای مربوط به آبهای زيرزمینی به تعريف فعالیتهای تحقیقاتی در اين زمینه



مانیتورينگ دقیق چند سیستم به منظور بررسی عملکرد بلند مدت اين سیستمها



اجرای سیستمهای مانیتورينگ در اطراف مناطق انتخاب شده جهت بررسی اثرات زيست محیطی



تهیه قوانین برای هر منطقه و همکاری با حکومتهای ايالتی جهت تهیه قوانین بهتر

 -3-2نقشه راه توسعه فناوری اتحادیه اروپا
اين نقشه راه که توسط  RHCزير مجموعه  European Technology Platformتهیه وتدوين شده است ،به طور کلی
شامل تمام زيرمجموعههای انرژی زمینگرمايی میباشد .اين زيرمجموعهها عبارتند از:
 تولید انرژی الکتريکی
 کاربرد مستقیم
 پمپهای حرارتی
با توجه به درخت فناوری ارائه شده در اين گزارش ،اين زيرمجموعهها در دو بخش انرژی زمینگرمايی کم عمق و عمیق
قرار گرفتهاند .با توجه به موضوع اين گزارش به بخش انرژی زمینگرمايی کم عمق که شامل پمپهای حرارتی زمینگرمايی
میباشند ،پرداخته میشود.
در اين نقشه راه کارگاه مقدماتی بررسی پروژههای تحقیقاتی مربوطه در تاريخ  2011/09/04برگزار شد و در ادامه  2گروه
کاری انرژی زمینگرمايی کم عمق و عمیق در زمستان  2012راهاندازی شد .سپس اولین پیشنويس نقشه اجرايی انرژی

1

Standardized Subsurface Characterizations
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زمینگرمايی در مارس  2013تهیه و کارگاه مشورتی و اعتبارسنجی در دوبلین در آوريل و می  2013برگزار شد .اين دو گروه در
پايیز  2013موفق به دريافت تأيیديه از کمیته راهبری شدند و نقشه نهايی انرژی زمینگرمايی در فوريه  2014انتشار يافت.

 -3-2-1چشم انداز توسعه استفاده از انرژی زمینگرمایی

ظرفیت نصب شده در اروپا تا سال  2013حدود  15kkkkو میزان تولید  4kkkkبر سال میباشد ،که با توجه روند توسعه
انتظار میرود تا سال  2020ظرفیت نصب شده به حدود  40kkkkو میزان تولیدبه  10kkkkبر سال برسد .همانطور که در
شکل ( )3-1مشاهده میشود ،روند توسعه استفاده از پمپهای حرارتی با شیب ثابتی در حال افزايش میباشد ،به طوری که
مقدار آن در سال  2030به حدود حداقل  10kkkkبرسد.

شکل ( -)3-1چشمانداز توسعه استفاده از بخشهای مختلف انرژی زمینگرمایی در افق 2030

 -3-2-2هدف گذاری برای پارامترهای مهم عملکردی برای پمپهای حرارتی



افزايش ضريب عملکرد فصلی به  5تا سال ( 2020الزم به ذکر است ،میزان اين پارامتردر دهه  1980زير  3و در زمان

کنونی باالی  4میباشد).

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي



31
ويرايش اول ،دي 1393

افزايش راندمان هلسترام به حدود  80درصد (میزان اين پارامتر در  10سال اخیر از  60درصد به  75درصد رسیده

است).


کاهش هزينههای نصب اين سیستمها (هزينه اجرای اين سیستمها از سال  1992تا  2004حدود  27/5درصد کاهش

يافته است).

شکل ( -)3-2مقایسه هزینههای مربوط به بهرهبرداری کاربردهای مختلف انرژی زمینگرمایی

 -3-2-3برنامه تدوین شده جهت تحقق اهداف چشمانداز

در اين نقشه راه ،فعالیتهای مربوط به بخش فناوری به دو بخش زير تقسیم شده است:


فناوریهای متصل به زمین



سیستمها ،يکپارچهسازی و محیط زيست

فعالیتهای مربوط به اين دو بخش ،به 9حوزهکاری تقسیم شدهاند ،که همانطور که در جداول ( )1-3و ( )2-3آمده است3،
حوزه آن مربوط به بخش اول و  6حوزه ديگر مربوط به بخش دوم میباشد.
همانطور که در جداول ( )3-1تا ( )3-3نشان داده شده است ،هزينههای مالی اين  9حوزه مجموعاً  133میلیون يورو می-
باشد ،که 60میلیون يورو مربوط به بخش اول و  73میلیون يورو مربوط به بخش دوم میباشد.
برنامه زمانبندی اين پروژهها در هر دو بخش در شکلهای ( )3-3و ( )3-4آورده شده است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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جدول ( -)3-1فعالیتهای مربوط به بخش فناوریهای متصل به زمین

جدول ( -)3-2فعالیتهای مربوط به بخش سیستمها ،یکپارچهسازی و محیط زیست
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جدول ( -)3-3مجموع هزینههای مربوط به نقشه راه پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)3-3برنامه زمانبندی فعالیتهای مربوط به بخش فناوریهای متصل به زمین
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شکل ( -)3-4برنامه زمانبندی فعالیتهای مربوط به بخش سیستمها ،یکپارچهسازی و محیط زیست

 -3-3نقشه راه توسعه فناوری آمریکا
در اين نقشه راه ابتدا به موانع توسعه پمپهای حرارتی زمینگرمايی در دنیا پرداخته شده است .در همین راستا  10مانع به
عنوان موانع اساسی در توسعه اين سیستمها شناخته شدهاند .از  10مانع اشاره شده ،بر روی  4مانع اتفاق نظر وجود دارد ،ولی
برای  6مورد ديگر اين اتفاق نظر وجود ندارد.
 4مانع اساسی برای توسعه پمپهای حرارتی زمینگرمايی که بر روی آنها اتفاق نظر میباشد ،به شرح زير میباشند:


با توجه به راندمان باالی پمپهای حرارتی منبع هوا ،کاهش سود ناشی از اجرای اين سیستمها ،همچنین هزينه

اولیه باالی اين سیستمها که عمدتاً مربوط به هزينههای حفاری و طراحی میباشد ،بازگشت سرمايه اين سیستمها باال میباشد.


آگاهی الزم در مورد اين سیستمها و مزايای آنها در بین مصرف کنندگان و سیاستگذاران وجود ندارد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي



35
ويرايش اول ،دي 1393

محدوديتهای اساسی و زيربنايی در زمینه نصب و اجرای اين سیستمها از جمله عدم وجود نصب کنندگان با

صالحیت وجود دارد.


محدوديتهايی در زمینه طراحی پمپهای حرارتی و برنامه ريزی کسب و کار وجود دارد.

 6مانع اساسی ديگر برای توسعه پمپهای حرارتی زمینگرمايی وجود دارد ،که بر روی آنها اتفاق نظر وجود ندارد .اين موانع
عبارتند از:


ضعف تکنولوژيکی در زمینه بهبود عملکرد اين سیستمها و کاهش هزينهها



محدوديتهای ناشی از کمبود فضا در مناطق جمعیتی شهری



مشکالت ناشی از طراحی يا نصب واجرای نامناسب



به وجود آمدن اختالف دمای زياد در دو طرف سیستم به دلیل عدم تعادل در تبادل حرارت با زمین



مشکالت و هزينههای باال جهت تغییر سیستمهای موجود به پمپهای حرارتی زمینگرمايی



نبود شاخصهايی جهت اطمینان از طراحی صحیح و انتخاب مناسب در اجرای اين سیستمها

 -1-3-3فعالیتهای تعریف شده

در جهت رفع موانع اشاره شده 27 ،فعالیت برای  DOEتعريف شده است ،که اين فعالیتها بر اساس  3پارامتر زير وزندهی
شدند:


منافع



مأموريتهای DOE



مشغلههای بحرانیDOE1

در ادامه اين فعالیتها با توجه به وزنشان به دو بخش با اهمیت و کم اهمیت تقسیمبندی شدند .اين تقسیمبندی در جدول-
های ( )3-4و ( )3-5آورده شده است:

1

Criticality of DOE involvement

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي

36
ويرايش اول ،دي 1393

جدول( -)3-4فعالیتهای تعریف شده با اهمیت باال

جدول( -)3-5فعالیتهای تعریف شده با اهمیت کم

 -2-3-3توسعه فناوری
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پیشرفت فناوریهای مربوط به پمپهای حرارتی میتواند ،منجر به کاهش هزينهها و ساده شدن طراحی سیستمها شود .به
طور خاص اخیراً استفاده از روشهای طراحی نوآورانه عمومیت يافته است ،ولی با اين وجود تاکنون به طور گسترده شناخته
نشده است و مورد استفاده قرار نگرفته است .يکی از اين روشها استفاده از سیستمهای تکلوله به جای دولوله برای ساختمان-
های بزرگ میباشد ،که هم باعث کاهش مصرف انرژی در زمانی که با بار نسبی کار میکند شده و هم باعث کاهش هزينه-
های مربوط به لولهکشی میشود .عالوه بر اين ،توسعه خالقانه منابع جديد همانند فاضالب ،میتواند باعث کاهش هزينه اجرای
اين سیستمها به خصوص در هزينههای مربوط به حفاری شود.
يکی از راهکارهای ديگر کاهش مصرف انرژی بهبود راندمان اجزا مختلف اين سیستمها میباشد .بسیاری از تجهیزاتی که
در پمپهای حرارتی زمینگرمايی استفاده میشود ،از جمله کمپرسورها و مبدلهای حرارتی به طور خاص برای اين سیستمها
طراحی و ساخته نشدهاند .امروزه به دلیل میزان کم فروش اين سیستمها نسبت به ساير سیستمها ،سازندگان کمپرسور تمايل به
سرمايهگذاری جهت کمپرسورهايی که به طور خاص برای اين سیستمها طراحی شده باشند ،ندارند .مطمئناً استفاده از تجهیزاتی
که به طور خاص برای اين منظور طراحی و ساخته شده باشند ،میتواند مصرف انرژی را به صورت قابل مالحظهای کاهش
دهد.
از آنجا که يکی از موانع اصلی تمرکز سرمايهگذاران بر روی فعالیتهای کم ريسک میباشد DOE ،محققان و سرمايه-
گذاران را به فعالیتهای تحقیقاتی با ريسک باال و طوالنی مدت ترغیب نموده است .عالوه بر اين دو محدوده اساسی وجود
دارد ،که  DOEممکن است ،به توسعه آن کمک کند:
 -1رسیدن به روشهای نوين و متفاوت برای انتقال حرارت از زمین به فضای داخلی با استفاده از مکانیزمها و شکلهای
متفاوت
 -2روشهای جديد جهت حفاری و نصب مبدلها
تحقیقات در زمینه اجزای اين سیستمها میتواند برای ديگر سیستمهای تهويه مطبوع و پمپهای حرارتی منبع هوا همانند
پمپهای حرارتی زمینگرمايی بسیار با ارزش باشد .در صورتیکه اين تحقیقات در تمام اين سیستمها کاربرد داشته باشد و
باعث کاهش مصرف انرژی در تمام اين سیستمها شود ،میتواند ذينعفان را به سرمايهگذاری در اين زمینه ترغیب نمايد.
محدودههای مشخصی در اين زمینه که در  DOEمیتواند مورد بررسی قرار گیرد ،عبارتند از:


سیستمهای کنترل پیشرفته

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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طراحی کمپرسورهای جديد



مبدلهای حرارتی پیشرفته جهت بهبود عملکرد بخش توزيع هوا



سیستمهای توزيع با افت حرارتی کم



سیستمهای ترکیبی با گرمايش آب گرم



کاهش استفاده از مبردها و ترکیبات GWP
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از بین  27فعالیت اشاره شده 6 ،فعالیت زير مربوط به توسعه فناوری میباشند:


طراحی نوآورانه سیستم



منابع و چاههای جديد



ارتقاء تکنولوژی و پیکربندی مبدلهای حرارتی



مبدلهای حرارتی داخل ساختمان مخصوص پمپهای حرارتی زمینگرمايی



کمپرسورهای خاص سیستمهای حرارتی زمینگرمايی



تکنولوژیهای پیشرفته حفاری

که میزان پتانسیل فنی آنها و همچنین تناسب آن با اهداف  DOEدر شکل ( )3-5نشان داده شده است .همچنین تعريف
جامعتر از اين  6فعالیت و اطالعات مربوط به وزن هر کدام در جدول ( )2-5آورده شده است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)3-5میزان پتانسیل فنی و تناسب آن با اهداف  DOEبرای  6فعالیت مربوط به توسعه تکنولوژی

جدول ( -)3-6تعریف جامعتر  6فعالیت توسعه تکنولوژیکی و اطالعات مربوط به وزن هر کدام
فعالیت

مزيت

طراحی نوآورانه سیستم )با اهمیت باال)

4

تناسب با فعالیتهای

Criticality of
DOE
Involvement

4

3

DOE

امتیاز

وزنی1

3/8

طراحی نوآورانه سیستم ،میتواند منجر به کاهش مصرف انرژی و افزايش منافع اقتصادی اين سیستمها شود .انتخاب نقطه بهینه بین
پارامترهای مختلف بسیار با اهمیت میباشد .محدودههايی که دارای اهمیت زياد میباشد ،عبارتند ازdistributed versus :
 ، centralized systemsسیستمهای مرکزی با سیستم توزيع تک لولهای به جای سیستم دولولهای(رفت و برگشتی)district- ،
 or community-scale systemsو seasonal energy storage in the ground
منابع و چاههای جديد
)با اهمیت باال)

4

4

3

3/8

استفاده از منابع جديد همچون فاضالب ،حوضچهها standing column wells،و  ...بطور چشمگیری هزينههای نصب را کاهش
میدهد .اخیرا جندين شرکت به پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه استفاده از سیستمهای فاضالب را به عنوان منابع جديدرسیدهاند .افزايش
اطالعات در زمینه منافع و هزينههای ناشی از اجرای اين سیستمها در اجرای اين سیستمها و جايگزين کردن اين منابع بسیار با اهمیت می-
باشد.
ارتقاء تکنولوژی و پیکربندی مبدلهای حرارتی
3/8
3
4
4
) با اهمیت باال)
توسعه پیکربندی مبدلهايی که در داخل زمین قرار میگیرند ،میتواند هزينههای اوايه اجرای اين سیستمها را بطور قايل توجهی کاهش دهد
و در نتیجه باعث توسعه استفاده از اين سیستمها شود .پارامترهای اساسی در اين زمینه کاهش زمان نصب و دشواريهای مربوط به اجرای آن
و افزايش تکرار پذيری از نظر عملکرد برای سیستمهای کوچکتر در راستای کاهش هزينههای مهندسی میباشد.
مبدلهای حرارتی داخل ساختمان مخصوص
2/1
1
3
2
پمپهای حرارتی زمینگرمايی
بهبود راندمان مبدلهای حرارتی که باعث افزايش راندمان اين سیستمها میشود .میدلهايی که هم اکنون در اين سیستمها استفاده میشود،
بطور خاص برای اين سیستمها طراحی نشده است .تحقیقات در زمینه طراحی اين تجهیزات میتواند به تعادل بین عملکرد و هزينههای اولیه
در جهت تولید بهین کمک نمايد.
کمپرسورهای خاص سیپمپهای حرارتی زمین
2/1
1
3
2
گرمايی
سازندگان کمپرسورها با طراحی کمپرسور به طور خاص برای استفاده در پمپهای زمینگرمايی میتوانند به بهبود عملکرد اين سیستمها کمک
نمايند .هم اکنون استفاده از کمپرسورهايی که در ساير سیستمهای تهويه مطبوع کابرد دارند ،بهترين گزينه ممکن برای انتخاب میباشند.

Weighted Score 1

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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2
2
2
2
تکنولوژيهای پیشرفته حفاری
هزينههای مربوط به حفاری در اين سیستمها بیشتراز هزينههای مربوط به تجهیزات و نصب میباشد .تحقیق در زمینه تکنولوژيهای بهینه
حفاری میتواند هزينههای اولیه اين سیستمها را بطور قابل توجهی کاهش دهد.

 -4وضعیت جهانی پمپ حرارتی
 -4-1وضعیت پمپ حرارتی در دنیا
در شکل ( )4-1ظرفیت جهانی پمپ حرارتی زمینگرمايی در سالهای  2005 ،2000 ،1995و  2010نشان داده شده است.
روند رشد ظرفیت نصب شده بسیار مشهود است .به گونهای که طی سالهای  1995تا  2010ظرفیهت نصهب شهده تقريبهاً 19
برابر شده است و پیش بینی میشود تا سال  2050ظرفیت نصب شده اين سیستمها تا  744000مگاوات حرارتی افزايش يابد.

شکل ( -)4-1ظرفیت جهانی پمپ حرارتی زمینگرمایی

در شکل ( )4-2درصد ظرفیت نصب شده جهانی پمپ حرارتی زمینگرمايی با توجه به قارههای جهان نشان داده شهده اسهت.
قاره آمريکا با  56درصد از ظرفیت نصب شده بیشترين سهم را داراست.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)4-2ظرفیت نصب شده جهانی پمپ حرارتی زمینگرمایی با توجه به قاره

در شکل ( )4-3ظرفیت نصب شده پمپ حرارتی زمینگرمايی برای  6کشور اول اين فنآوری نشان داده شده است .کشهور
آمريکا با  63درصد و پس از آن کشور سوئد با  20درصد بیشترين سهم از اين فنآوری را در دنیا دارا هستند.

شکل ( -)4-3ظرفیت نصب شده پمپ حرارتی زمینگرمایی برای  6کشور اول این فنآوری

 -4-2پمپ حرارتی در کشورهای اروپایی
در شکل ( )4-4ظرفیت نصب شده پمپ گرمايی نصب شده در کشورهای مختلف اروپايی در سال  2007نشان داده شهده

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
42

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي

ويرايش اول ،دي 1393

است .کشورهای سوئد و آلمان و فرانسه و دانمارک بیشترين سهم از پمپهای حرارتی زمینگرمايی در اروپا را دارا هستند.

شکل ( -)4-4ظرفیت نصب شده پمپ گرمایی نصب شده در کشورهای مختلف اروپایی

در شکل ( )5-4ظرفیت نصب شده پمپ حرارتی زمینگرمايی کشورهای اروپايی (مجموع  690000واحهد) در سهال 2007
نشان داده شده است .کشورهای سوئد و آلمان و فرانسه و دانمارک بیشترين سهم از پمپهای حرارتی زمینگرمايی در اروپها را
دارا هستند.

شکل ( -)4-5ظرفیت نصب شده پمپ حرارتی زمینگرمایی کشورهای اروپایی (مجموع 690000واحد)

در شکل ( )4-6تقسیم بندی بر اساس کاربری پمپ حرارتی زمینگرمايی (صنعتی  ،تجاری و مسکونی) بر حسب تناژ ايهن
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سیستم ها نشان داده شده است .بیشترين سهم مربوط به بخش مسکونی و صنعتی است و بخش صنعتی از اين سیستمها سهم
بسیار کمی دارد.

شکل ( -)4-6تقسیم بندی بر اساس کاربری پمپ حرارتی زمینگرمایی

در شکل ( )7-4بازار پمپهای حرارتی بین سالهای  2005تا  2012در کشورهای اروپايی نشان داده شده است .تعداد کل
دستگاههای نصب شده 4/5 ،میلیون در اروپا تا سال  2012میباشد.

شکل ( -)4-7بازار پمپهای حرارتی بین سالهای  2005تا  2012در کشورهای اروپایی ( 4/5میلیون نصب شده)
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در شکل ( )4-8فروش دستگاههای اسپیلیت پمپ حرارتی در سال  2012در کشورهای اروپايی بر اساس اينکه آن دسهتگاه
باالتر از  20کیلووات يا کمتر از  20کیلووات نشان داده شده است .پمپهای حرارتی کمتهر از  20کیلهووات سههم بیشهتری از
ظرفیت نصب شده پمپهای حرارتی را دارا میباشد.

شکل ( -)4-8فروش دستگاههای اسپیلیت پمپ حرارتی در سال  2012در کشورهای اروپایی

در شکل ( )9-4دستگاههای پمپ حرارتی در اروپا با توجه به منبع انرژی گرمايی يا هوايی تقسیم بندی شده است .اين آمهار از
سالهای  2005تا  2012جمعآوری شده است و سهم پمپ حرارتی ههوايی تقريبهاً  7برابهر پمهپ حرارتهی زمهینگرمهايی ،در
کشورهای اروپايی است.
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شکل ( -)4-9تعداد دستگاههای پمپ حرارتی در اروپا با توجه به منبع انرژی

در شکل ( )10-4تقسیم بندی نیروهای شاغل در زمینه پمپهای حرارتی در سال ( 2012از مجموع  40358نفر) آورده شده
است .افراد شاغل در اين زمینه در چهار بخش زير دسته بندی شده است:
 تولیدکنندگان تجهیزات پمپ حرارتی تولیدکنندگان دستگاه پمپ حرارتی نصب کنندگان پمپهای حرارتی و منبع زمینی -سرويس و نگهداری

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)4-10نیروهای شاغل در زمینه پمپهای حرارتی در سال  2012از مجموع  40358نفر

در نمودار ( )4-11تعداد فروش دستگاههای پمپ حرارتی زمینگرمايی کشورهای اروپايی بین سالهای  2006تا  2015نشهان
داده شده است .کشورهای سوئد و آلمان از بزرگترين صادرکنندگان اين فنآوری در اروپا هستند.
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شکل ( -)4-11فروش دستگاههای پمپ حرارتی زمینگرمایی در اروپا

در شکل ( )12-4تعداد آبگرم کنهای بهداشتی با کمک پمپ حرارتی نشان داده شده است .از سال  2007تها  2012تعهداد
اين دستگاهها در اروپا تقريباً  5برابر شده است.
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شکل ( -)4-12تعداد آبگرم کنهای پمپ حرارتی در اروپا

 -4-2-1وضعیت پمپهای حرارتی در آلمان

در شکل ( )4-13تعداد پمپ حرارتی در کشور آلمان در سالهای بین  1997تا  2007بر اساس منبهع حرارتهی آورده شهده
است .پمپهای حرارتی با منبع حرارتی زمین بیشترين سهم از پمپهای حرارتی را دارند.
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شکل ( -)4-13تعداد پمپ حرارتی در کشور آلمان در سالهای بین  1997تا 2007

فناوریهای گرمايش در آلمان در سالهای  2012و  2020در شکل ( )14-4آورده شده است .هدف کشور آلمان اين اسهت
که تقريباً نصف گرمايش کشور را با استفاده از پمپ حرارتی تأمین کند .البته انرژی خورشیدی هم سهم به سزايی از گرمهايش
ساختمانها را دارا میباشد

شکل ( -)4-14فنآوریهای گرمایش در آلمان در سالهای  2012و 2020
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 -2-2-4وضعیت پمپهای حرارتی در انگلستان

کشور انگستان نیز در حال حاضر بیشترين میزان گرمايش را از انرژی فسیلی بهه دسهت مهیآورد ،امها همهانطهور کهه در
شکل( )4-15نشان داده شده است ،طبق اهداف تا سال  75 ،2020درصد گرمايش ساختمانها را با پمپ حرارتی تأمین خواهد
کرد.

شکل ( -)4-15فنآوریهای گرمایش در انگلستان در سالهای  2012و 2020

 -4-2-3وضعیت پمپهای حرارتی در سوئد

در نمودار شکل ( )4-16تعداد پمپهای حرارتی در کشور سوئد در بین سالهای  1997تا  2007بهر اسهاس منبهع حرارتهی
آورده شده است .پمپهای حرارتی با منبع حرارتی زمین بیشترين سهم از پمپهای حرارتی را دارند .پمپهای حرارتی در سال-
های اخیر رشد بسیار خوبی داشتهاند.

شکل ( -)4-16تعداد پمپ حرارتی در کشور سوئد در بین سالهای  1997تا 2007
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 -5درخت فناوری پمپهای حرارتی زمینگرمایی
به منظور شناسايی حوزههای فناورانه به يکی از روشهای نگرش زنجیره ارزش ،نگرش فرايندی ،نگرش  QEDو يا
نگرش نگاشت فناوری و همچنین شناسايی اجزاء ،کاربردها و زير سیستمهای تشکیل دهنده فناوریهای زمینگرمايی در بخش
پمپهای حرارتی ،نیاز به ترسیم درخت فناوری میباشد .در همین راستا با همکاری و مشاوره خبرگان اين صنعت درختهای
فناوری مورد نظر تهیه و در جلسه  1393/9/24کمیته راهبری ارائه شد و مورد تأيید قرار گرفت.
اين درخت در مرحله اول همانطور که در شکل ( )5-1نشان داده شده است ،برحسب نوع سیستمها به دو بخش سیستم-
های باز و سیستمهای بسته تقسیم شده است .سیستمهای بسته خود به سه بخش سیستمهای بسته افقی ،سیستمهای بسته
عمودی و سیستمهای بسته درياچهای تقسیم شدهاند .در مرحله بعد بر اساس زنجیره ارزش و فرايند راهاندازی ،درخت فناوری
هر کدام از سیستمها به سه بخش طراحی ،تجهیزات و نصب و اجرا تقسیم شده است.

شکل ( -)5-1درخت فناوری پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکلهای ( )5-2تا ( )5-6درختهای فناوری مربوط به سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمايی را نشان میدهند.
همانطور که در اين شکلها نشان داده ،طراحی کويل زمینی و تستهای مربوط به سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمین-
گرمايی تقسیمبندی شده است ،بخش فناوریهای مربوط به تجهیزات سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمايی به 4
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بخش سیستم کويل زمینی ،پمپ حرارتی ،سیستم توزيع بار سرمايشی /گرمايشی و تجهیزات سیستمهای توسعه يافته تقسیم-
بندی شدهاند .از آنجا که بخش پمپ حرارتی و سیستم توزيع بار سرمايشی /گرمايشی در همه سیستمها مشابه است ،با حروف
 Aو  Bمشخص شده اند و در شکلهای ( )5-5و ( )5-6درخت فناوری اين دو بخش ارائه شده است .در ادامه هر جا که اين
حروف مشاهده شده است ،در واقع درخت فناوری آنها ،موارد میباشد ،که در شکلهای ( )5-5و ( )5-6نشان داده شده است.

شکل ( -)5-2درخت فناوری بخش طراحی سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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شکل ( -)5-3درخت فناوری بخش تجهیزات سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)5-4درخت فناوری بخش نصب و اجرا سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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شکل ( -)5-5درخت فناوری تجهیزات پمپ حرارتی سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)5-6درخت فناوری سیستم توزیع بار سرمایشی/گرمایشی سیستمهای باز پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکلهای ( )5-7تا ( ،)5-9درخت فناوری مربوط به سیستمهای بستهافقی پمپهای حرارتی زمینگرمايی را نشان میدهد.
تفاوت اين درختهای فناوری با درختهای فناوری مربوط به سیستمهای باز نوع تستها و همچنین قرار گرفتن سیال کاری
در بخش فناوریهای مربوط به تجهیزات کويل زمینی میباشد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش پمپهاي حرارتي زمين گرمايي

55
ويرايش اول ،دي 1393

شکل ( -)5-7درخت فناوری بخش طراحی سیستمهای بسته افقی پمپ های حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)5-8درخت فناوری بخش تجهیزات سیستمهای بسته افقی پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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شکل ( -)5-9درخت فناوری بخش نصب و اجرا سیستمهای بسته افقی پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکلهای ( )5-10تا ( ،)5-12درخت فناوری مربوط به سیستمهای بستهعمودی پمپهای حرارتی زمینگرمايی را نشان می-
دهد .تفاوت اين درختهای فناوری با درختهای فناوری مربوط به سیستمهای باز نوع تستها و همچنین قرار گرفتن سیال
کاری و گروت در بخش فناوریهای مربوط به تجهیزات کويل زمینی میباشد .الزم به ذکر است ،تستهای مربوط به سیستم-
های بسته عمودی دارای اهمیت بااليی میباشد.

شکل ( -)5-10درخت فناوری بخش طراحی سیستمهای بسته عمودی پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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شکل ( -)5-11درخت فناوری بخش تجهیزات سیستمهای بسته عمودی پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)5-12درخت فناوری بخش نصب و اجرا سیستمهای بسته عمودی پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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شکلهای ( )5-13تا ( ،)5-15درخت فناوری مربوط به سیستمهای بستهدرياچهای پمپهای حرارتی زمینگرمايی را نشان می-
دهد .تفاوت اين درختهای فناوری با درختهای فناوری مربوط به سیستمهای باز نوع تستها میباشد .فناوریهای مربوط به
تجهیزات کويل زمینی در اين سیستمها شامل لوله و اتصاالت ،سیال کاری و پمپ میباشد.

شکل ( -)5-13درخت فناوری بخش طراحی سیستمهای بسته دریاچهای پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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شکل ( -)5-14درخت فناوری بخش تجهیزات سیستمهای بسته دریاچهای پمپهای حرارتی زمینگرمایی

شکل ( -)5-15درخت فناوری بخش نصب و اجرا سیستمهای بسته دریاچهای پمپهای حرارتی زمینگرمایی
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-1مقدمه
مطالعات مهندسي مخزن منابع زمينگرمايي هيدروترمال از صنعت نفت و گاز اقتباس شده است .در واقع ،از اواخر دهه  60ميالدي،
نياز به اين دانش در صنعت رو به رشد انرژي زمينگرمايي به شدت احساس ميشد و همين موضوع سبب گسترش روزافزون دانش
مهندسي مخازن هيدروترمال گرديد .در ابتدا اين دانش بر روي موارد زير متمركز بود:
مشخص كردن محل حفر چاهها
اندازه گيري مشخصات چاهها
تفسير دادههاي بدست آمده از چاهها
مشخص كردن نحوه توليد سيال از مخزن
پيش بيني رفتار مخزن نسبت به توليد سيال از آن
در حقيقت ،هدف نهايي از مطالعات مهندسي مخزن ،تعيين بهينه ترين شرايط توليد سيال از مخزن به نحوي است كه بتوان حداكثر
توان حرارتي مخزن را تحت شرايط مناسب اقتصادي مورد بهره برداري قرار داد .مهمترين فعاليت يك مهندس مخزن ،پيش بيني
رفتار چاه/مخزن در دست بررسي ميباشد .براي اين منظور ،مهمترين سؤاالت قابل طرح عبارت هستند از:
كدام برنامه ،مناسب ترين برنامه توسعه مخزن در دست مطالعه است؟چه تعداد چاه در منطقه بايد حفر شود تا اهداف مناسب ترين برنامه توسعه مخزن محقق شود؟ الگوي حفر چاهها چگونه بايدباشد؟
مقدار توليد سيال چاهها چقدر بايد باشد؟چه مقدار از حرارت مخزن قابل برداشت است؟-نحوه تغيير حرارت در مخزن بر اثر بهره برداري از آن چگونه خواهد بود؟
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به منظور يافتن پاسخ براي سؤاالت فوق ،مهندس مخزن بايد با دقت زياد ،از ابتداي توليد سيال ،شرايط مخزن را به دقت مورد
بررسي قرار دهد .وي اين فرصت را در اختيار دارد تا نتايج بررسيهاي خود را مداوماً تغيير داده و آنها را با اضافه نمودن دادههاي
جديد بهتر تفسير نمايد .پس از انجام مطالعات مهندسي مخزن ،معموالً به منظور درك بهتر شرايط مخزن ،نتايج بدست آمده در
قالب مدلهاي سه بعدي ترسيم ميگردد.
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-2اهمیت انرژی زمینگرمایی
زميني كه زير پاي ما قرار دارد ،منبع بسيار عظيم انرژي است .انرژي زمينگرمايي از انرژي خورشيدي كه در طول هزاران سال در
داخل زمين ذخيره شده و همچنين فروپاشي عناصر راديواكتيو در عمق زمين نشأت گرفته است.اين انرژي كه به صورت حرارت از
اعماق زمين به سطح هدايت ميشود در صورت توسعه فنآوري استخراج آن ،به تنهايي قادر خواهد بود كليه نيازهاي انرژي امروز
وآينده بشر را تأمين كند .انرژي زمينگرمايي در واقع گرماي موجود در عمق زمين است و درجه حرارت زمين با رفتن به عمق آن
افزايش مييابد .البته ميان افزايش درجه حرارت و افزايش عمق زمين يك رابطه خطي وجود ندارد .نظر به اينکه حرارت هميشه از
سمت ناحيه گرمتر به ناحيه سردتر انتقال پيدا ميكند ،حرارت و گرماي درون زمين به نواحي نزديك به سطح حركت ميكند .تقريباً
تواني معادل با  42ميليون مگاوات حرارتي به طور پيوسته از كل سطح كره زمين قابل استحصال است كه اين مقدار انرژي ،به طور
پيوسته به فضاي سردي كه زمين را در بر گرفته است منتقل ميشود.
به طور ميانگين ،حرارتي كه از اعماق زمين به بيرون و محيط آزادي كه زمين را در برگرفته آزاد ميشود ،معادل با  0/06وات به
ازاي هر متر مربع ميباشد كه اين رقم معادل با يك پانصدم ميزان حرارتي است كه در همين مقياس از خورشيد به زمين ميرسد.
طبق محاسبات ،مشخص شده است كه انرژي حرارتي ذخيره شده در  11كيلومتر فوقاني پوسته زمين معادل پنجاه هزار برابر كل
انرژي به دست آمده از منابع نفت وگاز شناخته شده امروز جهان است .پس اين منبع عظيم انرژي ميتواند در آينده جايگزين قابل
اعتمادي براي انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي باشد .البته بديهي است كه بهره برداري گسترده ازذخاير زمينگرمايي ،مستلزم
توسعه بيشتر در زمينه تکنيكهاي اكتشاف و استخراج آن است.
ميزان استفاده از انرژي زمينگرمايي در جهان درحال افزايش است و از نظر كميت مصرفي در ميان انواع پنجگانه انرژيهاي
تجديدپذير بعد از انرژي برق آبي ،زيست توده وانرژي بادي در رتبه چهارم قرار گرفته و انرژي خورشيدي در رتبه بعدي قرار دارد.
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-3تاریخچه انرژی زمینگرمایی
وجود كوههاي آتشفشان يقيناً بايد نياكان ما را از اين حقيقت آگاه ساخته باشد كه بخشهاي خاصي از اعماق زمين داغ ميباشد .با
اين حال ،تا يك دوره زماني بين قرنهاي شانزدهم وهفدهم ،يعني زماني كه اولين معادن تا عمق چند صد متري سطح زمين حفر
گرديده و بشر بر اساس ادراكات فيزيکي ساده استنباط نمود كه دماي زمين با عمق افزايش مييابد ،اطالع چنداني دراين زمينه
وجود نداشت.
شايد نخستين اندازه گيريها به وسيله دماسنج در سال  1740و در معدني نزديك  Belfortدر كشور فرانسه انجام پذيرفت .در سال
 1870از روشهاي علمي پيشرفتهاي جهت مطالعه نوع رفتار حرارتي زمين استفاده ميشد ،اما با ورود به قرن بيستم وكشف نقشي
كه حرارت راديوژنيك (حرارت ناشي از زوال مواد راديو اكتيو) ايفا ميكند ،پرده از راز پديدههايي همچون موازنه حرارتي و تاريخچه
حرارتي زمين برداشته شد.
در واقع ،تمامي مدلهاي پيشرفته حرارتي زمين براساس حرارت توليد شده در اثر زوال ايزوتوتوپهاي راديواكتيو اورانيوم ،توريم و
پتاسيم كه با عمر طوالني در اعماق زمين يافت ميشود ،پايه ريزي شده اند.
در دهه  1980ميالدي دريافته شد هيچ موازنهاي بين حرارت توليدي ناشي از زوال مواد راديواكتيو در اعماق زمين وحرارت منتشر
شده از سطح آن به محيط اطراف برقرار نيست وسياره زمين به آهستگي در حال سرد شدن است.
در اوايل قرن نوزدهم ،استخراج سياالت ژئوترمال با هدف بهرهبرداري از پتانسيل انرژي حرارتي آنها صورت ميپذيرفت .در آن
زمان،يك كارخانه شيميايي در كشور ايتاليا در ناحيهاي كه هم اكنون الردرلو ناميده ميشود ،راهاندازي گرديد تا از آبهاي داغي كه
به طور طبيعي يا از طريق چاههاي كم عمقي كه مخصوصاً براي اين كار حفر ميشدند ،به بيرون جريان ميافتند ،اسيد بوريك توليد
كند ،شکل (.)3-1
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شكل ( -)3-1نمایی از نیروگاه الردللو ،نخستین نیروگاه زمینگرمایی در جهان

در سال  1827استخراج بخارات طبيعي آب با هدف بهره برداري از انرژي مکانيکي آن آغاز شد .از بخار آب زمينگرمايي براي باال
بردن مايعات در باالبرهاي گازي قديمي و همچنين بعدها در پمپهاي رفت وبرگشتي وگريز از مركز وجرثقيلهايي كه به نوعي با
عمليات حفاري در ارتباط بوده يا در صنايع محلي توليد اسيد بوريك كاربرد داشتند ،استفاده ميشد.
نخستين تالشها براي توليد برق از بخارآب زمينگرمايي در سال  1904ميالدي در ناحيه الردرلو انجام پذيرفت .موفقيت اين
آزمايش ،ارزش صنعتي انرژي زمينگرمايي را به خوبي نشان داد و اين آغازي بود بر بهره برداري خاصي كه قرار بود بعدها به طور
قابل توجهي توسعه داده شود.
سيستم نمونهاي كه در كشور ايتاليا راهاندازي شد ،به سرعت توسط چند كشور ديگر الگوبرداري شد .نخستين چاههاي زمينگرمايي
در سال 1919در  Beppuژاپن ودر سال  1921در  The Geysersكاليفرنيا (آمريکا) حفر شدند كه البته در آن زمان با موفقيت
چنداني همراه نبودند .در سال  1928كشور ايسلند ،كار استخراج سياالت زمينگرمايي (به ويژه آب داغ) را براي تأمين نياز حرارتي
منازل آغاز نمود .در همان زمان در ناحيه الردرلو با به جريان انداختن بخار آب كيفيت-پايين در مبدلهاي حرارتي ،نياز حرارتي
منازل روستايي و آب داغ مصرفي آنها تأمين ميگرديد.
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-3-1دیدگاههای اقتصادی در ارزیابی پروژههای زمینگرمایی
هزينه بهرهبرداري از منـابع انرژي زمينگرمايي به ميزان زيـادي به توان توليدي چاههاي حفر شده بستگي دارد .به طور كلي توان
توليدي هر چاه از حدود  2تا  30مگاوات الکتريکي متغير است .همچنين هزينه حفاري چاهها و تعداد چاههايي كه به هر علت
ناموفق و غيرتوليدي ميباشند در هزينههاي سرمايهگذاري تأثير به سزايي دارد .از جمله عوامل ديگر به نوع سيستمها ،شرايط و
مشخصات ميدان زمينگرمايي ميتوان اشاره كرد .به طور مثال هزينه حفر يك چاه زمينگرمايي واقع در شهر پاريس تا يك ميليون
دالر ميرسد در حالي كه در ميدانهاي زمينگرمايي ايسلند و ايتاليا كه سيستمهاي درجه حرارت باال هستند اين ميزان در حدود
چند صد هزار دالر ميباشد.
بديهي است به دليل وجود پارامترهاي متعدد و تغييرات گسترده هر يك از پارامترهاي مذكور بسته به شرايط محلي و نوع سيستم-
هاي زمينگرمايي ،تعيين يك مقدار ثابت و مشخص به عنوان هزينه توسعه و بهرهبرداري از انرژي زمينگرمايي غيرممکن است .در
واقع هر پروژه زمينگرمايي داراي هزينه سرمايهگذاري خاص خود براي توسعه و بهرهبرداري است.
-3-2مزایای استفاده از انرژی زمینگرمایی
 تميز بودن :در اين روش همانند نيروگاه بادي وخورشيدي ،نيازي به سوخت نيست ،بنابراين سوختهاي فسيلي حفظ مي-
شوند و هيچگونه آلودگي وارد هوا نميشود.
 بدون مشکل بودن براي منطقه :فضاي كمتري براي احداث نيروگاه نياز دارد و عوارضي چون ايجاد تونل ،چالههاي روباز،
كپههاي آشغال و يا نشت نفت و روغن را به دنبال ندارد.
 قابل اطمينان بودن (پدافند غير عامل) :نيروگاههاي زمينگرمايي ميتوانند در تمام طول سال فعال باشند و به دليل قرار
گرفتن روي منبع سوخت ،مشکالت مربوط به قطع نيروي محركه در نتيجه بدي هوا ،بالياي طبيعي و يا تنشهاي
سياسي را ندارد.
 تجديد پذيري و دائمي بودن

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در اكتشاف منابع -مهندسي مخزن

7
ويرايش اول ،آذر 1393

 صرفه جويي ارزي :هزينهاي براي واردات سوخت از كشور خارج نميشود و نگرانيهاي ناشي از افزايش هزينه سوخت
وجود نخواهد داشت.
 ايجاد تنوع در سبد انرژي كشور
 توسعه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي مناطق محروم
 كمك به رشد كشورهاي در حال توسعه :نصب آن در مکانهاي دور افتاده ميتواند ،استاندارد و كيفيت زندگي را با آوردن
نيروي برق باال ببرد.
با توجه به فوايدي كه برشمرديم ،انرژي زمينگرمايي در كشورهاي مختلف دنيا به شدت در حال رشد است و آمارهاي ذكر شده
مؤيد اين مطلب است.
 -3-3مقایسه انرژی زمینگرمایی با انرژی حاصل از سوختهای فسیلی
امروزه توليد انرژى به كمك منابع سوختهاى فسيلى يا نيروگاههاى هستهاى با آلودگى قابل مالحظه محيط زيست توأم است و
تحقيقات دانشمندان براى رفع اين آلودگيها همچنان ادامه دارد .خوشبختانه انرژى زمينگرمايى عالوه بر تجديدپذير بودن ،در
مقايسه با ساير منابع توليد انرژى ،آاليندگى كمترى داشته و جزء منابع پاك انرژى به شمار مىرود .البته اين به آن معنا نيست كه
انرژى زمينگرمايى كامالً فاقد آلودگى است ولى ميزان آاليندگى آن نسبت به نيروگاههاى فسيلى و يا هستهاى به حدى اندك است
كه مىتوان با هزينه نسبتاً كمى آن را به حداقل ممکن رساند .شايان ذكر است كه برخى از نيروگاهها و طرحهاى بهره برداى از اين
انرژى ،كامالً فاقد آلودگى است .از سوى ديگر ميزان آلودگى تأسيسات مزبور ،ارتباط مستقيمى با درجه حرارت منبع زمينگرمايى
دارد ،به اين ترتيب كه منابع حرارت باال نسبت به انواع حرارت پايين ،آلودگى بيشترى توليد مىكنند و همچنين طرحهاى كاربرد
مستقيم نيز كمتر از نيروگاههاى زمينگرمايى محيط زيست را آلوده مىكنند .البته مزاياى اين انرژى صرفاً مالحظات زيست محيطى
نبوده و شامل موارد ديگرى نيز مىشود.
مزاياى انرژى زمينگرمايى را مى توان به دو دسته كلى مزاياى زيست محيطى و كاربردى تقسيم بندى كرد .يکى از داليل مهمى
كه سبب گسترش روز افزون استفاده از انرژى زمينگرمايى در سراسر جهان شده مزاياى زيست محيطى اين انرژى است .به اين
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ترتيب كه از يك سو نيروگاهها وطرحهاى كاربرد مستقيم انرژى زمينگرمايى آلودگى بسيار كمى توليد مىكنند و از سوى ديگر با
صرفه جويى در مصرف سوختهاى فسيلى ،كمك شايان توجهى به پاكيزگى محيط زيست مىشود .مهمترين مزاياى زيست
محيطى كاربرد انرژى زمينگرمايى عبارتند از عدم آلودگى هوا و منابع آب زيرزمينى و عدم نياز به زمين وسيع.
امروزه موضوع كيفيت هوا يکى از مباحث مهم در حفاظت محيط زيست است .نيروگاههاي سوخت فسيلي از جمله كانونهاى مهم
آالينده هواست كه هر ساله با توليد حجم زيادى از گازهاى گلخانهاى و ساير تركيبات زيانآور موجبات تخريب محيط زيست را
فراهم مىآورند .خوشبختانه نيروگاههاى زمينگرمايى به دليل توليد بسيار كم گازهاى مضر جزء پاكيزهترين انواع نيروگاههاى مولد
برق به شمار مىروند .البته ميزان آاليندگى اين دسته از نيروگاهها بر حسب نوع سيکل توليد برق به كار رفته ،متفاوت است .ميزان
توليد گازهايى چون  NH4,SO2,CO2در نيروگاههاى زمينگرمايى درصد بسيار كمى از ميزان توليد اين گازها در نيروگاههاى
فسيلى است .گاز دى اكسيد كربن ( )CO2از جمله مهمترين گازهاى گلخانهاى است كه جزء گازهاى آالينده به شمار نمىرود ولى
باعث افزايش درجه حرارت كره زمين مىشود .ميزان گازهاى گلخانهاى توليد شده در نيروگاههاى زمينگرمايى نسبت به ساير
نيروگاهها به حدى كم است كه اگر يك كيلووات ساعت برق توليدى از نيروگاههاى فسيلى را با يك كيلووات ساعت برق توليدى از
نيروگاه زمينگرمايى جايگزين كنيم ،ميزان گازهاى گلخانهاى توليد شده در حدود  95درصد كاهش خواهد يافت .مقدار گازCO2.

توليد شده در نيروگاههاي زمينگرمايي به ترتيب معادل  15درصد نيروگاههاي فسيلي گاز سوز 10،درصد نيروگاه با سوختهاي نفتي
و  8درصد نيروگاههاي زغال سنگ سوز است.

-4تعریف مهندسی مخازن
مهندسي مخازن زمينگرمايي يکي از علوم وابسته به انرژي زمينگرمايي ميباشد .اغلب مهندسين مخازن كه در بخش علوم زمين-
گرمايي كار ميكنند معتقد هستند كه دنياي مهندسي مخازن زمينگرمايي بيش از اينکه علم باشد ،يك هنر است .اما هنري است
اكه ماهيتش را سنگ و آب و گرما تشکيل داده است .بايد توجه داشت كه كساني كه صرفاً به دانش اكتسابي خود براي مهندسي
مخازن تکيه ميكنند در اين راه موفق نخواهند شد ،عالقه قلبي به اين كار شرط مهم موفقيت يك مهندس مخزن است.
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برخي افراد بر اين باورند كه مهن دسي مخزن علم جديد و نوپايي بوده و هنوز به مرحله بلوغ خود نرسيده است .در حالي كه اينگونه
نيست .پروسه فيزيکي نفوذ سيال در محيط متخلخل ( )Porous mediaبه اندازه كافي در معادالت اختالف جزئي سهمي شکل
( )Partial differential equationsتوضيح داده شده است .معادالت انتقال حرارت با دقت بسيار باال و روشهاي تحليل آنها بر
پايه علوم بنيان نهاده شده فوريه ( )Joseph Fouruerميباشند .اين معادالت توسط تي اس ( )Thies , 1935و جاكوب ( Jacob,

 )1946با مخازني كه داراي آب سرد ميباشند يا در حال سرد شدن هستند تطبيق داده شده و توسعه يافتهاند .هرچند در ابتدا در
مباحث مهندسي مخازن نفت و سپس در مباحث مهندسي مخازن زمينگرمايي وارد شدهاند.
اولين مقاله و اثر علمي كه در زمينه مهندسي مخازن زمينگرمايي نوشته شده است ،به مباحث تخمين انرژي درجاي مخزن اشاره
دارد ،در واقع طبيعت اين كار نيز چنين است ،كه اولين قدم در مهندسي مخازن زمينگرمايي آگاهي داشتن از اندازه مخزن و انرژي
نهفته در آن است .البته اخيراً گرايشهاي مهندسين به سمت ظرفيت چاهها و قدرت توليدي آنها نيز به عنوان اولين قدمهاي
اكتشاف ،انعطاف پيدا كرده است.
بهترين سناريو در حال حاضر كدام است؟ اگر قدرت توليد مخزن يا چاه پايين آيد چه خواهد شد؟ آيا چاههاي موجود پاسخگوي
ظرفيت درخواستي براي سالهاي آينده است؟ دقيقاً چند سال چاهها ميتوانند توليد مورد درخواست را داشته باشد؟ يك سال؟ دو
سال؟ پنج سال و يا ده سال؟ اينها از جمله سئواالتي هستند كه پاسخ دقيق به آنها جزء چالشهاي اصلي مهندسين مخازن ميباشد.
بنابراين پاسخ دادن به اين قبيل سئوالت ،با دقت باال ،تنها از راه حفر چند چاه و دادهبرداري منظم و با برنامه ،امکان پذير خواهد
شد.
اگر بخواهيد نقش اصلي مهندس مخزن را در يك جمله خالصه كنيد بايد بگوييد كه مهندس مخزن نگهبان و محافظ مخزن است،
بدين معني كه تمامي ورود و خروجها به مخزن ،تمامي تغييرات آن كه باعث ميشود حالت پايدار آن به هم بخورد ،يا آخرين مدل
را تغيير دهد بايستي تحت نظارت مهندس مخزن صورت پذيرد .بدين ترتيب كارشناس مربوطه همواره بر اساس تغييرات صورت
گرفته در مخزن مدل ميدان را به روز ميكند و با ورود اطالعات جديد به سيستم ،مدل تکميلتر شده ،و به واقعيت خود مخزن و
رفتارهاي آينده نزديكتر ميشود .با توسعه مدل سه بعدي مخزن زماني فرا خواهد رسيد كه تمامي پيشبينيها دقيق خواهند بود و

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در اكتشاف منابع -مهندسي مخزن

10
ويرايش اول ،آذر 1393

با كمترين خطا ،گزارش داده خواهند شد .در اين زمان است كه ميتوان آينده مخزن زمينگرمايي را با دقت بسيار باال پيشبيني
كرد .در نتيجه كميت و كيفيت دادههاي ميداني براي شبيهسازي و مدل كردن مخزن زمينگرمايي از اهميت به سزايي برخوردار
است .چرا كه هر چقدر داده زيادتر باشند و هر چقدر كيفيت دادهها مطلوبتر باشد ،تخمين آينده ،دقيقتر بوده و تصميم گيريها را
براي هرگونه فعاليت ميداني آسانتر ميكند.
-4-1شرایط وجود مخازن زمینگرمایی
در زير به چهار شرط اصلي كه منابع زمين گرمايي را قابل بهره برداري ميكند اشاره ميكنيم :
 يك منبع حرارتي ،جسم ماگمايي و يا سنگ داغ خشك وافع در اعماق زمين .
 سيالي كه در مخزن به عنوان حامل حرارت ايفاي نقش كند.
 بستري تراوا ،كه قابليت هدايت سيال حامل را در هنگام توليد ،به درون چاه داشته باشد.
 پوش سنگ ( تله ) ،كه سيال حامل انتقال گرما را ،در مخزن محبوس كند.
منابع وسيستمهاي گرمايي با توجه به تفاوت دمائيشان به سه گروه زير تقسيم بندي شدهاند :
 سيستمهاي آنتالپي پائين º30 c – º20 c ،
 سيستمهاي دما باالº120 c > ،
 سيستمهاي سنگ داغ خشك ،منابع مصنوعي كه براي توليد مايع پر حرارت به يك چرخه خارجي نياز دارند.
سيستمهاي با آنتالپي پائين معموالً براي استفادههاي مستقيم مناسب ميباشند و در واقع اين قبيل سياالت به شکل مايع در
مخزن وجود دارند .بهره برداري از منابعي كه داراي دماي باالتري هستند ،اغلب براي توليد الکتريسيته مناسب ميباشند .و
ممکن است تمام سياالت اين مخازن مايع ،دو فازي و يا بخار باشد.
مخازن مصنوعي ،سيستمهاي سنگ داغ خشك ،هنوزدر مرحله نمايش واثبات هستند اما وارد شدن به همين مرحله نيز روشي
دشوار براي استخراج حرارت از سنگ داغ محسوب ميشود.
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محل منطقههاي زمينگرمايي بر روي پوسته زمين توسط زمين ساختارهاي جهاني ارائه شده است .بيشتر اين شش كمربند
اصلي زمينگرمايي مطابق با اين فرضيه وجود دارند .در اين منطقهها پتانسيل پايه منابع زمينگرمايي بيش از  4110 24ژول
تخمين زده شده است.

شكل ( -)4-1كمربندهای اصلی ذخایر انرژی زمینگرمایی در جهان

در شكل ( -)1-4كمربندهاي اصلي زمين گرمايي در جهان نشان داده شده است.
 ) 1كمربند اقيانوسي

 ) 2كمربند آتالنتيك مياني

 ) 4كمربند آفريقاي شرقي

 ) 3كمربند هيماليا-آلپ

 ) 5كمربند آسياي مركزي

 ) 6كمربند اقيانوسي
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-5اهمیت دادههای مخزن
امروزه بيش از  60مخزن زمينگرمايي توليدي در بيش از  25كشور جهان شناسايي شده است و از پتانسيل موجود در اين مخازن
براي توليد برق و نيز استفادههاي مستقيم بهره ميگيرند .بعضي از مخازن كشف شده به بلوغ و تکامل كامل رسيدهاند اما برخي
ديگر در حال حاضر قابل بهرهبرداري نبوده و براي توسعه نيازمند برنامه ريزي دقيقي ميباشند تا در آينده بتوان از آنها بهرهبرداري
نمود .در طي تمام اين سال ها جنبه بسيار مهم اين نوع مخازن توسط مهندسين مخزن به اثبات رسيد ،چنانچه تحليلها و آناليزهاي
آنها نشان دهنده تجديدپذيري انرژي اين مخازن ميباشد.
اگر از ميادين بيشتر از ظرفيت شارژ مجددشان توليد شده باشد ،در اين صورت كاهش در مقدار سيال و در نتيجه انرژي خروجي
امري اجتناب ناپذير خواهد بود .بنابراين از وظايف مهندس مخزن است كه شروع مرحله اكتشاف و در نهايت عمر مخزن را ارزيابي
و محاسبه نمايد.
بيش از  45سال است كه مهندسي مخزن نيز به عنوان علم نويني وارد اين عرصه شده است و به كمك اين علم رفته رفته از
خواص  ،پديدهها و رخدادهاي فيزيکي مخازن آگاهي بيشتري به دست ميآوريم.
طبيعت ديناميکي (پويا) مخازن زمينگرمايي ،حتي از نظر حالت طبيعي شان آنها را از انواع مختلف مخازن هيدروكربوري متفاوت
ميسازد .رفتار جرياني و فشارهاي گذرا به وسيله سيستمهاي تخلخل دوگانه و يا با به وسيله شکافها كنترل ميشوند .تركيب
شيميايي سياالت مخازن زمينگرمايي ،مخصوصاً براي سياالت چگال ناپذير CO2 ،مؤلفه اصلي كنترل كننده رفتار فازيست .مقياس
گذاري كه از ملزمات مهم و قابل توجهي است ،به دليل تأثير بر كاهش توان توليدي چاه به خوبي در تسهيالت نيروگاه ،در نتيجه
چندين گونه شيميايي در سياالت داغ زمينگرمايي حل شده است .با اين وجود احساس ميشود در سالهاي آينده  ،دانشمندان
ومتفکرين اين رشته براي دستيابي و درك بيشترخواص سنگها و سياالت (تك فازي يا دو فازي) مخازن زمينگرمايي كارهاي
زيادي ميتوانند انجام دهند .تشريح خوب مخزن به كمك دادههاي زمينشناسي و ژئوفيزيکي موجب ميشود تا تفسير دادهها از
فشارهاي گذرا و  tracer profileنيز به خوبي انجام گردد.
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با پيشرفت فنآوريهاي اطالعاتي و جمعآوري حجم عظيمي از دادههاي ژئوفيزيکي (دو ،سه و چهار بعدي) ،حفاري ،تعمير و
تکميل چاهها ،يافتههاي زمين شناسي و پيشرفتهاي حاصل در تعبير و تفسير اطالعات زمينشناسي ،آمار و اطالعات توليد چاه و
مخزن ،فنآوريهاي نوين در تسهيالت و فرآيندهاي توليد ،بروز پيچيدگيهاي اقتصادي در بازار انرژي ،لزوم به كارگيري مدلهاي
شبيهساز مخزني كامالً محسوس بوده و مطالعات جامع شبيهسازي با هدف بررسي كامل تمامي گزينههاي فني ،اقتصادي گسترش
يافتهاند .به موازات اين مهم نگرشهاي جديدي در خصوص كارهاي تيمي كارشناسي و برقراري ارتباطات بيشتر مطالعات
كارشناسي و تجربيات ميداني مد نظر قرار گرفته است.
روشن است كه بدون به كارگيري ابزار پويا و انعطافپذير مدلهاي شبيهساز ،انجام مطالعات جامع و در نتيجه تعيين و تعريف اهداف
استراتژيك و بلند مدت مديريتي ميسر نميگردد ،زيرا اين مهم نياز به شناخت بيشتر از مخزن ،آگاهي كاملتر از فنآوريهاي روز،
دسترسي كامل به دانسته ها و تجربيات موجود و در نهايت تعريف هدف بر اساس شرايط محيطي و سياسي ويژه دارد .بديهي است
كه بر مبناي تعريف اين اهداف ،لزوم برنامهريزي در فعاليتها مطرح ميگردد .تدوين يك برنامه جامع شامل تعريف دقيق اهداف
دراز مدت توليد و توسعه ،جمعآوري ،تجزيه و تحليل اطالعات ،تکميل مطالعات زمينشناسي بر مبناي نتايج تفسيرهاي متعدد
دادههاي ژئوفيزيکي ،انجام جمعبنديهاي نهائي جهت تعريف و شناخت كامل رفتار مخزن ،تهيه مدلهاي شبيهساز مخزني و تعيين
ميزان انرژي درجا ،ارائه برنامههاي پيشبيني توليد ،تدوين برنامههاي حفاري و تعميرات موردنياز چاهها و تأسيسات در آينده ،آگاهي
يافتن از نيازهاي تسهيالت سطحاالرضي مورد نياز ،انجام مطالعات اقتصادي و بهينهسازي توليد و نهايتاً اخذ مصوبههاي مديريتي
ميگردد كه تنها با استفاده از مدلهايرايانهاي مخزني و بهرهگيري از تجربيات كارشناسان با زمينههاي كاري و تخصصي متفاوت
قابل اجرا خواهد بود.
انگاشتههاي مديريت يك مخزن را ميتوان به عنوان يك پيکره واحد متشکل از ايدهها و عقايد ،اصول و قواعد ،عمليات و تجربيات
دانست كه با تلفيق صحيح اين مجموعه ميتوان به مديريت هوشمند ميدان دست يافت.
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-6ملزومات مهندسی مخازن زمینگرمایی
همانطور كه در شکل ( )6-1ذكر شده است ،فعاليتهاي پروژههاي مدل سازي سه بعدي مخازن زمينگرمايي به طور كلي در چهار
فاز قابل دسته بندي است كه شامل بخشهاي  .1گردآوري دادهها به كمك نرم افزارهاي خاص مهندسي مخزن .2،توصيف و
تعيين خصوصيات مخزن .3 ،شبيه سازي و  .4پيش بيني رفتار آينده مخزن ميباشد.

شكل ( -)6-1درخت فناوري مهندسي مخازن زمينگرمايي

-7جمع آوری اطالعات
در فاز جمع آوري اطالعات ،ابتدا ،كليه اطالعات موجود از مخزن زمينگرمايي جمع آوري گرديد و پس از گردآوري ،دسته بندي و
غربالسازي اطالعات خام ،بانك اطالعاتي مورد نظر ساخته ميشود.
پس از جمع آوري اطالعات ميدان ،فاز توصيف و تعيين خصوصيات مخزني به عنوان بخشي از مطالعه ميدان انجام گرديده كه
شامل مطالعه بخشهاي ژئوفيزيك ،زمينشناسي ،پتروفيزيك و مهندسي مخازن پايه ميباشد.
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در اين فاز ،مطالعات زمينشناسي با تمركز بر اطالعات ژئوفيزيك و زمينشناسي موجود كه شامل مطالعه همزمان ساختمان زمين-
شناسي ،چينهشناسي ،سنگشناسي ،تقسيم بندي مخزن و مطالعه شکافها جهت ساخت مدل استاتيك مخزن ميباشد ،صورت
ميگيرد .بدين منظور ،ابتدا يك مجموعه از نقشههاي هم تراز از سطح باالي مخزن تهيه و شبکهبندي گرديده و پس از ورود به نرم
افزار و تطابق با اطالعات موجود گسلها ،مدل اوليه تهيه ميشود .مدل استاتيك مخزن را ميتوان در نرم افزارهاي Petrel

يا  RMSساخته و مخزن را شبکه بندي كرد.
با توجه به اينکه در بخش مهندسي مخازن پايه با در نظر گرفتن دادههاي موجود ،اطالعات دما و فشار اوليه محاسبه گرديده و
همچنين سطح باالي مخزن از دادههاي آزمايش رشد حرارت ) (heat upو هرزروي گل ) (mud lossتخمين زده شده ،منطقه
جريان اصلي از آناليز دادههاي آب از دست رفته ) (water loss surveyتعيين و خصوصيات سيال مخزن با استفاده از نرم
افزارهايي كه آناليز  PVTانجام ميدهند مدلسازي كرده و نهايتاً خصوصيات فيزيکي از قبيل تراوايي و خصوصيات شکافها با
استفاده از نتايج عملياتهاي چاه آزمايي محاسبه خواهد شد.
بر اساس نتايج حاصل از مطالعات مهندسي مخازن پايه ،گسلها و شکافها كه معموالً نقش اصلي در توليد از مخازن زمينگرمايي
را ايفا ميكنند فاز شبيه سازي و پيشبيني عملکرد مخزن آغاز ميشود .رايجترين نرم افزار جهت انجام مدلسازي ديناميك مخازن
زمينگرمايي  Tough2ميباشد.
در نهايت به منظور پيشبيني رفتار آينده مخزن سناريوهاي مختلفي بررسي شده است كه تعدادي از اين سناريوها معموالً در تمامي
مدلها تعريف ميشود ولي تعدادي ديگر از اين سناريوها نيز بنا به درخواست كارفرما قابل تعريف است.

-8توصیف و تعیین خصوصیات مخزن
برعکس مخازن نفت و گاز كه خود سياالت اين مخازن منبع انرژي ميباشند سيال زمـينگرمـايي در اصـل بـه طـور ذاتـي ارزش
كمتري دارد و در واقع اين سيال به صورت حامل انرژي رفتار ميكند به بياني ديگر ارزش و اهميت مخـزن زمـينگرمـايي زمـاني
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حاصل مي گردد كه انرژي حرارتي اش براي استفاده و توسعه فراهم گردد .با توجه به اين موضوع مسلماً سياالت اين نـوع مخـازن
تنها زماني مفيد و قابل استفاده خواهند بود كه به سطح زمين هدايت شوند.
از آنجا كه وضعيت زمينشناسي منابع زمينگرمايي ،متفاوت است ،ابزار اكتشافي و همچنين روشهاي تحقيقاتي مورد استفاده براي
اكتشاف و تعيين خصوصيات اين منابع ميتواند متفاوت باشد .در اغلب موارد ،روشهاي اكتشاف براي يك ناحيه خاص بر اساس
تمام اطالعات موجود ،توسط گروه زمينشناسان ،ژئوفيزيستها و ژئوشيميستها تهيه شده و براي مديريت اين منابع توسط گروه
مهندسين مخزن نهايي ميشود .بايد توجه كرد كه قبل از انجام هرگونه ارزيابي مفصل الزم است كه نتايج كارهاي تحقيقاتي و
آزمايشات قبلي جمعآوري شوند .الزم به ذكر است در براي بسياري از نواحي ،اطالعات زمينشناسي ،هيدرولوژي ،ژئوشيمي،
ژئوفيزيك ،توپوگرافي و هواشناسي توسط گروههاي ديگر مانند سازمانهاي زمينشناسي و غيره از قبل موجود هستند.

شكل ( -)1-8درخت فناوری مرتبط با توصیف و تعیین خصوصیات مخازن زمینگرمایی

در اين بخش مواردي كه شامل فعاليتهاي انجام شده جهت تعيين خصوصيات مخزني در بخشهاي ژئوشيمي ،ژئوفيزيك ،زمين-
شناسي ،پتروفيزيك و مهندسي مخازن پايه ميباشد توضيح داده خواهد شد ،شکل (.)8-1
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 -8-1نقش مطالعات ژئوشیمی در مهندسی مخازن
آناليز شيميايي سياالت خارج شده از عمق ،توسط چاههاي حفاري شده ،اطالعات با ارزشي را در مورد الگوي جريان سياالت مخزن
فراهم ميكند .ژئوترمومترهاي شيميايي كه به خصوصيات شيميايي سيال و دماي مخزن مربوط هستند ،به طور متداول در ارزيابي
توانايي مخزن براي توليد انرژي زمينگرمايي به كار گرفته ميشوند .در حين توليد ،آزمايش و استفاده از انرژي زمينگرمايي،
ژئوترمومترها ميتوانند با كنترل تغييرات خواص شيميايي سياالت خارج شده از چاهها و مخزن در تشخيص تغييرات دما و سطوح
آب در مخزن موثر باشند .بررسيهاي ژئوشيميايي به نوبه خود در مقايسه با بررسيهاي ژئوفيزيکي و حفاري ارزان نيستند .با اين
حال ،روشهاي ژئوشيمي به طور گستردهاي در تمام مراحل اكتشاف و توسعه نيروگاه زمينگرمايي به كار گرفته ميشوند .اگر
بخواهيم نقش اصلي مطالعات ژئوشيمي را در مطالعات كالن مهندسي مخازن بيان كنيم ،بايستي عنوان كرد كه علم ژئوشيمي در
دستيابي به اطالعات منشاء سيال زمينگرمايي ،تركيب شيميايي سياالت زمينگرمايي و تخمين دماي مخزن توسط ژئوترمومترها
مورد توجه مطالعات مخازن ميباشد.
هر كدام از اين بخشها مباحث مفصلي را شامل ميشوند كه براي مطالعه در اين خصوص بايستي مطالعات ژئوشيمي را از كتب
مرجع جستجو كرد .همچنين براي درك بهتر مسائل بهتر است با دانش زمينشناسي و شيمي آشنا بود.
 -8-2نقش مطالعات ژئوفیزیک در مهندسی مخازن
روش هاي ژئوفيزيکي با تعيين تغييرات جرم حاصل از خروج يا ورود سياالت و تعيين تغييرات در ميزان اشباع و محتواي گاز در حين
مرحله توليد در اكتشاف منابع و سپس در تهيه نقشه توسعه مخزن زمينگرمايي ،نقش اساسي دارد .روشهاي متعدد ژئوفيزيکي
ميتوانند اطالعات با ارزشي براي فهم حركت سياالت مخازن در پاسخ به خروج آنها و تزريق مجدد در حين مرحله اكتشافي
ميدان زمين گرمايي فراهم آورده و بنابراين به مديريت مناسب مخزن در جهت توليد پايدار در مدت زمان طوالني كمك كنند.
بنابراين نتايج ژئوفيزيکي ،در كنار نتايج زمينشناسي ،هيدرولوژي و ژئوشيمي دادههاي ضروري هر برنامه مطالعه مخازن را تشکيل
ميدهند .آنوماليهاي ژئوفيزيکي مرتبط با يك منطقه اكتشافي زمينگرمايي معموالً حاصل اختالف بين خصوصيات فيزيکي سنگ-
ها و سياالت درون آنها يا سياالت نزديك و خارج از مخزن ميباشد .معمولترين خصوصيات فيزيکي كه هدف اكتشافات
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ژئوفيزيکي ميباشند شامل دما ،مقاومت الکتريکي ،چگالي ،تخلخل ،القاء مغناطيسي و سرعت امواج لرزهاي ميباشد .نوع روش به
كار گرفته شده در اكتشاف ژئوفيزيکي يك منطقه زمينگرمايي ،تحت تأثير اطالعات قبلي مانند اطالعات زمينشناسي و زمين-
ساختي ،نوع سيستم زمينگرمايي و ويژگيهاي هيدرولوژيکي منطقه ميباشد.
 -8-2-1آشنایی با روش مگنتوتلوریک و كاربرد آن در مطالعات زمینگرمایی

مگنتوتلوريك يکي از شاخههاي كاربرد الکترو مغناطيس است كه با كمك آن ميتوان با مطالعه مقاومت الکتريکي اليههاي زمين,
ساختار زيرسطحي را به تصوير كشيد .اين روش در مطالعات نفت و گاز ,زمينگرمايي ,معدن و آبهاي زير زميني كاربرد دارد .اين
روش هم اكنون بطور مطالعاتي در شناسايي پوسته زمين و پيشبيني زلزله به كار ميرود.
سنگهاي مختلف ,رسوبات و ساختارهاي زيرزميني طيف وسيعي از مقاومت الکتريکي را دارا هستند .تباين مقاومت الکتريکي در
اليههاي زمين ,كليديترين نکته در استفاده از اين روش است .بازه فركانسي مورد استفاده در مطالعه مگنتوتلوريك از  10000هرتز
تا  10000ثانيه است.
در اين روش مي توان طراحي برداشت اطالعات را به روشهاي دو و سه بعدي انجام داد و به تصويري دو يا سه بعدي از مدل
مقاومتي دست يافت.گرچه اين روش در مطالعات ژئوفيزيکي به عنوان يك روش تکميلي و در كنار ساير روشها به كار گرفته مي-
شود وليکن در مطالعات زمينگرمايي به عنوان روش استاندارد مطالعه مخزن شناخته شده و امروزه به طور فراگير در تمام دنيا از اين
روش در شناسايي مخازن زمينگرمايي استفاده ميكنند.
با توجه به ماهيت هيدروديناميکي مخازن زمينگرمايي ,وجود سيال به عنوان پارامتر اساسي در تغيير مقاومت الکتريکي مخزن
زمين گرمايي و نواحي اطراف بوده و به واسطه وجود تباين الکتريکي بين مخزن و محيط اطراف ،مگنتوتلوريك به خوبي وجود و
محدوده مخزن را به تصوير ميكشد .آنچه در طراحي عمليات و پردازش اطالعات حائز اهميت است ،درك صحيح از محدوده
مطالعه (از منظر سطحي و از منظر عمقي) ميباشد.
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 -8-3نقش مطالعات زمینشناسی در مهندسی مخازن
مطالعات زمينشناسي با تمركز روي اطالعات ژئوفيزيك و زمينشناسي موجود كه شامل مطالعه همزمان ساختمان زمينشناسي،
چينهشناسي ،سنگشناسي ،تقسيم بندي مخزن و مطالعه شکافها جهت ساخت مدل استاتيك مخزن ميباشد ،صورت ميگيرد.
در ابتدا يك مجموعه از نقشههاي هم تراز سطح باالي مخزن تهيه و شبکه بندي ميگردد و سپس ورود به نرم افزار و تطابق با
اطالعات موجود گسلها مدل اوليه تهيه ميشود .سپس خصوصيات مخزن در نرم افزار تعيين شده و مخزن جهت شبيه سازي
شبکه بندي ميگردد .در اغلب موارد و در بسياري از مخازن زمينگرمايي ،گسلها و شکافها نقش اصلي در توليد ايفا ميكنند.
پس از ساخت مدل سه بعدي زمينشناسي حجم كلي مخزن با استفاده از نرم افزارهاي مرتبط تعيين ميگردد .بايد به اين نکته
توجه نمود كه اصوالً در مطالعات زمينشناسي به علت ضعف و كمبود دادههاي پايه مهندسي ،عدم قطعيت به عنوان يك عامل
بسيار مهم مطرح ميباشد.
 -8-4مهندسی مخازن پایه /فیزیک مخزن
در بخش مهندسي مخازن پايه با در نظر گرفتن دادههاي موجود ،اطالعات دما و فشار اوليه محاسبه خواهد شد .همچنين سطح
باالي مخزن از دادههاي آزمايشات درون چاهي از قبيل ) (heat-upو هرزروي گل ) (mud lossتخمين زده ميشود ،در اغلب
موارد ميتوان منطقه جريانهاي اصلي را از آناليز دادههاي آب از دست رفته ) (water loss surveyتعيين كرد ،خصوصيات سيال
مخزن با استفاده از نرم افزار شبيه سازي گرديده و خصوصيات فيزيکي از قبيل تراوايي و خصوصيات شکافها با استفاده از تست-
هاي درون چاهي از قبيل  Completion testو  Injectionو  Fall offمحاسبه ميگردد .همچنين جهت دستيابي به نتايج بهتر
توصيه ميگردد تا آناليز مغزههاي معمولي و مخصوص صورت گيرد.
مبحث فيزيك مهندسي مخزن با اندازه گيريهاي خصوصيات فيزيکي مخزن و انجام مطالعات آزمايشگاهي بر روي مواد خروجي
حاصل از چاههاي حفر شده در مخزن زمينگرمايي به بازسازي و تخمين وضعيت مخزن ميپردازد .اندازهگيريهاي خارج از مخزن
معموالً مربوط به ميزان دما ،فشار ،نفوذپذيري و تركيب سيال است .عالوه بر اين نرخ جريان اجزاء مختلف سيال مختلف ،مانند
بخار ،گاز و آب داغ در چاه اندازه گيري ميشود .تحليل فشار گذار به طور فزايندهاي در تعيين عوامل بحراني مانند حجم زهکشي،
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تخلخل ،نفوذپذيري و متوسط فشار سازندي به كار گرفته ميشود .به كارگيري مدلسازي رياضي در حل جريان دو مرحلهاي،
الگوهاي همرفتي و ساير مشکالت مربوط به ديناميك مخزن ،تحت فرضيات ساده شده مشخص ،مفيد هستند.
ويژگيهاي بخار و آب تحت شرايط فيزيکي مختلف كامالً شناخته شده و در جداول مربوط به ويژگيهاي بخار انتشار يافتهاند .اين
خصوصيات و ساير خصوصيات به دست آمده ،مانند تبخير سريع و خشکي ،به طور گستردهاي در اندازهگيريهاي مربوط به چاهها و
خصوصيات مخازن زمينگرمايي مورد استفاده قرار ميگيرند.

 -9وظایف عملیاتی مهندس مخازن پایه
 -9-1بررسی تاریخچه تولید و چاه آزمایی
محاسبه سيال زمينگرمايي درجا ،تهيه نمودارهاي فشار و دما بر حسب زمان و بررسي آنها ،بررسي ارتباط بين اليهها و سازندها،
بررسي تاريخچه توليد ،تجزيه و تحليل آزمايشهاي سرچاهي.

شكل ( -)9-1درخت فناوری مرتبط با مهندسی مخازن پایه در حوزه انرژی زمینگرمایی
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عملياتهاي چاه آزمايي مجموعه عملياتهايي هستند كه طي آن ميتوان در دو بخش درون و برون چاهي اطالعات مهمي از
وضعيت دبي توليدي سياالت مخزن با كاهندههاي مختلف ،فشار و دماي درون و برون چاهي مخزن ،وضعيت تخلخل و تراوايي
سنگ مخزن ،برخي خواص سياالت مخزن را توسط تجهيزات سطحي و درون چاهي بدست آورد .عمليات آزمايش چاه در مراحل
مختلف حفاري و توليد و تکميل انجام ميگيرد و به منظور دستيابي به استراتژيها و برنامه ريزيهاي دراز مدت توسعه ميادين با
لحاظ كردن كليه عوامل به خصوص فاكتورهاي اقتصادي انجام ميشود

شكل ( -)9-2درخت فناوری عملیات چاه آزمایی در حوزه انرژی زمینگرمایی

نكته :مجموعه آزمايشات  Injection test, Falloff test, Heatup testرا  Completion testمينامند.
 -9-1-1اهمیت چاه آزمایی

به محض حفر يك چاه در درون مخزن و آغاز استخراج سيال درون آن ،تغييراتي در پارامترهاي مخزني مانند فشار ،حجم سيال
درون مخزن ،گرانروي سيال و ...ايجاد ميشود .تغيير پارامترهاي مخزن باعث تغيير رفتار مخزن مانند چگونگي فازهاي سيال (مايع
و بخار) درون مخزن و يا چاه ،در نتيجه چگونگي فازهاي سيال استخراج شده ،ميزان دبي و ...ميشود .بنابراين با گذشت زمان و
ادامه برداشت از مخزن ،رفتار مخزن تغيير ميكند .در واقع پارامترهاي مخزن به نوعي تابع زمان هستند .عمليات چاه آزمايي
)(Well Testingتجزيه و تحليل رفتار مخزن و چاه بر اساس زمان است؛ نتايج حاصل از آن ميتواند تأثير زيادي در تشخيص
مقادير واقعي پارامترهاي مخزني داشته باشد.
از اين رو چاه آزمايي يکي از مهمترين ابزارهاي مهندسان براي شناخت مخزن زمينگرمايي محسوب ميشود .به دست آوردن
مقدار واقعي اين تغييرات نقش عمدهاي در ايجاد يك مدل دقيق و به روز از مخزن دارد.
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شكل ( -)9-3نمودار تغییرات فشار مخازن زمینگرمایی در حین بهرهبرداری از آنها

 -9-1-2رایجترین روشهای تست چاههای زمینگرمایی

روشهاي گوناگوني براي تست مخزن و چاههاي زمينگرمايي وجود دارد .اما چند متد اصلي تست چاههاي زمينگرمايي به شرح
زير ميباشد .بايد در طراحي و انتخاب روش انجام تست توجه داشت كه متدهاي تست به هدف اجراي تست وابسته ميباشند ،اگر
چه در بسياري موارد توان فني در دسترس و ميزان تجهيزات نيز در تغيير سناريوي تست تأثير عمدهاي دارد ،شکل (.)9-2
Draw Down Test

در تست افت فشار ،چاه در شرايط پايدار  Staticبه سر ميبرد ،چاه بسته است .در صفر زماني چاه باز شده و شروع به توليد ميكند
براي حصول نتيجه بايد نرخ توليد ثابت باشد .در طول زمان پاسخ چاه (ثابت شدن فشار) تست ادامه دارد .پارامترهاي فشار چاه با
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توجه به مکان ابزار اندازهگيري فشار در واحدهاي زماني منظم برداشت ميشود .شکل ( )9-4به صورت شماتيك روند تست را نشان
ميدهد.

شكل ( -)9-4نمودار بدست آمده از تست افت فشار در یک چاه زمینگرمایی نمونه

پارامترهاي فشار به ازاء واحدهاي زماني برداشت شده و از عمدهترين متدهاي محاسباتي براي محاسبه پارامترهاي مخزن استفاده
ميشود .اگر چه رسيدن به نرخ ثابت توليد براي چاههايي كه در حالت استاتيك هستند كار آسان و قابل دسترسي نيست به خصوص
اگر مدت زمان اندكي از حفر آن گذشته باشد ،اما در اين مدل ثابت بودن نرخ توليد فرض است.
استفاده از اين روش تست در زمانهاي اندك و در شرايط كمبود تجهيزات روش مناسبي است .براي به دست آوردن اعداد مورد نياز
براي آناليز و حصول نتيجه در مورد مرزهاي مخزن ،تست بايد براي مدت بيشتري اجرا شود.
Buildup Test

براي انجام تست سازنده در شرايط ايده آل تغييرات فشار يك چاه در حال توليد (با نرخ ثابت) كه در صفر زماني بسته ميشود
برداشت شده و مورد آناليز قرار ميگيرد .استفاده از اين روش شرايط مناسبتري از لحاظ اجرايي دارد .در چاههايي كه براي مدت
زيادي توليد داشتهاند نگهداشتن نرخ ثابت توليد قابل اجرا است( .نرخ توليد در لحظه صفر ،صفر است وچاه توليد ندارد) .شکل ()5-9
نماي شماتيکي از تست سازنده را نشان ميدهد.
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بدست آوردن نرخ ثابت توليد جز در شرايط ايده آل قبل از بسته شدن چاه امکان پذير نيست ،به خصوص كه براي فرستادن ابزار
اندازه گيري فشار به داخل چاه بايد چاه قبل از تست نيمه بسته شود .نکته قابل توجه ديگر در مورد تست اين است كه درحين انجام
تست سازنده فرآيند توليد مختل ميشود.

شكل ( -)5-9نمودار بدست آمده از تست سازنده ( )Buildupدر یک چاه زمینگرمایی نمونه
تست تزریقی Injection Test

در يك مدل عمومي اجراي تست ،پس از اتمام حفاري تست تزريقي اجرا ميشود .در اين تست تزريق سيال و يا ورودي سيال بايد
بيش از خروج و يا توليد سيال باشد .در يك مدل كلي اجراي تست چاههاي زمينگرمايي ،پس از پايان حفاري تست تزريقي به ازاء
نرخ تزريقهاي متفاوت اجرا ميشود .ميزان سيال انتقالي جهت انجام تست بستگي به شرايط چاه در پذيرش سيال دارد و در واقع
ميزان سيال تزريقي با افزايش قدرت پذيرش چاه افزايش مييابد.
تست تزريقي معموالً بهتر از تست توليد قابل كنترل است .كنترل سيال ورودي و اندازهگيري دقيق آن قبل از ورود با كمك
شيركنترلها و ابزار اوليه قابل برآورد است.
فرآيند آناليز اطالعات در مخازن آب بالنده به مراتب آسانتر است اما در مخازن آب – گاز دو فازي محاسبات بسيار پيچيده خواهد
بود .انجام تست تزريقي در چاههاي تازه حفاري شده ديواره چاه را شسته و چاه را براي فرآيند توليد آماده ميسازد .بررسي فرآيند
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سرد شدن و گرم شدن چاه در خالل تست و پس از آن اطالعات بسيار مهمي در اختيار مديران ميدان و توسعه دهندگان آن قرار
ميدهد .(Heat up Period) .شکل ( )9-6فرايند تست تزريقي را به صورت شماتيك نمايش ميدهد.

شكل ( -)6-9نمودار بدست آمده از تست تزریقی ( )Injectionدر یک چاه زمینگرمایی نمونه
تست افت Falloff Test

سيال درون چاه درحال تزريق است ،فشار داخلي چاه مرتب برداشت شده ،ميزان سيال تزريقي كاهش مييابد و يا صفر ميشود.
فرآيند افت صورت ميگيرد .كاهش ميزان سيال تزريقي از  q1به  q2درحاليکه  q2  q1و يا  q2=0است.
انجام فرآيند تست به صورت كوانتائي و مراحل استاندارد براي پردازش و تکميل محاسبات انجام ميشود .در صورت تفاوت و تناوبي
بود فرآيند تزريق (بدون معيار زماني برداشت شده) محاسبه پيچيده شده و تا حدي غيرقابل تکميل ميگردد .شکل ( )9-7مدل
شماتيکي از تست افت ) (Falloff testرا نشان ميدهد.

شكل ( -)7-9نمودار بدست آمده از تست افت ( )Falloffدر یک چاه زمینگرمایی نمونه
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مونتیتورینگ تغییرات فشار با استفاده از چاههای مختلف Interference Test

در اين روش تست عمليات توليد و يا تزريق در يك چاه انجام ميشود و فشار و تغييرات آن در چاه (چاهها) ديگري برداشت ميشود.
در اين روش تست بررسي تغييرات از طريق چاه ديگر و يا چاههاي ديگر تأثير فاكتورهاي محلي و وابسته به چاه را كم ميكند.
(نظير  (Skinو پاسخ مخزن با دقت بيشتري برداشت ميشود.
نظر به تغييرات اندك فشار و سرعت انتقال آن به چاه شاهد در خالل تزريق و يا توليد چاه مورد تست استفاده از ابزارهاي حساس
فشار براي تست بين دو چاه ضروري است .از سوي ديگر بين زمان صفر و شروع برداشت و يا تزريق در چاه مورد تست با صفر
شروع تغييرات به شرايط اليههاي حد واسط وابسته است كه بعضاً طوالني ميشود .استفاده از اين متد وابسته به نوع تست درحال
اجرا وابسته نيست .براي هر يك از مدلهاي معرفي شده تنها با برداشت اطالعات به طور همزمان از يك چاه شاهد تست بين دو
چاه قابل اجرا است.
 -9-1-3عملیات نمودارگیری

نمودارهاي چاه پيمايي اطالعات ضروري را براي ارزيابي كمي سيال زمينگرمايي و همچنين نوع سنگ و خصوصات سيال درون
سازند در اختيار قرار ميدهد .چاه پيمايي از نقطه نظر تصميمگيري ،بخش مهمي از مراحل حفاري ،تکميل چاه و مطالعات جامع
مخازن محسوب ميگردد .كسب اطالعات دقيق و كامل از نمودارها امري ضروري است .گروه نمودارگيري بر اساس يك برنامه
منظم و هميشگي ،كاميون حامل نمودارگيري را با چاه در يك رديف قرار داده و كابل نمودارگيري را از روي قرقرههاي مخصوص
عبور ميدهند و سپس ابزارهاي نمودارگيري را به آن وصل ميكنند .مهندس عمليات ،درجه بندي الزم را در سطح زمين انجام مي-
دهد و مجموعه نمودارگيري را با سرعتي كه ايمني آنها را تضمين نمايد به ته چاه ميراند .آنگاه درجه بندي ته چاه را مجدداً انجام و
پس از مرتب كردن مقياسهاي ثبت نمودار ،دستگاه را به آهستگي باال ميآورد .يك نمودار چاهپيمايي گرافي است در مقابل عمق
كه پارامترها و يا كميتهاي فيزيکي اندازه گيري شده در يك چاه زمينگرمايي و يا پارامترهاي مشتق شده از آنها را به صورت
منحني عرضه ميكند .پارهاي از اندازه گيريهاي ديگر از قبيل ميزان فشار روي كابل نيز ميتواند به صورت منحني به مجموعه
اضافه گردد .تقريباً تمام نمودارهاي مدرن مجموعهاي از چندين نمودار است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
27

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در اكتشاف منابع -مهندسي مخزن

ويرايش اول ،آذر 1393

چاهي كه براي نمودارگيري آماده ميگردد ممکن است كه داراي خصوصيات زير باشد:
عمق چاه :كه ميتواند از حدود  300تا  5000متر باشد (به استثنائ بعضي از چاههاي عميقتر)
قطر چاه :كه ميتواند بين  5تا  17اينچ متغير باشد .ولي معموالً  9 5/8اينچ ميباشد
انحراف چاه :از حالت قائم كه در خشکي معموالً ازچند درجه تا  50درجه است
درجه حرارت ته چاه :كه ميتواند بين  50تا  450درجه سانتي گراد متغيير باشد.
فشار ته چاه :كه ميتواند بين  100تا  1500بار متغيير باشد شکل (.)9-8

شكل ( -)9-8طرح شماتیک عملیات نمودارگیری در یک چاه زمینگرمایی

 -9-2بررسی مطالعات ژئو فیزیک  /زمین شناسی
بررسي نقشههاي عمقي ،تصحيح سر سازندها ،تبديل سيستمهاي جغرافيايي ،تصحيح عمق حفاري ،تهيه نقشههاي پايه ،بررسي
وضعيت شکستگيها ،تهيه جداول عمق ورودي سر سازندها ،تهيه نقشههاي هم ضخامت براي انواع خواص.
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-9-3ارزیابی پتروفیزیكی:
هموراه ارزيابي سنگهاي مخزني از اهميت ويژهاي در صنعت زمينگرمايي برخوردار بوده است .توانايي روشهاي پتروفيزيکي و
پتروگرافي به عنوان مکمل يکديگر در شناسايي زونهاي مخزني و مطالعه آنها در زمينشناسي مخازن زمينگرمايي داراي اهميت
بسزايي است .اين علم واكنش مجموعه سنگ و سيال موجود در عمقهاي مختلف را در مقابل تحريكهاي فيزيکي و الکتريکي
خارجي بررسي و تجزيه و تحليل ميكند .به عبارت ديگر ارزيابي پتروفيزيکي همان علم تعبير و تفسير اطالعات حاصل از
نمودارهاي چاهپيماييهاي ليتولوژيکي است ،كه يکي از مهمترين فاكتورها در تعيين ويژگيهاي سنگ مخازن زمينگرمايي است.
كاليبراسيون نمودارهاي درون چاهي ،ارزيابي مجدد نمودارها ،تهيه نمودارهاي نشاندهنده خواص ،تعيين حدود برش ،محاسبه
ميانگين تخلل ،اشباع و غيره ،تعيين ناحيهها با فازهاي ترموديناميکي مختلف ،از مهمترين كارهاي اين بخش به شمار ميآيند شکل
(.)9-9

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
29

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در اكتشاف منابع -مهندسي مخزن

ويرايش اول ،آذر 1393

شكل ( -)9-9نمایی از نمودارهای بدست آمده از عملیات نمودارگیری در یک چاه زمینگرمایی

 -9-4خواص سیاالت و سنگ مخزن
براي فهم و پيشبيني رفتار حجمي مخازن زمينگرمايي به صورت تابعي از فشار ،داشتن اطالعات كافي از خواص فيزيکي سياالت
مخزني ضروري است .اين خواص معموالً از نتايج آزمايشهاي نمونههاي حقيقي سياالت مخزن تعيين ميشوند .اگر اين خواص
اندازهگيري شده به صورت نتايج آزمايشگاهي موجود نباشند ،مهندسان مخزن ميتوانند با استفاده از برخي روابط تجربي آنها را
تعيين كنند .لذا ارزيابي تغييرات درجه حرارت و فشار ،تجزيه و تحليل آزمايشات  ،PVTبررسي و تخمين خواص سياالت نسبت به
فشار و درجه حرارت از اهم كارهاي اين بخش ميباشد.
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 -10مطالعه مخازن زمینگرمایی كشور با استفاده از نرمافزارهای شبیه ساز
در اينگونه مطالعات جامع ،بايستي دو قابليت مهم زير توسط شبيه سازان ارائه گردد:
مدلسازي وضعيت اوليه (يا همان مدل استاتيك قبل از بهره برداري) كه در آن نحوه توزيع دما ،فشار و خواص شيميايي
سيال توسط برنامه شبيه ساز طي مقياس زماني متناسب با پديدههاي زمينشناسي توليد ميشود.
پيشبيني شرايط آتي چاهها و مخزن بر اساس سناريوهاي محتمل بهرهبرداري.
اولين قدم براي حل و شبيهسازي يك سيستم ،فهم فيزيك حاكم بر آن ميباشد .با درك كامل پديده فيزيکي و يا مسأله واقعي،
مدل مفهومي آن ايجاد ميگردد .اين مدل شمايي ساده از مسئله واقعي ميباشد .پس از آن با استفاده از اين مدل مفهومي ،مدل
رياضي پديده استخراج ميشود كه عموماً به شکل معادالت ديفرانسيل ميباشد .در نهايت اين معادالت با استفاده از روشهاي
تحليلي و يا عددي حل ميشوند ،شکل (.)10-1

شكل ( -)10-1مراحل اجرایی عملیات شبیه سازی یک سیستم نمونه

شبيه سازي فرآيندهاي زمينگرمايي متضمن حل معادالت غيرخطي و به شدت به هم وابسته بوده كه اين معادالت توصيف كننده
انتقال ماده و انرژي در محيط پيچيده و ناهمگن ميباشند .عالوه بر اين از نکات مهم ديگري كه باعث افزايش پيچيدگي شبيه
سازي رفتار واقعي مخازن زمينگرمايي به نسبت ساير پديدههاي مشابه ميگردد ميتوان به موارد زير اشاره كرد كه همواره بايستي
مورد توجه مهندسان مخازن ساير رشتهها از جمله مهندسان مخازن نفت كه در پروژههاي زمينگرمايي فعاليت ميكنند.
محيط مخازن زمينگرمايي ديناميك ميباشد.
زمينشناسي خاصي در مخازن زمينگرمايي وجود دارد
تکميل چاههاي زمينگرمايي متفاوت است
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مقدار  PHدر نقاط مختلف مخزن ميتواند به شدت متفاوت باشد
فرآيندها در دماهاي باال رخ ميدهند
سيال مخزن از چند فاز و چند جزء تشکيل ميشود
رفتار فازها پيچيده تر است
رفتار فازها با كاهش فشار بخار و حضور گازهاي تراكم ناپذير)چون دي اكسيد كربن( و نمك پيچيدهتر ميشود.
تغيير فاز (تبخير يا چگالش( ميتواند به صورت طبيعي و يا بر اثر تزريق يا برداشت رخ دهد .بر اثر اين تغيير فاز ،مواد معدني
ميتوانند حل شوند يا رسوب نمايند كه اين مسأله بر روي نفوذپذيري و تخلخل محيط متخلخل در محدوده چاه تأثير مي-
گذارد.
مرزهاي مخزن به مانند مخازن هيدروكربوري معموالً بسته نبوده و شبيه ساز بايد بتواند انتقال گرما را از يك يا چند منبع ،يا
از دست دادن گرما را به علت انتقال آن به سازند نفوذناپذير بااليي يا اتمسفر در نظر بگيرد.
خواص شيميايي منحصر بفرد مخازن زمينگرمايي

 -11مدل سازی مخزن
اولين مرحله در مدلسازي مخزن ،آماده سازي  Data Fileاوليه مطابق با مدل استاتيك ساخته شده توسط نرم افزار و همچنين
گزارش شناسايي مخزن ) (Reservoir Characterization Reportميباشد .پس از آغازسازي مدل ،تطابق تاريخچه بر اساس
نتايج حاصل از تست هاي درون چاهي و سر چاهي انجام گرديده و در نهايت مدل توسط پارامترهاي حرارتي و سنگ مخزن تنظيم
ميشود.
 -11-1آغاز سازی
در اين بخش از مطالعه ابتدا به منظور آغاز سازي مدل شبيه ساز ،مدل زمينشناسي مخزن مجدداً در نرم افزارهاي مربوط به اين
كار (مثال  Flogridاز سري نرم افزارهاي موجود در مجموعه  )GEOQUESTشبکه بندي و مخزن در نواحي ميان گسلهاي
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اصلي ريزتر و در ساير نواحي با هدف كاهش زمان اجراء درشتتر شبکه بندي ميگردد .به عنوان مثال در شکل ( )11-1اليههاي
يکي از مخازن زمينگرمايي و همچنين موقعيت گسلهاي اصلي و چاههاي مخزن در مدل استاتيك ساخته شده ،نشان داده شده
است.
در واقع ،مراحل ساخت يك مدل زمين شناسي ايستا ) (Static Geological Modelبه طور خالصه به شرح زير است:
بارگذاري ) (Loadingاطالعات در داخل نرم افرار و كنترل كمي دادهها
ساختن مدل ساختماني )(Structural Modeling

مدلسازي گسلها )(Fault Modelig
ساخت مدل سه بعدي شبکه دانه ريز )(Fine Gird
توزيع پارامترهاي مخزني در مدل دانه ريز (رخساره ،تخلخل ،اشباع آب و تراوائي) )(Petrophysical Modeling

مقياس گرداني ) (Upscalingو ساختن مدل دانه درشت
تهيه خروجي )(Export Data

شكل ( -)11-1نمایی از مدل استاتیک یک مخزن زمینگرمایی نمونه
در اين مدل ،موقعيت گسلها و چاههاي حفر شده در مخزن ،نشان داده شده است.
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.) چرخه كاري تهيه مدل زمينشناسي به طور كامل نشان داده شده است11-2( در شکل
Geological Modeling
Interpreted horizons

Initial Data Base
preparation ●

Well data
Fault data

Interpreted logs

QC ●

3D Seismic
Property data

Geological & Reservoir
Interpretations ●

Regional and local
geological data

Tasks

Fault Model

Data Base
Prepration

Model Data base in
specific Unit and
Projection System

Setup Interpreted
Horizones
Stratigraphic model

Structural
Modeling
Statistical analysis
of data

3D grid, zones
Blocked Wells

Geological trends and
interpretations ●
Geostatistical
analysis of w ell data
●

Petrophysical
modeling
Stochastic and
deterministic
petrophysical model

IGIP estimation

Report &
File of the
Model

Mapping &
Cross Section

 نمایی از مراحل تهیه یک مدل زمینشناسی برای منابع سوختهای فسیلی و انرژی زمینگرمایی-)11-2( شكل

 تطابق تاریخچه و تنظیم مدل-11-2
Heat up, Discharge test,  با استفاده از نتايج تستهاي صورت گرفته در ميدان از قبيل تستهاي،پس از اتمام آغاز سازي

 آناليز حساسيت، بدين منظور. مدل مخزني ساخته شده به شرايط واقعي ميدان نزديك ميگردد،injection test, tracer test
 انجام و درنهايت تطابق مطلوب بين،سنجي بر روي پارامترهاي مختلف ماتريکس و شکاف و همچنين پارامترهاي حرارتي
.اطالعات آزمايش و مدلسازي مخزن بدست ميآيد
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در آناليز حساسيت سنجي انجام شده مقادير مختلفي براي تخلخل و نفوذپذيري ،ماتريکس و شکاف در نظر گرفته ميشود.
همچنين پارامترهايي همچون  Sigmavو ارتفاع بلوكهاي ماتريکس ) (DZ matrixبه نحوي تنظيم ميگردد كه بهترين تطابق
ميان نتايج تست و مدل شبيه سازي شده حاصل گردد.
-11-3مدلسازی
در اين بخش از مطالعه ،مدلسازي هيدروليکي جريان سيال در ستون هر يك از چاههاي مخزن زمينگرمايي و محاسبات مربوط به
فشار و ساير خصوصيات جريان در سرچاه بررسي ميگردد .براي شبيه سازي و آناليز چاههاي مخزن زمينگرمايي در حالت جريان
طبيعي از نرم افزارهايي چون ( Holaو يا  )VFPiميتوان استفاده كرد.
لذا ،پس از ورود اطالعات مورد نياز به نرم افزار مربوط به اين كار ،معـادله مناسب براي هر يك از چاهها ،جهت دستيابي به بهترين
تطابق و نزديكترين دبي و فشار سرچاهي به شرايط واقعي انتخاب ميگردد.

 -12پیش بینی رفتار آینده مخزن
در اين بخش از مطالعه به منظور پيشبيني عملکرد آينده مخزن زمينگرمايي ،سناريوهاي مختلفي براي ميدان تعريف ميگردد.
نتايج حاصل از بررسي سناريوهاي مختلف نشان ميدهد كه در آينده موقعيت ميدان چه خواهد شد و ميتوانيم با رجوع به اين نتايج
و مقايسه سناريوها با يکديگر بهترين شرايط توليد و تزريق را انتخاب نماييم همچنين ميتوان با تعريف سناريوهاي خاصي از نتايج
توسعه مجدد ميدان نيز آگاهي يافت ،شکل (.)12-1
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شكل ( -)12-1طرح شماتیک روند راستی آزمایی مدلهای زمینشناسی و مفهومی یک منبع زمینگرمایی نمونه
 -13بهره برداری از سیستمهای زمینگرمایی پیشرفته )Enhanced Geothermal System (EGS

سيستم  EGSبدون نياز به منابع طبيعي هيدروترمال ،انرژي الکتريسته از انرژي زمينگرمايي توليد ميكند .تا همين اواخر ،بهره
برداري از انرژي سيستمهاي زمينگرمايي كه به طور طبيعي حرارت ،آب و سنگهاي نفوذ پذير را دارا بودند جهت استخراج كافي
بودند .هرچند تاكنون اغلب منابع انرژي زمينگرمايي ،در دسترس در سنگهاي داغ خشك و نفوذ ناپذير است .در واقع تکنولوژي
 EGSتوسط سنگهاي داغ و خشك و به واسطه محيطي كه اين سنگها در آنجا ايجاد كرده اند ،نوعي تحريك هيدروليکي را
ايجاد ميكند.
در اين تکنيك ،زمانيكه درز و شکافها و محيطهاي متخلل به گونهاي باشند كه جريان سيال در آن محيط ضعيف بوده يا حداقل
توجيه اقتصادي نداشته باشد ،با پمپ آب سرد با فشار باال به درون چاهي تزريقي كه قبالً حفر شده است ميتوان شکافهاي موجود
قبلي ولي ضعيف را تحريك كرده و به بياني ديگر شکافهاي مصنوعي ايجاد كرده و نفوذپذيري سنگها را در ناحيه مورد مطالعه
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باال برد .تزريق مداوم فشار سيال را در چاه و شکافها باال برده وشکاف ايجاد شده باعث افزايش نفوذپذيري سيستم ميگردد .نکته
قابل توجه در اينگونه سيستمها اين است كه نفوذ پذيري فوق العاده بااليي نياز نيست بلکه الزمه مهم كار ايجاد يك سيتم چرخشي
دائمي و بدون توقف است .مهندسي اين كار نيز بايستي به نوعي صورت پذيرد تا شکستگيهاي ثانويه ايجاد شده به نوعي حفظ
گردند .به اين فرايند مهندسي برش آبي ( )Hydro Shearingگفته ميشود .مهندسي شکستگيها بسيار شبه به اصول شکست
هيدروليکي شکافهاست كه در صنايع نفت و گاز استفاده ميشود .مهاجرت آب توسط شکافها در سنگ ،جهت دريافت حرارت
سنگها و سپس ،خارج كردن اين حرارت از چاه ديگري است كه به آن چاه توليدي گفته ميشود .سپس اين حرارت خارج شده از
چاه ،بسته به نوع سيال و كيفيت آن براي توليد جريان الکتريسيته در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .پس از استفاده از
انرژي سيال و پس از خنك شدن آن ،مجدد سيال سرد شده را به درون چاه تزريقي ،پمپ كرده و منتظر ميمانيم تا سيال مجدد
گرم شده و در چاه مجاور توليد شود .توجه داشته باشيد كه اين يك سيکل بسته ميباشد.
تکنولوژي  EGSبه مانند انرژي زمينگرمايي معمول (هيدروترمال) و نيز نيروگاههايي كه از سوخت فسيل استفاده مينمايند ،مي-
تواند بار پايه شبکه قرار بگيرد ،چراكه در  24ساعت شبانه روز ميتواند انرژي توليد نمايد .برخالف سيستمهاي هيدروترمال ،به نظر
ميرسد كه تکنولوژي  EGSرا در تمام نقاط جهان استفاده كرد فقط بايد به محاسبات اقتصادي بودن حفاري با توجه به شرايط
منطقه مورد مطالعه توجه داشت.
عمر مفيد چاههاي  EGSبه  20الي  30سال ميرسد و عمق متوسط آنها بين  3الي  5هزار متر ميباشد .سيستمهاي  EGSدر حال
حاضر در كشورهايي چون فرانسه ،انگليس ،استراليا ،ژاپن ،آلمان ،اياالت متحده آمريکا و سوئيس آزمايش شده و توسعه داده شده
است .استراليا صاحب بزرگترين پروژه  EGSبه ظرفيت  25مگاوات در جهان ميباشد (حوضه كوپر واقع در شمال شرقي بخش
جنوبي استراليا) .پيش بيني شده است حوضه كوپر توانايي توليد انرژي  5000الي  10000مگاواتي را دارا باشد.
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 ) در جهانEGS (  مشخصات پروژههای در حال انجام منابع زمینگرمایی پیشرفته-)1-13( جدول
Size

Plant

Depth

(MW)

Type

(km)

France (EU)

1.5

Binary

Germany (EU)

3

Binary

Project

Type

Country

Soultz

R&D

Landau

Commercial

Developer

Status

4.2

ENGINE

Operational

3.3

?

Operational
Operational 2012;

Aardwarmt
e Den Haag

Commercial

Netherlands
(EU)

Municipality, Eneco,
6 MM)MM(

Thermal

2.0

E.On Benelux, IF
Tech

wells tested 2010.
Heating 4,000
homes in central
city.

Desert Peak
Paralana
(Phase 1)
Cooper
Basin

United States

11–50

Binary

Commercial

Australia

7–30

Binary

4.1

Petratherm

Drilling

Commercial

Australia

250–500

Kalina

4.3

Geodynamics

Drilling

Flash

3.5 – 3.8

The

Demonstrati

Geysers

on

Bend,

Demonstrati

Oregon

on

Ogachi

R&D

United
Downs,Red

Commercial

ruth
Eden
Project

DOE, Ormat, Geother

R&D

Commercial

United States

United States

Japan

United
Kingdom
United
Kingdom

(Unkno
wn)

mEx

AltaRock
Energy,NCPA[disambigu
ation needed]

AltaRock

(Unkno

2-3

wn)

Energy, Davenport
Newberry, DOE

(Unkno

1.0 – 1.1

wn)
10 MM

Binary

4.5

3 MM

Binary

3–4

Development

Suspended (Oct
2009(
Permitting (Mar
2010(
CO2 experiments

Geothermal
Engineering Ltd

EGS Energy Ltd.

Fundraising

Fundraising
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 -14عملیات مهندسی مخزن در زمان بهرهبرداری
همواره مهندس مخزن از آغاز عمليات هاي اكتشاف در كنار ديگر اعضاء تيم حضور داشته و نقش اين مهندسي بـا بهـرهبـرداري از
نيروگاههاي زمينگرمايي از اهميت ويژه تري برخوردار ميشود .توجه داشته باشيد كه وظيفه مديريت مخزن كـه در واقـع سـوخت
نيروگاههاي زمينگرمايي است به عهده اين گروه ميباشد.
به منظور انجام ادامه يك مطالعه جامع مخزن ،به دليل تنوع زياد و پايهاي بودن اطالعـات ،بهـرهبـرداري ،گـردآوري ،دسـتهبنـدي
صحيح و آناليز اطالعات بهرهبرداري ،از اهميت قابل توجهي برخوردار ميباشد .به منظـور ارائـه تصـويري روشـن از فعاليـتهـاي
مهندسين مخازن بهرهبردار در ارتباط با انجام يك مطالعه جامع مخازن در يك كار تيمي ،جدول ( )14-1به ارائه سرفصل كلي اين
فعاليتها و ريز فعاليتهاي مورد نياز اختصاص داده شده است.

مهندسی مخزن در زمان بهرهبرداری از مخازن زمین گرمایی

جدول ( -)14-1سرفصلهای كلی عملیات مهندسی مخازن در حین بهره برداری از آنها
تاريخچه حفاري ،تعمير و تکميل

خالصه اطالعات حفاري  /تعمير و تکميل چاه و بررسي مشکالت چاه

تاريخچه توليد و تزريق

آمار توليد و تزريق چاه و فشار جرياني (سر چاهي)

تاريخچه فشار

آزمايشهاي فشار ايستا (در عمق مبنا)  ،آزمايشهاي افت و خيز فشار چاهها

عمليات اسيد كاري

انگيزش چاه با اسيد در انواع مختلف و بررسي نتايج آزمايشهاي بهرهدهي چاه

نمودارنگاري توليد

قبل و بعد از اسيدكاري
تعبير و تفسير نمودارهاي توليدي

نمودارهاي دما

تعيين و ثبت درجه حرارت در حالتهاي جرياني و ايستا با استفاده از بررسي
دادههاي حاصل از آزمايشها ،نمودارهاي پتروفيزيکي و نمودارهاي توليد

ارزيابي عملکرد چاه (ميدان)

تجزيه و تحليل رفتار چاه با توجه به تمامي دادههاي موجود و مقايسه رفتار

ارزيابي عملکرد چاه (ميدان)

چاههاي همجوار از نظر گروهبندي آنها و تهيه گزارشهاي موسوم به پروندهي
بررسي روند كلي تغييرات در ميدان با توجه به عملکرد جمعي چاهها
چاهها

پيش بيني عملکرد سيال در ستون

شماي تکميلي درون چاهي

عمودي چاه
پيش بيني عملکرد سيال در ستون

آزمايش تعيين پروفايل فشار در حالت جرياني
آزمايش تعيين پروفايل درجه حرارت در حالت جرياني
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فشارهاي جرياني
آزمايشهاي ساختار فشار

 -15پرسنل مورد نیاز
 -15-1توانمندیهای الزم برای مسئول تیم مهندسی مخازن
مهندس مخازن زمينگرمايي مسئول برنامه ريزي درازمدت توليد صيانتي از مخازن زمينگرمايي در سطح اختيارات قانوني و كاري
خود است .با توجه به ويژگي خاص و منحصر بفرد برنامه ريزي توليد از مخازن زمينگرمايي ضروري است برنامه ريزيهاي وسيعي
براي تدوين اطالعات مخازن با استفاده بهينه از فن آوريهاي موجود و جديد ،كاربرد شيوههاي مناسب و متنوع ارزيابي و نيز
مطالعاتي و استفاده از تجارب ديگر كشورها خصوصاً در مديرت مخازن بر اساس مراحل توليدي و شرايط خاص هر مخزن ،صورت
پذيرد .انجام اين امور مستلزم هماهنگي با ديگر بخشهاي مهندسي ،جامعنگري ،بازنگري منطقي شيوهها و روزآمدكردن آنها،
تالش براي ارتقاء دانش و كارآمدي كارشناسان ،استفاده صحيح از نرمافزارهاي پيشرفته و تکنولوژي روزآمد و مورد نياز ،تقويت
روحيه كاركرد دسته جمعي و تيمي ،تقويت روحيه تحولگرائي ،برنامهريزي و زمانبندي دقيق مطالعاتي ،گسترش ارتباط با مجامع
علمي ،پژوهشي و كاربردي داخلي و بينالمللي ،حداكثر استفاده از توانمنديهاي موجود درون كشور و ارائه توانمنديهاي عظيم
علمي و مطالعاتي ميباشد.
با توجه به اينکه گروه/دفتر مهندسي مخزن هم در مناطق عملياتي و هم در دفاتر مركزي مشغول به كار خواهند شد ،لذا بايستي به
دو گروه تقسيم شوند ،گروه اول پرسنلي هستند كه بايستي تخصص كافي براي مهندسي و اجراي پروژههايي از قبيل چاه آزمايي و
نمودارگيري (در انواع مختلف) را داشته باشند ،با توجه به اينکه عملياتها در محل چاه زمينگرمايي اجرا خواهد شد و با عنايت به
اين نکته كه در اغلب عملياتهاي چاهآزمايي و برخي عملياتهاي نمودارگيري ،كارشناس مربوطه روزها و بلکه هفتهها درگير
عمليات خواهد بود ،لذا بايستي نحوه حضور و غياب اين گروه از كارشناسان به صورت خاصي غير از ضوابط معمول اداري باشد.
معموالً اين افراد به دو صورت مشغول به كار ميشوند :حالت اول به اين صورت است كه با شخص مربوطه فقط يك پرسنل
عملياتي بوده و به ازاي  24ساعت كاري كه انجام داده است بايستي  24ساعت استراحت نمايد ،كه اين كار معموالً به صورت 14
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روز كار و  14روز استراحت اجرا ميشود .لذا مجري كار بايستي از هر تخصص حداقل  2نفر در اختيار داشته باشد تا در زماني كه
شخص اول در استراحت است شخص ديگر ،جايگزين او گردد .اين حالت معموالً زماني اجرا ميگردد كه عملياتها شبانه روزي
بوده و كار بدون وقفه در حال اجراء است .حالت دوم بدين گونه است كه شخص به صورت اداري استخدام شده ولي به حالت
مأموريتي به منطقه اعزام ميشود .و پس از بازگشت از منطقه مجدد در دفتر حضور دارد.
مهندس شبيهساز سه بعدي مخزن ،با توجه به اينکه مجرب ترين پرسنل تيم مهندسي مخزن است ،معموالً در دفتر مركزي مستقر
بوده و پس از جمعآوري اطالعات و كارهايي كه توسط ديگر اعضاء تيم انجام شده است ،كار شبيه سازي نهايي را انجام ميدهد.
هر چند بايستي بر اساس نوع و حجم پروژه ،آرايش و چيدمان مهندسي گروه را طراحي كرد ولي معموالً يك تيم كامل مهندسي
مخازن زمينگرمايي داراي تخصصهاي ذيل ميباشد ،كه همانطور كه ذكر شد اين افراد يا در دفتر مركزي هستند و يا در منطقه
عملياتي ،ولي بايستي توجه داشت كه اين حالت مطلق نبوده و حسب شرايط قابل تغيير ميباشد ،چرا كه حضور برخي كارشناسان در
تمام مدت اجراي عمليات در منطقه الزم نميباشد و اين گروه از افراد به صورت موردي به منطقه اعزام ميشوند ،مانند كارشناسان
حوزه زمينشناسي ،ژئوفيزيست ،شکل ( .)15-1به اين ترتيب گروه ستادي /دفتري شامل :كارشناس ارشد شبيه سازي ،كارشناس
كامپوتر ،پتروفيزيست ،مهندس مکانيك ،و گروه عملياتي شامل :مهندس مخزن ،كارشناسان نمودارگيري و چاه آزمايي،
پتروفيزيست ،ژئو فيزيست ،ژئوشيميست ،ميباشند .نکته بسيار مهم در بخش جمعآوري و پردازش دادهها اين است كه كارشناس
كامپيوتر اين بخش بايستي به دادههاي مهندسي نفت و مهندسي پردازش آنها تسلط داشته باشد.
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شكل ( -)1-15نحوه ارتباط كاری بین متخصصین مختلف در حین اجرای عملیات مهندسی مخازن زمینگرمایی

 -16نرم افزارهای مهم در مهندسی مخازن زمینگرمایی
پرواضح است كه دانش رايانهاي به قدري گسترش يافته است كه در اكثر زمينههاي مهندسي نرم افزارهاي گوناگوني تهيه شده و
فراخور تقاضا ،و يا كاربرد ،اين نرم افزارها توسط مراكز علمي و يا شركتهاي مربوط به حوزههاي زمينگرمايي توسعه يافته است.
لذا در جدول ذيل تنها به تعدادي از كاربرديترين نرم افزارهاي حوزه مهندسي مخازن زمينگرمايي اشاره گرديده است .لذا ممکن
است در سطوح آكادميکي برنامههايي نوشته شده باشد كه جهت محاسبات مهندسي مخازن استفاده ميشوند ،از طرفي در جدول
( )16-1سعي شده است از نرم افزارهاي رشتههاي مرتبط با مهندسي مخازن زمينگرمايي كه خروجي دادههاي آنها به نوعي
ورودي نرم افزارهاي مخزني ميباشد نيز نام برده شود .ولي به طور كلي نام نرم افزارهاي ديگر رشتهها آورده نشده است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
42

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي در اكتشاف منابع -مهندسي مخزن

ويرايش اول ،آذر 1393

جدول ( -)16-1فهرست مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده در عملیات مهندسی مخازن زمینگرمایی
ردیف

كاربرد

نام نرم افزار  /برنامه

1

BOILCUR

براي محاسبه دماي جوش بر حسب عمق

2

LIP

براي محاسبه آنتالپي و دبي سيال خروجي از چاه

3

PREDYP

براي محاسبه فشار ستون آب در حالت استاتيك بر حسب عمق

4

TAFLA

براي محاسبه خواص بخار و آب

5

Tracecal

براي محاسبات مربوط به تست ها و گراف هاي تست ردياب

6

/Trinv /Trcurv /Trcorrq /Trcorrc
Trmass

براي محاسبات مربوط به تست هاي ردياب

7

Trcool

براي محاسبه تغييرات دماي چاههاي توليدي در اثر تزريق

8

WATCH

براي محاسبه خواص تركيبات شيميايي درون چاهي

9

BERGHITI

تخمين دماي سازند

10

HOLA

شبيه سازي شرايط سيال درون چاه

11

LUMPFIT

مدل سازي تغييرات فشار مخزن و چاه

12

Eclipse

مدل ديناميك و شبيه سازيهاي سه بعدي مخزن

13

Petrel

مدل استاتيك و شبيه سازيهاي سه بعدي مخزن

14

Wellsim

مدل سازي درون چاهي

15

PVT

مدل سازي خواص سياالت مخزن

16

Well tester

چاه آزمايي و شبيه سازي تست هاي درون چاهي

17

Grapher

رسم دادهها

18

Surfer

شبيه سازيهاي مدلهاي مفهومي و استاتيك مخزن

19

Safier

چاه آزمايي و شبيه سازي تست هاي درون چاهي

20

GeothermEx

شبيه سازي سه بعدي مخزن

21

Leapfrog geothermal

مدل سازي زمين شناسي  /استاتيك مخزن

22

TOUGH2

مدل ديناميك و شبيه سازي هاي سه بعدي مخزن

23

AQUA

آناليز هيدرولوژي آبهاي سطحي و سفره هاي زير زميني

23

RMS

مدل زمين شناسي و ساخت مدل استاتيك

24

CMG

شبيه سازي هاي سه بعدي مخزن

25

Pan system

چاه آزمايي
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 -17توانمندیهای داخلی در حوزه مطالعات مهندسی مخازن زمینگرمایی
در كشور ما ايران از سال  1354و به منظور شناسايي پتانسيلهاي منبع انرژي زمينگرمايي مطالعات گسترده اي توسط وزارت
نيرو با همکاري مهندسين مشاور ايتاليايي  ENELدر نواحي شمال و شمال غرب ايران در محدودهاي به وسعت  260هزار كيلومتر
مربع آغاز گرديد .نتيجه اين تحقيقات مشخص نمود كه مناطق سبالن ،دماوند ،خوي ،ماكو و سهند با مساحتي بالغ بر  31هزار
كيلومتر مربع جهت انجام مطالعات تکميلي و بهره برداري از انرژي زمينگرمايي مناسب ميباشند .همين راستا برنامه اكتشاف،
مشتمل بر بررسيهاي زمينشناسي ،ژئوفيزيك و ژئوشيميايي برنامه ريزي شد .در سال  1361با پايان يافتن مطالعات اكتشاف
مقدماتي در هر يك از مناطق ذكر شده ،نواحي مستعد با دقت بيشتري شناسايي شده و در نتيجه در منطقه سبالن :نواحي مشکين
شهر ،سرعين و بوشلي ،در منطقه دماوند ناحيه :نونال ،در منطقه ماكو -خوي نواحي :سياه چشمه و قطور و در منطقه سهند پنج
ناحيه كوچکتر جهت تمركز فعاليتهاي فاز اكتشاف تکميلي انتخاب شدند .پس از يك وقفه نسبتاً طوالني و با هدف فعال نمودن
مجدد طرح ،گزارشهاي موجود مجدداً در سال  1369توسط كارشناسان  UNDPبازنگري شده و منطقه زمينگرمايي مشکين شهر
به عنوان اولين اولويت جهت ادامه مطالعات اكتشافي معرفي شد.
در اولويت اول به منظور ادامه مطالعات قبلي و تکميل نمودن فاز اكتشاف در ناحيه مشکين شهر در سال  1374كارشناسان معاونت
امور انرژي وزارت نيرو با هدف نصب اولين نيروگاه زمينگرمايي در كشور برنامه فاز اكتشاف تکميلي را تهيه و بخش مطالعات سطح
االرضي شامل عمليات ژئوفيزيکي ،زمينشناسي و بررسيهاي ژئوشيميايي و ماهوارهاي آغاز گرديد اين مطالعات توسط مهندسين
مشاور كينگستون موريسون از كشور نيوزلند و با مديريت سازمان انرژيهاي نو ايران طي سال  1377به انجام رسيد .با هدف
دستيابي به نقاط حفاري و آمادهسازي سايتهاي حفاري و همچنين ساخت تجهيزات مربوط به تست چاهها ،شركت مشانير به
منظور تهيه نقشههاي اجرايي و سپس نظارت بر مراحل ساخت به عنوان مشاور و ناظر ايراني برگزيده شده و پيمانکاران مورد نياز
(شركت هاي راهداري و ساختماني به همراه بزرگترين پيمانکار حفاري ايران ،شركت ملي حفاري ايران) نيز از طريق برگزاري
مناقصات انتخاب شدند .در فاز دوم پروژه زمينگرمايي سبالن به منظور توسعه مراحل اكتشافي و توسعه ميدان چند چاه ديگر در
منطقه شمال غرب سبالن توسط شركت ملي حفاري ايران مجدد حفر گرديد .نمودارگيري از اين چاهها نيز توسط پيمانکاران ايراني
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صورت پذيرفت .در مرحله اول يك شركت فيليپيني به عنوان گروه نظارت بر انجام كار در كنار شركت مشانير قرار گرفتند كه بعدها
به گروههاي ايراني به تنهايي و بدون حضور مشاوران خارجي مرحله اكتشاف را به اتمام رساندند .در نهايت پس از پايان يافتن تست
چاهها اطالعات مورد نياز جهت انجام مدلسازي و مطالعات مهندسي مخزن و در نتيجه برآورد پتانسيل حرارتي مخزن زمينگرمايي
در منطقه مشکين شهر توسط مهندسين و شركتهاي ايراني فراهم گرديد.
هماكنون در ايران مناطق مستعدي براي توسعه منابع زمينگرمايي شناسايي شدهاند كه نواحي اين مناطق به شرح زير ميباشند .هر
چند ممکن است اگر مناطق زير در مرحله اكتشاف و توسعه قرار بگيرند مناطق بيشتري به اين ليست اضافه گردد.
 منطقه سبالن ( مشکين شهر -سرعين -بوشلي )
 منطقه دماوند ناحيه ناندل
 منطقه ماكو ناحيه سياه چشمه
 منطقه خوي ناحيه قطور
 منطقه سهند
 منطقه تفتان – بزمان
 منطقه نايبند
 منطقه بيرجند – فردوس
 منطقه تکاب  -هشترود
 منطقه خور – بيابانك
 منطقه اصفهان – محالت
 منطقه رامسر
 منطقه بندرعباس – ميناب
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 منطقه بوشهر – كازرون
 منطقه الر – بستك

شكل ( -)17-1نقشه پراكندگی منابع زمینگرمایی ایران

 -18بررسی مطالعات انجام شده در سایر كشورها
فعالترين و مهمترين كشور در توليد برق زمينگرمايي و افزايش در ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور ايسلند است .اين كشور از
سال  2005تا به حال حدود  250مگاوات ظرفيت جديد نصب شده و  %115افزايش داشته است .در حال حاضر در  21كشور جهان
از انرژي زمينگرمايي براي توليد برق استفاده ميشود( .آمريکا ،ايسلند ،ايتاليا ،فرانسه ،نيوزلند ،مکزيك ،روسيه ،تركيه ،چين ،ژاپن،
فيليپين ،اندونزي)  25كشور جديد نيز در مراحل مطالعه و بررسي براي بهرهبرداري در سالهاي آتي هستند.
 -18-1ایاالت متحده آمریكا
اين كشور در توليد برق زمينگرمايي مقام اول را داراست .بزرگترين نيروگاه بخار خشك جهان در اين كشور واقع بوده كه1360
مگاوات ظرفيت نصب شده را داراست كه اين ظرفيت ميزان  750مگاوات برق را به شبکه ميدهد .نيروگاه ديگري واقع در
كاليفرنياي مركزي داراي ظرفيتي معادل  750مگاوات است.نيروگاههاي ديگري نيز در مناطق مختلف اين كشور واقع است .ظرفيت
كل نصب شده در اين كشور  2850مگاوات وظرفيت فعال آن  1935مگاوات ميباشد ودر حدود  130مگاوات ظرفيت جديد در حال
ساخت است.
 -18-2فیلیپین
اين كشور طبق طبقه بندي  IGAمقام دوم را در توليد برق از انرژي زمينگرمايي داراست .ظرفيت نصب شده در اين كشور در
حدود  1971بوده و ظرفيت فعال و در حال كار آن بيش از  1875مگاوات است و اين ميزان در حدود % 27از برق اين كشور را
تأمين ميكند.
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 -18-3مكزیک
اين كشور از لحاظ ظرفيت نيروگاهي نصب شده مقام سوم را در جهان داراست .توليد برق از انرژي زمين گرمايي با ظرفيت
نيروگاهي بالغ بر 959/5مگاوات تا پايان سال  2007است .اين ميزان ظرفيت  %3/24از الکتريسيته اين كشور را تامين ميكند.
 -18-4آفریقا
انرژي الکتريکي زمينگرمايي در اين قاره از لحاظ اقتصادي نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند .در كشور كنيا دو نيروگاه  45و65
مگاوات و سه نيروگاه خصوصي  48مگاواتي ساخته شده است.كشور كنيا در صدد است ظرفيت اين نيروگاهها را تا سال  2017به
ميزان  576مگاوات رسانده و از اين طريق حدود  25در صد از برق مورد نياز اين كشور را از اين طريق تأمين نمايد.
از كشورهايي كه پيشرفت قابل مالحظهاي در زمينه زمينگرمايي در قاره آفريقا داشتهاند كشور گينه نو است كه با توليد  56مگاوات
برق زمينگرمايي در حدود  %75برق مورد نياز اين كشور تأمين ميشود .اين كشور با بهره برداري از معادن طال ،از اين منطقه براي
توليد انرژي الکتريکي زمينگرمايي نيز استفاده ميكند.
 -18-5ایسلند
اين كشور در منطقهاي آتش فشاني واقع بوده و موقعيتي ايدهآل براي استفاده از انرژي زمينگرمايي داراست .در حدود  26درصد از
انرژي الکتريکي اين كشور از انرژي زمينگرمايي تأمين ميشود .به عالوه سيستمهاي گرمايشي زمينگرمايي ،حدود  %87گرماي
منازل اين كشور را تأمين ميكنند.كل ظرفيت نصب شده در اين كشور بيش از  422مگاوات بوده و چند مگاوات ظرفيت جديد ديگر
نيز در حال ساخت است.
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 -1مقدمه:

تعمیر و نگهداری از چاههای زمینگرمایی در دستیابی برای موفقیت و بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار مهم میباشد .صنعت
انرژی زمینگرمایی در دهههای اخیر رشد شگرفی داشته است .لذا برای بهرهبرداری صحیح از این داراییها ،روشهای صحیح
نگهداری و تعمیر جهت افزایش عمر میدان ضروری میباشد .استفاده از چاههای زمینگرمایی به منظور تولید انرژی و در واقع به
هدف دستیابی به یک منبع انرژی پایدار و قابل اعتماد در صورتی صحیح میباشد که روشهای بهرهبرداری مناسبی در پیش گرفته
باشیم و قبل از وقوع هرگونه رخدادی ،آن را پیشبینی کرده و تا حد ممکن از این پیشامد جلوگیری نماییم .اینگونه استراتژیهای
عملیاتی زمانی هنگام ورود به فاز نیروگاهی ،بیشتر نمود پیدا میکنند از چاههای زمینگرمایی برای تولید مستمر و بدون وقفه
استفاده خواهد شد.
تجربههای چشمگیری در چگونگی انجام عملیات نگهداری از چاهها وجود دارد .از این رو مواردی که در ذیل به آنها اشاره خواهد
شد ،تجربههای عملیاتی گروههایی است که بیش از چهل سال وظیفه مراقبت از چاههای مهم زمینگرمایی را در میدانهای زمین-
گرمایی ایسلند ،آمریکا و فیلیپین ،به عهده داشتهاند.
صنعت زمینگرمایی بعد از نیمه دوم قرن گذشته و علی الخصوص پس از سال  1970در سرتاسر جهان رشد کرد .به موازات با این
رشد تجارب ارزشمندی هم برای بهرهبرداری ایمن از چاههای زمینگرمایی به دست آمد .مخصوصاً در سالهای اخیر ،که به دلیل
تغییر سیاستهای مالکین منابع ،حضور بخشهای خصوصی در این عرصه و تغییر تکنیکهای تجاری جهان ،شاهد این مهم بوده-
ایم.
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 -2درخت فناوری مراقبت و تعمیر چاههای زمینگرمایی

 -2-1پروفایل لوله های جداری
در یک مقایسه کالن دو نوع چاه زمینگرمایی وجود دارد ،چاههای دما باال و چاههای دما پایین .بر این اساس دو نوع کیسینگ
گذاری تعریف میشود .کیسینگ گذاری برای چاههای دما باال و کیسینگ گذاری برای چاههای دما پایین .متریال ساخت و نوع
طراحی پروفایلهای چاههای دما باال معموالً در سرتاسر جهان و در میدانهای مختلف شبیه به هم میباشد .ناگفته نماند که این
طراحیها از صنعت نفت الگو گرفتهاند و تنها طراحیهای ویژهای هستند که پروفایل چاههای زمینگرمایی را متمایز میکنند.
معموالً لولههای جداری یا همان کیسینگهای تولیدی چاههای زمینگرمایی با سایز  9 5/8اینچ می باشند .البته سایز  13 3/8اینچ
نیز به عنوان کیسینگ تولیدی استفاده میشود ولی از آنجاییکه حداکثر توان تولیدی چاهها ،یا همان ریت تولیدی با قطر لولههای
جداری ارتباط دارد ،بدین ترتیب کیسینگ مشبک شده  7اینچ نیز برای نواحی درون مخزن مناسب میباشد که برای این کار هنگ
کردن این لوله جداری مناسب خواهد بود .کانکشنهای کیسینگها بهتر است باترس و درجه شاخص  APIآنها  K55قابل جوش
و یا  L80غیر قابل جوش باشند.
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 -2-2شیر سرچاهی
دو نوع اصلی شیر سرچاهی وجود دارد .در ابتدا ،باالی لوله جداری و یا شیر اصلی به طور مستقیم به لوله جداری تولیدی متصل
میشد و فضای بین دیواره چاه و کیسینگ باز میماند یا توسط یک استافینگ باکس مسدود میشد ،شکل (.)1-2

شکل ( -)2-1شیر سرچاهی بدون اسپولهای انبساط

ولی اکنون شیرهای سرچاهی به  expansion spoolمجهز میباشند ،شکل ( .)2-2این باعث میشود که شیر سرچاهی آزادانه در
اثر انبساط حرکت نماید بدون اینکه جابجایی شدید داشته باشد و بدین صورت در اثر تکانهای شدید چاهی آسیب کمتری به چاه
وارد میآید.
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شکل ( -)2-2شیر سرچاهی مجهز به expansion spool
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 -3نظارت بر چاههای زمینگرمایی
 -3-1محاسبات پارامترهای اصلی
در این بخش به ضرورت دریافت ،ثبت و در نهایت پردازش دادههایی پرداخته میشود که با آنالیز آنها خواص فیزیکی و شیمیایی
مخزن و چاه مشخص میگردد ،این پارامترها به شرح ذیل میباشند:
 فشار سرچاهی
 دبی خروجی از چاه
 فشار درون چاهی
 دمای درون چاهی
 ثبت دادههای همزمان چاه تولیدی و تززیقی
 دادههای الگهای caliper

 نمونههای شیمی سیاالت
 نمونههای بخار
 برداشت ذرات خوردگی و آنالیز این تأثیرات ،که گاهاً بر روی تجهیزات سطحی از جمله شیرهای سرچاهی ایجاد شدهاند.
 -3-2سیستم مانیتورینگ
برداشت و ثبت دادههای سرچاهی از جمله برداشت منظم دادهای فشار و دبی و ثبت و نگهداری آنها در یک سیستم مناسب از مهم-
ترین کارهای تیم بهرهبرداری به شمار میآید .پیشنهاد میگردد این دادهها به صورت دیجیتالی ثبت و در سیستمی مانند SCADA

ذخیره گردند .همچنین پیشنهاد میگردد تمامی این دادهها توسط امکانات مخابراتی از جمله اینترنت یا تلفن به طور منظم به دفتر
مرکزی جهت بایگانی و پردازش ارسال گردد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
6

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي -در خصوص تعمير و نگهداري چاهها

ويرايش اول ،آذر 1393

 -3-3نشانههای غیر طبیعی
معموالً تغییر در شرایط طبیعی چاه به صورت تدریجی اتفاق میافتد یعنی اینکه اتفاق ناگهانی در رفتارهای طبیعی چاه رخ نمیدهد.
اگر نگهداری و مراقبت از چاه به طور صحیحی صورت پذیرد و دادههای ثبت شده به طور صحیح آنالیز گردند ،لذا بایستی انتظار
داشت که حتی چندین سال چاه تولیدی و یا تزریقی بدون تغییر به کار خود ادامه دهد .تغییراتی که در یک بازه زمانی کوتاه رخ می-
دهد ،یا به دالیل خطاهای اپراتوری است و یا به دلیل نگهداری غلط از چاه میباشد .در این حاالت است که دسترسی به دادههای
صحیح میتواند بازگوکننده علت رخداد غیرطبیعی باشد .در ذیل به چند دلیل از اینگونه نشانهها اشاره میکنیم که میتواند در حین
عملیات و مانیتورینگ مفید واقع گردد.
 تغییر ناگهانی در فشار ممکن است به دلیل خرابی فشارسنج و یا ابزار آالت مرتبط با فشارسنج باشد.
 کاهش یا افزایش فشار ممکن است بر اثر وجود رسوباتی در شیرهای سرچاهی و یا پشت گیج باشد.
 کاهش تدریجی فشار طی چند روز یا چند هفته ،به شرطی که چاه باز باشد میتواند تأثیر در دبی خروجی نیز داشته باشد
این امر ممکن است به دالیل زیر رخ دهد:
 کلسیت ( )Caco3ماده معدنی قابل نهشت متداولی است که در چاههایی با دمایی بین  180الی  250درجه سانتی
گرداد رخ میدهد .این ماده معدنی در محدوده باالی فلش پوینت شروع به نهشت میکند و به سمت باالی چاه
صعود میکند و گلوی چاه را تنگتر و تنگتر میکند ،شکل ( .)3-1البته توجه داشته باشید که رسوب به تدریج
پس از طی چند متر دیگر نشانههای خود را از دست خواهد داد و تقریباً در سطح نشانهای از رسوب دیده نخواهد
شد .بنابراین کلسیت در مسافتی به محدوده چند صد متری کیسینگ نهشت خواهد کرد و به راحتی قابل رفع
میباشد .بعد از رفع رسوبات کلسیت ،چاه به مانند گذشته خواهد شد .لذا جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد .توجه
داشته باشید که رسوباتی هم در پایینتر از محدوده فلش پوینت و در درون سوراخهای الینر وجود دارد که البته
رفع این رسوبات کار دشواری میباشد.
 سیلیکا یا سولفید اغلب با هم در چاه پخش میشوند .لذا کاهش فشار سریعاً در نهشت این ماده تأثیر ندارد.
 هجوم جبهه آب سرد و سرریز شدن آن به درون مخزن عامل کاهش فشار خواهد بود.
 فشار کم و حجم پایین مخزن در مدت زمان بهرهبرداری طوالنی تأثیرگذار است.
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 افزایش تدریجی فشار سرچاهی
 چاه در مرحله گذرا است از تغییر فاز بین فاز مایع به دو فاز شدن ،و در نهایت ایجاد کالهک گازی .مثالً افزایش
فشار از  14بار گیج به  20بار گیج میتواند بیانگر این نکته باشد.
 چاه بعد از سرد شدن در اثر تست ،حفاری و غیره در حال گرم شدن است.
 کاهش سریع فشار
 به دلیل فرو ریختن یا کولپس شدن لولههای جداری
 وقوع زمین لرزه ( حتی ممکن است در سطح قابل ادراک نباشد)
 لولههای کویل یا لولههای بازدارندههای شیمیایی شکسته شدهاند
 مشکلی در شیرهای کنترلی بوجود آمده است.
 افزایش سریع فشار
 ریزش موادی که نهشت کرده بودند
 وقوع زمین لرزه ( حتی ممکن است در سطح قابل ادراک نباشد)
 مشکلی در شیرهای کنترلی به وجود آمده است.
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شکل ( -)1- 1وجود کلسیت در داخل الینر

 -4احیاء و کشتن چاه
 -4-1پروفایلهای دما و فشار بر حسب عمق چاه
پروفایلهای دما و فشار برای چاههای زمینگرمایی متفاوت میباشد .به عبارت دیگر هیچگاه دو مخزن وجود ندارد که رفتارهای
دمایی و فشاری به مانند همدیگر داشته باشند ،قطعاً دادههای هرکدام متفاوت خواهد بود .حتی در درون یک مخزن نیز دو چاه عین
هم پیدا نمیشود .لذا هر پروفایل دمایی و فشاری مختص هر چاه و هر مخزن میباشد .آنچه مهم است تا مهندسین بهرهبرداری
بدانند این است که به دادههای فشار و دمای درون چاهی در حالتهای مختلف ایستا و تولیدی دسترسی داشته و توانایی آنالیز آنها
را داشته باشند .به روز بودن دادهها نیز نکته مهمی است ،چرا که دادههای قدیمی ،ارائهای از شرایط کنونی و احتمال وجود کالهک-
های گازی را بیان نمیکنند .حتی ممکن است در اثر تغییرات فشاری ،نقطه جوش مخزن تغییر کرده و مخزن تغییر فاز داده باشد.
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 -4-2کشتن چاه
یکی از سفارشاتی که معموالً برای گروه بهرهبردار ارائه میشود ،قطع جریان تولیدی با کاهش فشار میباشد ،این کاهش فشار باید
به سمت فشار سرچاهی صفر سوق داده بشود .به این عملیات در اصطالح کشتن چاه یا خاموش کردن چاه میگویند .برای این
منظور چند روش پیشنهاد میگردد:
 کشتن چاه با بستن چاه و پمپ کردن آب سرد ،این کار برای چاههای موجود سبالن پیشنهاد میگردد.
 در صورتی که چاه دارای فشار بسیار باالیی باشد ،چاه میبایستی با سیالی که چگالی بیشتری نسبت به آب دارد کشته
شود .برای این کار میتوان از باریت استفاده کرد.
 با بستن شیر دهانه چاه و انتظار برای چند روز هم میتوان چاه را کشت .برای این منظور چاههایی که آنتالپی پایینتری
دارند پیشنهاد میشود .بر اساس اطالعات موجود امکان کشتن چاههای سبالن به این روش وجود دارد.
 امکان کشتن چاه برای برخی از چاهها که دارای کالهک گازی قوی میباشند به طور دائم وجود ندارد و چاههای سبالن
فعالً جزء این دسته نیستند.
 -4-3احیاء چاه
اغلب چاههای زمینگرمایی به جهت اینکه فشاری کمتر از فشار اتمسفر در دهانه چاه دارند ،نیاز به احیاء دارند .به عبارت دیگر چاه-
های زمینگرمایی با فشار سرچاهی پایین ،برای تولید ،به اجرای روشهای عملیاتی نیاز دارند ،در ذیل به چند نمونه از این روشها
اشاره میکنیم .الزم به توضیح است که چاههای سبالن جزء چاههای فشار سرچاهی پایین بوده و برای احیا به یکی از روشهای
ذیل نیاز دارد.
 پمپ کردن فشار هوا به درون چاه
 پمپ کردن نیتروژن به درون چاه
 باز کردن دهانه چاه و خارج کردن گازهای موجود در چاه
 همزدن ستون آب سرد با آب داغ موجود در چاه و تغییر دادن نقطه جوش سیال درون چاه
 تزریق بخار یا سیال دو فاز با فشار باال ،از چاههای مجاور به چاه مورد نظر
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 با جابجا کردن پیستونهایی که در کیسینگ رانده میشوند و اصطکاک را کم میکنند.

 -5تعمیر و تمیز کردن چاه
اغلب عملیاتهای تعمیر چاههای زمینگرمایی برای تمیز کردن مواد معدنی نهشته شده در چاه میباشند ،معموالً مواد معدنی نهشته
شده در چاه و چسبیده به چاه از نوع کلسایت ،سیلیکا و سولفید میباشند .از آنجاییکه این رسوبات سفت و سخت بوده و بر طرف
کردن آنها از دیواره چاه بسیار سخت میباشد ،لذا از دکلهای حفاری برای این کار استفاده میشود .برای چاههای زمینگرمایی
سبالن استفاده از دکل حفاری و نیز در برخی حاالت استفاده از کویل تیوبینگ برای رفع رسوبات پیشنهاد میگردد .شایان ذکر
است ،این روش جزء متداولترین روشها برای رفع رسوبات میباشد .اما استفاده از روشهای زیر نیز در برخی میادین کاربرد دارد:
 استفاده از جت کردن آب سرد و پمپ کردن آب به چاههای مجاور که قبالً کشته شده اند
 استفاده از اسید کاری
 تزریق مواد شیمیایی اینهیبیتور ها به درون چاه
 پمپ کردن آب سرد (در چاههای دما پایین)
در مبحث کنترل ،مراقبت و نگهداری از چاههای زمینگرمایی مطالب بسیاری میتوان عنوان کرد و به شرح آنها پرداخت از جمله
این نکات کلیدی پرداختن به روشهای نگهداری از شیرهای سرچاهی و دقت در سالم نگه داشتن شیرهای سر چاهی میباشد ،که
مطالب مربوط به این روشها را میتوان از مراجع عمومی دیگر نیز جستجو کرد.
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 -5-1تزریق مواد شیمیایی
 -5-1-1سیستم بازدارنده رسوبات کلسیتی در چاههای زمینگرمایی CIS
کلسیت چیست؟

کلسیت در بیشتر موارد بافت موزائیکی بی شکلی را دارد و در االیتها و بعضی از سیمانهای تهنشین شده ممکن است شکل
شعاعی یا رشتهای داشته باشد .کلسیت در سنگهای آهکی هم به صورت اولیه و هم به صورت ثانویه وجود دارد .مواد اسکلتی
بعضی از موجودات آراگونیتی ،و بعضی منحصراً کلسیتی است و در بعضی از آنها بخشی از آراگونیتی و بخشی کلسیتی میباشد.
کلسیتهای موجود در سنگهای آهکی معموال از نوع  CaCo3خالص میباشند و تقریباً عاری از آهن و منیزیم میباشند .کلسیت
در بیشتر سنگهای آهکی یا به صورت اجزای اصلی تشکیل دهنده خردههای فسیلی بوده ،و یا به صورت سیمان تهنشینی دیده
میشود .ضمناً ممکن است کلسیت از تبلور مجدد آراگونیت نیز ایجاد شده باشد که این اشکال مختلف کلسیت را میتوان از روی
شکل هندسی بافت آنها از یکدیگر متمایز کرد .کلسیت یکی از کانیهای فراوان سنگهای رسوبی و دگرگونی است سنگ آهک،
تراورتن و مرمر فقط از کلسیت ساخته شدهاند .حدود  50درصد ترکیب مارنها ،کلسیت است .بخش اعظم ماسهسنگهای آهکی را
کلسیت میسازد .کلسیت در سنگهای آذرین بیرونی به طور ثانوی تشکیل میشود .اسکلت آهکی موجودات زنده  ،ممکن است
کلسیتی باشد.
گل سفید یک نوع آهک متخلخل و نرم و خاکی است که از پوسته آهکی روزنداران تولید شده است .مرمر اونیکس یک نوع آهک
است که از رشتههای ظریف کلسیت ساخته شده است .تراورتن نیز کلسیت است که در محل چشمههای آهکی تشکیل میشود .در
ایران سنگهای آهکی که از کلسیت همراه با ناخالصی تشکیل شدهاند ،بسیار فراوان هستند و تقریباً در همه استانها وجود
دارند .این کانی در سیستم هگزاگونال در رده اسکالنوهدرال متبلور میشود و بلورهای آن به شکلهای متفاوت دیده میشود و در
حدود  300نوع بلور متفاوت در آن تشخیص داده شده است.
وجود کلسیت در سیستم چاههای زمینگرمایی یکی از مهمترین مشکالت این صنعت به شمار میرود که باعث افت جریان سیال
میشود که اگر این روال بدون در نظر گرفتن تمهیدات پیشگیرانه ادامه یابد منجر به توقف کامل سیکل زمینگرمایی میشود.
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عملکرد و چیدمان اجزاء سیستم بازدارنده نهشت کلسیت در چاههای زمینگرمایی مختلف دنیا بسیار با هم شباهت دارد .اساساً این
روش شامل فرستادن یک لوله به درون چاه و قراردادن آن در یک عمق مشخص است.
در برخی موارد الزم است که چاه قبالً با روش مکانیکی ،مثالً حفاری تمیز شده باشد .اغلب مشکالت در  CISهای به کارگرفته
شده در میادین زمینگرمایی دنیا به طور آشکار منشاء مکانیکی دارند .برخی از این مشکالت آنقدر سریع اتفاق میافتند که مشخصاً
هیچ فرصتی برای بروز و کشف مشکالت مرتبط با شیمی سیال ،نرخ جریان یا دمای باالی سیال نمیماند .مشکل اصلی در CIS

خوردگی لوله تزریق کننده توسط ماده شیمیایی بازدارنده و سیال زمینگرمایی است .از اینرو نوع مواد به کار برده شده در سیستم
تزریق بازدارنده شیمیایی باید به صورتی طراحی شود که در مقابل خوردگی سیال دما باال و فشار سیال مقاوم باشد.
سیستم بازدارنده نهشت کلسیت شامل دو بخش اصلی است:
 تجهیزات تغذیه کننده سطحی
 سیستم تزریق دورن چاهی
برای آشنایی هرچه بهتر این سیستم شکل ( )5-1نمایشی از سیکل کلی این سیستم میباشد .
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شکل ( -)5-1شمایی از سیکل کلی CIS

تجهیزات تغذیه کننده سطحی
ایستگاه رقیقسازی

این محل جای انبارش حجمی و آمادهسازی مواد شیمیایی مختلف ،قبل از ارسال به  mixing tanksاست .این محل از
لحاظ ایمنی و شرایط کاری باید دارای ویژگیهایی باشد که احتمال توقف آمادهسازی و انتقال ماده شیمیایی را به  CISچاهها از
بین ببرد .از اینرو در انتخاب موقعیت آن نسبت به چاهها یا  CISها ،تردد ماشینهای حمل موارد ،سکوبندی با ارتفاع مناسب،
آسفالته بودن محل و نصب سایبان برای محل اصلی باید دقت نمود .مراحل کلی تحویل و ذخیرهسازی مواد شیمیایی به شرح زیر
میباشد:
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 دریافت مواد شیمیایی بازدارنده (محصوالت خالص) و سپس بررسی کیفیت و کمیت آنها و در نهایت انبارش آن در
تانکرهای  50000لیتری.
 رقیقسازی ماده شیمایی خالص و آب با غلظتهای متفاوت بسته به سیستم پمپاژ و دُز تزریقی توصیه شده برای هر چاه.
 توزیع بازدارنده شیمیایی رقیق شده به تانکرهای تغذیه کننده  CISمستقر در هر چاه ،توسط یک لجنکش.
از لحاظ فنی ،بازدارندههای شیمایی بایستی از برخی جنبههای فیزیکوشیمیایی مورد آزمایش قرار گیرند .از اینرو در مورد روش
بررسی کیفیت بازدارندههای شیمیایی تحویل داده شده به ایستگاه رقیق سازی ،شرایطی به شرح زیر را باید مد نظر قرار داد:
 -5-1-2پروتکل نمونهگیری و تست بازدارندههای شیمیایی
نمونه گیری

 -1تعداد و اندازه کیسه مواد شیمیایی تحویل داده شده را مشخص و ثبت کنید.
 -2بر اساس جدول زیر ،اندازه کیسههایی که باید نمونهبرداری شوند را مشخص کنید.
 -3کیسهای را به صورت گزینشی انتخاب و نمونهای  500میلی لیتری از آن بردارید (مقدار هر نمونه بسته به نوع آزمایش
ممکن است تغییر کند).
جدول( -)5-1نمونه مثال برای ترسیم جدول در زمان نمونه گیری
تعداد کیسهها در محموله

تعداد کیسههای که باید آزمایش

دریافتی

شوند

8-2
15-9
25-16
50-26
90-51
150-91
280-151
500-281

2
3
5
8
13
20
32
50

سطح کیفی مورد پذیرش ()0.1
تعداد پذیرش = 0
تعداد طرد = 1
AQL (Acceptable Quality Level) = 0
اگر حتی یک نمونه مورد پذیرش واقع نشود ،آن
محموله طرد میشود.
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تست

در مورد بازدارندههای شیمیایی ،آزمایشات زیر باید انجام گیرند:
pH -1

 -2وزن ویژه
 -3پایداری گرمایی )(TST
 -4آزمون NACE
Differential Scanning Calorimetry (DSC) -5
Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy (FTIR) -6
Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX) -7

در میادین دما باال پایداری گرمایی بازدارندههای شیمیایی جهت دریافت برگه تأییدیهای مبنی بر کارایی کامل بازدارنده در جلوگیری
از نهشت کلسیت ،هم برای بازدارنده عادی و هم برای بازدارنده گرمادیده ،از طریق آزمون  NACEسنجیده میشود .برگه یا مدرک
تأییدیه یک بازدارنده میتواند با استناد به تجربیات قبلی در مورد استفاده از یک بازدارنده خاص ،همراه با گواهی افرادی که کارایی
آن بازدارنده را تأیید میکنند و یا مقاالت ارائه شده در مورد آن بازدارنده ،مورد پذیرش قرار گیرد .طرح و جدول صفحه بعد به طور
ساده مراحل تست بازدارندهها ،قبل از به کارگیری در چاه را نشان میدهد.
ارزیابی

تمام آزمایشات باید ویژگیهای مورد لزوم بازدارندهها را تأیید کنند .سطح کیفی مورد پذیرش(0/1 )Acceptable Quality Level
(در سطح بازرسی دو حداکثر  10000عدد کیسه بررسی میشود) ،به معنی عدم پذیرش یک نمونه از یک کیسه و در نتیجه رد
کیفیت تمام آن کیسه است.
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جدول ( -)5-2نمونهای از پارامترهای مورد بررسی در تست بازدارنده قبل از استفاده
آزمونها

ویژگیها

pH
3/7-5
وزن ویژه
(در دمای  25درجه سانتیگراد) 1/1-1/3
پایداری گرمایی
تغییر اندک پس از حرارت دهی به آن
FTIS
پلیمر اسید کربوکلیک (گروه تابعیت -COOHاز زنجیره )C
EDX
تنها شامل عناصر  Oو (Cبرای تائید کیفیت DG934و Nalco 1340 HPبه این آزمایش نیاز است)
این پروتکل برای بازدارندههای شیمیایی کلسیت ،قبل از پذیرش آنها مورد استفاده است .در مورد مارکهای تجاری مالحظات
 DG9349و  Nalco 1340HPنیاز به انجام تمام آزمایشات نیست.

جدول ( -)5-3ملزومات ماده شیمیایی بازدارنده
ملزومات ماده شیمیایی بازدارنده
 -1نام ماده شیمیایی
 -2مؤلفه فعال مشخص شده (تنها پلیمرهای دارای گروه کربوکسیلی قابل قبول هستند)
 -3غلظت پیشنهادی از ماده شیمیایی ( )ppmدر کل جریان چاه
 -4نیاز محاسبه شده از ماده شیمیایی بازدارنده برای یک سال
 -5برگه اطالعات ایمنی مواد ( )MSDSباید تهیه گردد.
 -6برگه تأییدیه عملکرد مناسب بازدارنده با غلظت باال توسط آزمون NACE

خصوصیات ماده شیمیایی
X
COOH
ppmX
 KgsXو )Xkgdrum(drumsX

یک سری از  MSDSها
 نتایج آزمون  NACEدر غلظتهای 1و2و3و4و5( ppmدر صورتیکه غلظتهای بین این مقادیر پیشنهاد
شود ،نتایج آزمون در آن موارد نیز بایستی شامل شود).
 نتایج آزمون  NACEروی بازدارنده گرمادیده درغلظتهای پیشنهادی
 -7آزمون پایداری گرمایی ماده شیمیایی ( )TSTشامل انجام و اعالم نتایج فیزیکی تست و  - FT-IRمشاهدات فیزیکی بعد از آزمون پایداری حرارتی
 ( FT-IRاصلی)ماده شیمیایی قبل و بعد از آزمون NACE
 ( FT-IRگرمادیده)( 7 .)T≤ 280◦cو  8را میتوان برای آنها حذف نمود.
 تصاویر ماده شیمیایی قبل و بعد از TST -8تهیه یک لیتر از بازدارنده شیمیایی و انجام تستهای فیزیکی ،شیمیایی و ویژگیهای بازدارنده نهشت  -تست یک لیتر از بازدارنده شیمیایی
کلسیت که مورد ادعای تأمین کننده آن است.
 -9تأییدیه کارایی مناسب بازدارنده شیمیایی برای چاههای زمینگرمایی (مانند مقاله علمی با شهادت  -مقاله علمی و یا
 شهادت مدعیانمدعیان) .این مورد انتخابی است و میتوان در نظر گرفت.
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مواد شیمیایی بازدارنده نهشت کلسیت قابل قبول که نیاز به آزمون  NACEو  TSTندارند و تقریباً به طور کامل مورد تأیید هستند.
جدول ( -)5-4نوع ماده شیمیایی برحسب غلضت

نوع ماده شیمیایی
Desco Betz DG 9349
Nalco 1340 HP
Nalco 1340 HP Plus
)Tesco XP310 (Goosperse 8410CS
Canphil ATC 1553A

غلظت ()ppm
2
5
4
2
4

تانکر ذخیره بازدارنده شیمیایی

این تانکرها که عموماً از پلیاتیلن پرچگال ( )high-density polyethyleneساخته شدهاند در سه اندازه بکار میرود:
الف) تانکرهای مخصوص مخلوط کردن مواد شیمایی ( )mixing tankبا ظرفیت باالیی در حدود  50000لیتر و این
تانکرها در ایستگاه رقیق سازی تعبیه میشوند.
ب) تانکرهای تغذیه کننده ( )feed tankمخصوص هرچاه با ظرفیت  2500تا  5000لیتر که به تانکرهای مخلوط کننده
متصل است.
ج) تانکر ماده شیمیایی بازدارنده ( )chemical tankمخصوص هر چاه با ظرفیت حدود  500لیتر که به تانکرهای تغذیه
کننده متصل است.
تانکرها و محل قرارگیری آنها باید دارای سیستم محافظتی و ایمنی باشند تا از لحاظ عملی و همچنین زیستمحیطی
دارای کارایی مناسب باشد.
اجزاء جابجا کننده سیستم تزریق دورن چاهی

این اجزاء برای تسهیل در وارد کردن ،خارج کردن و بستن لوله موئینه ضروری هستند .هدف از طراحی این اجزاء تنها جنبه اجرایی
آنها نیست ،بلکه تسهیل و ایمنسازی روند کار که در حالت عادی ممکن است یک الی دو ساعت بطول بیانجامد نیز هست .به طور
ساده این اجزاء شامل یک قرقره لوله مویینه و یک قرقره آویزان ( )Hay pullyبا قطر مناسبی است که باعث خستگی ()fatique
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غیر ضروری لوله موئینه و در نتیجه پارگی یا ترک برداشتن آن نشود میباشد .جهت عملکرد بهتر این دسته از اجزاء باید آنها را به
طور دورهای روغن کاری کرد.
پمپ تزریق

پمپ تزریق جهت انتقال محلول بازدارنده به درون چاه از طریق لوله موئینه مورد استفاده قرار میگیرد .بهتر است  2عدد پمپ
تزریق ماده شیمیایی  1/3HPتهیه شود ،به این معنی که یکی از آنها ذخیره باشد تا در هنگام نقص در دیگری جایگزین شود و مانع
توقف تولید شود .الزم است که پمپها دارای فیلترهای ریزشبکه ( )fine mesh filterمتناسب با قطر داخلی و طول لوله موئینه
باشند .پمپ تزریق باید در هنگام استفاده هفتهای یک بار کالیبره شود تا در کنترل و محاسبات مربوط به ماده شیمیایی تزریق شده
اشتباهی ایجاد نگردد .در بازار انواع مختلفی از این پمپها وجود دارد اما تنها برخی جهت کار طوالنی مدت برای محلول بازدارنده و
همچنین برای فشار پمپاژ مورد نیاز مناسب میباشند .در همین رابطه مقاومت پمپ در برابر خواص شیمیایی بازدارنده نیز باید مدنظر
قرار گیرد ،تا از خورده شدن آن توسط مواد شیمیایی جلوگیری شود .در شکل ( )5-2شمایی از یک پمپ تزریق نشان داده شده
است.

شکل ( -)5-2شمایی از یک پمپ تزریق
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سایر تجهیزات

این تجهیزات شاامل یاک ظارف کالیبراسایون ( ،)calibration columnپماپ ساانتریفیژ ( ،)centrifuge pumpفشاار سانج
( )pressure gaugeو  ...میباشند.

شکل ( -)5-3ایستگاه تحویل گیری و رقیق سازی ماده شیمیایی

شکل ( -)5-4تانکرهای تغدیه کننده
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شکل ( -)5-5شمایی از سیکل تجهیزات بازدارندههای شیمیایی در محل سایت

سیستم تزریق درون چاهی

لوله موئینه که برای تزریق بازدارنده شیمیایی به درون چاه به کار میرود بخش بسیار حساسی از  CISاست .بادین جهات انتخااب
قطر و جنس لوله باید مطابق با نوع  ،حجم و دُز مورد نیاز از بازدارنده شیمیایی و دمای سیال باشد .گااهی اوقاات بازدارناده در اثار
برخورد طوالنی مدت با سیال پر دما تغییر فاز میدهد (حالت ژلهای پیدا میکند) که باعث بسته شدن لوله موئینه میشود .گیرکردن
در چاه (میدان زمینگرمایی  Dixieآمریکا) ،نشست سیال به  annualهای سرچاه (میدان زمینگرمایی  Cosoامریکا) و بسته شدن
موقت چاه به دلیل تعویض دورهای تفلون و انتهای لوله استنجیر(میدان زمینگرمایی  Miravallesکاساتاریکا) از دیگار مشاکالتی
هستند که ممکن است برای لوله موئینه ایجاد شود.
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الزم به ذکر است اگر قسمت باالیی سرچاه (آرایش  Tمانند) دارای قطر مناسبی (بیشتر از  )25 cmباشد ،میتوان لوله موئینه را بدون
محافظ در چاه راند ،در غیر این صورت جهت محافظت لوله در برابر سایش ،لوله تفلون پیچ شده را باید قابالً باه درون یاک لولاه
استینجر و یک کاسه ( )stuffing boxنمد وارد کرد .در واقع در درون مجموعه تجهیزات سرچاه ،فضاهای خالی وجاود دارناد کاه
باعث میشوند لوله در اثر جریان رو به باالی سیال دائماً به لبههای تجهیزات سر چاه برخورد .این امر باعث سایش لوله میشود ،به
طوریکه ممکن است در طی نیم ساعت تا چند روز منجر به بریده شدن لوله شود .راندن لوله موئینه بدون حفاظ به درون چاه نیاز
امکان پذیر است ،هرچند این کار که توسط یک زانوی آزاد ( )sweeping elbowکه روی تجهیزات سرچاه نصب میشود ،مشکل-
تر است .در اینصورت بایستی سوراخی با قطر کمتر از  10سانتیمتر در خارج از زانوی آزاد به وجود آورد .این موضوع ایجاب میکند
که یک قطعه لوله محافظ (لوله استینجر) در زانو رانده شود .تجربه نشان داده که لوله موئینه درون لوله استینجر مجدداً چارخ مای-
خورد و همچنان احتمال سایش و برش را دارد .در اینصورت محافظ اضافی بصورت سااقه تفلاونی ( )Tefloned sleeveبایاد در
انتهای لوله استینجر نصب شود .با تمام این تمهیدات لوله موئینه باید به طاور دورهای (هار شاش هفتاه در میادان زماینگرماایی
 Beowaweآمریکا) بیرون آورده شده و بازرسی شود.
وزنه

وزنه به جابجایی سر پاشنده ( )dispersion headماده شیمیایی در سیستم  CISدر طول چاه و همچنین پایداری اجزاء درونچاهی
کمک میکند .وزن وزنه بایستی به صورتی محاسبه گردد که عالوه بر داشتن توانی کافی برای مقابله با نیروی سیال در حال صعود
در چاه ،متناسب با محدودیت مکانیکی و قدرت بارگذاری لوله موئینه باشد .در چاه  SP4Sفیلیپین ،وزنه و مجموعه پاشنده 54
کیلوگرم محاسبه و اعمال شد.
کاسه نمد

یک کاسه نمد در باالی  recovery spoolمیتواند عالوه بر کمک به افزایش طول عمر لوله موئینه و مقاومت آن در برابر صدمات
مکانیکی ،از نشست سیال به محیط و در نتیجه ثابت ماندن فشار سرچاه در هنگام راندن لوله موئینه کمک کند.
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 -5-1-3راهاندازی CIS

روش کار استاندارد جهت راه اندازی  CISبه سه مرحله قبل ،همزمان و بعد از راندن لوله موئینه مربوط میشود .با پیروی از این
روش کار ،در صورت مناسب بودن کیفیت تجهیزات به کارگرفته شده ،کارایی  CISدر بازدارندگی از رسوب گذاری کلسیت ملموس
خواهد بود.
 -5-2بازدارندههای شیمیایی ()Inhibitors
انتخاب بازدارنده شیمیایی مناسب برای یک میدان زمینگرمایی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سیال چااههاای آن و همچناین
سیستم تزریق متناسب با آن بازدارنده شیمیایی از نکات بسیار مهم در طراحی  CISاست .به طاور سااده مکانیسام بازدارنادههاای
شیمیایی معموالً به صورت جلوگیری از تشکیل بلورهای کلسیت ،با چسبیدن به این بلورها و در نتیجه از شکل انداختن ساختار آنها
میباشد .در این حالت بلور نمی تواند به رشد الگوی هندسی بلورین دقیق خود ادامه دهد و در نهایت مانند یاک ذره کوچاک بااقی
مانده و به راحتی توسط جریان سیال از محیط خارج میشود .چسبیدن بازدارنده شیمیایی به اولین ذره بلوری به وسیله بار منفی آن
و در نتیجه گرفتن  Ca2+صورت میگیرد.
الزم به ذکر است که کلسیت عمده پوسته درون چاهی چاههای زمینگرمایی است ،در حالی که کانیهای آراگونیت و اسمکتیت هم
به میزان کمتر از  10تا  40درصد تشکیل میشوند که به ویژه آراگونیت اولیه و ناپایدار بوده و به کلسیت تبدیل میشود .همچنین
بررسیها نشان داده است که تفاوت در ظاهر بلورهای کلسیت میتواند به تفاوت در رژیمهای جریان سیال به دورن چاه در هنگام
جوشش مربوط باشد .به طوری که جریان خطی ،کلسیت دانه ریز و نیمه شکلدار و همینطور جریان حبابی (دو فازه) ،کلسیت
درشت تا متوسط و شکلدار و ادخاالت کمتر به جا میگذارد .به این معنی که در جریان خطی سرعت جریان آنقدر سریع است که
بلورهای کلسیت و ادخاالت بسیار فراوان فرصت کافی برای رشد را نداشته و همچنین ادخالهای سیالی به صورت ناقص (غیر
تجمعی و فراوان) شکل میگیرند.
معمولترین نوع بازدارنده شیمیایی که اخیراً در کنترل پوسته گذاری کلسیت باه کاار گرفتاه مایشاود شاامل اساید پلایاکریلیاک
( )Polyacrylic acid-PAAو انیدرید پلی مالیک ( )Polymaleic anhydride- PMAمیباشند .هر دوی ایان بازدارنادههاا در
طبیعت اسیدی بوده و دارای گروه عاملی ( )functional groupاسید کربوکسیلیک ( )COOHمیباشند PAA .داری یک مونومر
 COOHو  PMAدارای دو مونومر  COOHهستند.
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سایر انواع بازدارندهها به شرح زیر میباشند:
- Organic phosphate Esters
- Organic phosphates
)- Organic Synthetic polymers (e.g. polyacrylamide
)- Organic polymers (e.g. polyacarboxylic acids
)- Sequestering agents (e.g.EDTA
- Polyphosphates

بازدارنده شیمیایی  sequionمانند بازدارنده شیمیایی فسفاتهای آلی میباشد که در سال  1989در میدان زمینگرمایی
 Miravallesبه کار گرفته شد .به کارگیری این بازدارنده در این میدان زمینگرمایی موفقیت آمیز نبود زیرا پس از دو روز لوله
مویینه دچار گرفتگی شد .بازدارنده شیمیایی پلی فسفات در منابع دما پایین کاربرد دارد .ضعف فسفاتها حد پایداری گرمایی و
طبیعت خورنده آنهاست.
وزن مولکولی بهینه پلیمرهای به کار گرفته شده برای جلوگیری از پوستهگذاری  10000-1000 g/molاست ،به طوری که
پلیمرهایی با وزن مولکولی بیش از این مقدار نخواهند توانست به عنوان کاهنده فعالیت رشد بلوری به طور مؤثری عمل کنند و در
مقابل پلیمرهای با وزن مولکولی کمتر از این مقدار ،قبل از اینکه به سر پاشنده  CISبرسند ،دچار پل زدگی ( )bridgingبین عناصر
تشکیل دهنده ماده شیمیایی یا فولوکوله شدن ( )flocculationمیشوند.
جدول ( -)5-5ارتباط بین فاکتور وزن مولکولی و بهره وری آن در کاهش پوسته
نوع پلی
پلی اکریلیک اسید

پلی متااکریلیک اسید
پلی مالئیک ایندیت

تولید (مگا وات)
20000
10000
5000
10000
5000
5000

غلظت بازدارنده ()ppm
3
3
3
3
3
3

کاهش پوسته گذاری ()%
52
61
71
62
68
98
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5000

97

2

 -5-3مواد شیمیایی مختلف جهت از بین بردن سیلیس
مواد شیمیایی گوناگونی جهت از بین بردن سیلیس وجود دارند که انواع مختلفی دارند .رایجترین این موادHF, H2SO4, HCL

میباشد که هرکدام از نظر اسیدی قدرت متفاوتی دارند.

جدول ( -)5-6مقایسه قیمت سه اسید( )1393
قیمت بر حسب ریال

میزان اسید بر حسب کیلوگرم

نوع اسید

4000

یک کیلوگرم

H2so4

250000

یک کیلوگرم

HF

45000

یک کیلوگرم

HCL

 -6مدت عمر پیشبینی چاههای زمینگرمایی
اگر مخازن زمین گرمایی با مدیریت درستی اداره شوند در این صورت می توان انتظار داشت که عمر چاههای را نیز پیش بینی کرد.
معموالً زمانی چاهی را از مسیر تولید خارج میکنند که تغییرات عمدهای در خروجی انرژی حاصله ثبت گردیده و یا اینکه چاه بنا به
هر دلیلی دچار آسیب گردد .دالیل اصلی برای کاهش در میزان انرژی دریافتی از خروجی چاه میتواند به شرح ذیل باشد:

 افت فشار مخزن
 تغییر در آنتالپی سیال
 تنگ شدن چاه به جهت رسوب یا خرابی لولههای جداری
معموالً عمر مفید چاههای زمینگرمایی را  30سال پیشبینی میکنند ولی چاههایی با عمر  60سال نیز در کشوری مانند ایسلند
وجود دارد .شایان ذکر است عمر مفید چاههای ایسلند بیش از  25سال میباشد.
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 -7نتایج
چاههای زمینگرمایی به دلیل ماهیتشان همواره در معرض خطر هستند ،عوامل طبیعی همچون زمینلرزه ،آتشفشان و غیره از یک
طرف و مدیریت و کنترل چاه از طرفی دیگر باعث میشود که همواره برای بهرهبرداری و تولید مستمر از این نوع چاهها تمهیداتی
اندیشیده شود.
مبحث کنترل چاههای زمینگرمایی در چند بخش جدا و به طور کامالً تخصصی قابل بحث و بررسی است ،این بخشها شامل
شیرهای اصلی سرچاهی و نگهداری از آنها و لولههای جداری .این لولههای جداری نیز در دو بخش نگهداری فیزیکی و نگهداری
شیمیایی قابل بحث است .در پیشنهادات فوق تمامی مطالب به طور مفصل تشریح شدهاند و سیستم  CISکه جزء ابزار آالت الزم
برای بهره برداری مستمر از چاههای زمینگرمایی میباشند شرح داده شده است.
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 -1مقدمه
با توجه به رشد روزافزون تقاضاي انرژي ،توسعهي روشهاي توليد آن و بهرهبرداري از پتانسيلهاي موجود در کشور براي توليد
برق امري ضروري است .در اين راستا انرژيهاي تجديدپذير ميتوانند ،به عنوان يکي از منابع توليد انرژي در نظر گرفته شوند.
اخيراً جايگزيني انرژيهاي فسيلي با گونههاي انرژي تجديدپذير به منظور کاهش و صرفهجويي در مصرف انرژي ،کنترل عرضه و
تقاضاي انرژي و کاهش انتشار گازهاي آالينده با استقبال فراواني روبرو شده است .در ايران در جهت افزايش سهم انرژيهاي
تجديدپذير ،سهم  10درصدي ظرفيت توليد برق کشور در سند چشمانداز  20ساله ( 1404ـ )1384به انرژيهاي نو اختصاص يافته
است .در ميان انرژيهاي تجديدپذير ،انرژي زمينگرمايي يکي از منابع تأمين انرژي رايگان ،پاک و عاري از اثرات مخرب زيست
محيطي است ،که از ديرباز به روشهاي گوناگون سنتي مورد استفاده بشر قرار گرفته است.
زميني که حيات بشر بر روي آن جاري است ،منبع بسيار عظيمي از انرژي گرمايي است .انرژي زمينگرمايي در طول هزاران
سال در داخل زمين ذخيره شده و از فروپاشي عناصر راديواکتيو در عمق زمين نشأت گرفته است .از اين انرژي که به صورت حرارت
از اعماق زمين به سطح هدايت ميشود ،تقريباً تواني معادل با  42ميليون مگاوات حرارت از کل سطح کره زمين قابل استحصال
است ،که درصورت توسعه فناوري استخراج ،به تنهايي قادر خواهد بود ،کليه نيازهاي انرژي امروز و آينده بشر را تأمين کند .اين
مقدار انرژي به طور پيوسته به فضاي سردي که زمين را در برگرفته است ،منتقل ميشود .محاسبات نشان ميدهد ،که انرژي
حرارتي ذخيره شده در  11کيلومتر فوقاني پوسته زمين معادل پنجاه هزار برابر کل انرژي به دست آمده از منابع نفت و گاز شناخته
شده امروز جهان است .اين منبع عظيم انرژي ميتواند ،درآينده جايگزين قابل اعتمادي براي انرژي حاصل ازسوختهاي فسيلي
باشد .البته بديهي است که بهرهبرداري گسترده از ذخاير زمينگرمايي ،مستلزم توسعه بيشتر در زمينه تکنيکهاي اکتشاف و
استخراج است .در چند دهه اخير ،مطالعات در حوزه منابع انرژي تجديدپذير اهميت بيشتري يافته است و طي بررسيهاي
پژوهشگران پيشرفتهاي چشمگيري در اين زمينه گزارش شده است.
بهرهگيري از هرکدام از منابع انرژيهاي تجديدپذير بسته به منابع و امکانات محيطـي اسـت .در کشـور مـا ايـران ،باتوجـه بـه
ويژگيهاي جغرافيايي و آب و هوايي ميتوان اکثر گونههاي انرژي تجديد پذير را مورد بهره بـرداري قـرار داد کـه يکـي از انـوا

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش نيروگاههاي زمين گرمايي و طرحهاي کاربرد مستقيم

2
ويرايش اول ،دي 1393

انرژيهاي نامبرده ،انرژي زمينگرمايي ميباشد .مناطق زلزلهخيز و نواحي داراي رشته کوههاي جوان ،بهترين و بزرگتـرين منـابع
انرژي زمينگرمايي هستند.

معرفی و دستهبندی منابع انرژی زمینگرمایی
 -2-1انرژی زمینگرمایی
مرکز زمين منبع عظيمي از انرژي حرارتي است ،که به شکلهاي گوناگون از جمله فورانهاي آتشفشاني ،آبهاي گرم و يا بـه
واسطه خاصيت رسانايي به سطح زمين هدايت ميشوند .طبق فرضيههاي موجود ،زمين تودهاي آتشين بوده که بـيش از  4ميليـارد
سال پيش شکل گرفته و به تدريج به انجماد و سردي گراييده است و اين سرد شدن همچنـان ادامـه دارد .بـا مشـاهده کـوههـاي
آتشفشان ،بشر از دير باز به اين حقيقت رسيده است ،که در اعماق زمين منبعي داغ وجود دارد .در فاصله زماني بين قرنهـاي  16و
 17ميالدي که اولين چاههاي زيرزميني در اعماق چند صد متري حفر شد ،اين نتيجه حاصل شد که با نزديکتر شدن به مرکز کـره
زمين دما افزايش مييابد ،به گونهاي که به طور طبيعي در ازاي هر  100متر افزايش عمق 3 ،درجه سانتيگـراد بـه دمـاي طبيعـي
زمين افزوده ميشود .نخستين اندازهگيري ها به وسيله دماسنج در سال  1740و در معدني نزديک به ناحيه بلفورت در کشور فرانسه
انجام شد و در سال  1870با روشهاي پيشرفته علمي نو رفتار حرارتي زمين مورد مطالعه قرار گرفت.
در حال حاضر از انرژي زمينگرمايي در بسياري از نقاط جهان و به صورتهاي مختلف ،در سـطح وسـيعي اسـتفاده مـيشـود.
محققين همزمان با به کارگيري فناوريهاي قديمي تأمين انرژي ،شيوههاي جديد تأمين انرژي را نيز به تکامل رسانيدهاند .در آينده
نيز تالش براي توسعه آن ،در زمينه کشف منابع انرژي و انتقال فناوري امري اساسي تلقي ميشود .بهره برداري از انـرژي زمـين-
گرمايي ،به عنوان يک منبع انرژي بالقوه در اعماق زمين ،مستقل از شرايط جوي ميباشد و قابليت جوابگويي به نياز کنوني و آتـي
بشر را دارد.
بشر مدتها است که از منابع انرژي گرمايي با درجه حرارت پايين (چشمههاي آبگرم) ،جهت استحمام و شستشـو و همچنـين
مصارف درماني استفاده ميکند .اخيراً نيز از اين انرژي در تأمين گرمايش فضا ،گرمايش گلخانهها ،حوضـچههـاي پـرورش مـاهي،
استخرهاي تفريحي ،پيشگيري از يخزدگي معابر در فصل سرما و برخي از فرآيندهاي صنعتي استفاده ميشود .توليد برق با اسـتفاده
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از منابع انرژي زمينگرمايي با درجه حرارت باال نيز طي ده سال اخير رشد قابل مالحظهاي داشته است.
مناطقي که داراي پتانسيل انرژي زمينگرمايي ميباشند ،منطبق بر نواحي آتشفشاني و زلزلهخيز جهان هسـتند .بـه طـور کلـي
مناطقي از زمين که داراي سه ويژگي مهم زير باشند ،داراي پتانسيل مناسبي جهت بهرهبرداري از انرژي زمينگرمايي هستند:
-1منبع حرارتي  -2سيال حد واسط  -3محيط متخلخل
-

در صورتي که مواد مذاب يا سنگهاي داغ مجاور آنها (به عنوان منبع حرارتي) نزديک به سطح زمين قرار گرفتـه باشـند،

موجب گرم شدن آبهاي نفوذي ميشوند و در نتيجه با حفاري چاههاي توليدي ميتوان با استخراج سيال گرم به حرارت مطلـوب
رسيد.
-

در صورت وجود آبهاي ماگمايي و فسيل که از جمله سياالت انتقال دهندهي حرارت در يک سيستم زمينگرمايي هستند،

حرارت از منبع حرارتي به سطح زمين انتقال خواهد يافت.
-

چنانچه اليههاي مختلف داراي خلل و فرج زيادي باشند ،آبهاي سطحي و نزوالت جوي به خوبي داخل زمين نفوذ مي-

کنند.
آبهاي سطحي که بر اثر نيروي جاذبه زمين و از طريق خلل و فرج به داخل آن نفوذ ميکنند ،پس از مدتي به اليههـاي گـرم
زمين نزديک ميشوند و حرارت آنها را جذب ميکنند .بر اثر افزايش دما ،چگالي آبهاي سطحي کمتر ميشود و به صورت طبيعـي
از طريق خلل و فرج مجدداً به سطح زمين حرکت ميکنند و موجب پيدايش نشانههاي حرارتي مانند چشـمههـاي آبگـرم در نقـاط
مختلف زمين ميشوند .در حالت طبيعي سيال گرم از خالل درزها ،شکافها و گسلها به سطح زمين ميرسد و نشانههاي سـطحي
ايجاد ميکند .شکل ( )2-1چرخه انرژي زمينگرمايي را نمايش ميدهد.
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شکل ( -)2-1چرخه انرژی زمینگرمایی

بهره برداري از انرژي زمينگرمايي به دو روش کلي امکانپذير ميباشد که عبارتند از:
-

استفاده نيروگاهي

-

استفاده غير نيروگاهي

در جهت استفاده نيروگاهي يا توليد برق ،نخستين تالشها در الردرلو (ايتاليا) در سال  1904صورت گرفت .ساخت نيروگاههاي
دو مداره باعث پيشرفتهاي چشمگيري در توليد برق با استفاده از انرژي زمينگرمايي شده است و در حـال حاضـر بـا بـه تکامـل
رسيدن اين فناوري به طور تجاري از آبهاي گرم زيرزميني با درجه حرارت معمولي (بيشتر از  100درجه سانتيگـراد) بـرق توليـد
ميشود .در طوالني مدت پيشرفت در ساخت تجهيزات مربوط به استخراج انرژي از سنگهاي خشک و داغ ،اليههاي تحـت فشـار
زمين و منابع گدازهاي ميتواند امکان استفاده بيشتر از پتانسيل بالقوه انرژي زمينگرمايي را ميسر سازد.
در جهت استفاده غير نيروگاهي انرژي زمينگرمايي نيز تاکنون فعاليتهاي متعددي در سراسر دنيا در اين زمينه صـورت گرفتـه
است ،که در فصلهاي بعدي گزارش به تدريج بررسي خواهند شد.
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 -2-2انواع سیستمهای زمینگرمایی
همانطور که پيشتر بيان گرديد ،انرژي زمينگرمايي حرارت موجود در اليههاي زيرين زمين ميباشد ،که در برخي مناطق بـه
صورت بخار يا آب داغ قابل بازيافت ميباشد .شکل ( )2-2شمايي عمومي از يک منبع زمينگرمايي را نشان ميدهد .ماگمـاي1داغ
در اليههاي زيرين زمين ،در نزديکي سطح ( )Aتبديل به سنگهاي آتشفشـاني2مـيگـردد ( .)Bحـرارت ماگمـا از طريـق هـدايت
گرمايي از سنگهاي آتشفشاني به سمت سطح زمين جريان مييابد .آبهاي زيرزميني که راه خود را از بين شکافهاي سنگهاي
پوسته به داخل زمين باز کردهاند ،در اثر تماس با اين سنگهاي داغ و گازهاي داغ خارج شده از ماگما ،گرم ميشوند .سپس آب داغ
شده از درون اليههاي متخلخل با جريان همرفتي به سمت باال جريان پيدا ميکند ( .)Cمعموالً اين مخازن گردش طبيعـي سـيال
داغ ،به وسيله يک اليه سنگ غير قابل نفوذ محصور ميشوند ( )Dو يک ترک يا گسل درون سنگهاي اليه بااليي مـيتوانـد بـه
عنوان محل فرار بخارهاي داغ توليد شده عمل کند ( )Eو سيال داغ امکان رسيدن به سطح زمين را پيدا کند .يک نيروگـاه زمـين-
گرمايي با به دام انداختن اين بخارها ميتواند ،از آن به عنوان يک منبع انرژي جهت توليد الکتريسيته استفاده نمايد(.]1[ )F

Magma
Igneous Rock
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همه سيستمهاي زمينگرمايي به صورتي که در باال ذکر شد بخار توليد نميکنند ،برخي دماهاي پايينتري دارند و در آنها فقـط
آب داغ وجود دارد و در برخي به دليل عدم وجود سفرههاي آب زيرزميني فقط سنگهاي داغ موجود است .به همين دليل سيستم-
هاي زمينگرمايي به سه دسته اصلي تقسيمبندي ميشوند [:]1
-

هيدروترمال

-

تحت فشار

2

-

سنگ داغ خشک ()EGS

1

 -2-2-1سیستمهای هیدروترمال

سيستمهاي هيدروترمال آن دسته از سيستم هايي هستند که در آنها آب با تماس با سنگهاي داغ گرم ميشود .در حال حاضر
در بين سيستمهاي نام برده شده زمينگرمايي ،فقط از اين نو سيستمها امکان توليد الکتريسيته با صرفه اقتصادي وجود دارد ،کـه
خود به دو دسته بخار غالب3و مايع غالب4تقسيم ميشوند [.]1


سیستمهای بخار غالب

در اين سيستمها که تعداد آنها در دنيا بسيار اندک است ،آبهاي زيرزميني در اثر گرماي زياد تبخير شده و به صورت بخار نسبتاً
خشک در دمايي حدود  205 °Cو فشاري حتي (اما به ندرت)  8 barبه سطح زمين ميرسند .اين بخار جهت توليد برق در نيروگاه-
هاي بخار مناسب ميباشد ،اما همانند همه سيستمهايي که با سياالت زميني سر و کار دارند مشکالتي را نيز به همراه دارد که وجود
مواد خورنده و مشکالت زيست محيطي از آن دسته هستند [.]1

Hydrothermal
Geopressured
Vapor Dominated
Liquid Dominated
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سیستمهای مایع غالب

در اين سيستمها آب داغ در زير اليههاي نفوذ ناپذير پوسته زمين به تله افتاده است که دمايي بـين  174 °Cتـا 315 °C
دارد .با حفر چاههايي در مکان هاي مناسب و با عمق مناسب امکان فـراهم آوردن شـرايطي جهـت جريـان طبيعـي سـيال داغ يـا
استخراج با استفاده از پمپهاي آب از اين منابع فراهم مي گردد .با افت فشار جريان مايع هنگام باال آمدن از زير زمين ،مقـداري از
آب داغ به بخار اشبا تبديل شده و ترکيبي دو فازي نسبتاً مرطوب در سر چاه حاصل ميگردد .سيال استخراج شده معموالً حـاوي
مقادير زيادي ذرات جامد معلق ( 3000 ppmتا  )25000 ppmيا بيشتر ميباشد .هر چه ميزان اين ذرات بيشتر باشد ،ميزان رسوب
آنها در لولهها و مبدلهاي حرارتي و ديگر اجزاي سيستم بيشتر ميشود و راندمان توليد اقتصادي الکتريسيته سيستم کاهش مييابد
[.]1
 -سیستمهای تحت فشار

اين سيستمها منابع آب يا آب شوري هستند ،که همانند آب سيستمهاي هيدروترمال در اليههاي زيرين زمين تا حدود 160 °C
گرم شدهاند ،اما نسبت به سيستمهاي هيدروترمال در عمق بيشتري ( 2400تا  9100متر) و تحت فشار زيادي (بيش از )1000 bar
قرار دارند .ترکيب آب در اين سيستمها معموالً مقدار زيادي نمک ( 4تا  10درصد) و عالوه بر آن در اثر تجزيه مـواد آلـي ،بـا گـاز
طبيعي (بيشتر  )CH4اشبا شده است [.]1
با در نظر گرفتن دماي نه چندان باال و عمق زياد اين منابع استخراج آنها فقط جهت اسـتفاده از حـرارت جـذب شـده در آنهـا
مقرون بهصرفه نميباشد .اما مقدار قابل مالحظه گاز طبيعي قابل استحصال از اين آبها ،آنها را مورد توجه قـرار داده اسـت ،کـه
ميتواند جهت توليد الکتريسيته يا ساير مصارف حرارتي مورد استفاده قرار گيرد [.]1
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 -2-2-3سیستمهای سنگ داغ خشک ()EGS

ماگماي نزديک به سطح زمين سنگهاي اليههاي بااليي خود را داغ ميکند و در صورت عدم وجود آبهاي زيرزميني در ايـن
محل ،نتيجه فقط وجود سنگهاي داغ خشک1خواهد بود .دماي اين منابع گرمايي که عمدهتـرين منـابع انـرژي زمـينگرمـايي در
جهان را به خود اختصاص ميدهند به  150 °Cتا  290 °Cميرسد .اين سنگها عموماً از اجزاي غير قابل نفوذي تشکيل شدهاند،
که براي استخراج گرما از آن ها بايد آب (يا يک سيال واسطه ديگر) را به درون آنها فرستاد و پس از تبادل حرارتـي و جـذب گرمـا
مجدداً آن را استخراج نمود [.]1
با در نظر گرفتن دماي نسبتاً پايين اين منابع جهت انتقال حرارت مورد نياز بايد سطح تبادل حرارتي در زيرزمين به اندازه کـافي
بزرگ باشد ،که اين کار با فرستادن مقادير زياد مايع با فشار زياد به زيرزمين و ايجاد ترک در سنگهاي داغ يا انجـام يـک انفجـار
اتمي در زيرزمين انجام ميگيرد .استخراج انرژي حرارتـي از چنـين سيسـتمهـاي زمـينگرمـايي نيـاز بـه سـرمايه گـذاري زيـاد و
تکنولوژيهاي خاص دارد که بيشتر از  30سال است در اين زمينه تحقيقات در حال انجام است [.]2
 -2-3تعریف منابع زمینگرمایی
معمولترين معيار طبقهبندي منابع زمينگرمايي بر اساس آنتالپي سيال زمينگرمايي بنا نهاده شده است ،که بـه عنـوان انتقـال
دهنده گرما از عمق منبع زمينگرمايي به سطح زمين مورد استفاده قرار ميگيرد .آنتالپي سيال که به صورت نسبي متناسب با دما در
نظر گرفته ميشود ،يک تخمين کلي از انرژي سيال زمينگرمايي ارائه ميدهد و به همين دليل منابع زمينگرمايي به سه دسته زير
تقسيمبندي ميشوند [.]2
-

منابع آنتالپي پايين

-

منابع آنتالپي متوسط

-

منابع آنتالپي باال
Hot-Dry-Rocks
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جدول ( )2-1محدوده مقادير دمايي هر يک از انوا منابع زمينگرمايي را از مراجع مختلف نشان ميدهد.
جدول ( -)2-1تقسیم بندی منابع زمین گرمایی بر اساس دمای سیال استخراجی []2

منبع آنتالپي پايين()°C
منبع آنتالپي متوسط()°C
منبع آنتالپي باال()°C

a

b

c

d

<90

<125

<100

<=150

150-90

225125
>225

200100
>›200

-

>150

>150
)(a) Muffler and Cataldi (1978
)(b) Hochestein (1990

)(c) Benderitter and Corroy (1990
)(d) Haenel et al. (1988

 -2-4بهرهبرداری از منابع زمینگرمایی
جهت توليد الکتريسيته بهترين منابع زمينگرمايي ،منابع آنتالپي باال (> )°150Cهستند .از منابع با آنتالپي متوسط يا کـم
عموماً جهت ساير مصارف حرارتي استفاده ميگردد .دياگرام ليندال 1،شکل ( )2-3که استفادههاي ممکن از منابع زمـين گرمـايي بـا
دماهاي مختلف سيال زمينگرمايي را نشان ميدهد ،ميتواند در تعيين امکان استفادههاي گوناگون از يک منبع زمينگرمايي مـورد
استفاده قرار گيرد (با ذکر اين مطلب که توليد الکتريسيته با استفاده از نيروگاههاي دو مداره2ميتواند براي دماهاي بـاالتر از °85C
به آن افزوده شود.]2[ ).
دماهاي پايينتر از  °20Cفقط با استفاده از پمپهاي حرارتي زمين گرمايي يا در برخي موارد خاص قابل بهرهبرداري ميباشند.
دياگرام ليندال دو مطلب مهم بهرهبرداري از منابع زمينگرمايي را بيان ميکند [.]2

Lindal 1973
Binary
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 -1اين امکان فراهم است که با استفاده متوالي در مصارف پشت سر هم جهت مواردي که نيازهاي دمايي مختلفي دارند و يا
مصارف ترکيبي از سيال زمينگرمايي ،طرح هاي زمينگرمايي را از نظر اقتصادي مقرون به صرفهتر نمود.
 -2دماي منبع يک عامل محدودکننده در موارد ممکن استفاده از آن ميباشد.
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 -3تولید برق از منابع زمینگرمایی (کاربرد نیروگاهی)
با توجه به مشخصات منبع زمينگرمايي با استفاده از توربينهاي بخار معمولي يا با استفاده از يک سيکل دو مداره امکان توليد
الکتريسيته از منابع زمينگرمايي وجود دارد [.]2
 -3-1تولید برق با استفاده از توربینهای بخار معمولی
در اين روش نياز به سيال با حداقل دماي  °150Cوجود دارد ،که پس از جداسازي بخش مايع و ذرات جامد همراه جريان ،بخار
داغ با عبور از درون يک توربين به دو صورت خروجي اتمسفريک (پس فشـار)1يـا چگـال شـونده(2چگاليـده) منبسـط شـده و کـار
مکانيکي حاصل مي گردد .در توربينهاي اتمسفريک که نو سادهتر و ارزانتر ميباشند ،بخار مستقيماً پس از استخراج از چاههـاي
بخار خشک يا پس از جداکننده3از چاههاي تر از درون توربين عبور داده شده و سپس در اتمسفر تخليه ميگردد .با اسـتفاده از ايـن
واحدها مصرف بخار (با در نظر گرفتن فشار ورودي يکسان) به ازاي توليد هر کيلو وات ساعت الکتريسـيته تقريبـاً دو برابـر حالـت
چگال شونده است .با اين حال استفاده از اين نو توربين ها در مواردي که يک طرح پايلوت ،يا توليد جدا از شـبکه از تعـدادي چـاه
زمينگرمايي ،يا توليد برق از چاه هاي آزمايشي در مرحله توسعه نيروگاه مورد نظر باشد و يا هنگامي که بخار مورد اسـتفاده حـاوي
مقادير زياد (بيش از  )%12گازهاي محلول غير قابل مايع شدن باشد ,معمول ميباشد .واحدهايي با خروجي اتمسفريک بسيار سريع
قابل ساخت و نصب هستند و پس از  13-14ماه از زمان ثبت سفارش قابليت شرو به کار در سايت را دارا ميباشند [.]2
واحدهايي با توربين چگال شونده ،شامل تجهيزات جانبي بيشتري ميباشند و از واحدهاي اتمسفريک پيچيدهتر هسـتند و بـراي
ساخت و نصب آنها  % 20-25زمان بيشتري مورد نياز است .با اين حال همان طور که ذکـر شـد ،مصـرف ويـژه بخـار آنهـا نصـف
توربينهاي اتمسفريک ميباشد [.]2
جدول ( )2-2يک برآورد عمومي از هزينههاي سيستمهاي نصب شده با توربينهاي بخار در نيروگاههاي زمينگرمايي را (بدون
در نظر گرفتن هزينه چاهها) بيان ميکند [.]2
Back Pressure
Condensing
Separator
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جدول ( -)2-2هزینه سیستمهای نصب شده1توربینهای بخار کوچک (بدون هزینه چاهها) []2
ظرفیت
خروجی اتمسفریک

[]MW
2/5

هزینه
[]$/kW
1250

خروجی اتمسفریک

5

1050

خروجی چگالیده

5

1690

خروجی چگالیده

10

1485

اين مقادير وابسته به تعداد زيادي متغير ميباشند ،بنابراين فقط ميتوانند جهت مقايسه کلي هزينه سيستمهـاي مختلـف مـورد
استفاده قرار گيرند .به خاطر تفاوت در مصرف ويژه بخار در دو نو توربين ذکر شده ،در صورتي که هزينه چاهها هـم لحـا شـود،
هزينه سيستم با خروجي بخار چگاليده به ازاي هر کيلو وات اندکي کمتر از سيستم با توربين اتمسفريک خواهد شد [.]2
واحدهاي کوچک توليد برق از منابع زمينگرمايي عمـدتاً در ژاپـن ( )Mitsubishi, Fuji and Toshibaو ايتاليـا ( Ansaldo

 )and Franco Tosiساخته ميشوند [.]2
 -3-2تولید برق با استفاده از سیکلهای دو مداره
توليد برق از سيالهاي زمينگرمايي با دماي متوسط تا کم و آب داغ خروجي از جداکنندهها در منابع زمين گرمايي مايع غالب با
استفاده از سيکلهاي توليد توان دو مداره ممکن است .نيروگاههاي دو مداره از يک سيال عامل ثانويه ،معموالً يک سيال ارگانيک،
که نقطه جوش پايين دارد و فشار بخار آن در مقايسه با بخار آب زياد ميباشد استفاده ميکنند .سيال ثانويه در يک سيکل معمولي
رانکين کار ميکند ،که در آن با انتقال گرما از آب داغ منبع زمينگرمايي ،درون مبدلهاي حرارتي سيال ثانويه بخار ميشود ،بخـار
توليد شده يک توربين معمولي جريان محوري2را به گردش در مي آورد و پس ازخروج از آن در يک کندانسور مـايع مـيشـود و بـا
پمپ شدن به مبدلهاي حرارتي تبخير کننده سيکل مجدداً تکرار ميگردد .با انتخاب مناسب سيال ثانويه امکان توليد الکتريسيته از
منابع زمينگرمايي با رنج دمايي  175-85 °Cمهيا ميباشد .حد بااليي دما بستگي به پايداري حرارتي سيال ارگانيک ثانويـه دارد و
Installed Cost
Axial Flow
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حد پاييني دما بسته به عوامل فني اقتصادي دارد (مثالً هر چه دماي سيال داغ زمينگرمايي کمتر باشد ،نياز به مبدلهـاي حرارتـي
بزرگتري براي تبخير سيال عامل ثانويه وجود دارد ،که در برخي موارد منجر به غير اقتصادي شدن پروژه ميگردد.]2[ ).
نيروگاههاي دو مداره معموالً به صورت واحدهاي کوچک چند صد کيلوواتي تا چند مگاواتي ساخته ميشوند ،سـپس بـا اتصـال
واحدهاي کوچک به ظرفيتهايي تا چند ده مگاوات ميرسند .هزينه آنها به عوامل مختلفي بستگي دارد ،اما اصـليتـرين فـاکتور
دماي سيال زمينگرمايي است ،که اندازه توربين ،مبدلهاي حرارتي و سيستم خنککننده را تحت تأثير قرار ميدهد [.]2
ظرفيت نهايي نيروگاه تأثير چنداني بر هزينه ويژه آن ندارد ،زيرا همواره تعدادي واحدهاي استاندارد کوچکتـر بـراي بـه دسـت
آوردن ظرفيتهاي بزرگ به هم متصل ميشوند .با اين حال براي ارائه يک ديد کلي از هزينهها ،يک سيسـتم دو مـداره بـا دمـاي
سيال زمينگرمايي حدوداً  °140Cحدود هزينه ويژهاي معادل  1900 $/kWدارد .ايـن سيسـتمهـا بـه عنـوان اقتصـادي تـرين و
مؤثرترين ابزار تبديل انرژي گرمايي منابع زمينگرمايي مايع غالب (با دماي کمتـر از  )°175Cبـه الکتريسـيته شـناخته مـيشـوند.
نيروگاههاي دو مداره در اياالت متحده امريکا ( Barber Nichols Engineering, Ben Holt Co., Borg Warner, Electric

 )Power Research Institute, Turbonetics Energy Inc.در ايتاليـــا ( )Franco Tosi, Turbodenو در ژاپـــن
( )MItsubushi, Toshibaساخته ميشوند .بزرگترين توليد کننده اين تجهيزات نيز  ORMAT Inc.در اياالت متحده ميباشـد
[.]2
 -3-3نحوه عملکرد سیکلهای تولید توان
با بررسي و شناسايي انوا منابع انرژي زمينگرمايي در بند قبل ،بيان گرديد ،که در حـال حاضـر تنهـا از منـابع زمـينگرمـايي
هيدروترمال مي توان به صورت تجاري برق توليد نمود و توليد الکتريسيته از ساير منابع زمينگرمايي در مرحله
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 -3-3-1بررسی نحوه عملکرد سیستمهای بخار غالب

سيستمهاي زمينگرمايي بخار غالب نادرترين انوا منابع زمينگرمايي و مناسبترين آنها براي توليد الکتريسيته هسـتند .ايـن
سيستمها کمهزينهترين و کممشکلترين نيروگاههاي زمينگرمايي هستند .شکل( )3-1نماي شماتيک يک نيروگاه زمـينگرمـايي
بخار غالب را نشان ميدهد و در شکل( )3-2دياگرام  T-sسيکل توليد توان آن نشان داده شده است [.]1

شکل ( -)3-1طرح شماتیک نیروگاه زمینگرمایی بخار غالب []1
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شکل ( -)3-2دیاگرام  T-sسیکل نیروگاه زمینگرمایی بخار غالب []1

بخار خشک از چاهها (نقطه  )1در دمايي در حدود  °200Cاستخراج ميگردد .سيال زمينگرمايي که در ته چاه تقريباً در حالـت
اشبا و در فشاري حتي تا حدود  35 barقرار دارد ،در اثر افت فشار در هنگام جريان درون چاه ،در سر چاه اندکي سوپرهيت ميشود
(نقطه  .)2فشار در اين نقطه به ندرت از  7 barبيشتر خواهد بود .سپس جريان بخار از درون يـک جداکننـده گريـز از مرکـز بـراي
جداسازي ذرات جامد همراه جريان عبور داده مي شود و پس از کاهش بيشتر در فشار در اثر اين فرآيند وارد توربين ميشـود (نقطـه
 .)3فرآيندهاي  2-1و  3-2فرآيندهاي اختناق هستند ،که در آنها آنتالپي جريان ثابت باقي مـيمانـد .بخـار درون تـوربين انبسـاط
مييابد و وارد کندانسور ميشود (نقطه  .)4با توجه به اينکه سيال عامل يک سيکل بسته را در نيروگاه طي نمـيکنـد و مجـدداً بـه
زمين تزريق ميشود ،يـک کندانسـور تمـاس مسـتقيم از نـو  barometricيـا low levelمـيتوانـد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد.
کندانسورهاي تماس مستقيم مؤثرتر و ارزانتر از کندانسورهاي سطحي هستند .بخار خروجي از توربين (نقطه  )4با آب خنک کننده
(نقطه  )7که از برج خنککن ميآيد مخلوط ميشود و حاصل اين مخلوط آب مايع اشبا (نقطه  )5ميباشد ،که به برج خنـککـن
پمپ مي شود .مقادير زيادي از آب خنک شده مجدداً به کندانسور فرستاده ميشود و مابقي آن قبل يا بعد از برج خنککن به زمـين
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تزريق مي شود .نرخ جريان جرمي آب تزريق شده به زمين کمتر از مقداري است ،که از زمين استخراج شده اسـت .دليـل ايـن امـر
تلفات در جداکننده گريز از مرکز ،اجکتور جت بخار ،برج خنک کننده و  ...ميباشد .در اين سيستمها جهت خارج کردن گازهاي غير
قابل ميعان از کندانسور و کاهش تأثيرات خورنده آنها در سيستم يک اجکتور جت بخار نسبتاً بزرگ وجود دارد [.]1
نمونههايي از نيروگاههاي زمـينگرمـايي بخـار غالـب ،نيروگـاههـاي  Geysersدر ايـاالت متحـده Lorderello ،در ايتاليـا و
 Matsukawaدر ژاپن ميباشند .نيروگاههاي زمينگرمايي ،نسبت به نيروگاههاي بخار معمولي از بخار با دمـاي پـايينتـر و فشـار
کمتر ،فشار کندانسور باالتر (جهت کاهش مقدار آب خنک کننده مورد نياز ،و در نتيجه جريان برج خنککن) و توربينهايي با فشار
خروجي نسبتاً زياد حدود  )0/135 bar( 4 in.Hgيا باالتر) استفاده ميکنند .بنابراين اين نيروگاهها از راندمان کمتري برخوردارنـد و
نرخ حرارتي1آنها به  2تا  3برابر بهترين نيروگاههاي سوخت فسيلي ميرسد .از ديگر تفاوتهاي آنها ميتـوان بـه لولـههـاي قطـور
انتقال بخار به دليل حجم ويژه بزرگ بخار در اثر فشار کم آن ،همچنين اجکتور جت ،توربين ،کندانسور و سـاير تجهيـزات بزرگتـر
نسبت به سيکلهاي رايج بخار اشاره نمود [.]1
 -3-3-2بررسی نحوه عملکرد سیستمهای مایع غالب
بررسي منابع زمينگرمايي شناخته شده ،نشاندهنده اين مطلب است ،که آب داغ در بسياري از اين مناطق بـا دمـايي بـاالتر از
 °150Cو در برخي مناطق تا  °315Cموجود ميباشد .هنگام استخراج اين آب از منابع زمينگرمايي که ميتواند به صورت جوشش
طبيعي يا با استفاده از پمپ جهت خارج کردن آن از اعماق زياد زمين باشد ،به دليل افت فشار به وجود آمده در جريان ،مقـداري از
مايع به بخار تبديل شده و جريان حاصل در سر چاه مخلوط اشبا مايع-بخار با کيفيت پايين ميباشد [.]1
در مناطق مختلف آب خارج شده از چاهها خواص خاص خود را از نظر ميزان امالح حل شده ،ذرات جامد معلق مختلف از ppm

 3000تا  280000 ppmو دما دارا ميباشد .بنابراين روشهاي متفاوتي جهت توليد توان از جريانهاي مـايع غالـب منـابع زمـين-

Heat Rate
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گرمايي وجود دارد .در مورد آبهايي با دامنه دماهاي نسبتاً باال از سيستمهاي تبخير آني1استفاده ميشـود و در مـورد آبهـايي بـا
دماهاي نسبتاً متوسط از سيستم سيکلهاي دو مداره2استفاده ميگردد [.]1
 -3-3-2-1سیستم تبخیر آنی

نماي شماتيک و دياگرام  T-sاين نو سيستمها در شکلهاي ( )3-3و ( )3-4نشان داده شده است.

شکل ( -)3-3شماتیک نیروگاه زمینگرمایی مایع غالب ،تبخیر آنی []1

Flashed-Steam System
Binary Cycle System
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شکل ( -)3-4دیاگرام  T-sسیکل نیروگاه زمینگرمایی مایع غالب ،تبخیر آنی []1

آب که در منبع زيرزميني قرار دارد ( )1با طي کردن يک فرآيند آنتالپي ثابت و افت فشار به سر چاه مـيرسـد ( .)2فرآينـد 2-1
يک فرآيند اختناق آنتالپي ثابت است ،که منجر به حاصل شدن يک جريان دوفازي با کيفيت پايين در سر چاه ميشود .اين جريـان
در يک جدا کننده آني بخار1با افت فشار و اختناق بيشتر مواجه ميگردد ،که در نتيجه آن فشار جريان کاهش مييابـد ،امـا کيفيـت
اندکي بيشتر ميشود .مخلوط حاصل سپس به صورت بخار خشک اشبا ( )4و مايع اشبا ( )5جداسازي ميشود ،که دومي مجـدداً
به زمين تزريق مي گردد .بخار خشک ،که معموالً کسر کوچکي از کل سيال استخراج شده (به خاطر کيفيت پـايين در نقطـه ( ))3و
معموالً در فشارهاي زير  8 barمي باشد ،با انجام کار در يک توربين ،منبسط شده ( )6و در يک کندانسـور تمـاس مسـتقيم بـا آب
خنک کننده مخلوط شده و سيال حاصل ( )7همانند روش توضيح داده شده براي سيستم بخار غالب به سمت برج خنککن فرستاده
ميشود .مابقي جريان پس از کندانسور که به سمت برج خنککن فرستاده نشده است ،به زير زمين تزريق ميگردد [.]1
سيستم تبخير آني نسبت به سيستم بخارغالب از مزاياي کمتري برخوردار است ،که برخي از داليل آن در زير ذکر ميشود [:]1
-

نياز به نرخ جريان جرمي کلي بسيار بيشتر از درون چاهها
Flash Separator
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-

ميزان نشست سطحي بيشتر زمين در نتيجه نرخ جريان زياد برداشت آبهاي زيرزميني

-

وجود مقادير بيشتر رسوب مواد معدني در آب شور استخراج شده که نيازمند طراحي شـيرها ،پمـپهـا ،جداکننـده و سـاير

تجهيزات براي کارکرد تحت شرايط رسوب ميباشد
-

خوردگي بيشتر در لولهها ،سرپوش چاهها و تجهيزات در معرض جريان

سيستمهاي تبخير آني در ژاپن ،نيوزيلند ،ايتاليا ،مکزيک و  ...در حال استفاده ميباشند .يک مثال از اين دست ،نيروگاه  10مگا-
واتي  Onumaدر منطقه  Akitaدر شمال  Hanshuژاپن است ،که از سال  1973در حال فعاليت ميباشد .در اين نيروگاه بخار بـا
دماي  °127Cو فشار  2/45 barوارد توربين ميشود .نيروگـاه  75مگـاواتي  Cerro Prietoواقـع در دره Mexicali-Imperial

 Riftدر مکزيک يکي ديگر از اين نو نيروگاهها ميباشد که از سال  1973در حال کار ميباشد [.]1
 -3-3-2-2سیکل دو مداره

در حدود  %50موارد ،آب برداشت شده از منابع هيدروترمال در محدوده دمايي متوسط ،بـين  °150Cتـا  °205Cمـيباشـد .در
صورتي که آب با اين دما در يک سيستم تبخير آني استفاده شود ،بايد بـراي بدسـت آوردن مقـادير قابـل قبـول بخـار ،جريـان تـا
فشارهاي نسبتاً بسيار پاييني اختناق پيدا کند ،که منجر به جريان حجمي ويژه بسيار باال در جريان بخار و همچنـين کـارايي بسـيار
پايين سيکل خواهد شد .در مقابل اين آب به عنوان منبع گرمايي براي يک سيکل بسته ثانويه به کار برده ميشود ،که از يک سيال
عامل ديگر با مشخصههاي مناسب فشار ،دما و حجم استفاده ميکند .سيال مناسب جهت چنين سيکلي ميتواند يک سيال ارگانيک
با دماي تبخير پايين ،مانند ايزوبوتان (1C4H10با دماي معمولي تبخير در فشار يک اتمسفر معادل  ،)-°10Cفرئـون (212بـا دمـاي
تبخير معمول معادل  ،)-°8/29Cآمونياک يا پروپان باشد [.]1
شکل( )3-5نشان دهنده نمايي شماتيک از يک سيستم با سيکل دومداره ميباشد .آب داغ استخراج شده از زمين در درون يک
مبدل گرمايي به جريان در ميآيد و پس از تبادل حرارتي با سيال عامل مجدداً به زمين تزريق ميگردد .در مبدل حرارتي ،گرما بـه
)Isobutane (2-methyl propane
Freon-12
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سيال ارگانيک منتقل ميشود و سيال ارگانيک را به بخار مافوق گرم تبديل ميکند .با طي کردن يک سيکل رانکين استاندارد توسط
سيال ارگانيک توليد توان انجام ميگيرد [.]1

شکل ( -)3-5نمایی از یک سیستم مایع غالب با سیکل دو مداره []1

در سيکل هاي دو مداره هيچ يک از مشکالت خوردگي و رسوب در تجهيزات موجود در سيکل کاري مثـل تـوربين و کندانسـور
وجود ندارد .اين مشکالت فقط در مبدلهاي حرارتي و تجهيزات سرچاه وجود دارند .مبدل حرارتي يک مبدل لوله پوسـتهاي در آن
هيچگونه تماس مستقيمي بين سيال کاري و آب منبع زميني وجود ندارد .اولين سيکل دو مـداره در سـال  1967در Kamchatka

 Peninusulaدر شوروي به کار گرفته شد .خروجي کلي1سيستم  680kWبود ،که از يک منبـع آب داغ بـا دمـاي  °80Cو سـيال
عامل فرئون  12استفاده ميکرد .مصرف داخلي نيروگاه (شامل پمـپهـا و  35% )...خروجـي کلـي سيسـتم و خروجـي خـال 2آن
 440kWبود [.]1

Gross Output
Net Output
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 -3-4بررسی نحوه عملکرد سیستمهای پیشرفته
از آنجا که تکنولوژيهاي بهرهبرداري از انرژي زمينگرمايي در سالهاي اخير پيشرفت زيادي نمودهاند ،در حـال حاضـر برخـي
سيستمهاي پيشرفته نيز در نقاط مختلف دنيا در حال استفاده ميباشند .تعدادي از اين سيستمها تجاريسازي نيز شدهاند و با در نظر
گرفتن شرايط فني و اقتصادي هر طرح خاص ميتوان از آنها جهت باالتر بردن کارايي تبديل انرژي زمينگرمايي به توان الکتريکي
استفاده نمود .برخي از اين سيستمها از ترکيب تکنولوژيهايي که در قسمتهاي قبل معرفي شدند ،حاصل گرديدهاند و برخي از آنها
جزء تکنولوژيهاي روز دنيا ميباشند ،که اطالعات فني آنها به راحتي در دسترس نميباشد ،در ادامه شرح مختصري از برخي از اين
موارد ارائه ميگردد [.]3
 -3-4-1نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف یکپارچه شده

با اينکه در نيروگاههاي زمينگرمايي سيستمهايي با بيش از دو مرحله تبخير آني از نظر فني قابـل اجـرا مـيباشـند ،مالحظـات
اقتصادي معموالً بيش از دو مرحله تبخير آني در سيستم را غير قابل قبول مينمايد .در هنگام بهرهبرداري از منـابع بـزرگ زمـين-
گرمايي (با ظرفيت  100MWيا باالتر) ،در بسياري موارد ساختن انوا واحدها با سيستمها و ظرفيـتهـاي متفـاوت در زمـانهـاي
متفاوت و سپس ترکيب آنها جهت باال بردن کارايي سيستم امري ممکن ميباشد .يکي از اين موارد در نيروگاههاي زمينگرمايي که
در اين بخش مورد بررسي قرار ميگيرد ،به اين صورت است ،که واحدهاي اوليه ساخته شده در نيروگاه به صورت تبخير آني ساخته
شوند و در مرحله دوم به ازاي هر چند واحد ساخته شده به صورت تبخير آني يک واحد تبخير آني فشار پـايين نيـز در نظـر گرفتـه
شود ،تا از مايع خروجي از جداکننده تبخير آني واحدهاي اوليه به عنوان ورودي خود استفاده کند .بدين ترتيب بـدون نيـاز بـه حفـر
چاههاي استخراج بيشتر مي توان با استفاده از قابليت کاردهي سيال خروجي از واحدهاي اوليه ظرفيت و راندمان کلي سيستم را باال
برد .چنين سيستمهايي به عنوان سيستم تبخير آني مضاعف ترکيبي نامگذاري شدهاند [.]3
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 -3-4-2نیروگاههای ترکیبی بخار-دومداره

يک راه ديگر بازيافت حرارت سيال داغ خروجي از سيستمهاي تبخير آني اضافه نمودن يک سيکل دومداره در خروجي سيسـتم
ميباشد ،که با جذب حرارت سيال خروجي از جداکننده تبخير آني در اواپراتور سيکل ثانويه نسبت به توليد توان اقدام مينمايـد .در
اين روش نيز هم ميزان توان قابل دريافت و راندمان تبديل انرژي سيستم افزايش خواهد يافت [.]3
يک گزينه مناسب براي استفاده به عنوان سيستم پايين دستي نيروگاههاي متداول تبخير آني يک مرحلهاي اضافه کـردن يـک
سيکل دومداره به آنها ميباشد .سيستمهاي ترکيبي تبخير آني – دومداره1در حال حاضر ،در تعدادي از نيروگاههاي زمين گرمـايي
در حال فعاليت هستند .گزينه ديگر ،طراحي يک سيستم يکپارچه شده تبخير آني  -دومداره2و استفاده از امتيازات همزمـان ايـن دو
سيستم است.
 -3-4-3نیروگاههای ترکیبی تبخیر آنی  -دومداره

براي توضيح اين حالت ،فرض ميشود ،که يک نيروگاه تبخير آني يک مرحلهاي براي مدتي در حال فعاليت بوده است (معمـوالً
چند سال) و منبع نشان داده است ،که قادر است کارکرد مطمئن نيروگاه را سالهاي متمـادي آينـده تضـمين کنـد .تـوان خروجـي
ميتواند با اضافه کردن يک واحد دومداره بين خروجي جداکنندهها و چاههاي تزريق مجدد افزايش داده شود .نماي سادهسازي شده
چنين سيستمي در شکل( )3-6نشان داده شده است.

Combined Flash - Binary
-Integrated Flash - Binary
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شکل ( -)3-6طرح شماتیک نیروگاه ترکیبی تبخیر آنی یک مرحلهای و دومداره پایه []4

در اين طرح در ابتدا يک نيروگاه تبخير آني به تنهايي در حال کار بوده است و مايع خـارج شـده از جداکننـده سـيکلوني ()CS
مستقيماً به چاههاي تزريق ( )IWفرستاده مي شده است .بدين ترتيب مقادير زيادي از قابليت کاردهي سـيال زمـينگرمـايي بـدون
استفاده مجدداً به منبع فرستاده ميشده است .همانطور که در شکل (الف) نشان داده شده است ،يک واحد سيکل دومداره به لولـه
تزريق مجدد مايع به زمين متصل شده است و مقداري از حرارت مايع خارج شده از جداکننده را جذب ميکنـد و باعـث کـم شـدن
دماي مايع بازگردانده شده به منبع ميشود .در نتيجه بدون حفر چاههاي اضافي مقدار توان سيکل دومداره به توان خروجي سيستم
اضافه ميشود .شکل ( )3-7دياگرام  T-sفرآيندهاي اين نو نيروگاه را نشان ميدهد [.]4
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شکل ( -)3-7دیاگرام  T-sنیروگاه ترکیبی تبخیر آنی یک مرحلهای – دومداره []4

 -3-4-4نیروگاههای یکپارچه شده تبخیر آنی –دومداره

هنگامي که يک سيکل دومداره با يک نيروگاه تبخير آني به صورت يکپارچـه در آيـد ،نتيجـه عمـالً نيروگـاهي بـدون انتشـار
آالينده ها خواهد بود .هنگامي که نگرانيهاي زيست محيطي قابل توجه باشند ،اين نو نيروگاهها ميتوانند بسيار مورد توجه باشند.
يک نيروگاه يکپارچه شده تبخير آني – دومداره به طور شماتيک در شکل ( )3-8نشان داده شده است .دياگرام  T-sفرآيندها در دو
قسمت ،در شکل ( )3-9براي بخش اصلي سيکل باالدستي و شکل ( )3-10براي بخش پايين دستي سـيکل دومـداره نشـان داده
شده است[.]4
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شکل ( -)3-8شماتیک نیروگاه یکپارچه شده تبخیر آنی – دومداره []4
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شکل ( -)3-9دیاگرام  T-sبخش باالیی نیروگاه یکپارچه شده تبخیر آنی – دومداره []4

شکل ( -)3-10دیاگرام  T-sساده شده بخش پایین دستی نیروگاه یکپارچه شده تبخیر آنی – دومداره []4

بخار زمينگرمايي در ابتدا يک توربين پس فشار1را به حرکت در ميآورد و سـپس در اواپراتـور ( )Eسـيکل دومـداره باالدسـتي
سيستم تبديل به مايع مي گردد .دو توربين موجود در قسمت باالدستي سيستم همـانطـور کـه در شـکل نشـان داده شـده اسـت،
مي توانند به يک ژنراتور متصل شوند .مايع خارج شده از جداکننده سيستم تبخير آني نيز براي تبخيـر کـردن سـيال کـاري سـيکل
دومداره بخش پايين دستي سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد .گازهاي غير قابل ميعان همراه بخار آب از درون توربين بخـار عبـور
ميکتتد و پس از ورود به تبخير کننده سيکل دومداره از جريان خارج ميشوند و فشار آنها افزوده ميشود ،تا همراه آب باقيمانده به
چاههاي تزريق فرستاده شوند .تانک نگهدارنده مايع ( )BHTتمامي بخار مايع شده ،آب باقيمانده و گازهاي فشرده کـه مجـدداً بـه
درون مايع جذب ميشوند ،را در پيش از تزريق ،به منبع در خود نگه ميدارد [.]4

-Back Pressure
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 -3-4-5نیروگاههای دومداره با فشارهای کاری مختلف (آبشاری)

نيروگاههاي دومداره از راندمان نسبتاً پاييني برخوردارند .يکي از راههاي باال بردن ميزان توان و کارايي اين سيستمها استفاده از
چند سيکل دومداره با فشارهاي مختلف کاري در آنها ميباشد ،که به صورت متوالي در سر راه جريان سـيال زمـينگرمـايي قـرار
ميگيرند .به اين ترتيب با کاهش مرحلهاي دماي سيال زمينگرمايي در مراحل مختلف ميتوان سيکلهاي متعـددي بـا شـرايط و
سيال کاري مختلف مورد استفاده قرار داد [.]3
يک روش ديگر براي باال بردن راندمان سيستمهاي دومداره استفاده از توربينهاي چند مرحلهاي است که بدين ترتيـب سـيال
کاري در مبدل هاي حرارتي متوالي در فشارهاي مختلف تبديل به بخار در فشارهاي مختلف ميشود ،که با انبساط در توربين تـوان
مکانيکي توليد ميگردد [.]3
 -3-4-6نیروگاههای دومداره کالینا

روش ديگر براي برطرف کردن محدوديتهاي ترموديناميکي سيکلهاي دومداره با استفاده از سيکل رانکين دما پايين ،استفاده
از سيکل کالينا ميباشد .اين سيکل توسط  Dr. Alexander Kalinaابدا و ثبت گرديـده اسـت و از مخلـوط آب و آمونيـاک بـه
عنوان سيال کاري در سيستم استفاده مي کند .مخلوط سياالت مختلف رفتار ترموديناميکي متفاوتي نسبت به مـواد خـال

از خـود

نشان ميدهد ،مثالً مخلوطها در دماي متغيير تبخير ميشوند و ميعان مييابند .به همين دليل ميتوان از خواص مخلوطها در بـاال
بردن راندمان سيکلهاي توليد توان استفاده نمود.
سيکلهاي کالينا ميتوانند بهگونهاي طراحي شوند ،که با استفاده از فرآيندهاي تقطير در تجهيزات مختلـف ترکيـب مخلـوط را
تغيير دهند ،اين امر امکان استفاده از ترکيبات مختلف سيال را در اجزاي خاص مثل توربين را فـراهم مـيآورد .ايـن سيسـتمهـا از
گرماي داخلي سيکل نيز استفاده ميکنند و در مجمو راندمان باالتري از سيکلهاي رانکين دارند [.]3
مخلوط آب-آمونياک مدت زمان زيادي است ،که در سيکلهاي تبريد جذبي استفاده مـيشـود .بـا ثبـت سـيکل کالينـا1توسـط
 A.Kalinaاين سيال به عنوان سيال کاري در سيکلهاي توليد توان نيز مورد استفاده قرار گرفت .در شـکل ( )3-11يـک نمونـه
Kalina Cycle
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سيکل کالينا KCS-12 ،به طور شماتيک نشان داده شده است .مشخصههايي که سيکلهاي کالينا (چند نو از اين سيکلها موجود
ميباشد) را از ساير سيکلهاي دو مداره مجزا ميسازد عبارتند از [:]4
-

سيال کاري مخلوطي از آب و آمونياک است.

-

تبخير و ميعان در دماهاي متغير رخ ميدهد.

-

سيکل گرماي دفع شده از توربين را بازيابي ميکند.

-

ترکيب مخلوط در برخي از اين دست سيکلها ممکن است در جاهاي مختلف سيستم تغيير کند.

شکل ( -)3-11طرح شماتیک یک نمونه سیکل کالینا که از یک بازگرمکن و دو پیشگرمکن بازیاب استفاده میکند
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سيکلهاي کالينا با کاهش بازگشتناپذيري ها در اثر انتقال حرارت در اختالف درجه محـدود بهبـود در عملکـرد ترمودينـاميکي
مبدلهاي حرارتي را بههمراه دارند .گرم کننده به صورتي چيده شده است ،که هماهنگي بهتري بين سيال زميني و سيال کـاري در
انتهاي سردتر فرآيند انتقال حرارت يعني جايي که جلوگيري از هدر رفتن قابليت کاردهي سيال بيشترين اهميت را دارد ،ايجاد گردد
[.]4
در اين سيستمها بازگرمکن ( )RHمورد نياز است ،زيرا مخلوط آب-آمونياک از يک خط اشبا بخار نرمال1برخوردار است (يعني
 ،)dT/ds<0که منجر به مخلوط مرطوب در توربين مي گردد .عملکرد نيروگاه به مبدلهاي حرارتي کارآمد وابسـته اسـت .يکـي از
امتيازات استفاده از پيش گرمکنهاي بازياب2کاهش بار حرارتي در کندانسور و برج خنککن ميباشد .با کم شـدن بـار حرارتـي در
کندانسور و برج خنککن اندازه مورد نياز آنها کوچکتر ميشود و در نتيجه هزينه سرمايهگذاري اوليه آنها نيز کاهش مـييابـد و از
طرفي هزينه مبدلهاي حرارتي بازياب به سيستم اضافه ميگردد .با اين حال ،با در نظر گـرفتن دوره بلنـد مـدت کـارکرد سيسـتم
ميتوان ،کاهش هزينههاي کارکرد سيستم را به همراه داشته باشد [.]4
تأسيسات و تجهيزات نيروگاههاي کالينا نسبت به يک نيروگاه دومداره معمولي پيچيدهتر ميباشد ،خصوصـاً وقتـي از يـک بـرج
تقطير3براي تغيير ترکيب مخلوط در سيستم استفاده شود .سادهترين ساختار يک سيکل کالينا با ترکيب مخلـوط مختلـف در شـکل
( )3-12نشان داده شده است .جداکننده ( )Sاجازه ميدهد ،که بخار اشبا که بيشتر آنرا آمونيـاک تشـکيل داده اسـت ،بـه تـوربين
فرستاده شود ،که منجر به امکان استفاده از يک توربين کوچکتر و ارزانتر از حالت استفاده از يک سيال هيـدروکربني مـيگـردد.
محلول ضعيف ،مايع با نسبت زياد جرم آب ،با جريان در پيش گرمکنها و سپس عبور از يک شير فشارشکن به فشاري معادل فشار
خروجي توربين مي رسد و سپس با خروجي توربين مخلوط ميگردد تا حالت مخلوط سيال کاري به صورت حالت اوليه خود برگردد.
سپس مخلوط پيش از اينکه به طور کامل تبديل به مايع گردد ،از پيش گرمکنهاي بازياب ( )RPHعبور داده ميشود [.]4

Normal Saturated Vapor Line
Recuperative Preheater
Distilling Column
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بسياري از سيکلهاي ترموديناميکي از انرژي گرمايي جريان گاز داغ براي توليد انرژي مکانيکي يا الکتريکي استفاده ميکننـد.
اغلب اين سيکلها گونههاي مختلفي از سيکل رانکين هستند ،که از بخار آب به عنوان سيال کاري استفاده ميکنند .انتقال حرارت
به آب در يک مبدل جريان مخالف روي ميدهد].[5
در سيکل رانکين بيش از نيمي از انتفال حرارت در فرآيند جوشش رخ مي دهد .از آنجايي که مبدلها اساساً در فشار ثابـت کـار
ميکنند ،دما در فرآيند جوشش ثابت ميماند و در نتيجه گاز در نقطهاي که تبخير کامل شود ،در دماي بسيار بيشتري نسبت به بخار
آب قرار دارد و اين اختالف زياد باعث تلف شدن قابليت کاردهي در سيستم ميشود.اما در سيکل کالينا هنگامي که به مخلوط آب و
آمونياک گرما داده ميشود ،آمونياک به علت فرارتر بودن زودتر تبخير ميشود و دماي سيال اشبا باقيمانده افزايش مييابد (با کـم
شدن غلظت آمونياک) ،در نتيجه اين فرآيند انطباق بيشتري با تغييرات دماي گاز دارد].[5

شکل ( -)3-12شماتیک یک سیکل کالینا با ترکیب متغییر سیال کاری []11
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همچنين قسمتهاي مختلف سيکل ميتواند غلظتهاي مختلفي از آمونياک داشته باشد و در نتيجه با استفاده از غلظـت نسـبتاً
پايين آمونياک در کندانسور ،ميعان جذبي ميتواند ،در فشار کمي باالتر از اتمسفر روي دهد ].[5
ويژگي هاي اساسي مخلوط آب و آمونياک ،با آب و آمونياک خال

تفاوت دارد .مخلوط اين دو سيال ،مانند يـک سـيال کـامالً

جديد رفتار ميکنند .چهار تفاوت عمده وجود دارد]:[6
-

اول :مخلوط آب و آمونياک ،نقطه جوش و ميعان متغير دارد .در حالي که آب و آمونياک خال

هر کـدام نقطـه جـوش و

ميعان ثابتي دارند.
-

دوم :خواص ترموفيزيکي مخلوط آب و آمونياک ،با تغيير غلظت آمونياک تغيير ميکند.

-

سوم :برخي خواص ترموفيزيکي مخلوط آب و آمونياک منجر ميشود با يک محتواي حرارتي يکسان ،دماي مخلوط سيال

افزايش يا کاهش يابد.
-

چهارم :تفاوت نهايي واقعاً يک تغيير در ويژگي اساسي نيست ،اما يک تغيير مهم در خواص سيال است .آب در دماي نسبتاً

باالي صفر درجه سانتيگراد منجمد ميشود ،در حاليکه آمونياک خال

در -78 °Cمنجمد ميشود .محلول آب و آمونياک دماهاي

انجماد بسيار کمي دارد.
ماهيت سيکل کالينا از اولين ويژگي متفاوت (قابليت جوشيدن يا ميعان يافتن در دماهاي متغير در يک فشار مشخ ) سود مي-
برد.

 -4معرفی انواع کاربردهای مستقیم انرژی زمینگرمایی (غیر نیروگاهی)
استفاده حرارتي از انرژي زمينگرمايي بـه معنـاي بهـره بـرداري از انـرژي حرارتـي درون زمـين اسـت .در ايـن حالـت ،انـرژي
زمين گرمايي به انرژي الکتريکي تبديل نميشود بلکه به صورت مستقيم از انرژي حرارتي آن استفاده ميگردد .به طور کلي مخازن
زمينگرمايي که دماي آنها کمتر از  150درجه سانتيگراد هستند ،براي تبديل به انـرژي الکتريکـي داراي توجيـه اقتصـادي بـااليي
نيستند .لذا اين گونه مخازن زمينگرمايي جهت بهرهگيري مستقيم از انرژي حرارتي مورد استفاده قـرار مـيگيرنـد .بـه طـور کلـي
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استفادههاي مستقيم از انرژي زمينگرمايي را مي توان در چند گروه طبقه بندي کرد ،که در هر گروه کاربردهاي مختلفي وجود دارد
که با توجه به شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،جغرافيايي و اکولوژيکي هر منطقه مواردي خاص قابل استفاده مي باشد:


تأمين گرمايش ساختمانها



کاربردهاي کشاورزي



استحمام و آبدرماني




کاربردهاي صنعتي
ذوب برف و يخ

1

2

3

4

5

استفاده حرارتي از انرژي زمينگرمايي در مقايسه با توليد برق از ابعاد گستردهتري در سطح جهان برخوردار ميباشـد .هريـک از
موارد استفاده مستقيم از انرژي زمينگرمايي ،در ذيل با تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار گرفته است .استفادههاي گرمايشي از منابع
آب گرم پس از جاذبههاي گردشگري و آبدرماني سنتي ،قديميترين و رايج ترين نو استفاده از اين منابع است .تـأمين گرمـايش
ساختمانها به صورت مستقل و منفرد و يا به طور محلي و منطقهاي انجام ميگيرد .آب گرم مورد نياز با دمايي حدود  60درجـهي
سانتيگراد يا بيشتر ،جهت تأمين حرارت يک سيستم گرمايش منطقهاي از يک يا چند چاه حفر شده در يک مخـزن زمـينگرمـايي
تأمين ميگردد .آبهاي زمين گرمايي با عبور از درون يک مبدل حرارتي ،حرارت خود را به آب سرد منتقل مينمايد .سپس آب گرم
شده به منازل و ساختمانها لولهکشي ميشود.
سيال زمين گرمايي نيز پس از عبور از داخل مبدل حرارتي و تبادل حرارت ،مجدداً به درون مخزن زمينگرمايي تزريق ميگردد.
اين عمل موجب ميشود تا ذخيره آب در مخزن اصلي ،پيوسته در حد نسبتاً ثابتي باقي بماند .آبهاي تزريقي به داخل مخزن توسط
District heating
Agricultural applications
3
Bathing and balneology
Industrial applications
5
Snow and ice melting
2
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منبع حرارتي موجود در اعماق زمين مجدداً گرم ميشود .در حال حاضر با استفاده از فنآوريهاي جديد ،امکان نصب مبدل در داخل
چاه1نيز فراهم بوده و به اين ترتيب مشکل دفع و تزريق مجدد سيال زمينگرمايي به داخل زمين نيز برطـرف شـده اسـت .بـا ايـن
روش ،آب تميز شهري به داخل شبکه لولههاي مبدل درون چاهي تزريق ميشود و آب گرم فاقد هرگونه آلـودگي جهـت مصـارف
گوناگون از داخل چاه استخراج ميگردد..
دماي مورد نياز هريک از کاربردهاي مستقيم گرمايش ساختمانها ،کاربردهاي کشاورزي ،مصارف صنعتي و غيره متفاوت مـي-
باشد .شکل ( )4-1ميزان دماي مورد نياز را براي هريک از مصارف دستهبندي شده نشان ميدهد:

شکل ( -)1-4دمای مورد نیاز هر یک از کاربردهای مستقیم حرارتی انرژی زمینگرمایی []7

1

Down hole heat exchanger
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 -4-1گرمایش ساختمانها
اين مورد متداولترين کاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي است .حدود  37درصد کاربرد مستقيم انرژي زمين گرمايي در سراسر
جهان را گرمايش فضاهاي مختلف مسکوني ،تجاري ،اداري و غيره به خود اختصاص ميدهد .البته در صورت نامناسب بودن کيفيت
آب از نظر شيميايي ،از مبدل حرارتي براي گرمايش استفاده ميشود .يکي از مزيتهاي مهم سيستمهاي گرمايشي اين است که آب
داغ پس از تأمين حرارت فضاهاي مختلف ،مجدداً به درون مخزن زمينگرمايي تزريق ميگردد و در نتيجه ميزان آلودگي زيست
محيطي آن بسيار پايين است .شايان ذکر آنکه ،امروزه انوا خاصي از مبدلهاي حرارتي وجود دارند ،که درون چاههاي زمينگرمايي
تعبيه شده و حرارت آب داغ مخزن را به آب شيرين درون مبدل منتقل ميکنند .درجه حرارت آب گرم مورد نياز براي سيستمهاي
گرمايشي حدود  60درجه سانتيگراد يا باالتر است .امروزه کشورهاي ايسلند ،فرانسه ،مجارستان و ژاپن براي تأمين حرارت سيستم-
هاي گرمايش مرکزي خود از انرژي زمينگرمايي استفاده ميکنند .به عنوان مثال ،شهر 150هزار نفري ريکياويک مرکز ايسلند،
تماماً به وسيله آب داغ توليدي از مخزنهاي زمينگرمايي مجاور شهر تأمين ميشود .شکل ( )4-2طرح شماتيک تأمين گرمايش
ساختمانها توسط انرژي زمينگرمايي را نمايش ميدهد.
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شکل ( -)4-2تأمین گرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی زمینگرمایی

شکل ( )4-3تأثير مثبت استفاده از گرمايش ساختمانها را بر محيط زيست نمايش ميدهد:

شکل ( -)4-3تأثیر مثبت استفاده ازانرژی زمینگرمایی در گرمایش ساختمانها بر محیط زیست []8

 -4-2کشاورزی
عمدهترين کاربرد انرژي زمينگرمايي در زمينه فعاليتهاي کشاورزي و تأمين گرمايش گلخانهها ميباشد .دماي آب گرم مورد
نياز براي ايجاد چنين گلخانههايي حدود  80الي  120درجه سانتيگراد است .البته در برخي از مناطق سردسير از حرارت آب داغ
مخزنهاي زمينگرمايي جهت گرم کردن خاکهاي کشاورزي نيز به کار ميرود .اين نو کاربرد در کشورهاي سردسير بسيار
گسترش دارد .از جمله محصوالتي که به کمک اين انرژي کشت ميشوند ،مي توان به خيار ،گوجه فرنگي ،انوا گلها ،گياهان
خانگي ،نهال درختان و انوا کاکتوسها اشاره کرد .در بين کشورهاي جهان ،مجارستان از نظر استفاده از گلخانههاي زمينگرمايي
مقام نخست را دارد .براي گرم کردن گلخانهها معموال آب داغ را از لولههاي فلزي عبور ميدهند و يا اينکه همانند سيستمهاي
گرمايشي خانهها از پرههاي رادياتور استفاده ميکنند .همچنين ميتوان آب داغ را از درون شبکه متراکم از لولهها ،که در پشت آنها
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يک فن قوي وجود دارد ،عبور داد .عالوه بر مجارستان ،کشورهايي نظير ايسلند ،چين ،يونان ،نيوزيلند و روسيه نيز در زمينه گلخانه-
هاي زمينگرمايي فعال هستند .شکل ( )4-4نمونهاي از گرمايش گلخانهاي توسط انرژي زمينگرمايي را نشان ميدهد.

شکل ( -)4-4گرمایش گلخانهای با استفاده از انرژی زمینگرمایی

 -3-4دامپروری
به کمک انرژي زمينگرمايي مي توان انوا مختلف آبزيان را نيز پرورش داد .امروزه در سطح جهان از انرژي زمينگرمايي براي
پرورش و رشد آبزياني نظير ميگو ،قزل آال ،صدف و همچنين آبزيان آکواريومي استفاده ميشود .نظر به اينکه درجه حرارت بهينه
براي پرورش هر يک از انوا مختلف آبزيان ميزان مشخصي است ،با استفاده از انرژي زمينگرمايي ميتوان درجه حرارت حوضچه-
هاي پرورش را در حد مطلوب تأمين کرد و آن را در تمام طول سال ثابت نگه داشت .بدين ترتيب ميتوان مقدار توليد انوا مختلف
آبزيان را به ميزان قابل توجهي افزايش داد .به عنوان مثال ،ميتوان شرايط مورد نياز براي رشد و پرورش ماهيهاي خاص را فراهم
نمود .براي حوضچههاي پرورش ماهي ،آب گرم زمينگرمايي ميبايست حرارتي در حدود  20الي  40سانتيگراد داشته
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باشد.کشورهايي مانند ايسلند ،گرجستان ،ترکيه ،نيوزيلند ،ژاپن و چين از جمله کشورهاي پيشرو در زمينه استفاده از انرژي زمين-
گرمايي براي پرورش آبزيان هستند .در حال حاضر  16کشور از چنين تأسيساتي بهره ميگيرند.
 -4-4استخر آب گرم
از روزگاران دور اقوامي چون روميها ،چينيها ،ژاپنيها ،عثمانيها و ساکنان ساير نواحي کره زمين به منظور استحمام و درمان
بيماريهاي گوناگون از آبهاي گرم طبيعي زمين استفاده ميکردند .در حال حاضر حدود  45کشور جهان از چشمههـاي آب گـرم
خود براي اين منظور استفاده ميکنند .در ارتباط با توسعه چنين مراکزي ،شواهد و نمونههاي متعددي را ميتـوان در سـطح جهـان
معرفي کرد .به عنوان مثال ،ژاپنيها با بهرهگيري بيش از  2200کانون تفريحي مرتبط با چشمههاي آبگرم ،ساالنه قريـب بـه صـد
ميليون مهمان و گردشگر را پذيرا هستند .در صورتيکه آب گرم زمينگرمايي فاقد مواد مضر براي بدن باشد ،جهـت مصـارف آب-
درماني مانند ناراحتيهاي پوستي ،ناراحتيهاي درد مفاصل و ناراحتيهاي روحي و رواني مورد استفاده قرار ميگيرد .چنانچه آب گرم
داراي مواد مضر براي بدن باشد ،ميتوان با استفاده از يک مبدل حرارتي حرارت آن را به آب معمولي جهـت اسـتفاده در اسـتخرها
انتقال داد .براي استخرهاي آب گرم ،آبهاي زمينگرمايي با دمايي حدود  30الي  50درجه سانتيگراد مناسب ميباشند .شـکل (-4
 )5نمونهاي از استخر آب گرم را نشان ميدهد.
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شکل ( -)4-5نمونهای از کاربرد انرژی زمینگرمایی در استخر آب گرم []8

 -5-4ذوب برف در معابر
به کمک انرژي زمينگرمايي ميتوان برف يا يخ جادهها و پيادهروها را نيز ذوب کرد .گسترش اين نو کاربرد نسبت به ساير
موارد انرژي زمينگرمايي محدودتر است .امروزه در سراسر جهان به کمک انرژي زمينگرمايي ،حدود  500هزار متر مربع از مسير
پيادهروها و جادهها گرم ميشوند ،که بخش اعظم آنها نيز در کشور ايسلند وجود دارد .در حال حاضر به جز کشور ايسلند،
کشورهايي چون آرژانتين ،آمريکا و ژاپن نيز براي ذوب برف جادههاي خود از انرژي زمينگرمايي بهره ميگيرند .همانگونه که
پيشتر اشاره شد ،جنبههاي گوناگون کاربرد انرژي زمينگرمايي به سرعت در حال افزايش است و مرتباً به تعداد کشورهاي بهرهمند
از اين انرژي افزوده ميشود .شکل ( )4-6مثالي از ذوب برف معابر توسط انرژي زمينگرمايي ميباشد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
40

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش نيروگاههاي زمين گرمايي و طرحهاي کاربرد مستقيم

ويرايش اول ،دي 1393

شکل ( -)4-6ذوب برف با استفاده از انرژی زمینگرمایی

 -6-4کاربردهای صنعتی
اين دسته از کاربردهاي انرژي زمينگرمايي هنوز مانند ساير مصارف انرژي زمينگرمايي در سطح جهان گستردگي چشمگيري
ندارد .با اين وجود ،در حال حاضر حدود  19کشور جهان از اين انرژي در فرآيندهاي مختلف صنعتي استفاده ميکنند .از جمله
کاربردهاي انرژي زمينگرمايي ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
-

توليد برات و اسيد بوريک از سياالت زمينگرمايي در ايتاليا

-

استحصال نفت در روسيه

-

پاستوريزه کردن شير در روماني

-

توليد چرم در اسلووني و صربستان
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-

توليد گاز دياکسيدکربن در ايسلند و ترکيه

-

توليد کاغذ و قطعات خودرو در مقدونيه

-

توليد کاغذ ،خمير کاغذ و چوب در نيوزيلند

 -5خالصهای از کاربردهای مستقیم حرارتی زمینگرمایی در برخی کشورهای پیشرو
اطالعات موجود در زمينه کاربردهاي حرارتي انرژي زمينگرمايي براساس يافتههاي ارسال شده به کنگرهي زمينگرمايي ،آمـار
سال  20101و همچنين سالهاي  2005تا  2009را پوشش ميدهد .جدول ( )5-1خالصهاي از ظرفيت نصب شده کـاربرد حرارتـي
انرژي زمينگرمايي (بر حسب مگاوات) ،ميزان مصرف انرژي ساالنه و ضريب ظرفيت تا پايان سال  2009را ارائه ميدهد.
جدول ( -)5-1خالصهای ازاطالعات آماری از کاربردهای حرارتی انرژی زمینگرمایی برای کشورهای سراسر جهان
کشور

ظرفیت
()MWt

استفاده
ساالنه

استفاده

ضریب ظرفیت

ساالنه

()TJ/yr

()GWh/yr

آلبانیا

11,48

40,46

11,2

0,11

الجزایر

55,64

1723,13

478,7

0,98

آرژانتین

307,47

3906,74

1085,3

0,40

ارمنستان

1

15

4,2

0,48

استرالیا

33,33

235,1

65,3

0,22

اتریش

662,85

3727,7

1035,6

0,18

بالروس

3,422

33,79

9,4

0,31

بلژیک

117,9

546,97

151,9

0,15

WGC 2010
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کشور

ظرفیت
()MWt

استفاده
ساالنه

استفاده

ضریب ظرفیت

ساالنه

()TJ/yr

()GWh/yr

بوسنیوهرزگوین

21,696

255,36

70,9

0,37

برزیل

360,1

6622,4

1839,7

0,58

بلغارستان

98,3

1370,12

380,6

0,44

کانادا

1126

8873

2464,9

0,25

کارائیب ایسلند

0,103

2,775

0,8

0,85

شیلی

9,11

131,82

36,6

0,46

چین

8898

75348,3

20931,8

0,27

کلمبیا

14,4

287

79,7

0,63

کاستاریکا

1

21

5,8

0,67

کرواسی

67,48

468,89

130,3

0,22

جمهوریچک

151,5

922

256,1

0,19

دانمارک

200

2500

694,5

0,40

مصر

1

15

4,2

0,48

السالوادور

2

40

11,1

0,63

استونی

63

356

98,9

0,18

اتیوپی

2,2

41,6

11,6

0,60

فنالند

857,9

8370

2325,2

0,31

فرانسه

1345

12929

3591,7

0,30

گرجستان

24,51

659,24

183,1

0,85
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کشور

ظرفیت
()MWt

استفاده
ساالنه

استفاده

ضریب ظرفیت

ساالنه

()TJ/yr

()GWh/yr

آلمان

2485,4

12764,5

3546,0

0,16

یونان

134,6

937,8

260,5

0,22

گواتماال

2,31

56,46

15,7

0,78

هندوراس

1,933

45

12,5

0,74

مجارستان

654,6

9767

2713,3

0,47

ایسلند

1826

24361

6767,5

0,42

هند

265

2545

707

0,3

اندونزی

2,3

42,6

11,8

0,59

ایران

41,608

1064,18

295,6

0,81

ایرلند

152,88

764,02

212,2

0,16

اسرائیل

82,4

2193

609,2

0,84

ایتالیا

867

9941

2761,6

0,36

ژاپن

2099,53

15697,94

7138,9

0,39

اردن

153,3

1540

427,8

0,32

کنیا

16

126,624

35,2

0,25

کره (جنوبی)

229,3

1954,65

543

0,27

لتونی

1,63

31,81

8,8

0,62

لیتوانی

48,1

411,52

114,3

0,27

مقدونیه

47,18

601,41

167,1

0,4
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کشور

ظرفیت
()MWt

استفاده
ساالنه

استفاده

ضریب ظرفیت

ساالنه

()TJ/yr

()GWh/yr

مکزیک

155,82

4022,8

1117,5

0,82

مغولستان

6,8

213,2

59,2

0,99

مراکش

5,02

79,14

22

0,5

نپال

2,717

73,743

20,5

0,86

هلند

1410,26

10699,4

2972,3

0,24

نیوزیلند

393,22

9552

2653,5

0,77

نروژ

3300

25200

7000,6

0,24

پاپوآ گینهنو

0,1

1

0,3

0,32

پرو

2,4

49

13,6

0,65

فیلیپین

3,3

39,58

11

0,38

لهستان

281,05

1501,1

417

0,17

پرتغال

28,1

386,4

107,3

0,44

رومانی

153,24

1265,43

351,5

0,26

روسیه

308,2

6143,5

1706,7

0,63

صربستان

100,8

1410

391,7

0,44

جمهوری

132,2

3067,2

852,1

0,74

اسلواکی
اسلوونی

104,17

1136,39

315,7

0,35

آفریقا جنوبی

6,01

114,75

31,9

0,61

اسپانیا

141,04

684,05

190,0

0,15
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کشور

ظرفیت
()MWt

استفاده
ساالنه

استفاده

ضریب ظرفیت

ساالنه

()TJ/yr

()GWh/yr

سوئد

4460

45301

12584,6

0,32

سوئیس

1060,9

7714,6

2143,1

0,23

تاجیکستان

2,93

55,4

15,4

0,60

تایلند

2,54

79,1

22,0

0,99

تونس

43,8

364

101,1

0,99

ترکیه

2084

36885,9

10246,9

0,56

اوکراین

10,9

118,8

33

0,35

انگلستان

186,62

849,74

236,1

0,14

ایاالت متحده

12611,46

56551,8

15710,1

0,14

ونزوئال

0,7

14

3,9

0,63

ویتنام

31,2

92,33

25,6

0,09

یمن

1

15

4,2

0,48

مجموع

50583

438071

121696

0,27

ميزان بهره برداري ازانرژي زمينگرمايي کاربرد مستقيم تا پايان سال  2009درسراسرجهان 50583 ،مگاوات گزارش شده است.
آمار مذکور نشان دهنده افزايش  78/9درصدي ميزان بهرهبرداري ،نسبت به آمار منتشر شده توسط کنگرهي جهاني انرژي زمـين-
گرمايي در سال  2005ميباشد ،که داراي نرخ افزايش ساالنهي  12/23درصدي بوده است .مصرف انرژي ساالنه نيز تا پايان سـال
 438071 ،2009تراژول معادل با  121696گيگاوات ساعت گزارش شده است .اين ميزان مصرف ،حدود  60/2درصد نسبت به سال
 2005افزايش يافته است ،که با نرخ ساالنه  9/89رشد داشته است .در سال  ،2009ضريب ظرفيت جهاني برابر با ( 0/27معـادل بـا
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 2365بار کامل عملياتي بر سال) بوده است .اين ضريب در سالهاي  2005و  2000به ترتيب برابر بـا  0/31و  0/4گـزارش شـده
است.
در شکل ( )5-1ميزان استفاده کاربرد مستقيم حرارتي انرژي زمينگرمايي در  10کشور پيشرو شامل چين ،اياالت متحده آمريکا،
سوئد ،ترکيه ،نروژ ،ايسلند ،ژاپن ،فرانسه و آلمان در سال  2011بر حسب تراژول بر سال نشان داده شده است.

شکل ( -)5-1میزان استفاده کاربرد مستقیم انرژی زمینگرمایی  10کشور پیشرو در سال ]9[ 2011

شکل ( )5-2ميزان استفاده کاربردهاي مستقيم انرژي زمينگرمايي سراسر جهان را بر حسب تراژول بر سـال بـه تفکيـک نـو
کاربرد از سال  1995تا سال  2010مقايسه ميکند.
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شکل ( -)5-2مقایسه میزان استفاده کاربردهای مستقیم انرژی زمینگرمایی سراسر جهان بر حسب تراژول بر سال از
سال  1995تا 2010

جدول ( )5-2ميزان استفاده کاربرد مستقيم حرارتي انرژي زمينگرمايي را براي کشورهاي عضو GIA1در سالهاي  2010و
 2011نشان ميدهد .در اين جدول ميزان استفاده مستقيم انرژي زمينگرمايي در دستهبندي گرمايش ناحيهاي ،استفاده چندمرحله-
اي ،گرمايش فضا ،گرمايش استخرها ،گلخانهها ،کشاورزي ،پرورش ماهي ،صنايع ،ذوب برفها و ديگر کاربردها ارائه شده است.
مشاهده ميگردد ،در مجمو کشورهاي عضو GIAذکر شده در جدول فوق ،بخشهاي گرمايش استخر و گرمايش فضا به ترتيب با
مقادير  9801و  6277گيگاوات ساعت بر سال ،بيشترين سهم استفاده مستقيم حرارتي را در سال  2011به خود اختصاص دادهاند.
همچنين در سال  2011در بين کشورهاي عضو ،GIAايسلند ،ژاپن و ايتاليا با مقادير  7000 ،7120و  3028گيگاوات ساعت در
سال ،داراي بيشترين ميزان مصرف استفاده مستقيم حرارتي انرژي زمينگرمايي ميباشند.

Geothermal Implementing Agreement
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جدول ( -)5-2میزان استفاده کاربرد مستقیم حرارتی انرژی زمینگرمایی کشورهای عضو ،GIAدر سالهای 2010
و]10[ 2011

 -5-1کاربرد مستقیم انرژی زمینگرمایی در کشور ایسلند
ايسلند از جمله کشورهايي است ،که داراي پتانسيل باالي انرژي زمينگرمايي ميباشد .انرژي مورد نياز اين کشور حدود %53
توسط انرژي زمينگرمايي %17 ،توسط برقآبي %3 ،توسط ذغال سنگ و  %27توسط سوخت فسيلي تهيه ميشود .البته ،سوخت
فسيلي تنها براي تأمين سوخت اتومبيلها ،کشتيها و هواپيماها استفاده ميگردد .جالب توجه است ،که دولت ايسلند به منظور عدم
استفاده از سوختهاي فسيلي طرح پيشنهادي استفاده از سوخت هيدروژن را نيز مطرح کرده است .شکل ( )3-5روند استفاده از
منابع انرژي ذغال سنگ ،نفت ،زمينگرمايي و برقآبي را براي کشور ايسلند بين سالهاي  1940و  2005نمايش ميدهد .مشاهده
ميگردد ،ميزان استفاده از انرژي زمينگرمايي نسبت به ساير گونههاي انرژي با شيب قابل مالحظهاي افزايش يافته است.
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شکل ( -)5-3تاریخچه استفاده از منبع انرژیهای مختلف کشور ایسلند از سال  1940تا سال ]8[2005

در کشور ايسلند ،گرمايش  %86از منازل توسط آبگرم زمينگرمايي تأمين ميشود .اين کشور  170مگاوات الکتريسيته را توسط
نيروگاههاي زمينگرمايي توليد ميکند .به طور کلي ميزان و موارد استفاده انرژي زمينگرمايي در کشور ايسلند به شرح زير است:
 %86گرمايش ساختمانها (منازل ،بيمارستانها ،ادارات و)...
 %19توليد الکتريسيته
 %4استخرهاي شنا و مراکز جذب توريست
 %2ذوب برف در معابر
 %8استفاده صنعتي
 %3حوضچههاي پرورش ماهي
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 %3گلخانههاي کشاورزي
اثرات مطلوب انرژي زمينگرمايي در سالم نگاه داشتن محيط زيست بسيار مشهود ميباشد .به طوري که تا سال  ،1930در شهر
ريکياويک مردم براي گرمايش منازل خود از ذغال سنگ استفاده ميکردند .پس از سال  ،1930استفاده از آبگرم زمينگرمايي
براي گرمايش منازل رايج شد .تأثير مثبت استفاده از انرژي زمينگرمايي بر محيط زيست تا حدي است که هم اکنون شهر
ريکياويک يکي از پاکترين شهرهاي دنيا محسوب ميشود.
کشور ايسلند داراي  150منطقه با پتانسيل نسبتاً خوب انرژي زمينگرمايي (با دماي پايين) است که بيش از  600چشمه آبگرم
(با دماي بيشتر از  20درجه سانتيگراد) در آنجا يافت شده است .همچنين در اين کشور  26منطقه با پتانسيل باالي زمينگرمايي
(دماي بيش از  150درجه سانتيگراد) وجود دارد .اين نکته قابل ذکر است ،که در اين مناطق سيال زمينگرمايي به صورت دو فاز
(بخار و مايع) ميباشد.


گرمایش ساختمانها در کشور ایسلند

همانطور که ذکر شد ،در کشور ايسلند آبهاي گرم زمينگرمايي عمدتاً جهت گرمايش منازل ،بيمارستانها ،ادارات و غيره
استفاده ميشود .در مناطقي از اين کشور که داراي پتانسيل مطلوبي ميباشند ،چاههايي به عمق  50تا  100متر حفاري ميشوند.
بدين ترتيب آبگرم جهت تأمين گرمايش ساختمانها و ساير مصارف تأمين ميگردد.


استخرهای شنا در کشور ایسلند

شهر توريستي ريکياويک داراي جمعيتي معادل با يکصد و دو هزار نفر ميباشد .تنها در سال  ،1999بيش از يک ميليون و
هفتصد هزار نفر توريست از اين شهر به دليل داشتن استخرهاي آب گرم بازديد نمودهاند .اين امر نشان دهنده ميزان اهميت
استخرهاي شنا در اين کشور ميباشد .طي مدت پنج سال ،ده استخر شنا در شهر ريکياويک تأسيس شده است ،که ساالنه ميزان
 1100تراژول انرژي در اين استخرها مصرف ميشود ،که آبگرم زمينگرمايي منبع تأمين کننده آن است.
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ذوب برف در معابر کشور ایسلند

عمليات ذوب برف به وسيله زمينگرمايي در معابر کشور ايسلند حدود چند دهه قبل آغاز شده است .در اين روش آب خروجي از
خانهها ،با دمايي حدود  35درجه سانتيگراد ،داخل لولههاي تعبيه شده در زير جادهها ،خيابانها و پيادهروها جريان داده ميشود،
بدين وسيله از تجمع و يخزدگي در معابر جلوگيري به عمل ميآيد .انرژي مورد استفاده براي ذوب ساالنه برف تقريبا معادل 410
تراژول ميباشد.


گلخانه زمینگرمایی در کشور ایسلند

از سال  ،1924آبهاي زمينگرمايي براي تأمين گرمايش فضاي گلخانهها استفاده شده است .هم اکنون تأمين حرارت گلخانه-
هاي اين کشور با مساحتي بالغ بر  183000متر ،با استفاده از اين آبها انجام ميشود ،که  %55از اين مساحت براي پرورش
سبزيجات و  %45به پرورش گل اختصاص دارد .مجمو ساالنه انرژي مصرفي در اينگونه گلخانهها تقريباً معادل  790تراژول است.


حوضچههای پرورش ماهی

امروزه در بيش از  50منطقه در کشور ايسلند از آبهاي زمينگرمايي در مراکز پرورش ماهي استفاده ميشود .در اين مراکز آب-
گرم با دمايي حدود  20تا  50درجه سانتيگراد ،وارد مبدلهاي حرارتي ميشود و پس از تبادل حرارت با آب سرد  5تا  12درجه
سانتيگراد ،در حوضچههاي پرورش ماهي مورد استفاده قرار ميگيرد .مجمو انرژي زمينگرمايي که بدين ترتيب در حوضچههاي
پرورش ماهي مورد استفاده قرار ميگيرد ،ساالنه معادل  650تراژول است.
 -5-2زمین گرمایی در کشور ترکیه
اکثرچشمههاي طبيعي و همچنين انرژي زمينگرمايي کشور ترکيه در امتداد نهرهاي بزرگ واقع در محـدودهي اطـراف اسـتان
آناتولي درغرب ،درامتدادگسل منطقه آناتولي شمالي ،مرکزي و شرقي مناطق آتشفشاني آناتولي مطـابق شـکل ( )5-4قـرار گرفتـه
است.
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شکل ( -)5-4نقشه خطوط و چشمههای آبگرم در ترکیه

ظرفيت موجود چشمههاي آبگرم در کشور ترکيه برابر  600مگاوات حرارت و ظرفيت چاههـاي زمـينگرمـايي  3478مگـاوات
ميباشد .به طوري که ظرفيت انرژي زمينگرمايي محاسبه شده توسط  MTAبرابر با  4078مگاوات حرارت (با فرض دماي تخليه
شده  30درجه سانتيگراد است) ميباشد .شکل ( )5-5ظرفيت انرژي زمينگرمايي را در کشور ترکيه نشان ميدهد.

شکل ( -)5-5ظرفیت انرژی زمینگرمایی در کشور ترکیه

گرمايش مکانها يکي از اصليترين موارد کاربردي در استفاده کاربرد مستقيم در کشور ترکيه مـيباشـد .در ميـان کاربردهـاي
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مختلف روش کاربرد مستقيم گرمايش ساختمانهاي مسکوني داراي باالترين ظرفيت معادل با  805مگاوات ميباشد .شانزده استان
( غرب و مرکز آناتولي) در کشور ترکيه جهت گرمايش ساختمانهاي مسکوني از انرژي زمينگرمايي استفاده ميکنند .گوئن اولـين
شهر در ترکيه ميباشد ،که در سال  ،1987از انرژي زمينگرمايي جهت گرمايش ساختمانها اسـتفاده کـرد .اطالعـات تکميلـي در
جدول ( )5-3ارائه شده است.
جدول ( -)5-3گرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی زمینگرمایی

گرمايش گلخانهاي در کشور ترکيه ،دومين جايگاه را در استفاده مستقيم انرژي زمينگرمايي به خود اختصاص داده است .اولـين
کاربرد حرارتي گلخانهاي در سال  1973در شهر دنيزلي -کيزيلدر1به مساحت  2000متر مربع انجام شد .پس از آن ،رونـد گرمـايش
گلخانهاي رشد پيدا کرد ،به طوريکه تا سال  2012مساحت گرمايش گلخانهاي تا  2811000متر مربع افزايش يافت .اکثر مکانهاي
Denizli-Kizildere
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تحت گرمايش در شش استان در غرب آناتولي ميباشد .همچنين برنامهاي مشابه در جنوب غربي آناتولي ،در ناحيـهاي بـا مسـاحت
 367000متر مربع در حال اجرا است .کل ظرفيت گرمايش گلخانهاي نصب شده در ترکيه مطابق شکل ( )5-6برابر با  612مگاوات
است.

شکل ( -)5-6نقشه گرمایش گلخانهای در کشور ترکیه

آبگرم و آب درماني در اکثر مناطق ترکيه وجود دارد ،که از عوامل اصلي جذب توريست ميباشد .تسهيالت گرمايشي و چشمه-
هاي آبگرم داراي ظرفيتهايي به ترتيب  380و 870مگاوات هستند ،که از اصليترين برنامههاي کشور ترکيه ميباشد .يکي ديگر
از کاربردهاي انرژي زمينگرمايي در توليد يخ خشک و يا دياکسيدکربن ميباشد .شرکتهاي موجود 1150 ،تن يخ خشک را براي
مقاصد سرمايشي توليد ميکنند.
به طور کلي ظرفيت کاربردي نصب شده براي ساختمانهاي مسکوني ،اداري ،تجاري و هتلها در سال  2009در کشور ترکيـه
معادل با  38مگاوات ميباشد .اخيراً ،انجمن زمينگرمايي ترکيه گزارش پيشرفت و پيشبيني استفاده از کاربردهاي حرارتـي انـرژي
زمينگرمايي را تا سال  2015به صورت جدول ( )5-4ارئه کرده است.
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جدول ( -)5-4پیشبینی ظرفیت انرژی زمینگرمایی تا سال  2015در کشور ترکیه

 -6نقشهراه فنی کاربرد نیروگاهی و غیرنیروگاهی انرژی زمینگرمایی کشورهای پیشرو
 -6-1نقشهراه فنی کاربرد انرژی زمینگرمایی سازمان انرژی جهانی IEA

در اين نقشه راه ،سناريو  ETP 2010 Blue Map Hi-RENبه عنوان مبناي طرحريزي چشمانداز انرژي زمينگرمايي 2050
انتخاب شده است .در اين سناريو فرض شده که منبع تجديدپذير زمينگرمايي در سال  75 ،2050درصد برق دنيا را تأمين خواهد
کرد و ميزان توليد الکتريسيته در  2050به  1400تراواتساعت خواهد رسيد شکل ( .)6-1همچنين ميزان توليد حرارت به استثناي
کاربرد پمپ حرارتي و يا به عبارتي پيشبيني کاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي تا سال  2050مطابق شکل ( )6-2خواهد بود.
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شکل ( -)6-2پیشبینی میزان کاربرد مستقیم با
استفاده از انرژی زمینگرمایی []11

با فرض توليد  100گيگاوات برق توسط هر کدام از منابع هيدروترمال و سيستم زمينگرمايي پيشرفته (1)EGSدر سال ،2050
روند توليد توان به تفکيک هر يک از فناوريها مطابق شکل ( )6-3خواهد بود .پيشبيني ميشود ،تا سال  ،2050مخازن
هيدروترمال در محدودهي دماهاي پايين و متوسط در کشورهاي گرمسير مورد بهرهبرداري قرار گيرند .همچنين انتظار ميرود،
فناوري توليد همزمان برق و حرارت ( 2)CHPدر کشورهاي با مصرف حرارتي باال گسترش يابد چنانچه در سالهاي اخير کشور
آلمان پيشرفتهايي در زمينه نيروگاههاي دوگانه  CHPداشته است .در اين نقشهراه انتظار ميرود ،فناوري مخازن دما باال حاوي
سنگهاي داغ ( ،(EGSپس از سال  2030تجاريسازي شوند .عالوه بر  10نيروگاه  EGSکه هم اکنون در حال توسعه ميباشند،
حداقل  50نيروگاه  ،EGSبا ظرفيت حدودي  50مگاوات تا سال  2020توسعه خواهند يافت.

Enhanced Geothermal System
Combined Heat and Power
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شکل ( -)6-3نحوه رشد تولید برق تا سال  2050به تفکیک هر یک از فناوریهای هیدروترمال و ]11[ EGS
آژانس بينالمللي انرژي نقشهراه فناورانه و چارت زماني هر يک از فعاليتهاي مربوطه جهت توليد برق و حرارت از انرژي زمين-
گرمايي را تا سال  2050مطابق نمودار شکل ( )6-4ارائه کرده است:
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شکل ( -)6-4نقشه راه فناورانه و تولید برق و حرارت از انرژی زمینگرمایی تا سال  ،2050ارائه شده توسط ]12[ IEA

هزينه توليد انرژي از انرژي زمينگرمايي با در نظر گرفتن مالحظات فني اشاره شده بسيار متغير خواهد بود .طبق پيشبيني
صورت گرفته ،هزينه توليد الکتريسيته توسط سيستمهاي تبخير آني تا سال  2050با نرخ متوسطي کاهش خواهد يافت .سيستمهاي
هيدروترمال دوگانه با مخازن دما پايين نيز اگرچه در حال حاضر ظرفيت پاييني دارند ،همزمان با افزايش ظرفيت هزينه توليد توان
توسط اين سيستمها کاهش خواهد يافت .همچنين هزينه فروش برق ،به خصوص طي سالهاي  2020تا  ،2030مطابق شکل (-6
 )5نرخ صعودي خواهد داشت.

شکل ( -)6-5تغییرات هزینهها تا سال  2050به تفکیک فناوری و با در نظر گرفتن تأثیر نقشه راه فناورانه []11

آژانس بينالمللي انرژي فعاليتها و برنامهها جهت توسعه فناوري توليد حرارت و برق از زمينگرمايي را در پنج گروه زير دسته
بندي کرده است:


مديريت منابع زمينگرمايي



مهندسي مخازن
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کاربرد مستقيم حرارتي زمينگرمايي



سيستم زمينگرمايي پيشرفته ()EGS



ساير فناوريهاي پيشرفته

ريز فعاليتها ،بازه زماني و سازمان موظف جهت انجام فعاليتهاي تعريف شده در هر يک از گروههاي مديريت منابع زمين-
گرمايي ،کاربرد مستقيم حرارتي زمينگرمايي EGS ،و ساير فناوريهاي پيشرفته مطابق جداول ( )1-6تا ( )4-6است:

جدول ( -)6-1ریز فعالیتها و بازه زمانی فعالیتهای مرتبط با مدیریت منابع زمینگرمایی []11

فعاليت تعريف شده

بازه زماني

سازمان موظف

ترکيب و آناليز دادههاي ژئولوژي و بسط آنها

2015-2011

دولت – صنعت زمين گرمايي – موسسات
پژوهشي هيدروکربن

توسعه و دستيابي به منابع سنگهاي داغ و منابع
هيدروترمال پيشرفته ،مديريت منابع زمينگرمايي

2020-2011

موسسات پژوهشي و صنعت زمينگرمايي

توسعه تجهيزات زمينگرمايي به منظور شناسايي
سنگهاي داغ و منابع هيدروترمال ناشناخته

2025-2015

موسسات پژوهشي هيدروکربن و زمين-
گرمايي

جدول ( -)6-2ریز فعالیتها و بازه زمانی فعالیتهای مرتبط با کاربرد مستقیم حرارتی زمینگرمایی []11

فعاليت تعريف شده
افزايش بازده و عملکرد فناوري توليد همزمان برق و حرارت ()CHP
با بهينهسازي تجهيزات پمپ ،مبدل حرارتي ،تزريق مجدد و بهينه کردن
تعادل بين ميزان توليد بار حرارتي و برق CHP

بازه زماني
2015-2011

سازمان موظف
بخش حرارتي زمينگرمايي،
موسسات پژوهشي و صنعت زمين-
گرمايي
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بازه زماني
2025-2015

سازمان موظف
بخش حرارتي زمينگرمايي،
موسسات پژوهشي و صنعت زمين-
گرمايي

جدول ( -)6-3ریز فعالیتها و بازه زمانی فعالیتهای مرتبط با سیستم زمینگرمایی پیشرفته (]11[ )EGS
بازه زمانی

سازمان موظف

فعالیت تعریف شده

2020-2011

صنعت زمينگرمايي ،دولت و واحد پژوهشي

2030-2011

صنعت زمينگرمايي و واحد پژوهشي

توسعه مديريت ايمني و مسائل زيست محيطي ()HSE

2020-2011

صنعت زمينگرمايي و واحد پژوهشي

بررسي دوره دسترسپذيري مخازن و مديريت مخازن EGS

2025-2015

صنعت زمينگرمايي و واحد پژوهشي

بهرهبرداري از واحدهاي EGSتا  50مگاوات و سپس به
ظرفيت باالتر از  200مگاوات

شرو از 2025

صنعت زمينگرمايي

توسعه پايلوتهاي EGSدر محيطهاي ژئولوژي
توسعه روشهاي استاندارد تحريک شيميايي ،حرارتي و
هيدروليکي – تعيين ابزار جديد مدلسازي مخازن
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جدول ( -)6-4ریز فعالیتها و بازه زمانی فعالیتهای مرتبط با سیستم زمینگرمایی پیشرفته (]11[ )EGS
فعالیت تعریف شده
بررسي و امکانسنجي روشهاي جديد استخراج از منابع سنگهاي داغ

سازمان موظف

بازه زمانی
2025-2011

واحد پژوهشي ،دولت و صنعت زمين
گرمايي

بررسي و امکانسنجي فناوريهاي جديد استخراج به کمک سياالت در 2020-2011
شرايط فوق بحراني و توليد همزمان آب داغ از صنعت نفت و گاز

صنعت زمينگرمايي ،واحد پژوهشي،
دولت ،و صنعت وابسته به هيدروکربن

بررسي و امکانسنجي فناوريهاي جديد استخراج از مخازن هيدروترمال 2040-2020

واحد پژوهشي ،دولت و صنعت زمين
گرمايي

off-shore

 -6-2استراتژی و نقشهراه فنی کاربرد انرژی زمینگرمایی آمریکا
در اين بخش به نقشهراههاي فني و توسعه استراتژيکي تدوين شـده توسـط سـازمان فنـاوريهـاي زمـينگرمـايي ( )GTOو
دپارتمان انرژي آمريکا ( ، )DOEدانشگاه ماساچوست آمريکا (3)MITو آزمايشگاه ملي انرژيهـاي تجديدپـذير آمريکـا (4)NRELو
مرکز بينالمللي منابع انرژي (5)PERIپرداخته خواهد شد.
 -6-2-1نقشهراه فنی کاربرد نیروگاهی انرژی زمینگرمایی (توسط  GTOو )DOE

در جوالي سال  ،2011سازمان فناوريهاي زمينگرمايي و دپارتمان انرژي آمريکا ،گردهمايي در برکلي کاليفرنيا برگزار کردند،
تا نيازها و فرصتهاي فناورانه ممکن به منظور پيشرفت در انرژي زمينگرمايي را بررسي نمايند .اعضاي هيئت ،فناوريهايي را در
زمينههاي دستهبندي شده زمينشناسي ،ژئوشيمي ،ژئوفيزيک و سنجش از دور 6بررسي کردند .جهت دستيابي به توليد توان 30
1

Geothermal Technology Office
Department of Energy
Massachusette Institute of Technology
National Renewable Energy Laboratory
Princeton Energy Resources International
6
Remote sensing
2
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گيگاواتي طبق چشمانداز  ،2030فناوريهايي که منجر به تسريع اين روند ميگردند ،مورد بررسي قرار گرفتند .نتايج حاصل از
بررسيها منجر به تدوين نقشهراه فناورانه اکتشاف زمينگرمايي گرديد.
پيشرفت در پروژههاي زمينگرمايي تا حد زيادي وابسته به مشخصه دمايي ،نفوذپذيري و سيال ميباشد ،که در واقع از جمله
پارامترهاي کليدي هستند .در اين گزارش به طور خالصه به نيازها و الزامات جهت تدوين نقشهراه فني با هدف قرار دادن سه
پارامتر کليدي مذکور اشاره شده است .براي اين منظور ،هدف بنيادين  GTOتوسعهي فناوري اکتشاف منابع هيدروترمال ناشناخته
(يا کشف نشده) تا حدود  30گيگاوات ،بهرهبرداري از سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته  EGSبه بيش از  100گيگاوات و همچنين
بهرهبرداري از برخي منابع هيدروترمال دما پايين در آمريکا ميباشد .دستيابي به اين اهداف ملزم به تدوين استراتژيهايي جهت
توسعهي فناوريهاي اکتشاف زمينگرمايي ميباشد [.]13
از آنجائيکه پيشرفت در تجاريشدن در بازارهاي رقابتي انرژي يکي از اهداف اصلي  EERE1ميباشد ،لذا نقشهراه معموالً بر
مبناي استراتژي کاهش هزينهها تدوين ميشود .در مورد استراتژي مخازن هيدروترمال  ،GTOبا توسعهي ميدان زمينگرمايي و
ارزيابي مخازن ،بيش از يک سوم کاهش هزينهي چشمانداز  2020پوشش داده خواهد شد .شکل ( )6-6نمودار کاهش هزينهها را تا
سال  2020براي يک نيروگاه  30مگاواتي هيدروترمال دوگانه با دماي مخزن  175درجه سانتيگراد و عمق  1/5کيلومتري نشان
ميدهد .محاسبهي نمودار فوق با استفاده از مدل تعيين فناوري الکتريسيته زمينگرمايي ( 2)GETEMدر سال  2008انجام شده
است .مالحظه ميگردد ،مشخصهيابي مخازن و توسعه ميدان زمينگرمايي از تأثيرگذارترين پارامترها در کاهش هزينهها از
به

14

 6تا سال  2020ميباشند [.]13

1

Energy Efficiency and Renewable Energy
Geothermal Electricity Technology Evaluation

2
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شکل ( -)6-6مثالی از نمودار کاهش هزینهها برای یک نیروگاه  30مگاواتی هیدروترمال ،با لحاظ کردن استراتژیهای فنی

اهداف برنامههاي تدوين شده در حيطهي هيدروترمال و  EGSبه طور خالصه مطابق شکل ( )7-6است:
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اهداف برنامهها و فناوريهاي تدوين شده
زمينگرمايي توسطGTO

نيروگاه هيدروترمال
زمينگرمايي

کاهش
ريسکپذيري
و هزينههاي
اکتشاف و
توسعه

کاهش هزينه-
هاي LCOE
به ميزان
 6تا
سال 2020

سيستمEGS

تسريع روند بهبود
بهرهبرداري 30
گيگاواتي از منابع
هيدروترمال جديد
(ناشناخته)

احداث
مخازن 5
مگاواتي
تا سال 2020

کاهش
هزينههاي
 LCOEبه
ميزان
 6تا
سال 2030

شکل ( -)6-7اهداف برنامهها و فناوريهايتدوین شده توسط GTO

بر مبناي اهداف اشاره شده در شکل ( ،)6-7چارت پيشنهادي  GTOو چشمانداز  2030با جزئيات زماني و فني هر يک از سه
پارامتر اصلي ذکر شده (دما ،نفوذپذيري و سيال) ،در شکل ( )6-8نشان داده شده است .ابتدا و انتهاي هر يک از پيکانهاي شکل
( )6-8بازهي زماني برنامه مورد نظر را نشان ميدهد.
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شکل ( -)6-8چارت زمانی راهکارهای فنی پیشنهادی ارائه شده توسط GTOبر مبنای سه پارامتر اصلی دما ،نفوذپذیری و
سیال زمینگرمایی با چشمانداز ]13[ 2030

در چند دهه اخير ،پيشرفت تکنيکهاي ژئوشيميايي به همراه توسعهي روشهاي ژئوفيزيکي براي اندازهگيري دما مورد توجه
 GTOبوده است .روشهاي سنجش از دور نيز براي تعيين دما مورد توجه قرار گرفته است .تمامي اين تکنيکها در نقشهراه
فناورانه  GTOلحا شده است .همچنين روشهاي جديد شيميايي و فيزيکي (مانند ترمومترهاي جديد بيوژئوشيميايي) که دقت
اندازهگيري دما را افزايش ميدهند ،از ديگر تکنيکهاي فني مورد توجه  GTOدر نقشهراه ميباشند .به طور کلي هدف اصلي
نقشهراه فني در راستاي اندازهگيري پيشرفته دما ،افزايش و بهبود عملکرد ترمومترها در عمقهاي باال ميباشد.
پيرو گردهمايي جوالي  2011در کاليفرنيا ،پيشرفتهاي فناورانه مورد نياز براي رسيدن به اهداف مورد نظر  ،GTOدر جدول
( )6-5خالصه شده است .اعضاي کميته فاکتورهايي کوتاه مدت و بلند مدت را براي فناوري ليست شده در جدول ( )6-5استخراج
کردهاند ،که نمايانگر راهکار توسعهي هر يک از فناوريها است .طبق نقشهراه ،در طي دو سال  2013و  2014تأکيد کميته بر
توسعهي تکنيکهاي مدلسازي بوده است .در بازهي زماني  5ساله ( 2012تا  ،)2017کميته پيشنهاداتي مبني بر جمعآوري
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اطالعات ،پردازش پيشرفته و تکميل نمونههاي مورد مطالعه و اعتبارسنجي آنها به روشهاي مختلف ارائه نمود .در بازهي زماني
 2017تا  2020نيز تمرکز بر ابزار و تجهيزات پيشرفته خواهد بود.
جدول ( -)6-5فاکتورهای کوتاه مدت و بلند مدت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر ]13[GTO
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شکل ( ،)9-6بياني ديگر و فشردهتر راهکارهاي فني ارائه شده در جدول ( )5-6را نشان ميدهد .فناوريها بر اساس خواص
فيزيکي اوليه که تابع هدف ميباشد ،دستهبندي شدهاند .رنگ سياه نشاندهندهي فناوريهاي وابسته به دما و خاکستري تيره به هر
دو پارامتر دما و نفوذپذيري اشاره دارد .خاکستري متوسط به فناوريهاي مرتبط با نفوذپذيري اشاره دارد .فناوريهاي مرتبط با سيال
زمينگرمايي نيز به رنگ خاکستري روشن نشان داده شدهاند.

شکل ( -)6-9راهکارهای فنی ارائه شده توسط GTOو دستهبندی آنها بر اساس توابع هدف[]13

در ادامه موارد اشاره شده در شکل ( ،)6-9به صورت جزئيتر در جدول ( )6-6ارائه شده است:
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جدول ( -)6-6راهکارهای فنی ارائه شده توسط GTOو دستهبندی آنها بر اساس توابع هدف []13
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در آخر نقشهراه فني و استراتژي واحد تحقيق و توسعهي  GTOبا اهداف و بازهي زماني به طور خالصهوار در شکل ()10-6
ارائه شده است.

شکل ( -)6-10طرح شماتیک خالصهوار نقشهراه فنی ارائه شده توسط ]13[ GTO

 -6-2-2چشمانداز و راهکارهای فناورانه اتخاذ شده توسط دانشگاه  MITآمریکا تا سال 2050

اگرچه منابع هيدروترمال زمينگرمايي قابليت به کارگيري براي هر دو کاربرد نيروگاهي و غيرنيروگاهي را دارند ،اما از نظر کمي
محدود ميباشند .با اين حال سيستمهاي زمين گرمايي پيشرفته ( )EGSمنابعي با ظرفيت باال جهت استفاده از انرژي ذخيره شده در
اعماق زمين ميباشند .عالوه بر منابع هيدروترمال و مخازن  ،EGSمنابع زمينگرمايي غيرمعمول ديگري از قبيل سيستمهاي تحت
فشار نيز وجود دارند .استفاده از روشهاي  EGSتاکنون در سايتهاي متعددي آزمايش شده است و در تمام دنيا در حال رشد مي-
باشد .در اين راستا متخصصين دانشگاه  ،MITدر مطالعات آيندهپژوهي کشور آمريکا بر اين سيستم متمرکز شدهاند .در نشستهاي
صورت گرفته ،امکان اعمال برخي سياستهاي فناورانه جهت دستيابي به ظرفيت  100،000مگاواتي توليد برق تا سال 2050
بررسي شده است [.]14

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
70

فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،دي 1393

گزارش نيروگاههاي زمين گرمايي و طرحهاي کاربرد مستقيم

هدف از اين برآورد تهيه يک سند ارزيابي از انرژي زمينگرمايي به عنوان مهمترين تأمين کننده انرژي در ايالت متحده آمريکا
است .بدين منظور تيمي متشکل از  18متخص

در دانشگاه ماساچوست آمريکا فعاليت خود را در اواخر سال  2005آغاز کردند.

فعاليت اين تيم در سه بخش از سيستمهاي انرژي زمينگرمايي  EGSصورت گرفت:
-

ارزيابي منابع :ارزيابي ميزان منابع و توزيع منابع زمينگرمايي

-

فناوري :وضعيت و الزامات فناوري  EGSکه براي امکانسنجي مقياس تجاري الزم ميباشد.

-

ارزيابي اقتصادي :ارزيابي اقتصادي تاثير  EGSبر ميزان تأمين انرژي آمريکا تا سال 2050

روشهاي متعددي جهت استفاده انرژي حرارتي حاصل از سيستمهاي زمينگرمايي وجود دارد ،که رايجترين آنها کاربرد مستقيم
حرارت ميباشد .همچنين کاربرد همزمان برق و حرارت در سيستمهاي ترکيبي ،استفاده به عنوان منبع حرارت پمپهاي حرارتي
گزينههاي ديگري هستند ،که از پيشنهادات ذخيرهسازي پيشرفته انرژي به شمار ميآيند.
سيستمهاي رايجي که جهت تبديل انرژي زمينگرمايي به صورت تجاري در دسترس هستند عبارتند از :سيستم انبساط بخار
مستقيم ،سيکلتبخير آني ،بخار يک و چندمرحلهاي،سيکل ارگانيک رانکين دوگانه و سيکل منبسط کننده دوفازي.
به دليل پايين بودن دماي سيال زمينگرمايي در مقايسه با دماي منبع احتراق سوختهاي فسيلي ،توليد برق از انرژي زمين-
گرمايي داراي برخي محدوديتهاي ذاتي ميباشد .دماي پايين منبع انرژي منجر به کم شدن کار خروجي خواهد شد .شکل ()6-11
وابستگي سيال زمينگرمايي را به دما و فشار نشان ميدهد .شکل ( )6-11نشان ميدهد که افزايش فشار و دما تأثير غير خطي بر
حداکثر توان خروجي دارد .به عنوان مثال ،ميزان توليد توان سيال زمينگرمايي در شرايط فوق بحراني با دماي  400درجه سلسيوس
و فشار  250بار ،نسبت به توان توليدي سيال هيدروترمال با دماي  225درجه سلسيوس ،بيش از  5برابر ميباشد .اين نتيجه منجر
به افزايش توجه محققين به سيستم  EGSبا سيال فوق بحراني ميشود [.]14
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شکل ( -)6-11وابستگی سیال زمینگرمایی را به دما و فشار و اهمیت سیال فوق بحرانی

بازده سيستمهاي تبديل انرژي رايج ،بين  25تا  50درصد ميباشد .انتظار ميرود ،با برخي راهکارهاي پيشنهادي واحد تحقيق و
توسعه بازده اين سيستمها تا  60درصد افزايش يابد .اين راهکارها ميتواند ،در جهت افزايش انتقال حرارت (با کاهش اختالف دما)،
افزايش ضريب انتقال حرارت و بهبود کارايي مکانيکي اجزاي اين سيستمها از قبيل توربينها ،منبسطکنندهها و پمپها باشد.
اعضاي هيئت متشکله با در نظر گرفتن برنامههاي فوق ،راهکارهاي فناورانه را به شرح شکل ( )6-12لحا کردهاند:
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پیشنهادات فنی

تولید برق

تولید حرارت

توسعه سیستمهای تولید همزمان
تولید برق

تولید برق

تولید برق از

از بهره-

از منابع

منابع EGS

برداری

 EGSدما

در شرایط

همزمان

باال

استفاده سیال

نفت و گاز

برق و حرارت ()CHP

فوق بحرانی

شکل ( -)6-12پیشنهادات فنی ارائه شده جهت تولید برق و حرارت از انرژی زمینگرمایی در نقشه راه MIT

در ادامه سيستمهاي تبديل انرژي مختلفي براي سيال  EGSارائه شده است دما پارامتر اوليه و فشار به عنوان پارامتر ثانويه
لحا شده است.


تولید برق

در اين بخش پنج دسته سيال زمينگرمايي با دماهاي  250 ،200 ،150 ،100و  400درجه سلسيوس در نظر گرفته شدهاند.
سپس براي تمامي حاالت اشاره شده مناسبترين سيستم تبديل انرژي ،منطبق بر راهکارهاي فني اشاره شده در چشمانداز 2050
آمريکا پيشنهاد شده است .همچنين ميزان تخميني توان خال

خروجي و هزينه نصب و راهاندازي نيروگاه در هر حالت مشخ

شده است .جدول ( )6-7اطالعات فوق را براي پنج حالت مذکور نمايش ميدهد .دو حالت اول منابع دما پايين محسوب ميشوند،
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که مناسب براي سيستمهاي  EGSنيستند با اين حال مناسب براي فناوري پيشنهادي توليد برق همزمان عمليات نفت و گاز1مي-
باشند .در مورد آخر (سيال با دماي  400درجه سلسيوس) ،سيال مورد استفاده ميتواند ،فوق بحراني باشد که به دليل دارا بودن فشار
باال تنشهايي از ديدگاه مهندسي و اقتصادي پيش خواهد آمد .اين فرايند قطعاً نيازمند هزينههاي باالي پمپاژ و مواد پيشرفته خواهد
بود [.]14
جدول ( -)6-7سیستم تبدیل انرژی مناسب برای هر نوع از سیاالت زمینگرمایی



تولید برق از بهرهبرداری همزمان نفت و گاز

اخيراً پيشنهادي در رابطه با استفاده از منبع عظيم انرژي هيدروترمال ناشي از آب گرم توليدي در عمليات نفت و گاز مطرح شده
است ( .)McKenna and Blackwell, 2005پيشنهاد دهندگان اين طرح پتانسيل اين منابع را بسته به دماي آب ،حدود  985تا
 5300مگاوات الکتريسيته تخمين زدهاند .از آنجائيکه نيروگاه دوگانه2فناوري مناسبي براي سياالت دما پايين و دماي متوسط مي-
باشد ،براي سيال زمينگرمايي توليد شده از فناوري پيشنهادي بهرهبرداري از عمليات نفت و گاز نيز مناسب خواهد بود [.]14

Coproduced aqueous fluids from oil and gas operations
Binary powerplant
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تولید برق از منابع دما باالی EGS

انتظار ميرود که مخازن  EGSدر اعماق بسترهاي گرانيتي ،در درجه حرارتي حدود  250تا بيش از  500درجه سلسيوس باشند.
در اين مخازن سياالت حدود به دمايي بيش از  200درجه سلسيوس خواهند رسيد [.]14


تولید برق از منابع EGSدر حالت فوق بحرانی

اخيراً فناوري تبديل انرژي در حالت فوق بحراني (سيال با دماي باالتر از  374درجه سلسيوس و فشار  22مگاپاسکال) توسعه
يافته است .به نيروگاهها با چنين فناوري "سيستمهاي انبساط سهگانه "1اطالق ميگردد .نماي شماتيک اين فناوري به همراه
سيستمهاي رايج در شکل ( )6-13نشان داده شدهاند [.]14

شکل ( -)6-13سیستمهای انبساط سهگانه ،فناوری تبدیل انرژی در حالت فوق بحرانی

سيستم انبساط سهگانه نو پيشرفتهاي از سيستم تبخير آني مضاعف رايج ميباشد ،با اين تفاوت که توربين  SPTمطابق شکل
شماتيک ( )6-14به آن افزوده شده است .توربين  SPTبه دليل فشار باالي سيال زمينگرمايي  EGSتعبيه شده است .در حالتي
ديگر ،توربين فشار باال حذف ميگردد و سيستم  flash separation processجايگزين ميگردد ،که منجر به افت فشار سيال
Triple Expansion System
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 EGSبه هنگام توليد بخار ميگردد .اين نيروگاه فوق بحراني ،سيستم تک انبساطي 1نام دارد که در شکل ( )6-14شماتيک آن
نمايش داده شده است [.]14

شکل ( -)6-14سیستم فوق بحرانی تک انبساطی با فشار ورودی باال

اين سيستم نسبت به حالت انبساط سهگانه سادهتر و قطعاً کم هزينهتر ميباشد .در سيستم انبساط سهگانه به دليل فشار باال،
لولهکشي با ديواره ضخيم و پمپاژ سيال فوق بحراني منجر به باال بودن هزينهها خواهد شد .از طرفي به دليل فشار پايينتر سيستم-
هاي تک انبساطي نسبت به انبساط سهگانه ،عملکرد آنها ضعيفتر خواهد بود .همچنين ،بدليل عدم قطعيت باال در اين زمينه ،تعيين
دبي سيال در يک فشار مشخ

خطاي زيادي خواهد داشت و بررسيهاي ميداني بيشتري در اين زمينه مورد نياز است.

-

توليد حرارت

-

توليد همزمان برق و حرارت

Single Expansion Plant
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عالوه بر توليد برق ،از ديگر کاربردهاي حرارت توليدي از سيال  EGSميتوان به استفاده مستقيم از حرارت اين سياالت در
مصارف تجاري ،صنعتي و خانگي اشاره کرد .مقياس نسبتاً کوچکي از اين سيستم در دانشگاه  MITشبيهسازي شده است .شماتيک
ترکيب سيستم  EGSبا سيستم  CHPدر شکل ( )6-15نشان داده شده است [.]14

شکل ( -)6-15شماتیک سیستم  ،CHP-EGSساخته شده در دانشگاه MIT

همچنين ميتوان با کوپل کردن سيستم  EGSبه پمپهاي حرارتي ،گرمايش و سرمايش مورد نياز را نيز مطابق شکل ()6-16
تأمين کرد .در اين حالت ميتوان از حرارت بخار خروجي توربين فشار باال در کاربردهاي مستقيم استفاده کرد.

شکل ( -)6-16شماتیک سیستم  ،GSHP-CHP-EGSساخته شده در دانشگاه MIT
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به منظور جمعبندي مطالب و راهکارهاي فناورانه پيشنهاد شده توسط دانشگاه  MITآمريکا در چشمانداز سال  2050فناوري-
هاي نيروگاهي انرژي زمينگرمايي ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد [:]14
-

در گزارش مذکور جهت توسعه فناورانه انرژي زمينگرمايي ،تأکيد بر سيال زمينگرمايي  EGSبوده است.

-

سيستمها و فناوريهاي نيروگاهي سابق قابليت کاربري براي سياالت پيشرفته با خواص بهبوديافته را خواهند داشت.

-

با استفاده از سياالت حاصل از عمليات نفت و گاز ،پتانسيل توليد توان با ظرفيت  6000مگاوات در آمريکا وجود دارد.

-

هزينه سرمايهگذاري تخميني نيروگاه زمينگرمايي با استفاده از سيال حاصل از عمليات نفت و گاز ،حدود  1500تا 2300

کيلووات بر دالر برآورد شده است.
-

سياالت فوق بحراني در سيستمهاي  EGSميتوانند در واحدهاي انبساط سهگانه استفاده شوند .دبي سيال فوق بحراني

 15کيلوگرم بر ثانيه در دماي  400درجه سلسيوس و فشار  25تا  27مگاپاسکال ميتواند ،تواني در حد  10مگاوات توليد کنند.
-

سياالت فوق بحراني سيستمهاي  ،EGSدر فشار باالتر از  35مگاپاسکال ،دماي  400درجه سلسيوس و دبي  21تا 30

کيلوگرم بر ثانيه (بسته به فشار سيال) ميتوانند ،در واحد نيروگاهي تک انبساطي ،تواني در حد  10مگاوات توليد کنند.
-

ميتوان به روشي نوآورانه و ترکيب سيستم  EGSبا پمپ حرارتي از سيال حاصل از مخازن  ،EGSتوليد همزمان برق و

حرارت داشت.
 -6-2-3نقشهراه فناورانه نیروگاه زمینگرمایی ،ارائه شده توسط NRELو PERI

در اين گزارش که توسط مرکز بينالمللي منابع انرژي به همکاري آزمايشگاه ملي انرژيهاي تجديدپذير تهيه شده است ،اهداف،
روشها و نتايج حاصل از تحليل ريسک برخي راهکارهاي فني پيشنهادي در کاربرد نيروگاهي انرژي زمينگرمايي بررسي شده
است .در اين گزارش چهار حالت از فناوريهاي کاربرد نيروگاهي انرژي زمينگرمايي زير جهت بررسي ميزان اثرگذاري راهکارهاي
پيشنهادي بر هزينه و عملکرد فناور انتخاب شدهاند:
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راهکارهاي فني اين نقشهراه نيز در  5دسته به صورت زير ارائه شدهاند [:]15
-

سيستم EGS

-

اکتشاف

-

ميدان زمينگرمايي

-

حفاري

-

تبديل انرژي

فرصتهاي توسعه تکنولوژي ( 1)TIOکه در اين گزارش ارائه شدهاند ،راهکارها و روشهايي جهت بهبود بازده در تکنولوژي
کاربرد نيروگاهي انرژي زمينگرمايي ميباشند ،که منجر به کاهش ميزان هزينهها خواهند شد .در اين گزارش  75راهکار
منحصربفرد در قالب  5شاخهي فناوري مذکور ارائه شده است ،که در  23گروه  TIOطبقهبندي شده است .جدول ( )6-8خالصهاي
از راهکارهاي ارائه شده را نشان ميدهد.
جدول ( -)6-8خالصهای از راهکارهای فنی ارائه شده توسط  NRELو PERI

فرصتهای توسعه فناورانه

توضیحات TIO

دستهبندی فناوری

()TIO
1

پيشبيني دماي هدف

افزايش دقت پيشبيني دما

 /EGSاکتشاف

2

شکست ،رئولوژي

پيشرفت روشهاي شکست و رئولوژي

 /EGSاکتشاف

Improvement Opportunities

1Technology
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فرصتهای توسعه فناورانه

توضیحات TIO

دستهبندی فناوری

()TIO
3

کنترل شکست

-

 /EGSاکتشاف

4

پيشبيني مدل شکست

توسعه مدلسازي عددي به منظور پيشبيني دقيق رشد شکست و
نفوذپذيري

 /EGSاکتشاف

5

سيستم سيرکوالسيون زيرزميني

طراحي و ساخت سيستم سيرکوالسيون زيرزميني پيشرفته

 /EGSاکتشاف

6

مدلسازي عملکرد مخازن

توسعه مدلسازي عددي به منظور توصيف عملکرد مخازن

 /EGSاکتشاف

7

Artificial lift

بهبود فناوري artificial lift

 /EGSاکتشاف

8

Short-circuit mitigation

بهبود روشهاي short-circuit mitigation

 /EGSاکتشاف

9

آناليز فني سيستمها

-

 /EGSاکتشاف

10

شناسايي از راه دور

روشهاي شناسايي و کنترل از راه دور ()GPS،InSAR

 /EGSاکتشاف

11

ژئوفيزيک

روشهاي ژئوفيزيکي حفاري

 /EGSاکتشاف

12

ژئوشيمي

روشهاي ژئوشيميايي حفاري (ايزوتوپ ،گازها)

 /EGSاکتشاف

در بخش تبديل انرژيفناوريهايي که مورد توجه قرار گرفت عبارتند از:
 استفاده از سيال عامل ترکيبي
 سيکلهاي پيشرفته و داراي نوآوري
 سيکلهاي بدون توربين
 استفاده از سيال عامل جايگزين (غير هيدروکربني) با مشخصات انتقال حرارت بهبوديافته
 استفاده از کندانسور پيشرفته
 سيستمهاي خنککن هيبريدي
 افزايش بازده توربين
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 مواد پيشرفته
شکل ( )6-17نشان ميدهد 23 ،راهکار فني پيشنهادي چه ميزان بر هزينههاي بخشهاي مختلف سيستم  EGSتا سال 2040
تأثير خواهند داشت .هزينهها شامل بخش اکتشاف ،سرمايهگذاري ميدان زمينگرمايي ،تعمير و نگهداي ميدان زمينگرمايي،
سرمايهگذاري نيروگاه ،تعمير و نگهداري نيروگاه و غيره ميباشند.

شکل ( -)6-17تاثیر فناوریهای پیشنهاد شده بر هزینههای بخشهای مختلف سیستم EGSدوگانه ،تا سال ]15[ 2040

شکل ( )6-18نيز همانند شکل قبل مخت

تأثير راهکارهاي فني بر هزينههاي سيستم  EGSدوگانه تا سال  2040ميباشد .با

اين تفاوت که تأثير مجزاي TIOها بر هزينه کل نيروگاه نشان داده شده است.
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شکل ( -)6-18تأثیر هر یک از TIOها بر هزینه کل سیستم EGSدوگانه ،تا سال ]15[ 2040
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جدول ( )6-9نشان ميدهد ،هر يک از  TIO 23پيشنهادي چگونه و بر کدام فاکتور  GETEMتاثيرگذارند:
جدول ( -)6-9تأثیر هریک از TPOها بر فاکتورهای ]15[ GETEM
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طبق توافقات کارشناسان  ،NRELدرصد پيشرفت و درصد موفقيت هر کدام از  TIOهاي پيشنهادي مربوط به دسته تبديل
انرژي از سال  2005تا سال  2040براي يک نيروگاه  EGSزمينگرمايي به صورت جدول ( )10-6خواهد بود:
جدول ( -)6-10درصد پیشرفت و درصد موفقیت هر کدام از TIOهای پیشنهادی مربوط دسته تبدیل انرژی از سال 2005
تا سال  2040برای یک نیروگاه EGSدوگانه زمینگرمایی []15
درصد پیشرفت  TIOدر
پارامترهای ورودی "مدل شناسایی
فناوری الکتریسیته زمینگرمایی"

وضعیت
واحد

()GETEM

.TOI 19

سیکلهای
مرتبط

در سال
2005

سال 2040
حداقل
()%

قابل
انتظار

احتمال
حداکثر
()%

موفقیت
()%

فاکتور سودمندي

%

%95

%1

%3

%4

%90

ميزان انجامپذيري

W-h/lb

10/86

%10

%25

%40

%90

هزينه نيروگاه

$-kW

2140

-%10

%10

%30

%30

هزينه شفت خروجي ()production well

SK/well

4918

هزينه شفت ورودي()injector well

SK/well

4918

هزينه تجهيزات سطحي (غير زيرزميني)

SK/well

100

موفقيت در اکتشاف

Ratio

0/8

موفقيت در confirmation

Ratio

0/8

هزينه تحريک ()stimulation

SK/well

750

دبي سيال در شفت خروجي

Gpm/well

332

نرخ دمایی drawdown

%year

%3

ساالنه تعمير و نگهداري

%

1/%5

تعداد پرسنل تعمير و نگهداري

#

14/6
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ادامه جدول ( -)6-10درصد پیشرفت و درصد موفقیت هر کدام از TIOهای پیشنهادی مربوط دسته تبدیل انرژی از سال
 2005تا سال  2040برای یک نیروگاه EGSدوگانه زمینگرمایی []15
درصد پیشرفت  TIOدر
پارامترهای ورودی "مدل شناسایی
فناوری الکتریسیته زمینگرمایی"

وضعیت
واحد

تجهیزات مرتبط

سال 2040

موفقیت

حداقل
()%

قابل
انتظار

حداکثر
()%

()%

فاکتور سودمندي

%

%95

%1

%3

%4

%80

ميزان انجامپذيري

W-h/lb

10/86

3/%3

%8

12/%5

%75

هزينه نيروگاه

$-kW

2140

%2

%5

7/%8

%75

هزينه شفت خروجي

SK/well

4918

هزينه شفت ورودي

SK/well

4918

هزينه تجهيزات سطحي (غير زيرزميني)

SK/well

100

موفقيت در اکتشاف

Ratio

0/8

موفقيت در confirmation

Ratio

0/8

هزينه تحريک ()stimulation

SK/well

750

دبي سيال در شفت خروجي

Gpm/well

332

نرخ دمايي drawdown

%year

%3

ساالنه تعمير و نگهداري

%

1/%5

تعداد پرسنل تعمير و نگهداري

#

14/6

()GETEM

.TOI 20

در سال

احتمال

2005

%0

%5

%8

%50
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ادامه جدول ( -)6-10درصد پیشرفت و درصد موفقیت هر کدام از TIOهای پیشنهادی مربوط دسته تبدیل انرژی از سال
 2005تا سال  2040برای یک نیروگاه EGSدوگانه زمینگرمایی []15
درصد پیشرفت  TIOدر
پارامترهای ورودی "مدل شناسایی
فناوری الکتریسیته زمینگرمایی"

وضعیت
واحد

مانیتورینگ

سال 2040

موفقیت

حداقل
()%

قابل
انتظار

حداکثر
()%

()%

فاکتور سودمندي

%

%95

%0

0/%3

0/%5

%30

ميزان انجامپذيري

W-h/lb

10/86

2/%5

6/%5

%10

%55

هزينه نيروگاه

$-kW

2140

هزينه شفت خروجي

SK/well

4918

هزينه شفت ورودي

SK/well

4918

هزينه تجهيزات سطحي (غير زيرزميني)

SK/well

100

موفقيت در اکتشاف

Ratio

0/8

موفقيت در confirmation

Ratio

0/8

هزينه تحريک ()stimulation

SK/well

750

دبي سيال در شفت خروجي

Gpm/well

332

نرخ دمايي drawdown

%year

%3

ساالنه تعمير و نگهداري

%

1/%5

تعداد پرسنل تعمير و نگهداري

#

14/6

()GETEM

.TOI 21

در سال

احتمال

2005

2/%8

%17

%40

%65
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ادامه جدول ( -)6-10درصد پیشرفت و درصد موفقیت هر کدام از TIOهای پیشنهادی مربوط دسته تبدیل انرژی از سال
 2005تا سال  2040برای یک نیروگاه EGSدوگانه زمینگرمایی []15
درصد پیشرفت  TIOدر
پارامترهای ورودی "مدل شناسایی
فناوری الکتریسیته زمینگرمایی"

وضعیت
واحد

()GETEM

در سال
2005

فاکتور سودمندي

%

%95

ميزان انجامپذيري

W-h/lb

10/86

هزينه نيروگاه

$-kW

2140

هزينه شفت خروجي

SK/well

4918

TOI 22 .

هزينه شفت ورودي

SK/well

4918

طراحی و ساخت

هزينه تجهيزات سطحي (غير زيرزميني)

SK/well

100

موفقيت در اکتشاف

Ratio

0/8

confirmationموفقيت در

Ratio

0/8

)stimulationهزينه تحريک (

SK/well

750

دبي سيال در شفت خروجي

Gpm/well

332

drawdownنرخ دمايي

%year

%3

ساالنه تعمير و نگهداري

%

1/%5

تعداد پرسنل تعمير و نگهداري

#

14/6

احتمال

سال 2040

موفقیت

حداقل
()%

قابل
انتظار

حداکثر
()%

()%

%0

%2

%5

%50

%6

%10

%25

%75
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ادامه جدول ( -)6-10درصد پیشرفت و درصد موفقیت هر کدام از TIOهای پیشنهادی مربوط دسته تبدیل انرژی از سال
 2005تا سال  2040برای یک نیروگاه EGSدوگانه زمینگرمایی []15
درصد پیشرفت  TIOدر
پارامترهای ورودی "مدل شناسایی
فناوری الکتریسیته زمینگرمایی"

وضعیت
واحد

()GETEM

در سال
2005

فاکتور سودمندي

%

%95

ميزان انجامپذيري

W-h/lb

10/86

هزينه نيروگاه

$-kW

2140

هزينه شفت خروجي

SK/well

4918

TOI 23 .

هزينه شفت ورودي

SK/well

4918

اتوماسیون و

هزينه تجهيزات سطحي (غير زيرزميني)

SK/well

100

موفقيت در اکتشاف

Ratio

0/8

confirmationموفقيت در

Ratio

0/8

)stimulationهزينه تحريک (

SK/well

750

دبي سيال در شفت خروجي

Gpm/well

332

drawdownنرخ دمايي

%year

%3

کنترل پیشرفته

سال 2040
حداقل
()%
0/%5

- %2

احتمال
موفقیت

قابل
انتظار

حداکثر
()%

()%

1/%7

2/%7

%75

- %1

- %5

%75

ساالنه تعمير و نگهداري

%

1/%5

- %5

%0

%5

%65

تعداد پرسنل تعمير و نگهداري

#

14/6

%20

%35

%50

%75

 -6-3نقشهراه فناورانه اروپا  2013تا 2020
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انرژي زمينگرمايي نقش اساسي در تأمين انرژي آينده اروپا خواهد داشت .تا سال  ،2013منابع انرژي زمينگرمايي ساالنه بيش
از  4ميليون تن انرژي مورد نياز سرمايش و گرمايش اروپا را تأمين ميکنند .اين ميزان انرژي معادل  15گيگاوات حرارتي ظرفيت
نيروگاهي نصب شده است ،به گونهاي که پمپهاي حرارتي زمينگرمايي بيشترين سهم را به خود اختصاص ميدهند .در حال
حاضر ظرفيت کلي نصب شده انرژي زمينگرمايي در اروپا حدود  946مگاوات الکتريسيته ميباشد .از ظرفيت ذکر شده ،سهم توليد
همزمان برق و حرارت ( )CHPناچيز و حدود  1گيگاوات ساعت جهت تأمين حرارت ميباشد .با اين حال ،توسعه سيستم زمين-
گرمايي پيشرفته ( )EGSبه پيشرفت و گسترش سيستم  CHPمنجر خواهد شد [.]16
طي  10سال آينده ،فناوري توليد همزمان برق و حرارت ( )CHPاز منابع دما پايين و سيستم زمينگرمايي پيشرفته ( )EGSدر
اولويت برنامههاي فناورانه زمينگرمايي اروپا قرار دارد .نصب سيستم  CHPدر منابع دما باال قادر به تأمين حرارت معادل  2ميليون
تن نفت در سال  2020خواهد شد [.]16
از آنجائيکه طبق چشمانداز  ،2020ميزان توليد برق و حرارت از انرژي زمينگرمايي در اروپا مقدار قابل مالحظه خواهد بود،
کاهش هزينههاي انرژي توليدي از فناوريهاي غير معمول زمينگرمايي آينده از اقدامات ضروري واحد تحقيق و توسعه ميباشد.
جداول ( )6-11و ( )6-12هزينههاي پيشبيني شده توليد حرارت و الکتريسيته را در سال  2030نمايش ميدهد.
جدول ( -)11-6برآورد کاهش هزینههای تولید حرارت از انرژی زمینگرمایی تا سال ]16[ 2030
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جدول ( -)6-12برآورد کاهش هزینههای تولید برق از انرژی زمینگرمایی تا سال ]16[ 2030

نحوه تغييرات ساالنه و کاهش هزينه کاربرد نيروگاهي انرژي زمينگرمايي براي هر يک از منابع دما باال ،منابع دما متوسط و
سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته مطابق شکل ( )6-19خواهد بود.

شکل ( -)6-19کاهش هزینههای کاربرد نیروگاهی زمینگرمایی از سال  2012تا سال ]16[ 2030
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برنامههاي اجرايي تدوين شده زمينگرمايي اروپا مطابق شکل ( )6-20در دو دسته کلي فناوري زمينگرمايي عميق و فناوري
زمينگرمايي کم عمق مطابق شکل دستهبندي شدهاند .در فناوري زمينگرمايي عميق ،چهار نو فعاليت مرتبط با مخازن زمين-
گرمايي عميق ،حفاري زمينگرمايي عميق ،توليدات زمينگرمايي عميق و برنامههاي سيستم EGSتعريف شدهاند [.]16

شکل ( -)6-20ساختار برنامههای فناورانه زمینگرمایی []16

ريز فعاليتها و هزينههاي پيشبيني شده برنامههاي مرتبط با بخش زمينگرمايي عميق و سيستم  EGSدر زير به اختصار شرح
داده شدهاند.


برنامههای اجرایی تولیدات زمینگرمایی

از اهداف اصلي برنامههاي توليدات زمينگرمايي ،کاهش هزينهها ،افزايش و بهينه کردن بازده کل سيستم و کاهش ريسک
پذيري ميباشد .سهم واحد تحقيق و توسعه در تحقق اهداف فوق  50%و واحد اجرايي  50%تعريف شده است .شکل ( )6-21و
جدول ( )6-13ريز فعاليتها ،چارت زماني و بودجه تخصي

يافته را نشان ميدهد.
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شکل ( -)6-21ریز فعالیتها و چارت زمانی پیشبینی شده برنامههای تولیدات[]16

جدول ( -)6-13ریز فعالیتها و هزینههای پیشبینی شده برنامههای تولیدات[]16
فعالیت

هزینه پیشبینی شده

نوع فعالیت

مهندسي مخازن :طراحي چاه ،مديريت مخازن

 20ميليون يورو

پژوهش

مواد پيشرفته مقاوم به خوردگي

 15ميليون يورو

پژوهش

تجهيزات و پمپهاي با قابليت استفاده در دما باال

 25ميليون يورو

توسعه

تجهيزات سيستم دما پايين ،پمپ حرارتي ،توربين ،سيستم خنککاري

 20ميليون يورو

توسعه

جمع:

 80ميليون يورو
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برنامههای اجرایی EGS

از اهداف اصلي برنامههاي  ،EGSکاهش  25درصدي هزينه سرمايهگذاري تا سال  2020بوده است .همچنين ،کاهش هزينه-
هاي توليدي به کمتر از  20سنت بر کيلووات ساعت به کمک افزايش  25درصدي بازده تبديل انرژي از ديگر اهداف تدوين برنامه-
هاي اجرايي  EGSميباشد .سهم واحد تحقيق و توسعه در تحقق اهداف فوق  25%و واحد اجرايي  75%تعريف شده است .شکل
( )6-22و جدول ( )6-14ريز فعاليتها ،چارت زماني و برآورد هزينههاي برنامههاي  EGSرا نشان ميدهد.

شکل ( -)6-22ریز فعالیتها و چارت زمانی پیشبینی شده برنامههای ]16[ EGS
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جدول ( -)6-14ریز فعالیتها و هزینههای پیشبینی شده برنامههای ]16[EGS

فعالیت

نوع فعالیت

هزینه پیشبینی
شده
 15ميليون يورو

توسعه

 305ميليون يورو

پژوهش و توسعه

آموزش مهارتهاي مرتبط با EGS

 2ميليون يورو

توسعه

فرهنگسازي در بين عموم در رابطه با اثرات زيستمحيطي

 5ميليون يورو

توسعه

Grid flexibility

 10ميليون يورو

توسعه

راهاندازي  5تا  10شبکه  EGSآزمايشگاهي
ساخت نيروگاه در شرايط ژئولوژي مختلف ( 3واحد با ظرفيت -5MMe
 1 /10MMMMواحد با ظرفيت 10MMM-20MMMMو  1واحد )40MMMM–20MMM

جمع:

 337ميليون يورو

جدول ( )6-15ميزان کل سرمايهگذاري بخش خصوصي را بين سالهاي  2014تا  2020نشان ميدهد.
جدول ( -)15-6میزان کل سرمایهگذاری بخش خصوصی را بین سالهای  2014تا ]16[ 2020
هزینههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف

هزینه پیشبینی
شده

توليد حرارت (يورو بر مگاوات ساعت حرارتي-تا سال )2012

0/1-5/8

توليد توان (يورو بر مگاوات ساعت الکتريسيته-تا سال )2012

12-3

کاهش ساالنه هزينه سرمايهگذاري

%10-2

بازگشت سرمايه در کل بخشها (ميليون يورو در بازه زماني  2014تا )2020

41808

مشارکت صنعت ساخت در ميزان بازگشت

%40
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هزینههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف

هزینه پیشبینی
شده

بازگشت سرمايه صنعت ساخت (ميليون يورو در بازه زماني  2014تا )2020
مشارکت تحقيق و توسعه در ميزان بازگشت سرمايه صنعت ساخت
هزينه توسعه و تحقيق صنعت ساخت (ميليون يورو در بازه زماني  2014تا )2020

16651
 %5( %2براي
)EGS
400

 -6-3-1نقشهراه فنی کشور انگلستان تا سال 2050

کشور انگلستان تاکنون به دليل عمق حفاري باالي مورد نياز جهت رسيدن به دماي مناسب ،موفق به بهرهبرداري از تمام
پتانسيل زمينگرمايي خود نشده است .با اين حال طي چند سال اخير با توسعه فناوري ،عالقه اين کشور جهت استفاده هرچه بيشتر
از اين منبع انرژي بيشتر شده است .فناوري جديد قادر به استخراج حرارت سنگهاي خشک در اعماق  5-3کيلومتري خواهد بود.
به اين تکنولوژي "سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته" ( 1)EGSاطالق ميگردد .در اين روش آب چنان با فشار باال به داخل
سنگها پمپ ميشود ،که منجر به ايجاد ترک در سنگها و نفوذ آب داخل شکستگيهاي ايجاد شده در صخرهها ميگردد .عملکرد
استخراج حرارت از سنگهاي اطراف ،مشابه يک مخزن طبيعي ميباشد [.]17
طبق گزارش منتشر شده ،در سال  2011دو پروژه توسط "دپارتمان انرژي و تغييرات آب و هوايي"2در زمينه EGSدر حال اجرا
بوده است .يکي از اين پروژههاتوسعه و راهاندازي يک نيروگاه  3مگاواتي ميباشد ،که زمان اتمام پروژه اواخر سال  2012تخمين
زده شده بود .همچنين حرارت اتالفي به صورت توليد همزمان برق و حرارت در اين پروژه جهت گرمايش گلخانهها مورد استفاده
قرار گرفت.

1

Enhanced Geothermal Systems
Department of Energy and Climate Change

2
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شکل ( )6-23روند توليد برق از انرژي زمينگرمايي را براي کشور انگلستان با چهار مسير مختلف تا سال  2050نشان ميدهد.
هر کدام از مسيرها شامل برخي پيشرفتهاي تکنولوژيکي و توسعه فناوري ميباشند .هر يک از چهار مسير در ادامه به طور مختصر
توصيف شدهاند [.]17
مسير  :1اين حالت شامل هيچگونه سرمايهگذاري و تغييرات جديد تکنولوژيکي و غيره براي توليد برق نميباشد.
مسير  :2اين حالت بر اساس برنامه و روند جاري تا سال  ،2015ميزان توليد برق را تا سال  2050براي کشور بريتانيا پيشبيني
ميکند .در اين طرح تمرکز عمدتاً در تشخي

و بهرهبرداري از منابع و سايتهاي بهينه و کارآمدتر انرژي زمينگرمايي به خصوص

در کرنوال 1ميباشد .در اين مسير طبق پيشبيني صورت گرفته ،ظرفيت توليد برق  32درصد در سال افزايش خواهد يافت و
مجمو ظرفيت نصب شده در سال  2035به  1گيگاوات خواهد رسيد .اين ميزان رشد ،ظرفيت باالي بالقوه منبع بهينه جهت بهره-
برداري را نشان ميدهد.

شکل ( -)6-23روند تولید برق از انرژی زمینگرمایی را برای کشور انگلستان با چهار مسیر مختلف تا سال ]17[ 2050

1

Cornwall
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مسير  :3در اين حالت مشابه مسير  ،2بر اساس برنامه جاري تا سال  ،2015روند توليد برق تا سال  2050براي کشور بريتانيا
پيشبيني شده است .در اين حالت فرض ميشود عالوه بر مخازن موجود در کرنوال از منابع ديگري که داراي سنگ مخزن
گرانيتي با سن مناسب ميباشند ،نيز بهرهبرداري گردد .مخازن مذکور در شهرهاي ميدلندز نزديکي چسترفيلد و کامبريا انگلستان
موجود هستند .با اتخاذ تصميم فوق ،ظرفيت نصب شده ساالنه  52درصد افزايش خواهد يافت و مجموعاً به  3گيگاوات در سال
 2030خواهد رسيد.
مسير  :4در اين سطح ميزان توليد برق با فرض بهرهبرداري از حداکثر منابع موجود ،تا سال  2050براي کشور مذکور پيشبيني
شده است .البته منظور از "حداکثر منابع موجود" ،منابع قابل بهرهبرداري با اعمال و تغييرات فني و تکنولوژيکي در برنامه طرح شده
سطح  4ميباشد .در اين حالت انتظار ميرود ،ظرفيت نصب شده به طور ساالنه  64درصد افزايش يابد و مجمو ظرفيت نصب شده
به  5گيگاوات برسد.
 -6-4نقشهراه فناورانه استرالیا ( ،)2013-2020تدوین شده توسط انجمن انرژی زمینگرمایی استرالیا

1

در سال 2008
در اوايل قرن  ،21صنعت انرژي زمينگرمايي استراليا دوره ابتدايي و رشد خود را ميگذراند و با موانع فني بسياري مواجه بوده
است .از اينرو تدوين برنامهاي سازماندهي شده براي توسعه و تحقيق در زمينهي رفع موانع و ريسکهاي فني در مدت زماني
مناسب ،ضروري بوده است .از طرفي به دليل وجود مخازن گرانيت داغ در استراليا ،اين کشور داراي پتانسيل بااليي جهت پيشرفت
در اين زمينه ميباشد [.]18
از جمله موارد فناورانه که موجب پيشرفت صنعت زمينگرمايي استراليا خواهد شد ،ميتوان به مهندسي مخازن و ژئوترمومتري
شيميايي اشاره کرد .در حال حاضر ،برخي فناوريها در ساير کشورها در حال پيشرفت و توسعه ميباشد .به عنوان مثال ،کشور
آمريکا در زمينه حفاري پيشرو ميباشد و اغلب پيشرفتهاي تکنيکي حفاري از نتايج فعاليتهاي اين کشور خواهد بود .به طور
مشابه ،کشور آلمان در زمينهي توسعهي فناورانه نيروگاه زمينگرمايي دما پايين صاحبنظر ميباشد .به اين ترتيب ميتوان با داشتن
1

)Australian Geothermal Energy Association (AGEA
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ارتباطات بينالمللي ،از نتايج و پيشرفتهاي صنعت زمينگرمايي ساير کشورها بهره برد .همچنين همکاري با صنعت نفت و معدن،
فرصت مناسبي براي به اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به زمينشناسي را پيش خواهد آورد [.]18
پس از رايزنيها و مشاوره با صنايع ،استراليا برنامههايي را جهت پيشرفت در زمينهي کاربرد انرژي زمينگرمايي مبني بر
راهکارهاي کليدي فناورانه ارائه داده است .در ادامه گزارش به برخي موانع فناورانه و راههاي مقابله با آنها اشاره خواهد شد [.]18
-

برنامههای مرتبط با حفاری و مخازن زمینگرمایی:

مخازن هيدروترمال زمينگرمايي همواره موانعي فني داشته ،که بخش حفاري را دچار مشکل کرده است .مقابله با برخي از اين
موانع که در زير به برخي از آنها اشاره شده است ،از برنامههاي آتي خواهد بود.
 عمق حفاري و سنگهاي سخت :سيستمهاي هيدروترمال در استراليا ممکن است نياز به حفاري با عمق بيش از حد
معمول پروژههاي زمينگرمايي داشته باشند .حفاري در اعماقي باالتر از  10کيلومتر داراي محدوديتهاي فني خواهد
بود به همين دليل هزينهي حفاري در عمقهاي باالتر به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت .عالوه بر عمق باال،
وجود سنگهاي سخت در مخازن هيدروترمال استراليا ،باعث ميشود روشهاي معمول حفاري به دليل هزينهي باال
جوابگوي اين نو مخازن نباشند .در نتيجه ارائه راهکار فني در زمينه حفاري عميق ،از موارد بررسي واحد تحقيق و
توسعه صنعت زمينگرمايي اين کشور خواهد بود.
 دماي باال :دماي باال منجر به تخريب قطعات خواهد شد .سيستم خنککاري پيشرفته در حين حفاري در سيستمهاي
هيدروترمال کمک شاياني براي جلوگيري از شکست و تخريب قطعات در اثر دماي باال خواهد شد.
 فشار باال :در شرايطي که فشار و دما در حين حفاري هر دو باال باشند ،طراحي شفت ،محفظه ،پمپها و مبدلهاي
حرارتي پيچيدهتر خواهند بود.
 سيال خورنده :در سيستمهاي هيدروترمال ممکن است شرايطي پيش آيد که سيال خورنده وجود داشته باشد .اين
شرايط طراحي صحيح تجهيزات حفاري و قطعات مقاوم به خوردگي را ميطلبد.
راهکارهايي براي موانع فني فوق به طور خالصهوار در ادامه جمعآوري شده است [:]18
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 تحول و توسعه تجهيزات و روشهاي حفاري از جمله تيغههاي حفاري ،تکنيکهاي جديد اتصال دادن و چسباندن
براي کاربردهاي دما باال و سنسورهاي پيشرفته که منجر به کاهش هزينهها و رفع برخي موانع اشاره شده خواهند شد.
 تحول و توسعه روشهاي رايج حفاري مخازن داراي سنگهاي سخت
 توسعهي قابليت استفاده از قطعات الکترونيکي در اعماق و دماهاي باال

-

تبدیل توان و فناوری استفاده از انرژی:

از سيکلهاي مختلفي جهت توليد الکتريسيته از انرژي زمينگرمايي بسته به نو سيال مخزن استفاده ميشود .معموالً ،جهت
توليد برق از مخازن دما باال از سيکل رايج رانکين استفاده ميشود .از آنجائيکه در توربين بخار سيکل رانکين ،بخار با فشار باال و
دمايي بيش از  240درجه سانتيگراد مورد نياز ميباشد ،اين سيکل براي مخازن زمينگرمايي استراليا (که عمدتاً دما پايين ميباشند)،
مناسب نميباشد .در اکثر چنين سيکلهايي از کندانسورهاي تماس مستقيم استفاده ميشود و مازاد سيال چگاليده شده به برج خنک
کن مرطوب هدايت ميشود .البته اين سيستم نيز جوابگو در مناطق خشک استراليا نخواهد بود چرا که تمامي سيال تزريق شده
مورد نياز ميباشد .در اين حالت ممکن است ،سيستم خنککاري با هوا جوابگو باشد البته منجر به افت بازده خواهد شد .بنابراين
تحقيق و پژوهش بيشتري در سيستم خنککاري نيروگاههاي رانکين (در صورتي که مورد استفاده قرار گيرند )،مورد نياز است.
در نيروگاههاي دوگانه معموالً از سيال ثانويه ارگانيک (به طور نمونه -nپنتان) که در مقايسه با سيال آب نقطه جوش کمتر و
فشار بخار باالتر در محدوده دمايي کمتر دارد ،استفاده ميکنند .سيال زمينگرمايي در اثر تبادل حرارت با سيال ثانويه در مبدل
حرارتي منجر به گرم شدن و تبخير سيال ثانويه ميشود .از نوآوريهاي اخير در نيروگاههاي دوگانه ميتوان به طرح کالينا 1اشاره
کرد .سيکل کالينا از ديدگاه ترموديناميکي بازده باالتري در تبديل انرژي مخازن با محدودهي دمايي کم-متوسط دارد .سيکل کالينا
در واقع همان سيکل رانکين ميباشد ،که از ترکيب آمونياک-آب به عنوان سيال عامل استفاده ميکند .سيکل کالينا به دليل هزينه

Kalina
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باالتر نسبت به سيکل رانکين رايج ،هنوز به طور گسترده تجاري نشده است .با اين حال براي تبديل انرژي مخازن دما پايين و
متوسط استراليا ( 85تا  170درجه سانتيگراد) ميتواند ،گزينه مناسبي باشد.
-

مدلسازی مخازن:

مدلسازي مخازن زمينگرمايي از مراحل مهم معرفي منبع و طراحي پروژه ميباشد .مدلسازي عددي مخازن از فناوريهاي
پيشرفته در مدلسازي انتقال حرارت جابجايي سيستمهاي زمينگرمايي دما باال و سيستمهاي هيدروترمال ميباشد .نتايج مدلسازي
عددي وابسته به کيفيت دادههاي ورودي زمين شناسي ميباشند .از جمله دادههاي ورودي مؤثر ميتوان به شرايط مرزي ،تخلخل،
نفوذپذيري ،ضريب هدايت حرارتي و خواص شيميايي سيال عامل اشاره کرد .از ساير فعاليتهاي تعريف شده در زيرگروه برنامههاي
نفوذپذيري و تحريک ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 ردياب زيرزميني شيميايي
 تزريق مجدد سيال زمينگرمايي به مخزن
 شيمي سيال
 دسترسپذيري سيال عامل
صنعت زمينگرمايي استراليا با برخي موانع فني مواجه است ،که در حال حاضر در برخي موارد پتانسيل فني جهت رفع مشکل را
داراست و نيازي به مداخله دولت نميباشد .در برخي ديگر حمايت دولت و واحد تحقيق و پژوهش جهت رفع موانع نياز ميباشد.
فعاليت هاي تدوين شده جهت رفع موانع در شش گروه اکتشاف ،حفاري ،مديريت و مهندسي مخازن ،تبديل انرژي و ترکيب فناوري
زمينگرمايي با ديگر صنايع دستهبندي شدهاند .در جداول ( )16-6و ( )17-6به فعاليتهاي مرتبط با تبديل انرژي و ترکيب فناوري
زمينگرمايي با ديگر صنايع اشاره شده است [.]19
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جدول ( -)6-16فعالیتهای تعریف شده در زمینه فناوري تبدیل انرژی []19
برنامههای مرتبط

فعالیت

تاثیر بر
میزان موفقیت

پيشرفتهاي فني و اقتصادي پروژه.

بهينه کردن بازده و کاهش هزينههاي
نيروگاهي
پيشرفتهاي فني و اقتصادي پروژه بدون نياز به استفاده از
بهينهسازي روشهاي خنککاري نيروگاهي در
منابع آب
مناطق خشک
پيشرفتهاي فني و اقتصادي پروژه.
تطبيق نيروگاههاي موجود با سيال فشار باال و
فشار باال در مخازن هيدروترمال استراليا ،غير معمولتر از
خورنده منابع هيدروترمال زمينگرمايي (بخصوص
منابع دما باال ميباشند.
مبدلهاي حرارتي)
پيشرفت اقتصادي پروژه.
تجاريسازي نيروگاهي
با در نظرگرفتن بهينهسازي سيال و طراحي package
پيشرفتهاي فني و اقتصادي پروژه در شرايط غير

توسعه پمپهاي downholeبا قابليت استفاده
artesian
در دماهاي باال و مناطق عميقتر
پيشرفتهاي فني و اقتصادي پروژه.
توسعه در راهاندازي نيروگاه زمينگرمايي جديد
در اين حالت امکان بهرهبرداري از مخازن افزايش خواهد
يافت.

صنعت
باال
باال
باال

متوسط

متوسط
متوسط

جدول ( )6-17فعالیتهای تعریف شده در زمینه ترکیب فناوری زمینگرمایی با دیگر صنایع []19
فعالیت

برنامه های مرتبط

تاثیر بر میزان
موفقیت صنعت

بهينهسازي اقتصادي و تعيين محل پروژه.
گسترش استفاده از کاربردهاي مستقيم حرارتي انرژي زمـين-
افزايش بازده پروژههاي زمينگرمـايي بـه
گرمايي در مقياس باال.
منظور کاهش هزينهها.
توقيف انتشار CO2در حين توليد و تبديل انرژي.

متوسط

بهينــهســازي اقتصــادي و تعيــين محــل
استفاده ترکيبي از انرژي زمينگرمايي و انرژي خورشيدي بـه
منظور کاهش توليد  CO2و استفاده کمتر از منابع آب
پروژه.

متوسط

بهينهسازي اقتصادي و تعيين محل پروژه.

متوسط

مطالعه پتانسيل سنجي و مکانيـابي مناسـب پـروژههـاي دو
مورد اشاره شده در باال (به کمک )GIS
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خالصهاي از برنامههاي فني و ميزان اهميت آنها به همراه چارت زماني از سال  2007تـا  2013در جـدول ( )6-18ارائـه شـده
است:
جدول ( -)6-18فعالیتهای تعریف شده و چارت زمانی []19

 -7درخت فناوری نیروگاههای زمینگرمایی و کاربرد مستقیم
با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در طرح" تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين-
گرمايي در ايران" نياز به تهيه درخت فناوري با هدف انتخاب مجموعهاي از فناوريها ميباشد ،تا در جهت اکتساب اين فناوريها
اقداماتي تعريف شود .در همين راستا درختهاي فناوري براي بخش نيروگاهي و کاربرد مستقيم تهيه شده و در جلسه کميته
راهبري مورخ  1393/10/15ارائه شده و مورد تأييد قرار گرفته است .درخت فناوري اشاره شده مربوط به بخشهايي ميباشد ،که در
درخت فناوري اصلي زمينگرمايي که در شکل ( )7-1آمده است ،مشخ

شدهاند.
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شکل ( -)7-1درخت فناوری انرژی زمینگرمایی

درخت اصلي فناوري مربوط به نيروگاه در شکل ( )7-2نشان داده شده است ،همانطور که در شکل مشخ

است ،اين درخت

در مرحله اول برحسب نو سيال به دو بخش سيستمهاي مايع غالب و بخار غالب تقسيم شده است .در مرحله بعدي سيستمها بر
حسب انوا نيروگاهها تقسيم بندي شدهاند ،که نيروگاههاي بخار غالب شامل نيروگاههاي بخار خشک و نيروگاههاي مايع غالب
شامل نيروگاههاي تبخير آني ،دو مداره و سيستمهاي ترکيبي تبخيري و دومداره ميباشند .سپس نيروگاههاي مايع غالب در بخش
تبخير آني بر اساس محل قرار گيري نيروگاه به دو بخش سرچاهي و متمرکز و در بخش دومداره بر حسب ظرفيت سيستم به دو
بخش کيلوواتي و مگاواتي تقسيم شدهاند .در نهايت در درخت اصلي فناوريهاي مرتبط با توليد برق ،دو بخش نيروگاههاي تبخيري
هر کدام بر اساس نو سيکل به سه نو تبخير آني پايه ،تبخير آني مضاعف و تبخير آني با توربين آبي و دو بخش سيستمهاي
دومداره به  4نو  ،نيروگاههاي دو مدارهپايه ،دومداره دوفشاره ،دومداره دوسياله و دومداره کالينا تقسيم ميشوند.
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شکل ( -)7-2درخت فناوریهای مرتبط با تولید برق

فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي بخار خشک همانطور که در شکل ( )7-3نشان داده شده است ،به  4بخش طراحي،
تجهيزات ،اجرا و تعميرات و نگهداري تقسيم شدهاند .شکلهاي ( )4-7تا ( )12-7درختهاي فناوري اين بخشها را نشان ميدهد.
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شکل ( -)7-3درخت فناوری مرتبط با نیروگاههای بخار خشک

شکل ( -)7-4درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای بخار خشک
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شکل ( -)7-5درخت فناوریهای مرتبط با بخش تعمیرات و نگهداری در همه نیروگاهها

شکل ( -)7-6درخت فناوریهای مرتبط با سیستمهای تأمین بخار در نیروگاه بخار خشک
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شکل ( -)7-7درخت فناوریهای مربوط به توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاه بخار خشک

شکل ( -)7-8درخت فناوریهای مرتبط با کندانسور ،خارجکننده گاز و کنترل آالیندهها در نیروگاه بخار خشک

شکل ( -)7-9درخت فناوریهای سیستمهای دفع حرارت در نیروگاه بخار خشک
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شکل ( -)7-10درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع سیال زمینی در نیروگاه بخار خشک

شکل ( -)7-11درخت فناوری سیستم کاهش صدا در نیروگاه بخار خشک

شکل ( -)7-12درخت فناوریمربوط به سایر تجهیزات در نیروگاه

شکلهاي ( )7-13تا ( )7-20فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي تبخير آني ،شکلهاي ( )7-21تا ( )7-28فناوريهاي مرتبط با
نيروگاههاي تبخير آني مضاعف و شکلهاي ( )7-29تا ( )7-36فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي تبخير آني با توربين آبي را نشان
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ميدهد .همانطور که در شکلهاي ( )7-3تا ( )7-36نشان داده شده است ،درخت فناوري نيروگاههاي بخار خشک ،نيروگاههاي
تبخير آني پايه ،نيروگاههاي تبخير آني مضاعف و نيروگاههاي تبخير آني با توربين آبي بسيار به هم شبيه ميباشند.

شکل ( -)7-13درخت فناوریهای مرتبط با نیروگاههای تبخیر آنی

شکل ( -)7-14درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای تبخیر آنی
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شکل ( -)7-15درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین مایع و بخار در نیروگاههای تبخیر آنی

شکل ( -)7-16درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای تبخیر آنی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش نيروگاههاي زمين گرمايي و طرحهاي کاربرد مستقيم

110
ويرايش اول ،دي 1393

شکل ( -)7-17درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،خروج گازها و کنترل آلودگی نیروگاههای تبخیر آنی

شکل ( -)7-18درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای تبخیر آنی

شکل ( -)7-19درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع سیال زمینی در نیروگاههای تبخیر آنی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-20درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم کاهش صدا در نیروگاههای تبخیر آنی

شکل ( -)7-21درخت فناوریهای مرتبط با نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

شکل ( -)7-22درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-23درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین مایع و بخار در نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

شکل ( -)7-24درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

شکل ( -)7-25درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،خروج گازها و کنترل آلودگی در نیروگاههای تبخیر آنی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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مضاعف

شکل ( -)7-26درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

شکل ( -)7-27درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع سیال زمینی در نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

شکل ( -)7-28درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم کاهش صدا در نیروگاههای تبخیر آنی مضاعف

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-29درخت فناوریهای مرتبط با نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

شکل ( -)7-30درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-31درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین مایع و بخار در نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

شکل ( -)7-32درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-33درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،خروج گازها و کنترل آلودگی در نیروگاههای تبخیر آنی با
توربین آبی

شکل ( -)7-34درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

شکل ( -)7-35درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع سیال زمینی در نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-36درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم کاهش صدا در نیروگاههای تبخیر آنی با توربین آبی

شکلهاي ( )7-37تا ( )7-47درخت فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي دومداره پايه ،شکلهاي ( )48-7تا ( )58-7درخت
فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي دومداره دوفشاره ،شکلهاي ( )59-7تا ( )69-7درخت فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي دومداره
دوسياله و شکلهاي ( )70-7تا ( )80-7درخت فناوريهاي مرتبط با نيروگاههاي دومداره کالينا را نشان ميدهد .همانطور که در
شکلهاي ( )7-37تا ( )7-80مشاهده ميشود ،درخت فناوري اين نيروگاهها نيز بسيار به هم شبيه ميباشد.

شکل ( -)7-37درخت فناوریهای مرتبط نیروگاههای دو مداره پایه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-38درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-39درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین آب زمینی در نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-40درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای دو مداره پایه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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گزارش نيروگاههاي زمين گرمايي و طرحهاي کاربرد مستقيم

شکل ( -)7-41درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،سیستم تنظیمکننده و ذخیرهسازی سیال کاری در
نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-42درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-43درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع آب زمینی در نیروگاههای دو مداره پایه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-44درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم پمپ تغذیه سیال کاری در نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-45درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم محافظت از آتش در نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-46درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات پمپها و موتورهای تهچاه در نیروگاههای دو مداره پایه

شکل ( -)7-47درخت فناوریهای مرتبط با مبدلهای سیال زمینی/کاری در نیروگاههای دو مداره پایه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-48درخت فناوریهای مرتبط با نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-49درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-50درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین آب زمینی در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-51درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-52درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،سیستم تنظیمکننده و ذخیرهسازی سیال کاری در
نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-53درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-54درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع آب زمینی در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-55درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم پمپ تغذیه سیال کاری در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-56درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم محافظت از آتش در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-57درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات پمپها و موتورهای تهچاه در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل( -)7-58درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات مبدلهای سیال زمینی/کاری در نیروگاههای دو مداره دو فشاره

شکل ( -)7-59درخت فناوریهای مرتبط با نیروگاههای دو مداره دو سیاله

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-60درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-61درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین آب زمینی در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-62درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-63درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،سیستم تنظیمکننده و ذخیره سازی سیال کاری در
نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-64درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-65درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع آب زمینی در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-66درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم پمپ تغذیه سیال کاری در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-67درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم محافظت از آتش در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-68درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات پمپها و موتورهای تهچاه در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

شکل ( -)7-69درخت فناوریهای مرتبط با مبدلهای سیال زمینی/کاری در نیروگاههای دو مداره دو سیاله

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-70درخت فناوریهای مرتبط با نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( -)7-71درخت فناوریهای مربوط به تجهیزات نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( -)7-72درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم تأمین آب زمینی در نیروگاههای دو مداره کالینا

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-73درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات توربین ،ژنراتور و کنترلها در نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( -)7-74درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات کندانسور ،سیستم تنظیم کننده و ذخیرهسازی سیال کاری در
نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( -)7-75درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع حرارت در نیروگاههای دو مداره کالینا

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-76درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم دفع آب زمینی در نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل( -)7-77درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم پمپ تغذیه سیال کاری در نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( -)7-78درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات سیستم محافظت از آتش در نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( -)7-79درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات پمپها و موتورهای تهچاه در نیروگاههای دو مداره کالینا

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
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شکل ( -)7-80درخت فناوریهای مرتبط با تجهیزات مبدلهای سیال زمینی/کاری در نیروگاههای دو مداره کالینا

شکل ( )7-81درخت فناوريهاي مرتبط با کاربرد مستقيم را نشان ميدهد ،در اين درخت ،فناوريهاي کاربرد مستقيم به 4
بخش طراحي ،تجهيزات ،اجرا و تعميرات و نگهداري تقسيم شدهاند .در شکلهاي ( )82-7تا ( )85-7درخت فناوري هريک از اين
بخشها نشان داده شده است.

شکل ( -)7-81درخت فناوریهای مرتبط کاربرد مستقیم

شکل ( -)7-82درخت فناوریهای مرتبط با بخش طراحی کاربرد مستقیم
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-1مقدمه
سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ( )EGSجزء منابع زمينگرمايي عميق به شمار ميروند .اين دسته از منابع زمينگرماايي باه
طور مصنوعي در اعماق زمين ايجاد شده و به كمك بخار خروجي از آنها ميتوان برق توليد نمود .در اين گزارش ،فناوريهاي
مرتبط با منابع زمينگرمايي پيشرفته از زواياي مختلفي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرند .البته يادآور ميگردد كه فناوريهاي
مرتبط با منابع  EGSدر حال رشد بوده و هنوز به مرحله تكامل خود نرسيده اند.
در گزارش حاضر ،مباحث زير به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرند :تفاوتهاي منابع زمينگرمايي هيدروترمال با منابع زماين-
گرمايي پيشرفته ،مزاياي بهره برداري از اين منابع ،اكتشاف آنها ،معرفي كشورهاي پيشرو در خصوص منابع پيشرفته ،هزيناه-
هاي بهره برداري از آنها ،چالشها و موانع موجود در مسير توسعه بهره برداري از منابع زمينگرمايي پيشرفته ،چشم انداز توليد
برق و موارد كاربرد مستقيم به كمك منابع زمينگرمايي پيشرفته تا سال  2050و نهايتاً بررسي درختهاي فنااوري مارتبط باا
منابع پيشرفته .در ادامه ،مباحث فوق الذكر با توضيحات بيشتري ارائه ميگردند.

 -2معرفي سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ()EGS
منابع زمينگرمايي پيشرفته ( )Enhanced/Engineered Geothermal System: EGSبه آن دسته از سيستمهاي زمين-
گرمايي اطالق ميشود كه در آن منابع هيدروترمال به طور مصنوعي تشكيل شده و از انرژي آن جهت توليد برق استفاده مي-
شود .در اين فناوري نيز مانند سيستمهاي زمينگرمايي هيدروترمال ،از گرماي درون پوسته زمين به منظور توليد برق استفاده
ميشود .در حال حاضر ،منابع هيدروترمال موجود در عمقهاي نسبتاً كمي قرار دارند اما در منابع  ،EGSبا ايجاد شكستگيها و
شكافها (و متعاقب آن افزايش نفوذپذيري) در سنگهاي واقع در اعماق  3تا  10كيلومتري زمين و تزريق سيال به درون
سنگهاي ياد شده ،مخازن هيدروترمال مصنوعي به وجود ميآيند .در شكل ( )2-1شمايي از يك سيستم زمينگرمايي پيشرفته
نشان داده شده است .همانطور كه در شكل مشخص است عمق تشكيل اين منابع باالتر از منابع هيدروترمال متعارف ميباشد
همچنين در اين سيستمها سيال از طريق چاههاي تزريقي كه در شكل مشخص ميباشند به محدوده شكستگيها تزريق مي-
شود و پس از گرم شدن ،با استفاده از چاههاي توليدي به سطح زمين منتقل ميگردد و به منظور توليد برق وارد نيروگاه زمين-
گرمايي ميگردد.
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نيروگاههاي زمينگرمايي هيدروترمال ،به دليل متمركز شدن آنها در مكانهايي بخصوص و همچنين اندازه و ابعاد آنها داراي
محدوديتهايي ميباشند كه منابع زمينگرمايي پيشرفته ،اين محدوديتها را كاهش ميدهد .به اين صورت كه مخازن
هيدروترمال مصنوعي در اعماق پوسته و در جايي كه سنگهاي داغ به دليل عدم وجود سيال و يا نفوذپذيري مناسب ،تا پيش
از اين غيرقابل استفاده بوده اند ،تشكيل گرديده و از انرژي آنها بهره برداري ميشود [1و7و .]8سيستمهاي زمينگرمايي متعارف
داراي عمر مشخصي جهت برداشت سيال داغ ميباشند و به طور كلي ميانگين عمر يك مخزن زمينگرمايي متعارف حدود 30
سال در نظر گرفته ميشود اين در حالي است كه سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ميتوانند به مدت طوالني تري مورد
استفاده قرار گيرند.]2[ .

شکل ( -)2-1شمايي از يک سيستم زمينگرمايي پيشرفته (.)Nature Climate Change- Chine, 2012( )EGS

همانگونه كه اشاره گرديد سيستمهاي زمينگرمايي در عمقهاي باالتري ( بين  3تا  10كيلومتري) قرار دارند .اما ممكن است
در مناطق مختلف اين عمق متفاوت باشد و اين موضوع بستگي به شيب حرارتي منطقه دارد .در مناطقي كه داراي شيب
حرارتي باالتري باشند ،اين منابع در عمق كمتري قرار ميگيرند و در مناطقي كه شيب حرارتي پايين ميباشد ،جهت ايجاد يك
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مخزن زمينگرمايي مصنوعي بايد تا اعماق بيشتري حفاري صورت گيرد .اين موضوع در شكل ( )2-2به خوبي نمايان است.
اين شكل بر اساس عمق ،درجه حرارت مخزن و كاربردهاي منابع مختلف ميباشد .همانگونه كه مالحظه ميگردد در دماهاي
كمتر از  75درجه سانتي گراد و عمقهايي در حدود  1000متري ،منابع زمينگرمايي به منظور كاربرد مستقيم مورد استفاده قرار
ميگيرند .در دماهاي  75تا  170درجه از سيستمهاي دو مداره ( )Binaryبه منظور توليد برق استفاده ميشود و در دماي باالتر
از  170درجه سانتي گراد ،سيستمهاي فلش ( )Flashبه منظور توليد برق مورد استفاده قرار ميگيرند .محدوده اي كه منابع
 EGSدر آن قرار گرفته اند ،بر اساس عمق و دما مشخص شده است .گستردگي محدوده بر اساس گراديان زمينگرمايي منطقه
ميباشد كه در شكل مشخص شده است.

شکل ( -)2-2نمودار شماتيک تغيير درجه حرارت نسبت به عمق براي منابع زمينگرمايي مختلف
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 -3جايگاه منابع زمينگرمايي پيشرفته ( )EGSدر فنآوريهاي مرتبط با منابع زمينگرمايي
فنآوريهاي مرتبط با منابع انرژي زمينگرمايي در شكل ( )3-1و در قالب درختهاي فنآوري ارائه شده است .همانگونه كه
در شكل مالحظه ميگردد منابع زمينگرمايي پيشرفته ( ،)EGSهمراه با منابع زمينگرمايي هيدروترمال ،زيرمجموعه فنآوري-
هاي مرتبط با منابع زمينگرمايي عميق را تشكيل ميدهند .زير شاخههاي اصلي اين منابع در درخت فنآوري انرژي زمين-
گرمايي شامل اكتشاف ،توليد برق ،تعمير و نگهداري چاهها ميباشد( ،شكل .)2

شکل ( -)3-1جايگاه منابع زمينگرمايي پيشرفته بر روي درخت فنآوري منابع زمينگرمايي

 -4تفاوتهاي سيستمهاي زمينگرمايي متعارف (هيدروترمال) با سيستمهاي زمينگرمايي
پيشرفته ()EGS
مهم ترين تفاوتهاي منابع زمينگرمايي پيشرفته با سيستمهاي زمينگرمايي مرسوم شامل موارد زير ميباشد:
 منابع زمينگرمايي پيشرفته در عمق بيشتري قرار دارند. -تعداد منابع زمينگرمايي پيشرفته نسبت به منابع هيدروترمال بسيار بيشتر ميباشد.
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 مخزن زمينگرمايي در منابع هيدروترمال به صورت طبيعي و بر اساس پارامترهاي خاص زمين شناختي منطقه تشكيل شدهاست در حالي كه مخازن زمينگرمايي پيشرفته به صورت مصنوعي ايجاد ميشوند .اين عمل توسط شكست هيدروليكي
) (Hydro Fracturingانجام ميپذيرد.
 از آنجايي كه يك مخزن زمينگرمايي پيشرفته به صورت مصنوعي ايجاد شده و در عمق باالتري قرار دارد ،در نتيجه هزينه-هاي آن بسيار بيشتر از منابع متعارف زمينگرمايي ميباشد.
 به دليل فراواني تعداد منابع زمين گرمايي پيشرفته  ،EGSميتوان در مناطق گسترده تري به توليد برق از اين دسته از منابعزمين گرمايي پرداخت يا به عبارت ديگر ،گزينه هاي بيشتري جهت احداث نيروگاه هاي زمين گرمايي در دسترس خواهد بود.
مهم ترين مانع در توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته ،ايجاد مخازن هيدروترمال مصنوعي و تأمين مجراهاي ضروري جهت
گردش آب درون سنگهاي داغ و خردشده است .به منظور كاركرد پيوسته يك نيروگاه  ،EGSتوليد پيوسته و مداوم سيال داغ
ضروري است .براي ايجاد اين پيوستگي در توليد سيال ،بايد هم سيال كافي موجود باشد و هم اينكه سيال مورد نظر بتواند به
راحتي در مخزن زمينگرمايي جريان داشته باشد [ .]9سنگهاي داغ موجود در اعماق زمين (اعماق  3تا  10كيلومتري) ،شرايط
تشكيل منابع زمينگرمايي پيشرفته را دارند اما از آن جايي كه اين سنگها تحت فشار زياد هستند ،شكستگي و نفوذپذيري
طبيعي آنها كم ميباشد .بنابراين ،در ابتداي مراحل توليد منابع زمينگرمايي پيشرفته ،بايد تخلخل و نفوذپذيري سنگهاي داغ
را افزايش داد كه به اين عمليات ،اصطالحاً تحريك مخزن ميگويند .]10[ ،در اين مرحله در چاه حفر شده اصلي ،سيال با فشار
بسيار زياد به سنگهاي زيرزميني هدف ،تزريق ميشود .در حين اين عمليات ،شكستگيهاي اصلي و فرعي سنگها گسترش
پيدا ميكند و شرايط براي تشكيل يك مخزن زمينگرمايي ايجاد ميشود .ضمناً در مواردي كه سنگهاي مورد نظر ،كربناته
هستند ميتوان از سياالت اسيدي براي تحريك مخزن استفاده نمود.]11[ ،
كارشناسان مربوطه پس از انجام مرحله تحريك سنگها ،حجم و شكل مخزن توليد شده را برآورد مينمايند تا مكانهاي
مناسب براي حفر چاههاي تزريقي و توليدي ،مشخص گردد .همچنين ،در مرحله طراحي شبكه حفاري چاههاي تزريقي و
توليدي ميتوان از روشهاي ژئوفيزيكي مانند لرزهنگاري و راديومتري به منظور شناسايي مناطق مناسب حفر چاهها بهره برد
[ .]13پس از كسب اطالعات دقيق از مخزن مصنوعي ايجاد شده ،بايد يك يا چند چاه تزريقي در مركز مخزن و چندين چاه
توليدي در لبه هاي آن حفر شود .پس از تزريق آب در مركز مخزن ،اين آب به اطراف حركت كرده و توسط چاههاي توليدي به
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سطح زمين باز ميگردد ،شكل ( .)4-1با انجام اين كار (حفر چاه تزريق در مركز و چاههاي توليدي در حواشي مخزن) تا حد
زيادي از هدر رفت آب جلوگيري ميشود .به هر حال پس از ايجاد مخزن مصنوعي ،ساير مراحل بهرهبرداري از سيستم زمين-
گرمايي پيشرفته ،عمالً شبيه منابع هيدروترمال خواهد بود .بدين ترتيب كه آب يا سيال به درون مخزن مصنوعي زمينگرمايي
تزريق شده و پس از گرم شدن درون شكستگيها به وسيله چاههاي توليدي به سطح زمين و توربينهاي توليد برق انتقال
خواهد يافت .پيشبيني شده است كه اكثر نيروگاههاي  EGSاز سيكل توليد برق دومداره به منظور توليد برق استفاده خواهند
نمود.]14[ ،

شکل ( – )4-1موقعيت قرارگيري چاه هاي تزريقي و توليدي در در منابع زمينگرمايي پيشرفته

با اين وجود ،توسعه و گسترش سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته در جهان تا حد بسيار زيادي به پيشرفت فناوريهاي مرتبط با
عمليات حفاري وابسته است .اگر چه ميتوان از فناوري حفاري منابع نفت و گاز در توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته بهره برد
اما از آن جايي كه درجه حرارت اين قبيل مخازن ،بيشتر از  250درجه فارنهايت ميباشد ،لذا اين امر ،موجب پيدايش مشكالتي
در توسعه اين فناوري شده است .افزايش دماي چاه ،احتمال توقف حفاري به دليل فروريزش چاه ،خرابي تجهيزات و عدم امكان
استفاده از لوله جداري در چاه را به دنبال دارد [ 16 ،15و .]17
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عمليات حفاري ،در مقام مقايسه با سيستمهاي زمينگرمايي هيدروترمال متعارف ،نقش بسيار مهم و كليدي در توسعه سيستم-
هاي زمينگرمايي پيشرفته دارد .زيرا ،توسعه اين سيستمها در آينده ،مستلزم حفاري در اعماق بيشتر ،سنگهاي سخت تر و داغ
تر ميباشد.

 -5مزاياي بهره برداري و عوامل مؤثر در توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته
مهمترين مزاياي بهره برداري از منابع زمينگرمايي پيشرفته شامل موارد زير ميباشد:
 تأمين برق پايه
 توسعه زيرساختهاي توليد انرژي
 مزاياي زيست محيطي (آلودگي بسيار پايين هوا)
 بهره برداري از ميادين نفتي متروك جهت توليد برق (به دليل وجود چاههاي فراوان و اطالعات زمين شناسي)
 فراواني بسيار بيشتر آنها نسبت به سيستمهاي هيدروترمال
مهمترين عوامل مؤثر در توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته به سه عامل اصلي زير تقسيم ميشوند:
 اكتشاف مربوط به حوزههاي هيدروكربوري
 پيشرفت روشهاي ژئوفيزيكي (لرزه نگاري و مگنتوتلوريك) و استفاده از آنها در اكتشاف منابع زمينگرمايي
 پيشرفت تجهيزات حفاري
به منظور ايجاد يك مخزن زمينگرمايي پيشرفته نياز به ابزارهاي الزم با تكنولوژي باال ميباشد كه امكان شناسايي يك منطقه
داراي پتاسيل زمينگرمايي پيشرفته را فراهم كند .براي اين منظور روشهاي ژئوفيزيكي مانند لرزه نگاري و مگنتوتلوريك مي-
توانند كاربرد فراواني در اكتشاف منابع داشته باشند .همچنين استفاده از اطالعات مربوط به اكتشاف منابع هيدروكربوري مي-
تواند اطالعات مناسبي در اختيار ما قرار دهد .در يك حوزه هيدروكربوري ممكن است صدها و گاهي هزاران چاه با عمقهاي
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بسيار باال حفاري شده باشد كه هر كدام حاوي اطالعات زيرسطحي بسيار ارزشمندي هستند و در اكتشاف منابع زمينگرمايي
پيشرفته ميتوانند بسيار راهگشا باشد .پيشرفت تجهيزات حفاري نيز امكان حفاري در اعماق باال و امكان ايجاد يك مخزن
مصنوعي را فرآهم ميآورند.

 -6اكتشاف سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ()EGS
اكتشاف مخازن زمينگرمايي پيشرفته شامل طيف وسيعي از بررسيهاي زمين شناختي است و بنابراين به روشهاي متنوع و به
اصطالح به تركيبي از روشهاي اكتشافي نيازمند است .از آن جايي كه فعاليتهاي زمينگرمايي ناشي از يك سيستم زمين-
گرمايي عادي داراي محدودهها و وسعت زيادي ميباشد ،بنابراين شناسايي دقيق ويژگيهاي زمين شناسي و به ويژه در حالت
 EGSكه نشانههاي سطحي انرژي زمينگرمايي در آن موجود نيست اهميت بسيار بيشتري پيدا ميكند.
در حال حاضر ،پيشرفتهاي چشمگيري در حوزه تكنولوژي و همچنين روشهاي اكتشافي در منابع زمينگرمايي پيشرفته
صورت گرفته است كه عمدتاً ناشي از فعاليتهاي صنعت نفت در حوزههاي هيدروكربوري بوده و بنابراين ،در حوزه انرژي
زمينگرمايي نيز محبوبيت زيادي پيدا كرده است.
به عنوان مثال ،در مورد روشهاي اكتشافي ميتوان گفت روش لرزه نگاري كه سابقاً به دليل هزينه زياد و اجراي عمليات
سنگين در حوزههاي غير نفتي استفاده نميشد ،ولي امروزه ،موارد متعددي از استفاده از اين روش ژئوفيزيكي در اكتشاف منابع
انرژي زمينگرمايي وجود دارد و به ويژه در مورد منابع زمينگرمايي پيشرفته استفاده از اين روش بسيار با اهميت است زيرا
بهترين روش براي شناسايي شكستگيها در زير سطح زمين ميباشد و شناسايي اين شكستگيها و روند و الگويي كه گسترش
آنها را نشان ميدهد ،بر اساس مطالعات لرزه نگاري به خوبي قابل بررسي ميباشد .همچنين روش مگنتوتلوريك كه در ابتدا در
حوزه نفت به كار ميرفت ،امروزه روشي متداول در اكتشافات منابع زمينگرمايي و بخصوص اكتشافات عميق در منابع زمين-
گرمايي پيشرفته است .]1[ ،تركيب روشهاي مختلف ژئوفيزيكي ميتواند بيشترين اطالعات را در زير سطح زمين در اختيار ما
قرار دهد.
استفاده از تركيبي از روشهاي ژئوشيميايي ،ژئوفيزيكي و همچنين زمين شناسي بخصوص تكتونيك در يك ناحيه جهت
اكتشافات منابع  EGSاهميت زيادي دارد .در واقع ،يك استراتژي اكتشافي مؤثر در حالت كلي شامل موارد زير است:]1[،
 -تعيين مشخصات و ويژگيهاي زمين شناسي و همچنين ژئوديناميكي
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 عمليات ژئوشيميايي و ايزوتوپي سنگها و سياالت آناليز ساختاري از گسلها ،شكستگيها و چين خوردگيها تعيين و آناليز حوزههاي استرسي در مقياس ناحيهاي انجام روشهاي پتانسيلي شامل مغناطيس سنجي و گراني سنجي انجام روشهاي الكترومغناطيسي و الكتريكي انجام روشهاي لرزهاي (فعال و غيرفعال)ذكر اين نكته ضروري است كه بدانيم عمليات اكتشافي كه به منظور اكتشافات زمينگرمايي صورت ميگيرد نه تنها سيستمها
و زونهاي اميدبخش زمينگرمايي را شناسايي ميكند بلكه ديگر ويژگيهاي زمين شناسي و ساختاري زيرسطحي را نيز
مشخص ميكند كه اين امر در توسعه سايتهاي زمينگرمايي پيشرفته (و حتي عادي) بسيار با اهميت است.
اكتشاف سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ،اساسي ترين مرحله در بهره وري اقتصادي و مداوم از يك مخزن زمينگرمايي
است .عليرغم مطالب فوق الذكر ،تاكنون ( ،)2011ابزار ،روش و استراتژي كافي جهت اكتشاف و مشخص كردن دقيق ساختار
اين نوع سيستمهاي زمينگرمايي موجود نميباشد .بر همين اساس ،بيشترين اكتشافات منابع زمينگرمايي پيشرفته در مناطقي
صورت گرفته است كه در گذشته اين مناطق با هدف اكتشاف منابع هيدروكروبوري مورد بررسي دقيق و اكتشاف قرار گرفته
اند .به عبارت ديگر ،اهداف پتانسيلي منابع پيشرفته كنوني عمدتاً در حوضههاي رسوبي عميق قرار دارد زيرا معموالً در اين
نواحي جهت اكتشافات نفتي ،اطالعات زمين شناختي و زيرسطحي زيادي موجود است.
در مورد منابع زمينگرمايي پيشرفته ،مخزن زمينگرمايي بخشي از سيستم زمينگرمايي است كه دستخوش تغييرات مصنوعي
انسانها ،شامل حفاريهاي توليدي و تزريقي ،شده است .بنابراين ،با توجه به اين چشم انداز و همان طور كه گفته شد واضح
است كه براي اكتشاف مخازن زمينگرمايي پيشرفته ،تركيبي از روشهاي ژئوفيزيكي ،زمين شناسي و ژئوشيميايي در مقياس
ناحيه اي و محلي نياز است .اما ،در ميان روشهاي اكتشافي ،يكي از مباحث مهم و بحراني ،موضوع تنش و استرسهاي
موجود در سنگها است كه بايد حتماً قبل از حفاري و تحريك چاه كامالً مشخص شده باشد .]2[ ،تجزيه و تحليل تمايل لغزش
در سنگها يكي از روشهايي است كه در آن به بررسي استرس موجود بر گسلها و شكستگيها در حالت عادي پرداخته و
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سپس به بررسي واكنش و رفتار آنها جهت تحريك چاه ميپردازد .در صورتي كه استرسهاي تكتونيكي در يك ميدان زمين-
گرمايي به خوبي شناخته شده و به طور كلي كرنش مكانيكي سنگها مورد توجه قرار گيرد ،ميتواند در اقدامات آتي مخزن و
بهره برداري از ميادين زمينگرمايي پيشرفته به طور بهينه مؤثر باشد .با شناسايي مرزها و تكتونيك سنگها و در نتيجه تهيه
يك مدل ليتوسفري مصنوعي ميتوان به تجزيه و تحليل حوزههاي استرسي سنگها در يك ناحيه پرداخت .تعيين مكانيزم
كانون زمين لرزههاي انجام شده در يك ناحيه و همچنين مطالعات صحرايي زمين شناسي مانند گسلهاي جوان ،شكستگيها
و شناسايي روند حركت آتشفشانها از جمله موارد جزئيتر آن ميباشد [.]1
با توجه به مطالعات مربوط به اكتشافات  EGSدر دنيا به نظر ميرسد كه يك برنامه اكتشافي دقيق با هدف  EGSبايد طي
زمانبندي و در چند فاز انجام گيرد .در اينجا سه فاز مهم به منظور اكتشاف منابع  EGSمعرفي ميگردد:
فاز اول :شناسايي اوليه نواحي اميدبخش ( EGSهدف :تهيه نقشههاي توزيع حرارت در عمق تا  10كيلومتر) كه به ترتيب
شامل موارد زير است:

 -1جمعآوري كليه اطالعات مربوط به چاههاي كشور بخصوص اطالعات چاههاي نفتي و تهيه يك بانك اطالعاتي
شامل سنگ شناسي ،دماي چاه و غيره.
 -2تعيين خصوصيات سنگها در مناطق مختلف شامل چگالي ،دماي ويژه تخلخل و غيره با استفاده از اطالعات چاههاي
موجود و ديگر اطالعات.
 -3نمونهگيري از رسانايي دمايي سنگها.
 -4حرارت سنجي در مقياس ناحيهاي
 -5عمليات ژئوفيزيكي اوليه شامل مغناطيسسنجي و گرانيسنجي هوابرد در مقياس كل كشور و يا استفاده از دادههاي
هوابرد سازمان مربوطه به منظور بررسيهاي زمينشناسي كلي و همچنين تعيين عمق كوري.
 -6تهيه مقاطع و ستونهاي چينهشناسي در محدودههايي كه امكان پذير است.
 -7تهيه نقشه حرارتي عمقي مربوط به كل كشور به عمق  5-10كيلومتر
فاز دوم :شناسايي نيمه تفصيلي (هدف :معرفي مناطق اميدبخش در مقياس محلي) كه به ترتيب شامل موارد زير است:
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 -1انجام عمليات ژئوفيزيكي مانند مغناطيسسنجي و گرانيسنجي در نواحي مستعد
 -2مطالعات زمينشناسي ،تكتونيكي و ژئوشيميايي
 -3حفر چاههاي اكتشافي نيمه عميق
 -4تهيه نقشههاي حرارتي عمقي با دقت باال
 -5معرفي نواحي مستعدتر در مقياس محلي
فاز سوم :شناسايي تفصيلي (هدف :تعيين موقعيت حفر چاههاي توليدي و تزريقي)  EGSكه به ترتيب شامل موارد زير است:
 -1انجام عمليات ژئوفيزيكي دقيق شامل مغناطيسسنجي ،گرانيسنجي ،مگنتوتلوريك و لرزهنگاري در مقياس محلي
 -2مطالعات زمينشناسي و چينهشناسي تكميلي
 -3تجزيه و تحليل گسلها ،شكستگيها و پتانسيلسنجي كرنش سنگها قبل از انجام عمليات حفاري عميق اكتشافي
 -4مطالعات آماري ،اقتصادي ،و خطرپذيري جهت معرفي نواحي مناسب براي بهرهبرداري از منابع EGS

 -5حفر چاههاي اكتشافي (تا عمق  3-7كيلومتر) در نواحي مستعد اثبات شده

 -7كشورهاي پيشرو در زمينه سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته
در حال حاضر ،اغلب سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته توسط كشورهاي توسعه يافته در دست مطالعه و اجرا ميباشند .همان-
طور كه پيشتر اشاره گرديد ،بررسي و تحقيق در خصوص اين سيستمها مستلزم صرف هزينه زياد و همچنين برخورداري از
فناوريهاي پيشرفته حفاري ميباشد كه هر دوي اين عوامل در كشورهاي توسعه يافته وجود داشته و لذا اين كشورها در اين
زمينه به عنوان كشورهاي پيشگام به شمار ميروند .به عنوان مثال در جدول ( )7-1فعاليتهايي كه در برخي از كشورهاي
پيشرو در زمينه تحقيق و اجراي پروژههاي زمينگرمايي صورت ميپذيرد آورده شده است.
جستجو و مطالعاتي كه توسط گروه پژوهشي درگير در اين پروژه انجام گرفته است نشان ميدهد كه بيشترين اطالعات،
گزارشها و مقاالت ارائه شده در زمينه سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته مربوط به كشور امريكا ميباشد .در اين كشور يك
گروه تحقيقاتي وابسته به دانشگاه  MITبر روي منابع زمينگرمايي پيشرفته فعاليت ميكنند و اطالعات بسيار ارزشنمدي در
ارتباط با اين مقوله ارائه گرديده است و در دسترس ميباشد .بخش عمدهاي از مطالبي كه در قالب اين گزارش مورد استفاده
قرار گرفته است ،بر اساس همين اطالعات ميباشد .بر اساس اين مطالعات ،فناوريهاي موجود در خصوص منابع زمينگرمايي
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پيشرفته ،هنوز تجاري نبوده و بر اساس گزارش تهيه شده توسط دانشگاه  ،MITحداقل  15سال سرمايهگذاري و حمايت دولت
در زمينه سيستمهاي پيشرفته نياز است تا اين سيستمها به مرحله كامالً اقتصادي و تجاري برسند .اين گروه تحقيقاتي
همچنين پيشبيني نموده است كه تا سال  ،2050صرفاً در آمريكا در حدود  100هزار مگاوات برق از طريق منابع زمينگرمايي
پيشرفته توليد خواهد شد .]3[ ،همچنين طبق گزارشات سازمان زمينشناسي آمريكا ،اين كشور ،توانايي توليد  517هزار مگاوات
برق معادل نصف كل توليد برق اين كشور از منابع  EGSرا دارد.]4[ ،
جدول ( -)7-1كشورهاي پيشرو در خصوص تحقيق ،بررسي و اجراي سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ()EGS
رديف

نام كشور

ظرفيت نيروگاه ()MW

عمق حفاري
()Km

وضعيت

1

استراليا

500-250

4

در حال حفاري ()2012

2

آمريكا

50-11

2

در حال برنامهريزي ()2010

3

انگليس

13

4

در حال بودجهريزي ()2009

4

هلند

6

2

در حال بهرهبرداري ()2012

5

آلمان

3

3

در حال اجرا

6

فرانسه

1/5

4

در حال اجرا

7

ژاپن

نامشخص

1

)2010( -CO2 experiments

بسياري از كشورهايي كه براي استفاده از منابع زمينگرمايي پيشرفته داراي برنامه ريزي و اهداف كوتاه مدت و درازمدت مي-
باشند ،نقشه توزيع حرارت در اعماق را تهيه نموده اند و به نظر ميرسد اين اقدام به عنوان اولين گام در دسترسي به منابع
زمينگرمايي پيشرفته ،ضروري ميباشد .اشكال ( )7-1و ( )7-2نقشه منابع زمينگرمايي و نحوه توزيع درجه حرارت در عمق
 10كيلومتري كشور امريكا را نشان ميدهد .به عبارت ديگر ،در نقاطي كه از درجه حرارت بيشتري برخوردار هستند ميتوان
منابع زمينگرمايي پيشرفته را ايجاد نمود.
همانگونه كه در شكل ( )7-2مشخص ميباشد ،توزيع حرارت در عمق  10كيلومتري زمين در سراسر كشور امريكا ارائه
گرديده است .با استفاده از اين اطالعات ميتوان دريافت كه بيشترين پتانسيل منابع زمينگرمايي در كشور امريكا در بخشهاي
غربي اين كشور ميباشد .جايي كه داراي دماي باالتري در اعماق زمين ميباشد.]4[ ،
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شکل ( -)7-1نقشه منابع زمينگرمايي در اياالت متحده امريکا

نقشه پراكندگي درجه حرارت در اعماق زمين براي بسياري از كشورها كه در حال حاضر بر روي سيستمهاي زمينگرمايي
پيشرفته متمركز شده اند ،تهيه شده است .بر اساس اين نقشهها مناطقي كه داراي پتانسيل حرارتي الزم ميباشند شناسايي
ميشوند و مطالعات تكميلي جهت تعيين محل حفاريهاي اكتشافي و نهايتاً توليدي مشخص ميگردد.

شکل ( -)7-2نحوه پراكندگي درجه حرارت در عمق  10كيلومتري اياالت متحده امريکا
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به دليل نياز اين پروژهها به هزينه زياد و همچنين فناوريها و تجهيزات پيشرفته ،اكثر پروژههاي  EGSدر دنيا در مرحله
تحقيقاتي بوده و يا حتي اگر با هدف تجاري نيز در حال اجرا هستند ،در مراحل اوليه خود ميباشند .به عنوان مثال به منظور
شناخت و درك بيشتر و كاربرديتر از عمليات اكتشاف و بهرهبرداري از منابع  EGSدر دنيا ،يك نمونه كاربردي از اين مطالعات
كه در كره جنوبي در حال انجام است به طور مختصر بيان ميگردد [:]3
پروژه  EGSدر كره جنوبي در يك چشمانداز  5ساله از سال  2010تا  2015جهت نصب حداقل يك نيروگاه زمينگرمايي
( )EGSدر عمق كمتر از  5كيلومتر پيش بيني شده است .بودجه پيشبيني شده حدود  44ميليون دالر و سازمانهاي مسئول
شامل چندين شركت و مؤسسه تحقيقاتي و اجرايي به همراه دانشگاه سئول ميباشند .اين پروژه به دو فاز تقسيم شده است .فاز
اول به مدت  2سال ،از  2010تا  2012بوده و دربرگيرنده اكتشافات زمينگرمايي شامل مطالعات زمينشناسي و ژئوفيزيك در
مناطق مستعد ،حفر دو چاه  1و  3كيلومتري و اندازه گيري جريانهاي حرارتي و همچنين اندازهگيريهاي مختلف شامل
خصوصيات سنگها و سازندها ميباشد .در واقع هدف از فاز اول يافتن نواحي مستعدتر با دماي باالتر از  100درجه سانتي گراد
و تخمين انرژي قابل استحصال از نصب نيروگاه  EGSدر اعماق كمتر از  5كيلومتر است .فاز دوم از سال  2012تا  2015بوده
و به مراحل نيروگاهي اختصاص يافت كه شامل حفاريهاي عميق تا  5كيلومتر ،تحريك هيدروليكي چاه ،آزمون چرخش سيال
و همچنين نصب نيروگاه  EGSدر مقياس چند مگاواتي است.
پس از يك سال فعاليت (سال  ،)2011انتخاب محل مناسب جهت بهره برداري از منابع  EGSانجام شده است .انتخاب محل
مناسب كار راحتي نيست زيرا محدوديتهايي شامل نواحي كشاورزي ،نواحي مسكوني و غيره وجود دارد.
همانطور كه اشاره گرديد به منظور شروع مطالعات  EGSدر بسياري از كشورها ،نقشه توزيع حرارت در اعماق مختلف زمين
براي آن كشور تهيه شده است .در اشكال ( )7-3و ( )7-4نقشه توزيع حرارت در زير زمين براي كشورهاي استراليا و چين ارائه
شده است]5[ ،
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شکل ( -)7-3نقشه توزيع حرارت در عمق  5كيلومتري زمين در استراليا

شکل ( -)7-4دماي ميانگين در اعماق مختلف زمين در چين
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با استفاده از اين نقشهها كه براي بسياري از كشورها تهيه شده است و در واقع اولين گام در زمينه بررسي منابع  EGSمي-
باشند ،مناطقي كه داراي پتانسيل الزم جهت اكتشاف منابع زمينگرمايي پيشرفته ميباشند شناسايي شدهاند.
بررسيهايي كه بر روي پروژههاي منابع زمينگرمايي پيشرفته در سراسر جهان انجام شده است ،اطالعات ارزشمندي را در
اختيار ما قرار ميدهد .]13[ ،اطالعات مربوط به چاههاي حفر شده ،عمق آنها ،دبي و درجه حرارت در اشكال ( )5-7و ()6-7
ارائه گرديده است .اين اطالعات مربوط به تمامي پروژههاي  EGSدر سراسر جهان ميباشد كه مورد بررسي دقيق قرار گرفته
اند.]13[ ،
در شكل ( )7-5عمق حفاري در مقابل درجه حرارت (منحني آبي رنگ) در نقاط مختلف قابل بررسي است .پروژههايي كه در
كشورهاي اروپايي انجام گرفته است و در سمت چپ نمودار قرار دارند ،به طور ميانگين داراي دماي كمتري در اعماق زمين،
نسبت به ساير كشورها ميباشد .دليل اين موضوع مربوط به جنس پوسته در اين مناطق و ساير داليل زمين شناختي ميباشد.

شکل ( -)7-5درجه حرارت بدست آمده از عمقهاي مختلف پروژههاي  EGSدر سراسر جهان
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در شكل ( )7-6ع مق حفاري در مقابل دبي (منحني آبي رنگ) در نقاط مختلف قابل بررسي است .در منااطقي كاه چااههااي
حفاري شده داراي باالترين دبي ميباشند ،نشان دهنده اين موضوع است كه فرآيند شكست هيدروليكي به خوبي انجام گرفته و
آب به درون سنگهايي كه در آنها شكستگي ايجاد شده است تزريق شده و پس از گرم شدن توسط چاههاي توليدي به سطح
زمين و نيروگاه انتقال پيدا ميكند.
زماني كه چاه هاي توليدي داراي دبي مناسب و بااليي باشند ،بيان كننده اين موضوع است كه حفاريها در نقاط مناسبي انجام
گرفته است و سيال ورودي توسط چاههاي توليدي در همان مسيري قرار گرفته است كه از قبل پيش بيني شده است .پايين بود
دبي و يا خشك بودن چاههاي توليدي نشان دهنده خارج شدن سيال از محدوده چاهها توسط شكستگيهاي موجود ميباشد.

شکل ( -)7-6منحني دبي چاهها نسبت به عمق آنها از پروژه هاي  EGSدر سراسر جهان

 -8هزينههاي بهره برداري EGS
ماهيت تجربي تكنولوژي  EGSسبب شده است كه نتوان ارزيابي درستي از هزينههاي الزم براي تأسيس نيروگاههاي تجاري
 EGSداشت .به هر حال برآوردهاي اوليه از اين تكنولوژي نشان ميدهد كه تقريباً به دو برابر سرمايهگذاري نسبت به نيروگاه-
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هاي زمينگرمايي متداول نياز است [ .]18البته هزينههاي  EGSبسيار متنوع و غيرقابل پيشبيني است زيرا به منظور ايجاد
يك مخزن مصنوعي نوع و سختي سنگها و سازندهاي منطقه مورد مطالعه در هزينهها بسيار با اهميت است .بسته به نوع
چينه شناسي منطقه ،حفاريهايي كه به منظور ايجاد يك مخزن مصنوعي زمينگرمايي صورت ميپذيرد ،ممكن است در
سنگهاي آذرين ،دگرگوني ،رسوبي و يا تركيبي از هركدام از اين سنگها باشد .در شكل ( )8-1نوع سنگها و تعداد پروژههاي
كه به منظور ايجاد يك مخزن مصنوعي زمينگرمايي ،در آنها حفاري شده مشخص ميباشد .ماهيت سيستمهاي زمينگرمايي
پيشرفته به گونهاي است كه بيشتر در سنگهاي سخت و متراكم بايستي حفاري صورت گيرد (سنگهاي آذرين) ،كه مطمئناً
حفاري در اين سنگها در بردارنده هزينه بيشتري نسبت به پروژههاي زمينگرمايي متعارف ميباشد .عالوه بر اين موضوع
عمق حفاري نيز در اين پروژهها بيشتر از سيستمهاي هيدروترمال ميباشد كه هر دوي اين موارد باعث افزايش هزينهها مي-
گردد.

شکل ( -)8-1نوع سنگهاي حفاري شده در پروژه هاي  EGSدر سراسر جهان

با تكنولوژي حفاري موجود در يك منطقه ايدهآل از لحاظ مخزن زمينگرمايي ،براي هر كيلووات ساعت برق در حدود  17تا 30
سنت سرمايه نياز است .اين در حالي است كه در يك منطقه با سنگهاي سخت براي براي بهرهبرداري از  EGSبراي توليد
هر كيلووات ساعت الكتريسته در حدود  75سنت نياز است [ .]19پيشرفت تكنولوژي حفاري در صنعت نفت و گاز نشان ميدهد
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كه اين تكنولوژي نيز پتانسيل پيشرفت قابل مالحظهاي در  EGSدارد .در حال حاضر پيشبينيها نشان ميدهد كه با پيشرفت
تكنولوژي حفاري در  ،EGSهزينه هر كيلووات ساعت برق به  4تا  9سنت خواهد رسيد [ 20و  .]21هزينه حفاري به تنهايي
يكسوم كل هزينه يك نيروگاه  EGSرا شامل ميشود [ .]22در يك مكان مستعد براي بهرهگيري از انرژي  ،EGSهزينه
حفاري هر چاه تا اعماق  6كيلومتري در حدود  12تا  20ميليون دالر است كه تقريباً  2تا  5برابر هزينه حفاري در نفت و گاز
است [ .]23به عالوه در  EGSاحتمال شكست در حفاري نيز وجود دارد.

 -9چالشهاي توسعه بهره برداري از منابع زمينگرمايي پيشرفته
بهره برداري از منابع زمينگرمايي پيشرفته همواره با چالشهاي جدي براي دولتها و سرمايه گذاران همراه ميباشد كه
مهمترين اين چالشها شامل موارد ذيل ميباشد:
 ريسك باال در مرحله اكتشاف (نياز به سرمايه گذاري باال و احتمال عدم موفقيت حفاري)
 نياز به دانش زياد در حوزه زمين شناسي منابع زمينگرمايي به منظور انتخاب روشهاي بهينه جهت ايجاد مخازن
EGS

 مسائل جغرافيايي (فاصله زياد منابع  EGSاز مراكز مصرف انرژي)
 تأمين منابع آب مورد نياز براي چاههاي تزريقي

 -10چشم انداز توليد برق و كاربرد مستقيم حرارتي از انرژي زمينگرمايي تا سال 2050
بر اساس بررسيهاي انجام شده توسط گروه تحقيقاتي دانشگاه  MITدر سال  ،2006چشم انداز توليد برق و كاربردهاي
مستقيم انرژي زمينگرمايي تا سال  2050مورد بررسي قرار گرفته و در قالب دو نمودار ارائه شده است كه در شكل ()10-1
مشخص ميباشد .نمودار سمت چپ در شكل ( )10-1چشم انداز توليد برق را نشان ميدهد و نمودار سمت راست چشم انداز
كاربرد مستقيم حرارتي منابع زمينگرمايي را تا سال  2050نشان ميدهد.]6[ ،
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بر روي نمودار مربوط به توليد برق از منابع زمينگرمايي ،از سال  2030شاهد يك رشد با شيب بيشتر ميباشيم به طوري كه
ميزان توليد برق جهاني از منابع زمينگرمايي از كمتر از  0/2درصد در سال  2030به بيش از  3/5درصد در سال  2050ميرسد.
اين امر به طور مستقيم با پيشرفت توسعه منابع  EGSدر ارتباط ميباشد .همانطور كه اشاره گرديد منابع  EGSدر مرحله رشد
خود قرار دارند و زماني كه شاهد توسعه اين منابع در سراسر دنيا باشيم ،بخش اصلي انرژي زمينگرمايي توليدي در دنيا مربوط
به اين منابع ميباشد و در واقع آينده انرژي زمينگرمايي وابسته به منابع  EGSميباشد.

شکل ( -)10-1چشم انداز توليد برق و كاربرد مستقيم حرارتي از منابع زمينگرمايي در سراسر جهان

در بحث كاربرد مستقيم نيز همانگونه كه در نمودار سمت راست در شكل مشخص مي باشد ،از زماني كه توسعه سيستم هاي
زمين گرمايي پيشرفته را در سراسر دنيا خواهيم داشت (سال  ،)2030كاربرد مستقيم از منابع زمين گرمايي با رشد بااليي همراه
خواهند بود.

 -11شناسايي و معرفي فناوريهاي مرتبط با سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته
فناوريهاي مرتبط با سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته را ميتوان به سه رده اصلي زير تقسيم بندي نمود،

شكل (-11

 .)1اكتشاف نخستين گام جهت توسعه منابع زمينگرمايي پيشرفته به شمار ميرود كه طي آن محل حفر چاهها مشخص مي-
گردد .عالوه بر اكتشاف در اين تقسيم بندي توليد برق و تعمير و نگهداري چاهها نيز قرار دارند.
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شکل ( -)11-1درخت فناوري اصلي سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته

بحث توليد برق و تعمير و نگهداري چاهها ،مشابه منابع زمينگرمايي متعارف ميباشند و در ساير بخشهاي پروژه به آن
پرداخته شده است .اكتشاف شامل كاربرد روشها و فنون مختلف در زمينه علومي چون زمينشناسي ،ژئوشيمي و ژئوفيزيك
ميگردد كه همراه آن از دانش هيدرولوژي و به ويژه فنآوري حفاري و مهندسي مخزن نيز استفاده ميشود .در شكل ()11-2
اكتشاف سيستمهاي زمين گرمايي پيشرفته به دو بخش اكتشاف مقدماتي و اكتشاف تكميلي تقسيم بندي شده است و هر كدام
از آنها داراي زير شاخههايي ميباشند كه در اشكال ( )11-3و ( )11-4ارائه گرديده است.

شکل ( -)11-2درخت فناوري مطالعات اكتشافي سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته

شکل ( -)11-3درخت فناوري اكتشاف مقدماتي سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته
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شکل ( -)11-4درخت فناوري اكتشاف تکميلي سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته

درخت فنآوري سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته تا حدود زيادي مشابه سيستمهاي هيدروترمال ميباشد و فقط در يكسري
روشهاي به كار رفته تفاوتهايي ديده ميشود .به عنوان مثال در مقوله اكتشاف ،مطالعات ژئوفيزيكي پيشرفته تر و دقت آنها
باالتر ميباشد و يا در مقوله زمين شناسي ،مطالعات تكتونيكي كه به بررسي شكستگيها و ساختمان منطقه ميپردازد ،از
اهميت خاصي برخوردار است و جزء اصلي ترين فعاليتها در سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ميباشد.
 -12بررسي تاريخچه و نقاط عطف سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته  EGSدر سراسر دنيا از ابتدا تا
انتهاي سال 2013
در طول  4دهه گذشته برخي نقاط عطف كليدي در جهت توسعه  EGSبه منظور توليد برق وجود داشته است .اين اطالعات از
گزارش ) ]12[ ،Tenzer (2001و همچنين يكسري اطالعات تكميلي جمع آوري شده است.
 :1970اولين طرح پيشنهادي در سراسر جهان براي  EGSدر فنتون هيل ( )Fenton Hillلس انجلس ارائه گرديد.
 :1973اولين آزمايشها در مورد  EGSدر فنتون هيل صورت گرفت.
 1974تا  :1977مطالعات امكان سنجي براي پروژههاي  EGSدر كشور ژاپن.
 :1975آغاز آماده سازي اولين طرح آزمايشي علمي  EGSدر بد اوراچ ( )Bad Urachآلمان.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمين گرمايي

23
ويرايش اول ،دي 1393

در طول سال  :1977مطالعات امكان سنج  EGSدر اعماق كم در فالكنبرگ ( )Falkenbergدر كشور آلمان ،شروع حفاري در
اين كشور.
 1980تا  :1986حفاري تا عمق  3488متري در دماي  147درجه سانتي گراد در بد اوراچ ( )Bad Urachآلمان و انجام
آزمايشات هيدروليكي در گمانه حفر شده.
 1984تا  :1985شروع استفاده از  EGSدر نوشتات گلو ( )Neustadt-Gleweبه عنوان طرح آزمايشي براي منابع كم انرژي .تا
به امروز اين مخزن به عنوان گرمترين آبگرم قابل دسترس در شمال آلمان ميباشد.
 :1986شروع پروژه  EGSآلمان-فرانسه در ( (Soultz-sous-Forêtsدر كشور فرانسه به عنوان طرح آزمايشي تحقيقاتي
 EGSمشترك اروپا.
 1986تا  :1991اولين آزمايشات  EGSدر هيجوري ( )Hijoriو ديگر مناطق در كشور ژاپن.
 :1987شروع حفاري اولين چاه در پروژه  EGSسولتز ( (Soultzتا عمق  2000متري در دماي  147درجه سانتي گراد و آغاز
بررسي پي سنگ كريسالين در گودال راين (.)Rhine
 :1989پيوستن انگلستان به پروژه  EGSسولتز ( (Soultzو تشكيل يك كنسرسيوم صنعتي براي برنامه ريزي سازمان يافته و
بهره برداري از يك پروژه در اروپا.
 :1990حفاري دومين گمانه در  EGSسولتز ( (Soultzتا عمق  2000متري و ادامه حفاري تا عمق  3500متري در دماي 160
درجه سانتي گراد .شناسايي مخزن زمينگرمايي ،گمانه دوم به عنوان چاه مشاهدهاي لرزه مورد استفاده قرار گرفت.
 1991تا  :1996پروژه  EGSدر بد اوراچ ( -)Bad Urachتعميق گمانه تا عمق  4445متري در  172درجه سانتي گراد.
 :1995حفاري دومين گمانه در  EGSسولتز ( (Soultzتا عمق  3876متري .به دنبال اين حفاري و آزمايش توليد ،اولين بخار
توليدي در بخشهاي مركزي اروپا از سنگهاي كريستالين توسط ايجاد لرزه و گردش آب صورت گرفت و توسط مبدل حرارتي
 8مگاوات برق توليد شد.
 :1996شروع پروژه استخراج گرماي عميق زمين در بازل ( )Baselسوييس به عنوان اولين پروژه  EGSدر يك شهر مدرن.
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 1996تا  :1997توسعه منبع حرارتي با شكستگيهاي عظيم هيدروليكي در بخشهاي عميق .بزرگترين  EGSدر سراسر دنيا با
تست هيدروليكي طوالني نزديك  4ماه و توان توليد  11مگاوات برق.
 1998تا  :200حفاري دومين گمانه در  EGSسولتز ( (Soultzتا عمق  5060متري در دماي  201درجه سانتي گراد با تحريك
هيدروليكي و نظارت لرزهها.
 :2001شروع پروژه  EGSدر شونبك ( )Schönebeckآلمان با ايجاد اولين آزمايشگاه در محل براي توسعه تكنيكهاي
اكتشاف و استفاده از منابع زمينگرمايي.
 :2003شروع پروژه كوپر بيسين ( )Cooper Basinدر استراليا كه بزرگترين پروژه  EGSدر سراسر دنيا ميباشد.
 :2003آزمايش يك چاه جديد در جنسيس هورست برگ ( )Genesys Horstbergدر كشور آلمان.
 :2003شروع پروژه الندو ( )Landauكه اولين برق نيروگاهي زمينگرمايي متصل به شبكه در كشور آلمان و تنها پروژه EGS

در كشور آلمان كه در يك شهر واقع شده است.
 :2004شروع پروژه ( )Unterhachingدر كشور آلمان .اولين پروژه زمينگرمايي در حوضه موالس باوارين ) )Bavarianكه
عالوه بر توليد حرارت ،برق نيز توليد شده است .اين پروژه اولين پروژه در سراسر جهان ميباشد كه با بيمه بخش خصوصي
براي خطرات زمين شناسي در اعماق گمانه ،صورت گرفته است.
 :2005شروع پروژه پاراالنا ) )Paralanaو تالش براي پياده سازي يك مبدل حرارتي در اعماق زمين.
 2006تا  :2007پروژه استخراج حرارت زمين در شهر بازل سوييس به علت تشديد وقايع لرزهاي متوقف و در سال  2009اين
پروژه به طور كامل رها گرديد.
 :2007اولين نيروگاه دومداره زمينگرمايي فرانسه در پروژه  EGSسولتز ( (Soultzمورد استفاده قرار گرفت.
 :2009قانون جديد براي انرژيهاي تجديد پذير در آلمان تصويب شد كه بر اساس آن حمايتهاي مالي از  EGSبيشتر شده
است.
 :2009شروع پروژه  EGSجنسيس هانوفر (.)GeneSys Hannover
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 :2009شروع پروژه  EGSاس تي گالنت ( )St. Gallenدر سوييس
 :2010اجراي پروژه اينشيم ( )Insheimآلمان.
 :2011پروژه  EGSجنسيس هانوفر ( )GeneSys Hannoverبه علت رسوب نمك در چاه متوقف گرديد.
 :2011راهنمايي براي نظارت بر ايجاد لرزههاي ناشي از انجام پروژههاي  EGSدر كشور آلمان منتشر گرديد.
 :2012كشور سوييس تصميم به حمايت از پروژههاي زمينگرمايي عميق ميگيرد.
 :2012برق توليدي از پروژه اينشيم ( )Insheimآلمان به شبكه برق اين كشور متصل ميگردد.
 :20013پروژه هابانرو ( (Habaneroكه اولين پروژه  EGSدر استراليا ميباشد با توان توليد  1مگاوات برق با موفقيت راه
اندازي ميگردد.
 :2013حفاري در پروژه  EGSاس تي گالنت ( )St. Gallenشروع شده است.
 :2013پروژه  EGSاس تي گالنت ( )St. Gallenبه علت ايجاد لرزههايي با مقياس حداكثر  3/6ريشتر متوقف گرديد اما با
چراغ سبز شوراي شهر پس از  5هفته توقف به فعاليت خود ادامه داده است.
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 -1مقدمه
نقش پررنگ منابع انرژي فسيلي در تأمين انرژي داخلي و صادرات انرژي كشور ،سبب غفلت از منابع انرژي جايگزين ،بهويژه
انرژي زمينگرمايي كه كاربردهاي متنوع و گستردهاي در نقاط مختلف جغرافيايي ايران دارد ،شده است .اين گزارش به ما
كمك ميكند تا پورتفوليويي از كاربردهاي انرژي زمينگرمايي و فناوريهاي مختلف آن را شناخته و در مورد توسعه آن دسته
از فناوريها كه جذاب و در عين حال سازگار با شرايط داخلي هستند ،بهتر بيانديشيم .در اين زمينه ،با اتخاذ روش نگاشت
فناوري به ارائه درخت فناوريهاي منابع كمعمق و عميق زمينگرمايي و معرفي و بحث پيرامون فناوريهاي اين حوزه مي-
پردازيم .درختهاي فناوري ارائه شده در اين گزارش ،در پاييز و زمستان سال  1393به تأييد كميتة راهبري پروژه «تدوين سند
راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران» كه  7تن از خبرگان اين حوزه هستند ،رسيده
است.

 -2هدف و محدوده گزارش
در پاييز و زمستان  1393و بهار  ،1394پيرو مأموريت محوله از جانب وزارت نيرو به پژوهشگاه نيرو براي «تدوين سند راهبرد
ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي در ايران» ،با حضور جمعي از اساتيد و خبرگان حوزه انرژي
زمينگرمايي جلساتي در اين پژوهشگاه برگزار گرديد كه طي آنها شناسايي و ارزيابي جامعي از جنبههاي مختلف فناوريهاي
مرتبط با زمينگرمايي صورت گرفت .منابع زمينگرمايي شامل طيف وسيعي ميشوند كه نه فقط منابع هيدروترمال كه
اقتصاديتر و توسعهيافتهتر هستند و پمپهاي حرارتي كه توسعه آنها كمتر پيچيده است ،بلكه منابع عميقتر و انرژي حرارتي
ذخيرهشده قابل دسترس در تمام مناطق را نيز دربرميگيرد .ازآنجاييكه ،تاكنون در ايران سندي در مورد توسعه انرژي زمين-
گرمايي تدوين نشده است ،تمامي اين كاربردها در ايران به صورت محدود مورد توجه قرار گرفتهاند يا بعضاً بهكل مورد غفلت
واقع شدهاند .در اين گزارش ،به منظور شناخت كاملي از جنبههاي فناورانه كاربردهاي مختلف انرژي زمينگرمايي ،درخت
فناوريهاي مرتبط با اين انرژي ارائه شده است .در ادامه ،با استفاده از آيندهپژوهي ،تمامي فناوريهاي مربوطه ،در زمينههاي
ذيل مورد بررسي قرار گرفتهاند:
 از نظر منابع الزم براي توسعه هر يك
 از نظر فناوريهاي الزم موجود و آتي براي بهرهبرداري و نگهداري هر يك
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 از نظر جنبههاي اقتصادي ،محيطزيستي ،اجتماعي و  ...براي هر كدام
اين گزارش ،بهعنوان ورودي مرحله بعد پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد؛ جايي كه بايد فناوريهاي ذكرشده در اين مرحله مورد
ارزيابي و غربال اوليه قرار گيرند و سپس فناوريهاي باقيمانده در فرايند اولويتبندي وارد شوند.

 -3مفاهيم و ادبيات
در اين بخش ،ابتدا درخت اصلي فناوري زمينگرمايي ارائه و سپس مفهوم آينده پژوهي تعريف ميشود.
 -3-1درخت فناوري انرژي زمينگرمايي

براي شناسايي حوزههاي فناورانه انرژي زمينگرمايي از روش نگاشت مفهومي فناوري استفاده شده است .در انجام اين كار
ديدگاه فرآيند محور و توجه به زنجيره ارزش براي كاربردهاي مختلف انرژي زمينگرمايي لحاظ گرديده است (شيوه تدوين
درخت فناوري در گزارش «نگاشت فناوريهاي حوزه انرژي زمينگرمايي» به طور كامل توضيح داده شده است) .بر اين اساس،
درخت اصلي فناوري انرژي زمينگرمايي به شكل زير است:

شکل ( -)1-3درخت اصلي فناوري هاي مرتبط با انرژي زمينگرمايي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش آيندهپژوهي فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

3
ويرايش اول ،خرداد 1394

 -3-2آيندهپژوهي
امروزه تغييرات فناورانه با نرخ سريعتري از گذشته بهوقوع ميپيوندند .تغييرات فناوري و به دنبال آن تغيير در ديگر جنبههاي
زندگي از طريق:
• افزايش روزافزون وابستگي متقابل كشورها و ملل،
• تمركززدايي جوامع و نهادهاي موجود كه بهدليل گسترش فناوري اطالعات ،شتاب بيشتري يافته است ،و
• تمايل روزافزون به جهانيشدن به همراه حفظ ويژگيهاي ملي ،قومي و فرهنگي،
لزوم درک بهتر از «تغييرات» و «آينده» را براي دولتها ،كسب وكارها ،سازمانها و مردم ايجاب ميكند .آينده اساساً قرين به
عدم قطعيّت است .با اين همه ،آثار و رگههايي از اطالعات و واقعيات كه ريشه در گذشته و حال دارند ،ميتوانند رهنمونهايي
براي فهم كردن نسبت به آينده باشند .عدم قطعيت نهفته در آينده براي بعضي ،توجيهكننده عدم دورانديشي آنان است و براي
عدهاي ديگر منبعي گرانبها از فرصتها .در اينجا است كه نقش مطالعات پيرامون آينده يا همان آيندهپژوهي بيش از هرچيز
احساس ميشود.
آيندهپژوهي دانش و معرفتي است كه منجر به باز شدن ديد سياستگذاران نسبت به رويدادها ،فرصتها و چالشهاي احتمالي
آينده شده و از طريق كاهش ابهامها و ترديدهاي فرساينده ،توانايي انتخابهاي هوشمندانه را افزايش ميدهد .دانش حاصل از
آيندهپژوهي اين اجازه را به سياستگذار ميدهد تا بداند كه به كجاها ميتواند برود (آيندههاي اكتشافي) و به كجاها بايد برود
(آيندههاي هنجاري) .آيندهپژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها و عوامل
تغيير و يا ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد.
يكي از پيشفرضهاي آيندهپژوهي اذعان به وجود گزينههاي متعدّد آينده است .در مباحث آيندهپژوهي ،منظور از آينده ،در
نظرگيري سه حالت آيندههاي ممكن ،محتمل و مطلوب است .آينده ممكن هر چيزي اعم از خوب يا بد ،محتمل يا بعيد باشد
كه ميتواند در آينده روي دهد .آينده محتمل ،آينده ممكني است كه به احتمال زياد در آينده به وقوع خواهد پيوست .آينده
مطلوب نيز ،آينده محتملي است كه مطلوب و مرجح باشد.
در ادبيات آيندهپژوهي ،وجود چهار عنصر رويدادها ،روندها ،تصويرها ،و اقدامها منجر به پيدايش آيندههاي مختلف ميشود.
رويدادها تمام وقايعي هستند كه احتمال وقوع دارند .آنها در واقع آن دسته از مسايلي هستند كه باعث شك و ترديد بسياري از
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مردم در مورد كارايي تفكر درباره آينده ميشوند .وقايعي كه رويدادشان محتمل بهنظر ميرسد ،اما آنچه كه قرار است در آينده
اتفاق بيافتد ،كامالً ناشناخته ميماند .از طرف ديگر ،بسياري از طراحان به عكس اين موضوع عقيده دارند كه تشخيص حيطه
اصلي آينده و برنامهريزي براي آن تا حدودي امكانپذير است و اين باعث تمركز بر گرايشهاي آينده ميشود تا آنچه قرار است
در آينده پيش آيد تا حدي شناخته شود و براي وقوع آن آمادگي حاصل شود .در اينجاست كه مفهوم روندها پديد ميآيد.
روندها ،وقايعي هستند كه در گذشته و حال اتفاق افتاده و در آينده نيز اتفاق خواهند افتاد؛ وقايعي كه تحت شرايط خاص در
آينده احتمال وقوع پيدا ميكنند؛ يا وقايع نوظهوري هستند كه پيامد مستقيم و يا غيرمستقيم فناوريهاي جديد هستند .با اين
تعريف ،سه نوع نگاه به روندها شكل ميگيرد:
• روندهايي كه ادامه زمان گذشته و حال هستند .براي درک اين روندها بايد اتفاقات گذشته و حال را فهميد.
• روندهاي ادواري كه در زمان حاضر احساس نشدهاند ،و مربوط به بعضي اتفاقات در گذشتههاي دورتر ميشوند .اين
روندها ممكن است در آينده هم پيش بيايند.
• مسائل جديدي كه در گذشته و حال وجود نداشته و ممكن است در آينده اتفاق بيافتد .اين روندها را بهتر است مسائل
نوظهور ناميد ،گرچه احتمال بروز آنها در آينده وجود دارد و در حال حاضر هم بهسختي قابل تشخيص هستند.
بسياري از آيندهپژوهان معتقدند كه مهمترين روندهاي آينده همين مسائل نوظهور هستند كه عمدتاً پيامد مستقيم و يا
غيرمستقيم فناوريهاي جديد باشد و اين قدرت را بههمراه ميآورد تا كارهايي كه در گذشته قادر به انجام نبود را
انجام دهد.
سومين و چهارمين عامل تأثيرگذار بر آينده ،شامل تصاويري از آينده است كه مردم از آينده در ذهن خود ميپرورانند و اقدام-
هايي كه براساس آن تصاوير ذهني انجام ميدهند .بعضي از اين اقدامها ،صرفاً براي تأثير بر آينده انتخاب شدهاند ،اما باقي
اقدامها بهطور محض به اين منظور نيستند .يكي از كارهايي كه آيندهپژوهي قصد انجام آن را دارد ،كمك به مردم براي روشن
كردن و بررسي تصاوير خويش از آينده ،عقايد ،اميدها ،و نگرانيها نسبت به آينده است تا شايد از اين طريق ،كيفيت تصميمات
مؤثر بر آينده را افزايش دهند .مسئله ديگري كه آيندهپژوهي سعي در انجام آن دارد كمك به مردم براي تغيير تصاوير و اعمال-
شان فراي تالشي منفعل جهت پيشبيني آينده است و بعد از آن بر اساس پيشبينيها ،طرحهاي عملياتي خود را اجرا كنند و به
پيش برند.
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در اين گزارش با استفاده از روش رونديابي در آيندهپژوهي ،به تحليل روندهاي حال و آينده فناوريهاي انرژي زمينگرمايي
پرداخته شده است .تحليل روندها بايد بسيار دقيق صورت پذيرد ،زيرا يك روند مشخص ميتواند تأثيرهاي بسيار متفاوتي بر
ابعاد گوناگون زندگي ما داشته باشد و از سوي ديگر شايد بسياري از اين تأثيرها در نگاه اول قابل كشف نباشد .تجزيه و تحليل
روندها بهويژه براي سنجش كارايي سياستگذاريها و نمايان ساختن مشكالت در حال ايجاد ،مفيد ميباشد .در نهايت ،اگر
اطالعات آماري در دست باشد ميتوان تغييرات روندها را با برونيابي به آينده تعميم داد .آيندهپژوهان با برونيابي ميكوشند تا
بر پايه نرخ كنوني تغيير ،آينده را پيشبيني كنند .البته بايد توجه نمود كه دقت اين پيشبينيها به ثابت بودن نرخ تغيير بستگي
دارد.
روشهاي عمده شناسايي روندها عبارتند از:
• شناسايي رويدادهايي كه عليرغم احتمال ناچيز وقوع ،اثر بسيار شديدي باقي ميگذارند
• رصد منابع اطالعاتي
• شناسايي پيشرانها
در اين گزارش ،روندهاي تغيير فناوريها و زيرفناوريهاي حوزه عميق و كمعمق براي انواع فناوريهاي نشان داده شده در
درختهاي فناوري مورد بررسي قرار گرفتهاند.

 -4وضعيت گذشته ،حال و آينده توليد برق از منابع زمينگرمايي
روند گذشته ،حال و آينده ظرفيت توليد برق از منابع زمينگرمايي طي سالهاي  2005تا  2020در جهان در شكل ( )4-1نشان
داده شده است .در اين شكل ،سه روند متفاوت ،مشخص ميباشد .روند بنفش رنگ ،ظرفيت نصب شده كنوني را در سراسر دنيا
نشان ميدهد .روند سبز كمرنگ ،نشان دهنده ظرفيت نصب شده در دست ساخت ميباشد .روند سبز پررنگ ،ظرفيت نيروگاهي
است كه تصور ميرود در سال  2020احداث خواهد شد.
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گزارش آيندهپژوهي فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

شکل ( -)4-1روند گذشته ،حال و آينده ظرفيت توليد برق از منابع زمينگرمايي طي سالهاي  2005تا  2020در جهان
[]1

به طور كلي ،متخصصين انجمن انرژي زمينگرمايي ( ،)Geothermal Energy Association, EGAپيش بيني ميكنند كه
در آينده ،بازار نيروگاههاي دو مداره به موازات نيروگاههاي بخار غالب و تبخير آني رشد خواهد نمود .در امريكا و اروپا ،مهمترين
نيروگاههاي زمينگرمايي در دست ساخت ،نيروگاههاي دومداره خواهند بود .حال آنكه ،در كشورهاي واقع در شرق آفريقا و
اقيانوس آرام جنوبي ،غالباً نيروگاههاي بخار غالب و تبخير آني توسعه خواهند يافت.
در ساير كشورها ،نظير كشورهاي واقع در مركز و جنوب قاره امريكا ،به تازگي شناسايي و بررسي منابع زمينگرمايي خود را
آغاز كرده اند .اما بر اساس پتانسيل منابع آنها ،انتظار ميرود كه در آينده آنها ،مجموعهاي از نيروگاههاي بخار غالب ،تبخير
آني و دومداره را توسعه خواهند داد.
نتيجه آنكه ،طبق بررسيهاي انجام شده ،مشخص گرديد كه در سراسر جهان ،تعداد بسيار زيادي منبع زمينگرمايي با درجه
حرارتهاي متفاوت در دست بررسي و مطالعه ميباشند.
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گزارش آيندهپژوهي فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

 -4-1بازار برق زمين گرمايي جهان
طبق بررسيهاي صورت گرفته ،مشخص شد كه موانع خاصي وجود دارند كه توسعه انرژي زمينگرمايي را تحت الشعاع خ ود
قرار مي دهند .در جدول ( ،)1-4تعدادي از اين موانع و اقدامات الزم براي رفع آن ها آورده شده است .همان طور كه مالحظ ه
ميكنيد شماري از اقدامات پيشنهادي ،اقدامات فناورانه اي هستند كه ميتوانند آينده فناوري در صنعت زمينگرم ايي را جه ت
دهي كنند.
جدول ( -)4-1موانع اصلي توسعه انرژي زمينگرمايي و اقدامات الزم براي رفع آنها []2

موانع
منبع

محيط زيست

اقتصاد پروژه

اجتماعي
تقاضا

شرح

اقدامات الزم

 دسترسي به منبع زمين گرمايي بهره وري چاه و ظرفيت حوزه وقوع فعاليت هاي لرزهاي -آتشفشاني در نزديكيمنبع
 مقررات ساخت و ساز آلودگي هوا و آلودگي صوتي تأثير بصريهزينه هاي سرمايه گذاري باال
هزينه هاي نگهداري و تعميرات باال
محرک ها و حمايت هاي مالي
اطالعات سوءتفاهم آميز
كمبود دانش
موسسات غير همسوي محلي /محيط زيستي
روند تقاضاي انرژي
رقابت از جانب ديگر منابع تجديدپذير

 فعاليت هاي تحقيق و توسعه :ارتقاي فناوري شناسايي منبع واستخراج منابع زمين گرمايي در دماهاي مختلف
 هماهنگي فعاليت ها براي به اشتراک گذاري نتايج اكتشاف (يعنيپايگاه داده اي عمومي كه مكان منابع را مشخص مي سازد)
 هماهنگي فعاليت ها براي رعايت جوازها و مقررات راه حل هاي فناورانه (توسعه فناوري) راه حل هاي معماري هماهنگي در سطح ملي ،منطقه اي و بين كشورهاي مختلف برايحمايت و تنظيم اين بخش
 برنامه هاي تأمين مالي بانكي ايجاد اجماع از طريق اطالعات و ارتباطات ارتقاي روابط با انجمن ها برنامه ريزي پروژه هاي زمين گرمايي با اتصال به شبكه برق -حمايت از شبكه هوشمند توزيع

 -5منابع انرژي زمينگرمايي
 -5-1منابع زمين گرمايي هيدروترمال
تا سالهاي اخير ،استفاده از انرژي زمينگرمايي در نواحي متمركز شده بود كه شرايط زمين شناسي اجازة گردش سيال با دماي
باال را ،براي انتقال حرارت از اليههاي زيرين به سطح زمين ،از طريق تخليه چاه بدون هيچگونه باالكشاندن مصنوعي ميداد.
اين سيال موجود در منابع هيدورترمال همرفت ميتواند گاز (بخار) يا آب-غالب ،با دماي بين  100تا بيش از  300درجه سانتي-
گراد باشد .مخازن زمينگرمايي دما باال ،اغلب نزديك به مرزهاي صفحات تكتونيكي قرار دارند و معموالً با فعاليتهاي
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آتشفشاني و لرزهاي مرتبط هستند ،زيرا در اين نواحي پوسته عميقاً ترک ميخورد و بنابراين براي نفوذ سيال مناسب است كه
اين امر ،سبب در دسترس قرار گرفتن منابع گرمايي ميشود.

شکل ( -)5-1نقشه منابع جهاني مخازن هيدروترمال همرفتي []3

بيشتر مرزهاي اين صفحهها زير سطح دريا قرار دارند ،شكل ( 13000 .)5-1كيلومتر از  67000كيلومتر گسلهاي زير اقيانوس

1

مورد مطالعه قرار گرفته اند و بيش از  280منطقه زمينگرمايي زيردريايي (در برگيرنده چشمههاي آبگرم زيردريايي) كشف شده
اند .تخمين زده ميشود كه بعضي از اين گازفشانها (نشانههاي سطحي زمينگرمايي) قادر هستند ظرفيتي معادل  60مگاوات
تا  5گيگاوات را آزاد كنند .بنابر فرضيات ،اين نشانههاي سطحي زيردريايي زمينگرمايي ميتوانند مستقيماً بدون حفاري مورد
استخراج قرار گيرند و به واسطه نيروگاههاي دومداره محصور زيردريايي به توليد برق بپردازند .به هر حال ،تحقيق و توسعه
وسيعي در اين زمينه الزم است زيرا هنوز هيچ فناوري در دسترسي براي تجاري سازي اين انرژي از منابع زمينگرمايي دريايي
وجود ندارد.

1

Mid ocean ridges
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گرماي زمينگرمايي همچنين ميتواند به صورت به صرفه از سيستمهاي آبخوانهاي عميق متعددي كه در سراسر جهان وجود
دارند ،استخراج شود .بسياري از اين نواحي ميتوانند در عمق سه كيلومتري به متوسط جريان حرارتي بيش از  50تا  60مگاوات
در مترمربع و دماي صخره و سيالي بيش از  60درجه سانتي گراد برسند ،شكل (.)5-2
عملكرد محلي واقعي بستگي زيادي به شرايط سيال طبيعي مخزن زمينگرمايي دارد .سيستم آبخوانهاي عميق تحت فشار
زميني2شامل سيالهايي با فشاري باالتر از فشارهاي هيدرواستاتيك هستند.
آبي كه همزمان با استخراج نفت و گاز توليد ميشود ،نوع ديگري از منابع هيدروترمال است .چاههاي نفت و گاز ميتوانند آب
گرمي توليد كنند كه اغلب از نظر اپراتورها يك محصول جانبي با پتانسيل تجاري محدود به حساب ميآيد .مثالهايي از اين
دست ،حوزههاي نفتي قديمي در آمريكاي شمالي هستند كه ميتوانند بيش از  100ميليون ليتر آبگرم زمينگرمايي در روز توليد
كنند .اين مي تواند با استخراج انرژي محصور در آب توليد شده از طريق نيروگاههاي برق دومداره ،تبديل به دارايي ارزشمندي
شود.

شکل ( -)5-2نقشه جهاني آبخوانهاي عميق []3

2

Geo-pressured deep aquifer systems
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 -5-2منابع سنگ داغ خشک
تاكنون ،استفاده از انرژي زمينگرمايي در نواحي متمركز بوده است كه بخار يا آب به طور طبيعي در دسترس بوده و سنگها
نفوذپذير هستند .به هر حال ،بخش وسيعي از اكثريت انرژي زمينگرمايي كه با فناوريهاي موجود حفاري و شرايط اقتصادي
فعلي ،در عمق  5كيلومتري قابل دسترسي است؛ در سنگهاي خشك و با نفوذپذيري كم نهفته است .گرماي ذخيره شده در
سنگهاي كم تخلخل و/يا با نفوذپذيري كم ،معموالً به منابع سنگ داغ بر ميگردد .اين منابع روزنههاي محدودي و/يا
شكافهاي كوچكي دارند و بنابراين ،آب كافي و نفوذپذيري براي استخراج طبيعي را ندارند .منابع سنگ داغ ،ميتوانند هر جايي
در دنيا پيدا شوند ،اگرچه در نواحياي كه ايزوتوپهاي راديواكتيو به طور طبيعي در آن ساطع ميشوند (مثل جنوب استراليا) ،يا
صفحات تكتونيكي وضعيت فشار (تنش)3مطلوب را دارند (مثل غرب آمريكا) به سطح نزديك ترند .در وضعيت پايدار ،در نواحي
تكتونيك قارهاي كه گراديانهاي كمتر از  7تا  15درجه سانتي گراد بر كيلومتر دارند و نفوذپذيري آنها كم است اما وضعيت
فشار مطلوبي دارند ،عمق به طور قابل توجهي بايد بيشتر باشد و اين امر ،توسعه منابع  EGSرا از صرفه اقتصادي دور ميكند.
فناوريهايي كه اجازه ميدهند انرژي منابع سنگ داغ در دسترس قرار گيرد ،هنوز در مرحله شناسايي و آزمايش هستند و
نيازمند نوآوري و تجربه براي واقعيت يافتن از نظر تجاري ميباشند .شناخته شده ترين نوع چنين فناوريهايي سيستمهاي
زمينگرمايي  EGSهستند .ديگر راهكارها براي مهندسي منابع سنگ داغ كه هنوز در فاز مفهومي قرار دارند ،روشهايي را
امتحان ميكنند كه نيازمند ايجاد شكاف در سنگ داغ نباشد .در عوض ،چنين فناوريهايي به ايجاد اتصال بين آب ورودي و
آب خروجي كمك ميكنند ،براي مثال با حفاري يك مبدل حرارتي تحت االرضي ساخته شده از لولههاي زيرزميني يا حفاري
يك چاه عمودي  7تا  10كيلومتري با قطر زياد كه ورودي آب و خروجي آب در عمقهاي مختلف را در بر بگيرد.
هنوز يك نقشه جهاني از منابع سنگ داغ در دسترس نيست اما بعضي كشورها مانند اياالت متحده آمريكا شروع به نقشه
برداري از منابع  EGSخود كرده اند.
در بين پروژههاي  EGSفعلي در جهان ،سايت آزمايشي علمي اروپا در جنگلهاي سولتز-سوس فرانسه ،در پيشرفته ترين
مرحله قرار دارد و اخيراً به عنوان اولين نيروگاه  1/5مگاواتي در اين زمينه ،ثبت شده است كه پايگاه داده ارزشمندي از اطالعات
را فراهم ميكند .در سال  20 ،2011پروژه  EGSدر كشورهاي اتحاديه اروپا در دست توسعه يا مورد بحث بوده اند .تحقيقات
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 ،EGSآزمايش و پروژههاي نمايشي هنوز در آمريكا و استراليا ادامه دارند .آمريكا بودجه و اجزاي زيادي را براي اين امر
اختصاص داده است.

 -6توانمندسازهاي توسعه و استفاده از انرژي زمينگرمايي
در حاليكه يك منبع زمينگرمايي براي توليد برق و/يا گرما استفاده ميشود ،تكنيكها و چارچوبهاي متعددي همواره براي
ارزيابي منبع و مهندسي منبع مورد نياز هستند.
 -6-1ارزيابي منبع
منابع زمينگرمايي در اليههاي عميق زير سطح زمين يافت ميشوند بنابراين استخراج آنها نيازمند مكان يابي و ارزيابي آنها
است .حفاري استخراجي ريسك اقتصادي بااليي دارد زيرا هم گران است و هم نتيجه چندان از قبل مشخص نيست .چاهها در
مخازن رسوبي هيدروترمال ،جايي كه شكل زمين شناسي شبيه به استخراج نفت و گاز است ،ميتوانند با استفاده از روشهاي
مشابه حفاري شوند .به عكس ،حفاري اقتصادي چاههاي اكتشافي و حفاريهاي عميق در سنگهاي سخت ،با چالشهاي فني
خاصي روبرو است كه نياز به راه حلهاي جديد و نوآورانه دارد .ارتقاي دادههاي زمين شناسي و روشهاي اكتشاف علم زمين
شناسي ،همانند ابزارهاي ارزيابي منابع زمينگرمايي نوآورانه ،ريسك اكتشاف را كاهش خواهد داد و مانع سرمايه گذاري در
انرژي زمينگرمايي را از ميان بر ميدارد.

 -6-2مديريت منبع
همانند نقش كمك كننده ارزيابي منبع ،فناوري حفاري رقابتي ،دسترسي و مهندسي منابع زمينگرمايي را تسهيل خواهد كرد.
فناوري تحريك مخزن هم براي مخازن هيدروترمال (كه در آن اتصال چاه توليد به سيالهاي مخزن نيازمند ارتقا است) و هم
براي ايجاد مخازن  EGSدر منابع سنگهاي داغ ،بسيار مهم است .شيوههاي تحريك براي ارتقاي رسانايي و اتصال منابع
سنگهاي داغ ،امكان دسترسي به سنگهاي بيشتر را فراهم ميكند .تحريك ميتواند به صورت هيدروليك از طريق ترزيق
سيال انجام شود ،يا به صورت شيميايي از طريق تزريق اسيد يا ديگر جايگزينها كه سنگ يا موادي كه شكافها را پر ميكنند،
باشد .هر دو شيوه در توسعه مخازن گازي و نفتي به كار برده ميشوند .تحريك هيدروليك نفوذپذيري ايجاد ميكند و انرژي
لرزهاي آزاد ميشود .در ايجاد شكاف هيدروليك ،همانند هر نوع تزريق سيال يا باز تزريق كه فشار سيال زير زمين را افزايش
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ميدهد ،ريسك ايجادشدن ريز-لرزههايي وجود دارد كه شدت آنها براي احساس شدن در سطح زمين كافي است .اين اثرات
لرزهاي ايجاد شده بستگي به حوزه فشار موجود دارد.

 -7گسترش کاربرد انرژي زمينگرمايي تا سال 2050
 -7-1توليد برق
بر مبناي سناريوي  ،ETP 2010 BLUE Mapدر سال  2050منابع انرژي تجديدپذير %75 ،توليد برق جهاني را بر عهده
خواهند داشت و سهم زمينگرمايي توليد  1400تراوات ساعت ساالنه تا سال  2050است كه اين مقدار ،معادل  %3/5كل توليد
برق جهاني تا آن زمان ( 37500تراوات ساعت در سال تا  )2050خواهد بود ،شكل ( .)1-7انتظار ميرود كه منابع دما باالي
سنتي همانند آبخوانهاي با دماي متوسط و پايين ،نقش مهمي در توسعه زمينگرمايي بازي كند .فناوريهاي زمينگرمايي
سنگهاي داغ پيشرفته ،زودتر از سال  2030تجاري ميشوند.
پتانسيل زيادي براي برق زمينگرمايي در كشورهاي در حال توسعه آسيايي ،جاهايي كه منابع هيدروترمال با دماي باال هنوز در
حال اكتشاف هستند ،وجود دارد .در كشورهاي  OECDآمريكاي شمالي هم رشد قابل توجهي مورد انتظار است كه هم شامل
منابع هيدروترمال دما باال و هم توسعه  EGSميشود .پيش بيني ميشود كه توسعه زمينگرمايي در  OECDاروپايي ،تركيبي
از هيدروترمال دما باال ،آبخوانهاي عميق دما پايين و متوسط و  EGSاست.
انتظار مي رود سهم قابل توجهي از منابع هيدروترمال (خشكي) دما باال ،به دليل قيمت برق قابل پرداخت و نقش آن در تأمين
بار پايه تا سال  2050توسعه پيدا كند.
پيش بيني ميشود كه منابع هيدروترمال دما پايين و متوسط (كه معموالً در آبخوانهاي عميق پيدا ميشوند) در نيروگاههاي
كشورهاي با آب و هواي گرم مورد بهره برداري قرار گيرند و در كشورهاي با تقاضاي باالي گرما ،به صورت تركيبي از توليد
گرما و برق بهره برداري شوند .ساخت نيروگاههاي  CHPدومداره در سالهاي اخير در آلمان توسعه زيادي داشته است .فروش
حرارت حاصل از توسعه ( CHPبراي گرمايش مستقيم) ميتواند توجيه پذيري اقتصادي منابع دما پايين را افزايش دهد.
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شکل ( -)7-1چشم انداز توليد برق زمين گرمايي به تفکيک مناطق مختلف جهان []3

پيش بيني ميشود كه فناوريهاي سنگ داغ همانند  EGSبعد از سال  2030به تجاري سازي ميرسند .به محض اينكه بر
چالشهاي فني و اقتصادي  EGSفائق آييم ،يا ديگر روشهاي استخراج منابع سنگهاي داغ (يعني بدون ايجاد شكاف در
بستر سنگي زيرزميني) در دسترس قرار گيرند ،توسعه زمينگرمايي ميتواند هر كجا كه دماي سنگ و ديگر ويژگيهاي
زيرزميني اجازه فروش اقتصادي انرژي را بدهد ،دنبال شود .اين يعني سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته هر جايي كه تقاضاي
برق و حرارت وجود داشته باشد ،ميتوانند توسعه يابند.
پيش بيني ميشود كه برق زمينگرمايي تا سال  2050به  200گيگاوات ظرفيت نصب شده برسد كه  100گيگاوات آن ظرفيت
برق هيدروترمال و  100گيگاوات ديگر مربوط به  EGSاست .پيش بيني ميشود كه بيشترين فناوري مورد استفاده EGS

فناوري توليد برق دومداره باشد ،شكل (.)7-2
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شکل ( -)7-2نمودار ميزان رشد ظرفيت توليد برق از منابع زمينگرمايي به وسيله فناوري هاي مختلف[]3

براي دستيابي به سطح پيشرفت ،عالوه بر  10نيروگاه  EGSاي كه اكنون در دست توسعه هستند ،حداقل  50نيروگاه ديگر با
متوسط ظرفيت  10مگاوات طي بيش از  10سال آينده ضروري به نظر مي رسد و انتظار ميرود ظرفيت نيروگاههاي EGS

افزايش يابد :در حالي كه نيروگاه آزمايشي سولتز-سوس-فورتس به توليد برق با ظرفيت  1/5مگاوات ميپردازد ،نيروگاههاي در
دست توسعه در دهههاي آينده ظرفيتي بين  3تا  10مگاواتي خواهند داشت .در طول زمان ،انتظار ميرود ظرفيتها به 50
مگاوات و حتي در مواردي (با انبارش4ماژولها به صورت سري و موازي) به  200مگاوات برسد.
انتظار ميرود كه  1400تراوات ساعت از برق زمينگرمايي توليد شده تا  ،2050از انتشار  760مگاتن دي اكسيد كربن در سال
در سطح جهان جلوگيري كند .در محاسبات  ETP 2010در مورد كاهش دي اكسيد كربن ،همه نيروگاههاي زمينگرمايي
جديد بدون دي اكسيد كربن فرض شده اند زيرا نيروگاههاي چرخه بسته زمينگرمايي ،انتشار كربن صفر دارند و بيشتر نيروگاه-
هاي زمينگرمايي جديد (كه شامل نيروگاههاي  EGSهم ميشود) هم اكنون به صورت چرخه بسته طراحي ميشوند .در
عمليات توليد حرارت نيز ،انتشار كربن قابل چشم پوشي است.
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 -7-2کاربرد مستقيم
استفاده از سيستمهاي گرمايشي زمينگرمايي بيشتر در كشورهاي سردسير مورد نظر است ،اما در كشورهاي گرمتر نيز گرمايش
زمينگرمايي ميتواند كاربردهاي مفيدي در صنعت و كشاورزي داشته باشد و در سرمايش ساختمانها با استفاده از گرماي 60
درجه سانتي گراد به عنوان انرژي هادي در چيلرهاي جذبي مورد استفاده قرار گيرد .افزايش سريع اخير در تعداد نيروگاههاي
صرفاً حرارتي زمينگرمايي و همين طور نيروگاههاي دومداره  CHPزمينگرمايي در اروپاي شمالي ،تصديق ميكند كه عالقه
به استفاده مستقيم از گرماي زمينگرمايي در حال افزايش است .با اطالع يافتن از قرار گرفتن تعداد زيادي از كشورهاي اروپاي
شرقي در باال يا نزديك به منابع زمينگرمايي عميق ،اين كشورها با نياز به بازآفريني دوباره سيستمهاي گرمايش مستقيم
قديمي خود روبرو شده اند .حتي كشورهاي گرمسيري مثل فيليپين و اندونزي هم از مزاياي بالقوه گرمايش زمينگرمايي براي
كاربردهاي كشاورزي آگاهي يافته اند.
طرحهايي براي استفاده از گرماي زمينگرمايي در ارتباط با توسعه فناوريهاي پيشرفته تعريف شده اند تا با استفاده همزمان از
برق و حرارت ،توجيه پذيري اقتصادي فناوريهاي گران تر ،بيشتر شود .شكل ( ،)3-7چشم انداز رشد حرارت زمينگرمايي بر
مبناي منطقه را تا سال  ،2050يعني زماني كه مجموع استفاده مستقيم از زمينگرمايي به  5/8اگزاژول ميرسد (حدود 1600
تراوات ساعت انرژي حرارتي) ،نشان مي دهد .اين شكل بر اساس طرحهاي IPCC SSRENبراي حرارت زمينگرمايي تدوين
شده است كه در اين طرحها ،سهم پمپهاي حرارتي منبع زمين حذف شده است و استفاده كامل از پتانسيل توليد همزمان برق
و حرارت از طريق فناوري  EGSاضافه شده است .اين سناريو ،فرض ميكند كه فناوري سنگهاي داغ زودتر از سال 2030
تجاري سازي ميشود .تحت اين شرايط ،استفاده از گرماي ساختارهاي سنگي عميق ،هر كجا كه دماي سنگ مناسب باشد و
ويژگيهاي زير زمين اجازه فروش اقتصادي انرژي را بدهد ،ممكن است.
بيشترين پتانسيل حرارتي زمينگرمايي ميتواند در منطقههايي با بيشترين تقاضاي حرارت باشد :اروپا ،چين ،و آمريكاي شمالي.
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شکل ( -)7-3چشم انداز رشد کاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي در مناطق مختلف جهان به استثناي پمپ هاي حرارتي
زمين گرمايي تا سال ]3[ )EJ/y( 2050

 -8چشم انداز اقتصادي و کاهش هزينه هاي بهره برداري
هزينههاي توليد انرژي زمينگرمايي به طور قابل توجهي متفاوت است .تخمين زده ميشود كه هزينههاي توليد برق در
نيروگاههاي تبخير آني ،كه در بسياري موارد تقريباً رقابتي است ،به كاهش خود با نرخي متوسط تا سال  2050ادامه دهد.
نيروگاههاي دو مداره (هيدروترمال) كه در منابع با دماي پايين تر فعاليت ميكنند ،نيز تقريباً فناوري بالغي هستند .براي نيروگاه-
هاي دومداره كه اخيراً ظرفيتهاي كوچكي دارند ،با افزايش ظرفيت نيروگاهها ،هزينهها كاهش پيدا خواهند كرد .با انتظار
افزايش قيمت برق عمده فروشي در طي زمان ،نيروگاههاي تبخير آني هيدروترمال بين سالهاي  2020تا  2030كامالً رقابتي
ميشوند .نيروگاههاي دومداره هيدروترمال بايستي بعد از  2030كامالً رقابتي شده باشند.
طرح هاي هزينه اي براي  EGSقابل محاسبه نيستند زيرا هزينههاي سرمايه گذاري واقعي در دست نيستند و بيشتر پروژههاي
جالب توجه هنوز در مقياس آزمايشي و در مرحله صرف بودجههاي تحقيق و توسعهاي باال مخصوصاً در فازهاي حفاري و
تحريك هستند .همين وضعيت براي فناوريهاي هيدروترمال پيشرفته مانند توليد همزمان آب داغ از چاههاي نفت و گاز،
زمينگرمايي خشكي ،توسعه منابع تحت فشار زميني و سيال فوق بحراني وجود دارد .براي فناوريهاي حرارتي زمينگرمايي،
طرحهاي هزينه اي قابل محاسبه نيستند زيرا اطالعاتي در مورد اشكال گسترش هر فناوري در دست نيست.
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 -9توسعه فناوري :فعاليت ها و نقاط عطف انرژي زمينگرمايي
 -9-1فرآيندهاي توانمندساز براي توسعه
 -9-1-1ارزيابي منابع

اقدامات پيشنهادي

زمان عطف

پيمايش و تركيب پايگاههاي داده زمين شناسي موجود ،و گسترش مجموعه 2011 -15
دادههاي زمين شناسي براي توسعه يك پايگاه داده در دسترس عموم از منابع
زمينگرمايي
توسعه رويكرد يكپارچه اي براي شناخت منابع هيدروترمال پيشرفته و سنگ 2011 -20
داغ و ارزيابي پتانسيل زمين گرمايي آن ها
توسعه ابزارهاي زمين گرمايي و مدل هاي تحت االرضي براي شناخت صخره 2015 -25
هاي داغ مناسب و سايت هاي هيدروترمال پنهان

ذينفعان
دولت ها ،صنعت زمين گرمايي ،صنعت
هيدروكربني ،و مؤسسات تحقيقاتي
مؤسسات تحقيقاتي و صنعت زمين
گرمايي
مؤسسات تحقيقاتي ،صنعت هيدروكربن
و صنعت زمين گرمايي

 -9-1-2ارزيابي و مهندسي منابع

اقدامات پيشنهادي

زمان عطف

توسعه فناوريهاي حفاري ارزان تر براي اكتشاف ،ارزيابي منبع ،و توسعه 2011 -25
و استخراج مخزن ها و اكتشاف با رويكردهاي حفاري پيشرفته
20-2011
ارتقاي فناوري حفاري فشار باال ،دما باال و سنگ سخت
ارتقاي ابزارهاي درون چاهي و پايش چاه

2011 -20

ذينفعان
صنعت حفاري ،مؤسسات تحقيقاتي ،صنعت
هيدروكربن ،و صنعت زمين گرمايي
صنعت حفاري ،مؤسسات تحقيقاتي ،صنعت
هيدروكربن و صنعت زمين گرمايي
صنعت حفاري ،مؤسسات تحقيقاتي ،صنعت
هيدروكربن و صنعت زمين گرمايي

 -9-1-3استفاده از حرارت سيال زمينگرمايي
اقدامات پيشنهادي

زمان عطف

افزايش كارايي و عملكرد توليد همزمان برق و حرارت ( )CHPاز طريق ارتقاي 15-2011
اجزايي مانند پمپها ،مبدلهاي حرارتي ،فناوري باز تزريق ،پيشگيري از پوسته
شدن ،واحد پشتيبان و مخزن ذخيره .بهينه سازي تعادل بين گرما و برق در
 CHPزمين گرمايي
توسعه اكتشاف فرصتهاي استفاده از گرمايش زمين گرمايي از طريق استفاده 25-2015
پلكاني ،استفاده در سرمايش ،در كاربردهاي صنعتي جديد و  CHPسنگ داغ.

ذينفعان
صنعت گرمايش مستقيم ،مؤسسات
تحقيقاتي ،و صنعت زمين گرمايي

صنعت گرمايش مستقيم ،مؤسسات
تحقيقاتي ،و صنعت زمين گرمايي
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 -9-1-4فناوريهاي زمين گرمايي پيشرفتهEGS :

اقدامات پيشنهادي

ذينفعان

زمان عطف

صنعت زمين گرمايي ،دولت ها و مؤسسات
تحقيقاتي
صنعت زمين گرمايي و مؤسسات تحقيقاتي

توسعه نيروگاههاي آزمايشي  EGSدر محيط هاي زمين شناسي مختلف 20-2011
همزمان با توسعه منابع هيدروترمال
توسعه شيوه هاي تحريك هيدروليك و حرارتي و شيميايي استانداردشده30-2011 ،
و استفاده از ابزارهاي جديد براي مدل سازي بهينه مخزن و در نهايت
براي تقويت توليد EGS
صنعت زمين گرمايي و مؤسسات تحقيقاتي
ارتقاي مباحث مديريت سالمت ،ايمني و محط زيستي ( ،)HSEشامل 2011 -20
ريسك هاي مرتبط با لرزه خيزي
صنعت زمين گرمايي و مؤسسات تحقيقاتي
25-2015
تحقق دسترسي بلندمدت به منبع ،پايش و مديريت مخزن در EGS
در صنعت زمين گرمايي
افزايش مقياس نيروگاههاي  EGSبه  50تا  200مگاوات از طريق چينش شروع
2025
ماژولها به صورت سري و موازي*

*مراجعه شود به شكل ()9-1

شکل ( -)9-1مدل مفهومي يک نيروگاه  EGSدر مقياس صنعتي []3
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 -9-1-5ساير فناوريهاي پيشرفته
اقدامات پيشنهادي

زمان عطف

كشف امكان پذيري راههاي جايگزين براي استخراج منابع سنگ هاي داغ 25-2011
كشف امكان پذيري فناوريهاي جايگزين براي استخراج منابع 2011 -20
هيدروترمال مانند سيال هاي فوق بحراني و توليد همزمان آب داغ از چاه-
هاي نفت و گاز
كشف امكان پذيري فناوريهاي جايگزين براي استخراج منابع 40-2020
هيدروترمال دريايي

ذينفعان
مؤسسات تحقيقاتي ،دولتهاي محلي و
صنعت زمين گرمايي
مؤسسات تحقيقاتي ،دولتهاي محلي و
صنعت زمينگرمايي و صنعت هيدروكربن
مؤسسات تحقيقاتي ،دولتهاي محلي و
صنعت زمينگرمايي

 -10زمينههاي پيشرفت روشهاي اکتشافي
زمين شناساني كه در اين گزارش با آنها مصاحبه شد ،همگي موافق بودند كه صنعت زمينگرمايي در زمينه فناوريهاي
اكتشاف و همچنين در زمينة توسعه روشهاي جديد توانمند در شناخت يك منبع بالقوه قبل از حفاري در مقياس توليدي با
صحتي باالتر از آنچه االن ممكن است ،نيازمند بهبود اساسي است .در زير ،تعدادي از پيشرفتهايي كه ايجاد شده اند و ايده-
هاي پيشنهادي كه در مورد ابزارهاي اكتشاف زمينگرمايي و متدولوژيهاي بهبوديافته مطرح شده اند ،آمده است.
همان طور كه موناسترو و كولباخ بيان ميكنند« :مخرج مشترک اين پيشرفتها ،ريشه داشتن آنها در انفجار فناوري كامپيوتر
است» .در سالهاي اخير ،قدرت محاسبات پيشرفته اجازه ارتقاي قابل توجه توان جمع آوري ،مديريت و تحليل دادهها را فراهم
كرده است .همچنين امكان ايجاد مدلهاي زمين شناسي پيچيده تر با توان عملياتي باالتر را با استفاده از دادههاي حسگرهاي
راه دور ،منابع ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي فراهم ميكند.
در مصاحبههاي متعددي كه با متخصصين اكتشاف انجام شد ،اجماع زيادي وجود دارد كه مهمترين پيشرفتهاي فناورانه كوتاه
مدت ،تثبيت همه داده هاي در دسترس در حال حاضر عمومي است .در تركيب با قدرت محاسباتي پيشرفته اي كه در باال ذكر
شد ،چنين پايگاه داده اي و يا مركز تحقيقاتي به صورت بالقوه به دانشمندان اكتشاف اجازه مي دهد مدلهاي جزئي جريانهاي
گرمايي ،ژئوشيميايي ،زمين شناسي و ديگر ويژگيها را با هم تركيب كنند تا فعاليتهاي زمينگرمايي را نسبتاً ارزان تر و قبل از
ريسك كردن در حوزه موردنظر شناسايي كنند .ساخت چنين مدلهاي مفهومي ميتواند به كساني كه به دنبال متدولوژيهاي
اصالح شده اي براي اكتشاف براي انتخابهاي بهتر هستند ،كمك كند .به عالوه ،چنين پايگاه داده اي ،ميتواند تاريخچه
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تجربيات و دادهها را به گونه اي حفظ كند كه تيم اكتشافي كه در حال انجام پروژه است ،بتواند به پروژههاي قبلي نگاهي
بيندازد و شباهتهاي زمين شناسي ،شيميايي ،دمايي و ديگر ويژگيها را موردنظر قرار دهد و از موفقيتها و چگونگي اكتشاف
انجام شده اطالع يابد ،جدول (.)10-1
جدول ( -)10-1پتانسيل آينده فناوريهاي اکتشاف []4
توسعه فناوري هاي ارتقايافته اي که:
مديريت داده ها را تقويت ميکند:

 گردآوردي دادههاي شناخته شده در يك پايگاه داده مركزي ،شامل تاريخچه تجارب كاري همراه
با جزئيات كامل
 توسعه الگوريتمهاي بهتر براي بررسي دادههاي موجود و دادههاي پيمايشهاي جديد

بهبود تصاوير ماهواره اي:
استفاده از قدرت محاسبات پيشرفته براي:

 ارتقاي تفكيك پذيري تصوير
 توسعه بيشتر فناوري تصويرپردازي ابرطيفي (شناسايي مواد معدني)
 گردآوردن تصويرپردازي ابرطيفي با فروسرخ حرارتي براي تصويرپردازي جريان گرمايي سطحي
بيشتر

ارتقاي شيمي زمين شناسي:

 ارتقاي قابليت اطمينان و قابليت تكثير دادهها از ژئوترمومترها
 توسعه ژئوترمومترهايي كه ميتوانند اهداف جديد را تشخيص دهند (يعني گازهاي خاک/آب ،مواد
معدني تجزيه نشده ،ايزوتوپ ها)

ژئوفيزيک تقويت شده:

 ارتقاي تفكيك پذيري ،قابليت اطمينان ،و قابليت تكرار و كاهش نويزهاي پيمايشهاي ژئوفيزيكي

توسعه فناوريهاي جديدي که:

 ميتواند نفوذپذيري را در عمق شناسايي كند
 قابليت شناسايي سيالها را در عمق دارد

 -10-1الزامات اکتشاف
از نظر اغلب دانشمندان اكتشاف ،هدف نهايي تحقيقات ارتقاي اكتشاف زمينگرمايي ،دست يابي به بهترين و ايده آل ترين
محل براي حفاري است .اگرچه خيلي ساده به نظر ميرسد ولي در عمل چالش سختي است.
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اين هدف ساده ميتواند به وظايف مشخص تري تقسيم شود كه به صورت پيشرفتهاي علمي و ابزاري ليست شده در جدول
( )10-1نشان داده شده است .اولين و شايد مهم ترين آن ،تعيين و درک ويژگيهاي فيزيكي منبعي است كه به دنبال آن
هستيم .در بين جامعه زمينگرمايي ،اشتراک نظري در مورد خصوصيات دقيق يك منبع زمينگرمايي وجود ندارد .اگرچه عموماً
پذيرفته شده است كه يك مخزن زمينگرمايي جايي است كه شبكه اي از جريانهاي گرمايي زيرزميني و درز و شكافهاي
عبور سيال وجود دارد ،ويژگيهاي متعدد ديگري نيز براي مخزن ذكر مي شود كه بعضي از آن ها نظري هستند .بعضي از اين
ويژگي ها عبارتند از )1 :تركيب زمين شناسي دقيق و ساختار مخزن و سنگهاي اطراف )2 ،ساختار و ظاهر شبكه درز و شكاف
مخزن )3 ،اندازه دقيق يك مخزن )4 ،پويايي رابطه منبع-سنگ-سيال گرما ،و  )5در بعضي موارد ،تركيب ژئوشيميايي سيال.
هدف بعدي ،ارتباط نزديكي با اهداف و ويژگيهاي منبع دارد .در واقع ،همه متخصصان موافقند كه روشهايي براي توسعه
تصويرسازي از زير زمين مورد نياز است .در اين ميان ،راههايي براي تصويرسازي توزيع درز و شكافها در يك ناحيه معلوم هم
وجود دارد .اگرچه توسعه چنين ابزاري ،يا مجموعه اي از ابزارها ،به نسبت مزايايي كه دارد يك تالش سخت و پرهزينه به نظر
ميرسد ،تصور مي شود هزينه واقعي كمتر از اين مقدار باشد .بسياري از اعضاي جامعه زمينگرمايي معتقدند كه درک كامل
منبع و داشتن راهي براي تصويرسازي آن در زير زمين ،يك گام بحراني و هنوز نه چندان مشخص در افزايش قابليت اطمينان
اكتشاف و پرده برداري از هزاران منبع زمينگرمايي است.

 -11مسيرهاي آينده حفاري چاههاي زمينگرمايي
ذات اين امر – صدها يا هزاران پا حفاري در صخرههاي سخت آتشفشاني ،داغ و تحت فشار -با موانع زيادي روبرو است .بعضي
از اين موانع ،مانعهاي فيزيكي هستند كه پيشرفت را كامالً سخت ميكنند .ديگر موارد ،مباحث مرتبط با هزينههاي رو به
افزايش حفاري است .هر دو اينها ،دستيابي به عمق هدف را سختتر ميكند .حفاري زمينگرمايي ،زنجيره اي پايان ناپذير از
تصميمات مشكل است.
بر مبناي نظر لوئيس كاپوآنو ،بزرگترين پيشرفت در صنعت حفاري ،بهبود وضعيت حفاري زمينگرمايي است .او معتقد است كه
در حال حاضر ،نرخ  %20موفقيت حفاري بسيار پايين است و فقط اگر بتوانيم محل حفاري را بهتر شناسايي كنيم ،اين روند
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بهبود خواهد يافت .رندي نورمن نيز معتقد است ،راه ارتقاي حفاري زمينگرمايي ،توسعه روش هاي بهتر براي كشيدن نقشه
مخازن زير زمين است.
در كل ،روشها و تجهيزات حفاري زمينگرمايي در طي سالها بسيار بهبود يافته اند و بر مبناي نظر بعضي متخصصان حفاري،
كامالً كارآمد هستند .بسياري از كارشناسان صنعت حفاري انرژي زمينگرمايي بر اين باور هستند كه مانع اصلي جهت حفر
چاههاي عميق تر ،ابزارها و تجهيزات مربوطه نيستند بلكه هزينه هاي سرسام آور حفاري آنها مي باشند .در واقع ،بهبود صنعت
اكتشاف باعث كاهش هزينههاي مربوط به حفاري مي شود اما در عين حال ،نياز به توسعه ابزارهاي جديد را افزايش ميدهد.
نيمي از هزينههاي پروژه حفاري به نحوي به ناپايداري زمين شناسي ،عموماً هدرروي آب و مشكالت كنترل فشار ،بر ميگردد.
به همين دليل ،بعضي شركتها در پي كاهش اين هزينههاي غيربهره ور از طريق افزايش اثربخشي مواد ساخت هستند .آن ها
در حال توسعه لوله هاي جداري و الينرها5هستند كه )1 :نسبت به خوردگي مقاوم تر هستند )2 ،قادر به تحمل فشار در 10،000

 psiهستند )3 ،به اندازه چاه گسترش مي يابند ،بنابراين به هزينه سيمان كاري نيازي نيست ،و  )4به طور قابل مالحظه اي
هزينه كلي اكتشاف و حفاري را كاهش مي دهند .با دستيابي به اين پيشرفتها در لولههاي جداري ،صنعت حفاري ،شاهد گل
ها ،سيمان ها ،و مته هاي حفاري پيشرفته تري خواهد بود.
تا به حال ،بيشتر فناوريهاي حفاري زمين گرمايي از صنايع نفت و گاز و معدن قرض گرفته شده است .حفاري در آن زمينهها،
اغلب در سنگهاي نفوذپذير و نرمي است كه دماي بااليي ندارند .توسعه ابزارهاي خاص دما باال براي صنعت زمينگرمايي
ميتواند اثرات مهم و مشهودي داشته باشد.
در حفاري زمينگرمايي ،مشكلي كه اغلب در عمق پيش ميآيد ،لرزش در رشته حفاري6است .اين لرزش در انتهاي اين رشته
تقويت هم ميشود و سبب شكستن و پرت شدن مته به بيرون سنگ ميشود .در ساختارهاي سخت تر ،اين لرزشها مي تواند
سبب آسيب برش و حتي شكست كامل ساختار برشي مته شود .گروهي از محققان به دنبال كاهش اين عمل با استفاده از
توسعه تعديل كنندههايي براي رشته حفاري هستند .اين تعديل كنندهها كمك ميكنند تا مته در تماس با سنگ بماند و بنابراين
عملكرد مته بهبود يابد و پيشروي حاصل شود .به نظر ميرسد چنين سيستم تعليقي ،اجازه ميدهد صنعت زمينگرمايي قادر
باشد از سر متههاي الماسي يا  PDCاستفاده كند .اين متهها در حال حاضر استاندارد طاليي صنعت نفت و گاز را دارند اما تا به
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حال ،معموالً در سنگهاي سخت حفاري شده در صنعت زمينگرمايي ناموفق بوده اند .محققان همچنين به توسعه متههاي
 PDCمؤثر در محيطهاي حفاري زمينگرمايي مشغولند.

 -12مشکالت و نيازهاي مديريت مخزن
در كل ،مديريت مخزن به اين سرعت ،با مشكالت زيادي كه ساير گامهاي توسعه زمينگرمايي ب ا آن روب رو هس تند ،مواج ه
نخواهد شد .در طي سال هايي كه يك مخزن مورد استفاده است ،اطالعات به دست آمده به مهندسان مخزن در خصوص مدل
سازيهاي پيچيده كامپيوتري كمك ميكند تا تالش هايشان را براي توسعه ايدههاي خوب در مورد چگونگي ساماندهي به ره
برداري از منبع به شيوه اي مؤثرتر در بلندمدت ،به نتيجه برسانند .به هر حال ،بنا بر نظر تعداد زيادي از مهندسان مخرن ،گاهي
اوقات شركتهاي توسعه دهنده با عدم توجه به پايش مخزن مناسب و رويكردهاي مديريت مخزن ،از سرمايه گذاري خود براي
آينده محافظت كافي به عمل نميآورند.
مشكل ديگري كه بعضي مهندسان مخزن به آن اشاره ميكنند ،عدم تبادل اطالعات يا كمب ود ارتباط ات ب ين ان دازه گي ران
عملكرد چاه و استفاده كنندگان دادههاي جمع آوري شده براي ساخت مدلهاي شبيه سازي مخزن است .به دلي ل وج ود اي ن
خأل ،داده هايي كه مهندس مخزن در اختيار دارد ،شكافهاي اطالعاتي يا نقصهاي اساسي دارد كه آنها را غيرقابل اس تفاده
ميسازد .اين دست مباحث ،به خصوص وقتي كه مهندسي مخزن براي كار در حوزههايي كه فرايند با كاهش روبرو شده اس ت
دعوت ميشود ،بسيار پررنگ ميشود .دادههاي غيرقابل استفاده ،توانايي مهندس مخزن در كشف و ت رميم ك اهش را مح دود
ميكند .در صورت وجود اين ارتباطات به صورت مستمر ،مدلها با روندي پايدار به روز خواهند شد و بهبود خواهند يافت و عمر
توليد مخزن به طور قابل توجهي افزايش مييابد.
اصلي ترين كمبود فني در مدي ريت مخزن ،عدم توانايي در تصويرپردازي سيال در زير زمين است .اگر سيالهاي زي ر زم ين را
بتوان تصويرپردازي كرد ،امكان دارد بتوان جريانهاي مخزن را نقشه برداري كرد و به ط ور قاب ل ت وجهي ع دم اطمين ان در
توسعه استراتژيهاي مديريت مخزن را كاهش داد .اكنون اين موضوع ،بحث داغ تحقيقات است و تا زماني كه فناوري بهت ري
در اين زمينه توسعه داده شود ،همين طور باقي ميماند.
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موضوع مهم ديگر ،نياز به تعيين مشخصات سنگهاي زير زمين است .تجزيه سنگ يك مانع اصلي در طول عمر ي ك ح وزه
زمينگرمايي است .درک بهتر از زمين شناسي ،احتماالً سبب بهبود روشهاي مديريت سپردههاي مع دني و بن ابراين اف زايش
طول عمر بهره ور حوزه زمينگرمايي خواهد شد .تصويرپردازي سيالهاي زير زمين ،در كنار درک بهتر از ويژگ يه اي زم ين
شناسي آن ها ،چارچوبي براي مهندسان مخزن فراهم ميكند تا مدلهاي مفهومي صحيح تري از چگونگي حوزه زمينگرمايي
مورد نظر توسعه دهند.
اگرچه در حوزه مهندسي مخزن ،فناوريهاي نسبتاً توسعه يافتهاي وجود دارد ،زماني كه آن را با ديگر گام هاي توس عه زم ين-
گرمايي مقايسه ميكنيم ،هنوز پيشرفت هاي مهمي وجود دارد كه مي تواند در صنعت رخ دهد تا توليد مؤثرتري از منابع زمين-
گرمايي صورت گيرد.

-13

فناوريهاي تحت االرضي در حال ظهور

 -13-1بررسي فناوريهاي تحت االرضي نوظهور
بيان عبارت «فناوريهاي زمينگرمايي پيشرفته» اغلب عبارت «سنگ داغ خشك» يا مفهوم شناخته شده اي به ن ام  EGSرا
به ذهن متبادر ميسازد .اين فناوري ،تنها يكي از فناوريهاي زمينگرمايي نوظهور گره خورده به پيشرفت ابزارها و متدولوژي-
هاي تحت االرضي است كه ميتوانند انرژي قابل توجهي از منابع زمينگرمايي ،توليد كند.
وزارت نيروي آمريكا EGS ،را به عنوان «مخازن مهندسي شدهاي كه براي استخراج مقادير اقتص ادي گرم ا از من ابع زم ين-
گرمايي با نفوذپذيري و يا تخلخل كم ايجاد ميشود» تعريف ميكند .تعريفي كه وزارت نيروي آمريكا مدنظر قرار داده است ،در
اين گزارش مورد استناد قرار ميگيرد و ساير فناوريهاي پيشرفته ،به صورت زي ر ،جداگان ه بررس ي م يش وند :سيس تمه اي
هيدروترمال پنهان ،سيستمهاي آتشفشاني فوق بحراني ،توليد همزمان زمين گرمايي نفت/گاز ،و سيستمهاي زمينگرمايي تحت
فشار EGS .بخشي از يك طيف است ،كه اين طيف ارتقاي ابزارها و روشها در هر يك از اين حوزهها براي توس عه تولي د در
حال حاضر غير تجاري يا غير معمول تا حوزههايي كه تنها سيستم زمينگرمايي سنگهاي داغ در آن معني دارد را در بر م ي-
گيرد.
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 -13-1-1سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ()EGS

فناوري  EGSتا سال  2050قادر به فراهم كردن ظرفيت الكتريكي معادل( 000،100يك صد هزار) مگاوات است .چشم ان داز
صدها هزار مگاوات برق پايه تجديدپذير پاک از هر كجاي دنيا جالب توجه است .چندين سازمان دولتي و خصوصي در سراس ر
جهان EGS ،را اولويت اول خود قرار داده اند و در زمينه توسعه فناوري مورد نياز آن كار ميكنند .اين پروژهها ه م اكن ون در
آمريكا ،اس تراليا ،فرانسه ،آلمان ،سوئيس ،جمهوري چك ،انگليس و چندين كشور ديگر در حال انجام هستند.
 EGSتوليد برق از انرژي زمينگرمايي در مكانهايي كه امكان برق رساني نيست را ممكن ميسازد .برداشت گرم ا از س نگ-
هاي زير سطحي ،هدف توسعه فناوري  EGSاست .بدون شك ،بخش زيادي از منابع  EGSبه شكل ان رژي گرم ايي ذخي ره
شده در ساختار صخره اي رسوبي و زيرزميني باقي ميماند كه تحت تسلط فرآيندهاي انتقال حرارت و تشعش ع اس ت .ب ه ه ر
حال ،بنا بر تنوع در جنس سنگها و عمقي كه سنگهاي داغ در آن واقع شده اند ،چالشهاي گون اگوني در رابط ه ب ا توس عه
 EGSدر بخش هاي مختلف يك كشور وجود دارد .براي مثال ،ممكن است مقدار اقتصادي سنگه اي كريس تالي داغ موج ود
باشد ولي ايجاد شكستگي و درز و شكاف در آنها (به روش تحريك) سخت باشد يا دسترسي به گرم اي الزم در س نگه اي
رسوبي اي كه شكاف در آن ها راحت تر است ،در عمقهاي زياد امكان پذير باشد كه اقتصادي نيست.

 -13-1-1-1الزامات توسعه سيستمهاي زمين گرمايي پيشرفته

هنوز پروژههاي آزمايشي موفق تجاري شده اي از  EGSوجود ندارد .بخشهايي از اين دست پروژهه ا موف ق ب وده ان د مث ل
حفاري سنگهاي داغ خشك ،ايجاد شبكههاي شكستگي و شكاف ،و حتي بعضي آزمايشهاي گردش [سيال] توسعه داده شده.
بعضي از اين پروژهها ،بر مبناي نظر روي باريا ،كامالً موفق و انگيزه بخش بوده اند .او شماري از پيشرفتهايي را كه اخي راً در
پروژههاي آزمايشي اتفاق افتاده است ،شرح ميدهد:
 -1ما توانستيم به طور موفقيت آميزي چاههاي انحرافي را در عمق  5كيلومتري با هزينهاي حدود  10ميليون دالر ،حفر كنيم.
 -2ما توانستيم با جداسازي چاه توليدي از چاه تزريقي در محدودهاي  600متري ،يك مخزن داراي شكستگي با ح وزه انتق ال
حرارتي باال ايجاد كنيم.
 -3ما ميتوانيم ته نشيني كلسيت و سيليس را با استفاده از فشار و  PHكنترل كنيم.
 -4ما دانش پايه براي مديريت ايجاد يك مخزن حاوي درز و شكاف در محيطهاي متنوع را ارتقا داديم.
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 -5ما اتالف سيال در سيستمهاي باز يا بسته را كنترل كرديم.
 -6ما براي آزمايش سيستم ،سيال داغ را در دمايي حدود  190درجه سانتي گراد و  25ليتر بر ثانيه براي چندين ماه بين يك
جفت چاه به گردش درآورديم.
بر اساس نظر متخصصان و ادارات دولتي متعددي كه در توسعه فناوري  EGSدرگير هستند EGS ،اقتصادي به احتمال زياد به
موفقيت نزديك ميشود اما قبل از رخداد آن ،توسعه دهندگان با چالشهاي عظيمي روبرو هستند .تا به حال ،پروژههاي EGS

در مقياس نسبتاً كوچك اجرا شده اند تا اجزا يا زيز اجزاي فرايند كلي آن مورد آزمايش قرار گيرند .واضح است كه براي امكان
سنجي اقتصادي آن بايد يك پروژه آزمايشي در مقياس بزرگ كه همه جنبههاي  EGSرا يكپارچه سازد ،اجرا شود تا به همه
پرسشهاي پيرامون اين فناوري پاسخ داده شود .تعدادي از پروژهها با استفاده از يك چاه تزريق براي يك يا دو چاه توليدي ،در
حال انجام هستند .مسير نفوذ آب ممكن است از چاه توليد دور باشد و اگر قرار باشد مسير نفوذ آب از طريق تزريق به چاه توليد
ايجاد شود ،ممكن است صرف مقدار آب مورد نياز براي اين كار باعث غيراقتصادي شدن توليد برق شود؛ هدررفت آب ممكن
است خيلي زياد باشد .موضوع مهم ديگر ،گردش كوتاه سيال است كه زمانيكه اتصال خيلي خوبي بين چاه هاي تزريق و توليد
وجود دارد ،اتفاق ميافتد .در چنين وضعيتي كه تعداد كمي درز و شكاف از چاه هاي تزريق به چاه توليد وجود دارد ،هنگام
تزريق آب سطحي ،سنگهاي حاوي درز و شكاف منتهي به چاه توليد خنك ميشوند .كاهش دماي سنگهاي شكاف دار
باعث كاهش گرماي انتقالي به سيال تزريقي شده و در نتيجه منجر به كاهش پتانسيل توليد برق ميشود .در حالت ايده آل،
سيستم  EGSشامل درز و شكافهاي متعددي خواهد بود (و بنابراين شامل سطح بيشتري براي تبادل) كه از آن طريق سيال
ميتواند منتشر شود و نفوذ كند و گرما را در نرخهاي اقتصادي اتالف آب و جريان مطلوب جمعآوري ميكند .در اين راستا ،اگر
سيستم  EGSبا يك يا تعداد كمي چاه تزريق يا تعداد بيشتري چاه توليد توسعه داده شود ،آنگاه شانس دسترسي به آب در چاه
توليد در مقادير مناسب و نرخ جريان مناسب براي افزايش توليد برق باالتر مي رود.
يك پروژه آزمايشي از اين دست ولي در مقياس بزرگتر كه بتواند آب را براي ماهها و سالها به گردش اندازد ،تصوير بهتري از
آنچه در تجاري سازي سيستم توليد  EGSرخ ميدهد ،به نمايش ميگذارد .فراي چالشها و سؤالهاي فني ،بحث هزينه ها
اصلي ترين مانع بر سر راه توسعه پروژه  EGSمي باشد .براي كامل كردن اين نوع پروژه به صدها ميليون دالر نياز داريم .اينكه
آيا فناوري مي تواند در قيمتي رقابتي با ساير گزينه ها ،توسعه داده و به كار گرفته شود ،تنها در تحقيقات و تالش هاي آتي
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مشخص مي شود .درست است كه ريسك پيش رو زياد است اما نتايج ،مخصوصاً تحقق يافتن  100/000مگاوات انرژي پاک،
جالب توجه خواهد بود.

 -13-1-2منابع هيدروترمال پنهان
از ديگر حوزههاي فناوريهاي پيشرفته ،منابع زمينگرمايي هيدروترمال «پنهان» است .اين منابع هيچ گونه تظاهرات سطحي
گرمايي از خود نشان نميدهند .با تخميني كه  USGSاز پتانسيل توليد برق  80تا  100هزار مگاواتي اين منابع ميزند،
پرداختن به توسعه ابزارها و روشهايي براي كشف اين منابع بسيار مهم است .تعداد زيادي از متخصصان صنعت معتقدند آنچه
كه براي يافتن اين منابع مورد نياز است ،فناوريهاي اكتشاف پيشرفته است مانند توسعه راهي براي تصويرپردازي نفوذپذيري
در اليه زير زمين .توسعه چنين ابزارهايي ميتواند پتانسيل منابع پنهان را آشكار سازد.

 -13-1-3منابع زمينگرمايي داراي درجه حرارت بسيار زياد (فوق بحراني)
يك سيال فوق بحراني سيالي است كه فشار و دماي آن به قدري باال ميرود كه ميتواند هم به صورت مايع و هم به صورت
گاز عمل كند .چنين سيالهايي ،توانايي منحصر به فردي براي حركت از ميان جامدات دارند .دما و فشار مورد نياز ،بستگي به
نوع سيال دارد .زماني كه فشار اين سيال به  218/3اتمسفر و دما به  374/1درجه سانتي گراد ميرسد ،آب در اين حوزه فوق
بحراني عبور ميكند .سيالي با اين فشار و دما ميتواند در ناحيههاي آتشفشاني به اعماق زمين دست يابد .تالش هايي براي
دستيابي به اين سيال هاي گرم ماگمايي در سه چاه در پروژه حفاري عميق ايسلند در حال انجام است؛ با اين ايده كه چون اين
سيال در حوزه فوق بحراني است ،هنگام دستيابي به آن ميتوان آن را از طريق حفر چاه باال آورد .ميتوان محاسبه كرد كه با
افزايش دما و فشار ،چاههاي حفر شده در اين سيستمهاي آتشفشاني ،پتانسيل دستيابي به برق عظيمي به ازاي هر چاه دارند.
اين پيش بينيها در جدول ( )1-10نشان داده شده اند .براي تحقق اين فناوري ،به شدت به توسعه ابزارهاي حفاري عميق در
دماي باال نياز است.
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جدول ( -)13-1مقايسه ويژگيهاي توليد چاههاي آتشفشاني معمول با فوق بحراني[]4

 -13-1-4توليد همزمان انرژي حرارتي و سوخت هاي فسيلي ( نفت و گاز)
در بسياري از حوزه هاي نفتي ،يكي از محصوالت جانبي توليد نفت ،آب داغ است .دماي اين سيال زمينگرمايي كه بين  120تا
 200درجه سانتي گراد است ،در حال حاضر براي توليد برق به كار نمي رود و به عنوان ضايعات با آن رفتار ميشود كه دفع آن
هم بسيار پرهزينه است .ايدهاي كه پشت اين توليد همزمان وجود دارد اين است كه آب داغ به محض جداشدن از هيدروكربن-
ها در يك جداساز مستقر در سطح زمين ،ميتواند وارد يك نيروگاه توليد برق دومداره شود و سپس دفع شود يا براي ديگر
كاربردها مورد استفاده قرار گيرد .يك مزيت آشكار توليد همزمان زمينگرمايي در حوزههاي هيدروكربني اين است كه بيشتر
كاري كه به توليد برق منجر ميشود ،تقريباً انجام شده است .جمع آوري و عبور دادن اين سيال از يك نيروگاه برق دومداره
ممكن است نيازمند كمي مهندسي باشد اما تقريباً يك فرايند سرراست است زيرا بيشتر سيال توليد شده به يك تجهيزات جمع
كننده مركزي براي جداسازي هيدروكربن و دفع آب منتقل ميشود .بنابراين ،استفاده از امكانات موجود ،سبب حذف نياز به
حفاري گران و عمليات شكاف سنگ و در نتيجه ،كاهش اغلب هزينههاي پيش روي توليد برق زمينگرمايي ميشود.
پتانسيل توليد برق از حوزه نفتي ،قابل توجه است .از چندين هزار تا دهها هزار مگاوات برق از آب داغ حاصل از استخراج چاه-
هاي نفت و گاز ميتواند توليد شود .يك محقق آمريكايي بيان ميدارد كه اگر تمام حجم آب حاصل از توليد هيدروكربن موجود
وارد تبادل گرمايي شود ،برق زمينگرمايي تركيبي در حدود  1000تا  5000مگاوات تنها از  7ايالت نزديك به خليج تگزاس به
دست ميآيد .در نظر داشته باشيد كه خروجي كل حوزههاي زمينگرمايي فعلي حدود  3000مگاوات است.
به عالوه ،حوزههاي هيدروكربني ميتوانند به سايتهاي توليد زمينگرمايي با استفاده از روشهاي  EGSتبديل شوند .با توسعه
 EGSو ديگر انواع معمول تر مخزنهاي زمينگرمايي در حوزههاي هيدروكربني موجود ،مي توان از مزاياي تالقي مخازن
مهندسي شده با نفوذپذيري باال ،دماهاي باال ،نرخ هاي جريان باال ،و زيرساختهاي موجود بهره برد.
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 -13-1-5منابع زمين گرمايي تحت فشار
به دليل شباهتهاي زمين شناسي ،حوزههاي تحت فشار اغلب در نواحي داراي ذخاير نفت و گاز پيدا ميشوند .يك مخزن
تحت فشار در ساختارهاي رسوبي شكل ميگيرد .آب به نقاط تخلخل اليههاي ماسه اي نفوذ ميكند .زماني كه سنگهاي
نفوذناپذير در باال قرار دارند ،سيال در اليه ماسه اي تحت فشار زياد گير ميافتد .در طي ميليون ها سال ،اين فشار افزايش مي
يابد تا جايي كه اليههاي رسوبي در باالي مخزن شكل ميگيرند .اگر بدنه شن و ماسه اي كه آب گير افتاده است به اندازه
كافي بزرگ باشد ،اين مخزن ميتواند براي مدتي طوالني انرژي به صرفه از نظر اقتصادي توليد كند .يك خصوصيت مهم
مخزنهاي تحت فشار ،حداقل از لحاظ انرژي ،اين است كه شامل متان محلول يا گاز طبيعي هستند .بنابراين ،سه منبع انرژي
از اين مخزن قابل برداشت است:
 -1انرژي هيدروليك از فشار شديد
 -2انرژي گرمايي از سيال
 -3گاز طبيعي محلول
در مقايسه با مخازن گاز طبيعي ،مقدار متان محلول در اين نوع مخزنها خيلي كم است .اگر به تنهايي مخزن را براي گاز
طبيعي بخواهيم استفاده كنيم ،غير اقتصادي است .به هر حال ،با دو منبع انرژي اضافه تر ،استفاده از آن ها ارزشمند خواهد شد.
مخزنهاي تحت فشار اغلب در حوزههاي آبي رسوبي عميق وجود دارند .تا به حال تنها يك آزمايش اساسي از اين فناوري
انجام شده است .در سايت  Pleasant Bayouنزديك به هوستون در آمريكا ،يك نيروگاه يك مگاواتي دومداره از يك سيستم
تحت فشار استفاده ميكند .اين نيروگاه همچنين با سوزاندن گاز طبيعي در ژنراتورهاي داراي موتورهاي رفت و برگشتي برق
توليد ميكند .اگرچه اين نيروگاه در طول دوره آزمايشي خود موفق عمل كرده است ،از نظر اقتصادي به صرفه نبوده است و
توسط وزارت نيروي آمريكا برچيده شد.
به هر حال ،محققان مي گويند كه در جستجوي رويكرد تازه اي نسبت به منابع تحت فشار هستند .فناوري پيشرفته ،در كنار
نياز باالتر به انرژي محلي و قيمتهاي باالتر براي برق و گاز طبيعي ،مي تواند منجر به توليد اقتصادي از منابع تحت فشار
شود.
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 -14سيستمهاي زمينگرمايي غير متعارف
امروزه بيشتر برق زمينگرمايي از فناوري تبديل برق سنتي زمينگرمايي تأمين ميشود كه انواع ديگر از ذخاير در اي ن سيس تم
قديمي گنجانده نميشوند .مواردي كه در ادامه مطرح خواهند شد اشاره مختصري به انواع اين سيستم ها با تأكي د بيش تر روي
زيرساخت هاي نيروگاهي است.
 -14-1سيستمهاي ترکيبي زمينگرمايي
در اين سيستمهاي تركيبي ،يك ذخيره هيدروترمال زمينگرمايي با نوع ديگر ذخيره تركيب شده اند .سيستمهاي تركيبي م ي-
توانند راندمان را افزايش دهند ،و همچنين مي توانند بدون توسعه استفاده از ذخيره زمينگرمايي ،برق بيشتري توليد كنند.
 زيست توده
انرژي زمينگرمايي مي تواند به طور مرتبط با انرژي زيست توده مورد استفاده ق رار بگي رد .ب راي مث ال ش ركت ( Infinifuel

 ،)Biodieselدر يك نيروگاه زمين گرمايي كوچك در نوادا ديزلي ساخته است كه سوخت آن از انرژي زيست توده تأمين م ي-
شود.
اين سازه زمينگرمايي كه آب با دماي  140درجه سانتي گراد را استفاده ميكند ،برق كافي براي نيروگاه و همچنين برق اضافي
جهت فروش را توليد ميكند.
 توليد همزمان برق و حرارت
در صورت وجود ذخيره قطعي و همچنين شرايط مناسب ،ذخاير زمينگرمايي ميتوانند هم جهت توليد برق م ورد اس تفاده ق رار
بگيرند و هم جهت استفاده مستقيم مورد توجه باشند .اين مدل تركيبي به عنوان "توليد همزمان ب رق و ح رارت" و ي ا CHP

شناخته ميشود.
 CHPعالوه بر باال بردن راندمان نيروگاه ،از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده ،و نيز مي تواند به ن وعي باع ث ايج اد ش غل
شود .از كاربرد پلكاني سيال زمينگرمايي در يك نيروگاه ميتوان جهت توليد انرژي حرارتي براي پ روژهه اي ك اربرد مس تقيم
مانند گلخانهها ،استخرهاي پرورش ماهي و  ...استفاده كرد.
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 انرژي خورشيدي
وزارت نيروي امريكا ( ،)DOEسيستمهاي توليد برق خورشيدي -زمين گرمايي را براي مدتها در حالت آزمايشي مورد قرار داد.
به عنوان مثال ،در سال  ،1979در يك طرح آزمايشي ،از انرژي خورشيدي براي افزايش درج ه ح رارت س يال زم ين گرم ايي
ورودي به نيروگاه ،استفاده گرديد.
در طرح مذكور ،به كمك انرژي خورشيدي ،درجه حرارت سيال زمين گرمايي به نحو قابل مالحظه اي قبل از ورود ب ه مخ زن
تبخير آني ،افزايش مييابد .اما متأسفانه به دليل بروز مشكالت پيش بيني نشده اي مانند پوسته گ ذاري و خ وردگي و تحمي ل
هزينه هاي اضافي ،به كارگيري سيستم هاي هيبريدي خورشيدي -زمين گرمايي متوقف گرديد.
انرژي خورشيدي همچنين به عنوان ابزاري براي در امان ماندن از ريسكهاي مرتبط با توليدات زمينگرمايي پيشنهاد داده مي-
شوند .در پروژههاي زمينگرمايي – خورشيدي ،ظرفيت يك نيروگاه زمينگرمايي ،باالتر از ظرفيت قطعي ذخيره زم ينگرم ايي
تخمين زده ميشود .يك نيروگاه زمينگرمايي بزرگ كه خروجي اوليه بااليي دارد ،امكان تخليه سريعتر مخ زن را در پ ي دارد.
برا ي حذف ريسك اين موضوع ،بعد از پنج يا ده سال از كار نيروگاه ،حرارت مورد نياز نيروگاه را مي توان از ان رژي خورش يدي
تأمين كرد ،بدين تربيب توليد برق در نيروگاه همچنان ادامه خواهد داشت .اگرچ ه اي ن ن وع از نيروگ اهه اي زم ينگرم ايي –
خورشيدي ،به طور خيلي مفصل در سال  ،2007بحث شد ،ولي تا كنون درباره مهندسي و همچنين قابليت-هاي اقتص ادي آن،
نتيجهاي به طور رسمي منتشر نشده است.
 پمپهاي حرارتي ترکيبي
يكي از كاربردهاي مجزاي انرژي زمينگرمايي پمپهاي حرارتي ميباشند كه به طور تركيبي با ديگر منابع توليد برق ميتوانند
مورد استفاده قرار بگيرند.
پمپهاي حرارتي زمينگرمايي از حرارت زير سطح زمين كه به طور متوسط دمايي حدود  18درجه س انتي گ راد دارد ،اس تفاده
ميكنند .بر خالف سيستمهاي هيدروترمال زمينگرمايي ،كاربرد مستقيم به ذخيره زمينگرمايي نياز ندارد.
عملكرد پمپهاي حرارتي زمينگرمايي مشابه پمپهاي حرارتي سنتي ،گرم كردن و خنك كردن ميباشد و اگ ر خيل ي مجه ز
باشند توانايي تأمين آب گرم يك خانه را نيز دارا هستند ،كه در اين حالت راندمان بهتري نسبت به پم په اي حرارت ي س نتي
خواهند داشت.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
32

فاز  :2هوشمندي فناوري
گزارش آيندهپژوهي فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

ويرايش اول ،خرداد 1394

 منابع تحت فشار
يكي از منابع اميدبخش ،سيستمهاي تركيبي زمينگرمايي – سوخت فسيلي است كه ب ه عن وان" سيس تمه اي تح ت فش ار"
شناخته ميشوند ،كه در بخش قبل به طور مفصل بحث شد.
يك سازه زمينگرمايي تحت فشار در هر دو زمنيه گاز طبيعي و انرژي زمينگرمايي كار ميكند .علي رغم موفقيت پ روژهه اي
آزمايشي منابع تحت فشار در بيش از دو دهه گذشته ،با توجه به پايين بودن قيمت نفت وگاز ،اين منابع ،توسعه چنداني نداش ته
اند .امروزه به نظر ميرسد كه با افزايش قيمت نفت و گاز ،كاربرد منابع زمينگرمايي تحت فشار اقتصادي تر خواهد بود.

-14-2

سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته (:)EGS

اخيراً سيستمهاي زمينگرمايي پيشرفته ( ،)EGSبه عنوان منابع اميدبخش انرژي زمينگرمايي جهت توليد برق مورد توجه قرار
گرفته اند .بر اساس گزارش منتشر شده توسط مؤسسه( ،)MITفناوري  ،EGSاز طريق سيستمهاي انرژي زمينگرمايي موجود
شامل :دومداره ،تبخير آني  -دومداره ،سيكل تركيبي ،تبخير آني دو مرحله اي يا تبخير آني يك مرحل ه اي ،م ي توان د م ورد
استفاده قرار بگيرد.
منابع  ،EGSبه غير از چند مورد ،شباهت زيادي با سيستمهاي زمينگرمايي هيدروترمال دارند .اين تفاوته ا ب ه ص ورت زي ر
است:
 وجود سنگ مخزن نفوذ ناپذير كه مانع از حركت آزادانه سيال ميشود. وجود مقادير كم بخار يا آب داغ عمق باالتر از مقادير معمول حفاريبه دليل عدم موفقيت كامل پروژههاي آزمايشي تا به امروز ،محققان تنها ميتوانند در مورد نيروگاههايي كه مورد ني از خواهن د
بود اظهار نظر كنند .به هر روي ،جنبههاي قطعي فناوري  ،EGSميتوانند انتخاب نوع نيروگاه را تحت تأثير قرار دهد .كه شامل
موارد زير مي باشند:
 نوسانات در تركيب گازهاي غير قابل ميعان
 تغييرات دمايي در منبع حرارتي
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 نوسانات در جريان منبع
 اندازه نيروگاه
 -14-3چشم انداز توسعه منابع زمينگرمايي غير متعارف
بعضي از سيستمهاي زمينگرمايي مدرن اشاره شده در اين بخش ،همچون  ،EGSبس يار امي دبخش ظ اهر ش دند .برخ ي در
مرحله تحقيق و آزمايش هستند (سيستم هاي تحت فشار) و يا بعضي كاربردهاي تجاري دارند ( ،)CHPام ا قابلي ت توس عه و
پيشرفت در آينده را خواهند داشت .ديگر سيستمهاي مدرن ،مثل سيستمهاي تركيبي خورشيدي ،علي رغم افزايش راندمان ،از
نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند .پويا بودن فناورانه و قابليت سود دهي بازرگاني اين سيستمهاي زمينگرمايي مدرن ،ن ه
تنها به تحقيق و توسعه نيازمند است ،بلكه نيازمند پروژههاي تجربي نيز ميباشد.
 -15فنآوريهاي نوين
ارزش فنآوريهاي جديد در مناطق مختلف ،متفاوت است .به عنوان مثال در منطقه گيزرز ،گازهاي غيرقابل ميعان ،ت أثير ب ه
سزايي در كاهش راندمان نيروگاه هاي زمين گرمايي دارند .بنابراين ،كارشناسان نيروگاه هاي مذكور به دنبال روش هاي م ؤثر
تر جهت كاهش گازهاي ياد شده مي باشند .بديهي است كه در مناطق زمين گرمايي كه مشكل گازهاي غيرقابل ميعان وج ود
نداشته باشد ،اين برنامه تحقيقاتي كاربردي نخواهد داشت
مطالبي كه در ادامه بحث خواهد شد ،نمونه اي از پيشرفت در فناوري هاي سطحي انرژي زمين گرمايي است.

 -15-1تدوين برنامه توسعه کوتاه مدت در مقابل برنامه بلند مدت
توسعه تدريجي فناوري ميتواند در كوتاه مدت با ارزش باشد .نيروگاههاي زمينگرمايي ميتوانند در كاهش بار اضافه (پارازيتي)،
كاهش مصرف انرژي در پرههاي خنك كننده و ديگر پيشرفتهاي فناورانه مفيد باشد.
توسعه كالن فناوري سطحي ،در مقابل ،نيازمند تحقيقات قابل توجه ،تجربيات ميداني ،و آزمايشات فناوران ه م يباش د .توس عه
كالن فناوري مي تواند برابر و يا حتي با ارزش تر از توسعه تدريجي در طوالني مدت باشد ،اما توسعه تدريجي م ي توان د تنه ا
پس از چند سال تحقيق ،توسعه و تجربيات ميداني قابل اجرا باشد.
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 -15-2توسعه نيروگاههاي زمينگرمايي قابل حمل استاندارد
سيستمهاي تبديل انرژي قابل حمل ،از قبل توسط شركتهاي زمينگرمايي موجود مورد تحقي ق و بررس ي ق رار گرفت ه ان د.
بعضي از كارشناسان معتقدند كه اين استفاده از اين سيستمها موجب كاهش هزينهها خواهد شد .زماني كه يك نيروگاه تأسيس
ميشود ،سرمايه گذار مي تواند با استفاده از نيروگاههاي قابل حمل ،پيشرفت قابل توجهي داشته باشد .اين نيروگاهها به توس عه
دهندگان اين اجازه را ميدهد توان توليد برق را افزايش دهند.
واحدهاي قابل حمل مي توانند اندازه اي برابر با صدها كيلووات يا صدها مگاوات داشته باشند .نيروگاه ه اي ك وچكتر ممك ن
است اميد بخش تر باشند مثل ميدان هاي نفتي كه همزمان قابليت توليد نفت و برق را داشته باشند .اما نيروگاه ه اي بزرگت ر
نقش مهمي را به عنوان فناوريهاي نوين بازي خواهند كرد مانند سيستم هاي .EGS
 -15-3بازيابي مواد معدني
با ادامه تحقيقات وتوسعه بيشتر دانش ميتوان به جدايش مواد معدني از از سيال زمينگرمايي پرداخت ،كه تحت عنوان بازيابي
مواد معدني شناخته ميشوند .بعضي از سياالت زمينگرمايي حاوي غلظت قابل توجهي از مواد مع دني ح ل ش ده هس تند ،در
صورتي كه انواع ديگر فاقد مواد معدني محلول ميباشند .بازيابي مواد معدني مزاياي قابل توجهي دارد .مواد مع دني موج ود در
نيروگاههاي زمينگرمايي شامل :زينك ،سيليس ،ليتيوم ،بور ،سرب ،نقره ،آنتيموان و استرانسيوم ميباشند .بازيابي مواد معدني در
حال تبديل شدن به موضوع قابل توجهي در جامعه زمينگرمايي است .در بسياري از نيروگاههاي زمينگرم ايي ،گون هه اي ب ا
ارزشي از مواد معدني در غلظتهاي باال ممكن است قابل دسترس باشند اما استخراج گونههاي خ الص ممك ن اس ت دش وار،
هزينه بر و با ريسك باال باشد.
 -15-4سيال کاري نيروگاههاي سيکل رانکين
مطالعات در آزمايشگاه بين المللي انرژيهاي تجديد پذير ( )INL( ،)NRELو  ...نشان دهنده اين موضوع است كه اس تفاده از
سياالت كاري در نيروگاههاي سيكل دو مداره زمين گرمايي ،باعث افزايش راندمان كلي نيروگاه خواهد ش د .محقق ان در ح ال
بررسي انواع سيال كاري به منظور رسيدن به بهترين راندمان ميباشند .يكي از انواع سياالت كاري كه براي من ابع دم ا پ ايين
مناسب است ،آب آمونياک است .در سيكل كالينا آب آمونياک با تركيب  70درصد آمونياک و  30درص د آب ب ه عن وان س يال
كاري مورد استفاده قرار ميگيرد .در حين كار ،سيال كاري با استفاده از حرارت سيال زمينگرمايي به بخار تبديل ميشود .سيال
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كاري در يك بازه حرارتي مشخص به جوش ميآيد ،و دماي آن نزديك به دماي سيال زمينگرمايي است ،و در فرآين د انتق ال
حرارت مؤثر است.
توسعه دهندگان و اپراتورهاي نيروگاهي در خصوص پتانسيل مدل كالينا در بهبود بهره وري نيروگاههاي سيكل رانكين ديدگاه-
هاي متفاوتي را پيشنهاد داده اند .با اين حال متخصصين به قابليت عرضه در بازار و همچنين احتمال كارايي آن در آينده فك ر
ميكنند .يكي از چالش هاي پيش رو اين است كه سيكل كالينا هنوز از نظر تجاري در اياالت متحده مورد تأيي د ق رار نگرفت ه
است ،كه اين موضوع سرمايه گذاران را با مشكل مواجه ميكند .يكي از راه حلهاي موجود ايجاد پروژههاي مش ترک س رمايه
گذاري با صنعت است .اين نوع پروژههاي سرمايه گذاري مشترک براي تمام فناوريهاي زمينگرمايي در حال ظه ور ،مه م و
ضروري است.
 -15-5سيستمهاي خنک کننده ترکيبي
كارشناسان ،سيستمهاي خنك كننده تركيبي را به عنوان يكي از ضروريات بهبود منابع سطحي م يدانن د .در ش رايط بح ران
كمبود آب در جهان ،خنك كردن هوا به يكي از اولويتها تبديل خواهد شد ،اگرچه كارايي پايين سيستمهاي خنك كننده ه وا
در طول تابستان ،زماني كه نوسان تغييرات دمايي بين هوا و آب كاهش پيدا ميكند ،ثابت شده است .انرژي تولي دي بعض ي از
نيروگاهها در روزهاي گرم ،نيمي از انرژي توليد شده در روزهاي سرد ميباشد.
به منظور افزايش تقاضا براي افزايش راندمان و همين طور بهبود منابع آب ،شركت هاي  NRELو  INLب ه بررس ي راهه اي
بهبود اثر انتقال حرارت كندانسورهاي خنك كننده هوا پرداختند.

 -15-6پوشش دهي
خوردگي و ته نشست مواد معدني (كه به عنوان رسوب شناخته ميشوند) ،در نواحي كه سيال زمينگرمايي غلظت بااليي از مواد
معدني محلول و مواد جامد معلق را دارد ،ميتواند اتفاق افتد .هنگامي كه رسوبات تجمع پيدا كنند ،ميتوانند لولهه ا و مج اري
عبور س يال را مسدود كنند كه اين كار باعث كاهش انتقال حرارت خواهد شد .اين نوع رسوب گزاري با استفاده از مواد افزودني
شيميايي و يا به وسيله تميزكاري مرتب سطوح ،قابل كنترل ميباشد كه هزينه اين عمليات به ساير هزينههاي عملياتي اض افه
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ميشود .از گذشته تا به امروز از موا د گران قيمت همچون فوالد آلياژ ب اال و تيت انيوم ،ب ه عن وان روش س نتي ب راي ك اهش
خوردگي استفاده ميشود.
به منظور كاهش هزينه هاي تميزكاري مسير عبور سيال و نيز انتق ال ح رارت م ؤثر ،آزمايش گاه مل ي ب روک ه اون (،)BNL
پوششهاي خاصي حاوي سولفيد پولي فنيل تهيه كرده كه ضمن دوام باال ،نسبت به پوسته گذاري مواد ش يميايي ني ز مق اوم
ميباشد .اين نوع پوشش دهي مي تواند براي مبدلهاي حرارتي – ،دستگاههايي كه كار انتقال حرارت از طري ق ي ك دي واره
رسانا از سيالي به سيال ديگر انجام ميدهند -و همچنين نيروگاههاي دومداره ،سيستمهاي لول ه كش ي س يال زم ينگرم ايي،
مخازن تبخيرآني و ديگر اجزاي نيروگاهها ،مورد استفاده قرار بگيرد .پوششهايي كه براي فوالد كربني به كار ميرود ارزان تر از
آلياژها است ،ضمناً مقاومت آنها در برابر خوردگي مشابه آلياژها بوده و همچنين تميزكاري آنها نسبت به فوالدهاي ضد زنگ و
تيتانيومي آسانتر انجام ميشود.
 -15-7مفهوم فناوري هاي نوين
بعضي از فناوريهاي نو زمينگرمايي بحث شده در اين بخش ،در دهه  ،1980كشف شده اند .در اين زمان ،بودجه تعيين ش ده
براي برنامه فناوريهاي زمينگرمايي وزارت نيروي اياالت متحده ،به باالترين مقدار خود رسيده بود و شركتهاي بزرگ نفت و
گاز ،روي به اكتشاف منابع زمينگرمايي آوردند .بسياري از نوآوريهاي صنعت زمين گرمايي در دهه  ،80ب ا هزين هه اي ب اال
همراه بودند .با اين حال پس از سقوط قيمت انرژي در سال  ،1986چندين پروژه تكميل گرديده اما توسعه انرژي زمينگرمايي
در امريكا به صورت محدود پيگيري شد .بعضي از متخصصان صنعت بر اين باورند كه وعدههاي اوليه در خصوص فناوريهاي
انرژي زمينگرمايي كه در دهه  ،1980مطرح شده بودند ،در سال  1986متأثر از سقوط قيمت انرژي به بهره ب رداري رس يدند.
امروزه با روند سريع افزايش جهاني قيمت انرژي ،افزايش آلودگي هوا ،آبها و گازهاي گلخانه اي ،توسعه فناوريهاي سطحي
انرژي زمينگرمايي ،مجدداً مورد توجه قرار گرفته است.

 -16کاربرد مستقيم
منابع زمينگرمايي ،از طريق چشمههاي آبگرم ،قرنها است كه مورد استفاده قرار ميگيرند .اگرچه چشمههاي آبگرم هنوز مورد
استفاده هستند  ،اما كاربردهاي آن (با عنوان كابرد مستقيم) توسعه پيدا كرده است .از مهمترين مصارف و كاربرده اي مس تقيم
منابع سطحي زمينگرمايي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
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استخرهاي آبگرم ،استحمام ،مصارف آب درماني ،سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ،مصارف كشاورزي مثل گلخانهه ا و گ رم
كردن خاک ،استخرهاي پرورش ماهي (گرم كردن آب تاالبها و نهرها) ،مصارف صنعتي مثل استخراج مواد مع دني ،خش ك
كردن غذا و دانهها.
مناسب ترين درجه حرارت سيال زمينگرمايي براي كاربرد مستقيم  21تا  149درجه سانتي گراد ميباشد .منابع زمينگرمايي با
اين محدوده دمايي مشخص به طور گسترده در حدود  80كشور در اعماق كم وجود دارند .در اين محدوده دم ايي ه يچ گون ه
اتالف بهره وري صورت نميگيرد .اغلب پروژههاي كاربرد مستقيم ميتوانند دركمتر از يك سال به بهره ب رداري برس ند .اي ن
پروژهها ميتوانند در اندازههاي كوچك براي استفاده در منازل مسكوني مثل گلخانهها و استخرهاي پرورش ماهي ساخته شوند
و يا در مقياس هاي بزرگ تر براي گرمايش و سرمايش منطقه ،خشك كردن غذا و استخراج مواد معدني به كار برده ش وند .در
سيستمهاي زمينگرمايي مدرن ،چاهي در مخزن زمينگرمايي به منظور فراهم آوردن بخار آب گرم به صورت پيوسته و ب دون
توقف ،حفر ميشود .در اين روش آب از درون چاه به باال آورده ميشود و يك سيستم مكانيكي گرما را براي مص ارف در نظ ر
گرفته شده تحويل ميدهد.
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد ،جلوگيري از ورود اكسيژن به سيال زمينگرمايي است .همان طور كه سيال زم ين-
گرمايي فاقد اكسيژن است ،گازهاي محلول و مواد معدني مانند بور ،آرسنيك و سولفيد هيدروژن ،به جهت جلوگيري از خوردگي
و همچنين آسيب رساندن به حيوانات وگياهان ،بايد جدا شده و يا اينكه از ب ين برون د .از دي اكس يد ك ربن موج ود در اغل ب
سياالت زمينگرمايي ،ميتوان پس از استخراج در تهيه نوشيدنيهاي گازدار و همچن ين جه ت اف زايش رش د محص والت در
گلخانهها استفاده كرد.
 -17پمپهاي حرارتي زمينگرمايي
پمپهاي حرارتي زمينگرمايي شامل سيستمهاي حرارتي باز (كه از آبهاي زمين ي ب ا آب درياچ ه ه ا اس تفاده م يكنن د) و
سيستمهاي حرارتي بسته (يا به صورت عمودي و يا به صورت افقي) ميباشند .بر اس اس آم ار وزارت ني روي اي االت متح ده
( ،)DOEپمپهاي حرارتي زمينگرمايي حدود  25تا  50درصد ميزان برق كمتري نسبت به سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي
معمولي استفاده ميكنند .اين سيستمها در مقايسه با سيستمهاي سنتي ميتوانند حدود  45تا  70درصد كاهش مصرف انرژي را
داشته باشند .سيستمهاي پمپ حرارتي به دليل عدم نياز به مخزن زمينگرمايي ميتوانند در هر جايي از جه ان م ورد اس تفاده
قرار بگيرند.
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 -18فناوري هاي جديد  :مسير پيش رو
صرفنظر از پيشرفتهاي به دست آمده در زمينه فنآوريهاي زمينگرمايي ،انرژي زمينگرم ايي ب ه تنه ايي نم يتوان د هم ه
نيازهاي ما به انرژي را تأمين نمايد .در عوض پيشرفتهاي فناورانه انرژي زمينگرمايي ميتواند به اف زايش س هم كش ورها از
انرژيهاي تجديدپذير زمينگرمايي كمك كند .پيشرفتهاي فناوريهاي سطحي ميتواند باعث اف زايش تولي د ان رژي ب دون
تحت تأثير قرار دادن منبع زمينگرمايي ،شود.
فناوريهاي سطحي و زيرسطحي زمينگرمايي ،ميتوانند از طريق روشهاي مختلف توسعه پيدا كنن د .يك ي از اميدواركنن ده
ترين راهها ،از طريق استفاده از برنامه هاي دولتهاي پيشرو در اين زمينه است مانند برنامههاي وزارت نيروي اي االت متح ده
امريكا ( .)DOEمتاسفانه برنامه هاي ( .)DOEدر سال هاي اخير با مشكل تأمين بودجه مواجه شده اس ت ،مح دوديت من ابع
منجر به از دست دادن كاركنان در آزمايشگاه هاي ملي و دانشگاه ها شده است ،اما افزايش احتمالي بودج ه م ي توان د كم ك
شاياني به برنامه هاي بلند مدت ( )DOEدر حوزه انرژي زمين گرمايي داشته باشد.
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تعیین ارکان جهتساز بهمنظور شکلدهی به آیندهای مطلوب و مورد انتظار صورت میگیرد .شکلدهی آیندهی مطلوب ،هم
بهمعنی ایجاد یک تصویر از این آینده و هم بهمعنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است .بنابراین ،مأموریت این سطح
را میتوان ترسیم آینده مطلوب از طریق چشمانداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به این آینده از طریق راهبردها و
سیاستها تعریف کرد .همانطور که از نام این سطح پیداست ،پیادهسازی مؤلفههای آن در یک مورد عملیاتی ،به تعیین ارکان
جهتساز توسعه فناوری میانجامد .تعیین اهداف خرد ،اقدامات ،و سیاستهای اجرایی در قالب برنامه اقدامات و سیاستها و در
سطح بعدی صورت میگیرد.
پیش از بررسی مؤلفههای تدوین ارکان جهتساز ،الزم است تا ادبیات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد .این مرور ادبیات،
پشتوانه علمی الزم برای تهیه روششناسی پیشنهادی در بخش تدوین ارکان جهتساز را ارائه میکند .با توجه به هدف و
مأموریت مؤلفههایی که در ارکان جهتساز مورد بحث قرار میگیرند ،باید از حوزه ادبیاتی گستردهای برای طراحی گامهای این
مؤلفهها استفاده نمود .بهطور کلی ،از آنجا که تا کنون بسیاری از مفاهیم مربوط به مداخله هوشمندانه دولتها در سطح ملی و
در قالب اسناد ملی (که مخالف با جریان حاکم اقتصادی نئوکالسیک است) بهصورت گسترده و عمیق در ادبیات به بحث
گذاشته نشده است ،در تدوین روششناسی این حوزه مناسب است تا در ابتدا مفاهیم موجود در حوزههای نزدیک استفاده گردد.
در این راستا ،ادبیات مدیریت فناوری را میتوان مرتبطترین حوزه با نیازهای بخش ارکان جهتساز دانست که مهمترین جزء
آن تدوین راهبرد است .برای این منظور ،در بخش سوم از کتاب ،مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و زیرشاخههایی از آن که
قابلیت استفاده در طراحی مؤلفههای ارکان جهتساز را دارند مورد بررسی قرار میگیرند .این زیر شاخهها عبارتند از بررسی
راهبردهای بنگاهی فناوری ،راهبردهای ملی فناوری ،مدلهای ارزیابی توانمندی فناوری و مدلهای اکتساب فناوری .مرور
راهبردهای بنگاهی و ملی فناوری بهمنظور بدست آوردن بینش نسبت به ساختار و اجزا تشکیلدهنده راهبرد فناوری در سطح
ملی صورت میپذیرد .بررسی مدلهای ارزیابی فناوری نیز در راستای انتخاب اولویتهای فناورانه (که بخشی از راهبرد ملی
فناوری است) صورت میگیرد .در نهایت ،مدلهای اکتساب فناوری برای استفاده در تعیین سبک اکتساب فناوری (بهعنوان
بخشی دیگر از راهبرد ملی فناوری) مورد بررسی قرار میگیرند.
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 -1تبيين چشم انداز
 -1-1مقدمه
چشمانداز 1یک سازمان یا یک نهاد حقوقی بیانگر افق و جایگاه مطلوب ،آرمانی و رقابتی برای آن ساازمان یاا نهااد اسات.
برای سایر فعالیتها از جمله توسعه فناوریهای مختلف در سطح ملی و بینالمللی چشمانداز تدوین میگردد .چشمانداز همواره
امیدها و اهداف آرمانی سازمان را نشان میدهد و یادآوری میکند که جهت حرکت به کدام سو ادامه مییابد .به عباارت دیگار
چشمانداز آیندهای است واقعگرایانه ،محققالوقوع و جذاب برای سازمان؛ در واقع چشمانداز کلید رهبری حرکت به سوی اهداف
است .بر این اساس در خصوص موضوع سند ،چشمانداز شامل جایگاه مطلوب کشور در موضوع سند خواهد بود.
اهمیت چشمانداز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است ،با توجه موارد ذکر شده میتوان گفت که چشمانداز دو کارکرد اصالی
را برای هر سازمان و یا نهاد دارد :نخست از به بیراهه کشیده شدن فعالیتها جلوگیری کرده و دوم اینکه همواره امید را در فرد
یا سازمان برای نیل به اهداف تعیین شده تقویت مینماید.
انواع آینده که در چشمانداز به آن پرداخته میشود ،در سه دسته ،طبقهبندی میشود :آینده ممکن ،آیناده محتمال و آیناده
مطلوب.
آينده ممكن :شامل تمامی آیندههایی است که میتواند اتفاق بیفتد .مهم نیست که این آینده تا چاه حاد احتماال وقاوع
داشته باشد و یا حتی دستنیافتنی باشد.
آيندههاي محتمل :آنچه به احتمال بسیار زیاد در آینده به وقوع خواهد پیوست.
آيندههاي مطلوب :آنچه مطلوبترین و ارجحترین رویداد آینده به شمار میرود.
هدف از نگارش این گزارش ،تدوین بیانیه اولیه چشمانداز توسعه فناوری انرژی زمینگرمایی میباشد .بیانیه اولیه چشمانداز
باید مبتنی بر مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشم انداز سایر کشورها) و اسناد باالدستی (خصوصاً سند چشمانداز بیست سااله
توسعه کشور) تدوین گردد .با توجه به اینکه تدوین بیانیه اولیه چشمانداز نیازمند شاناخت اسااس و چهاارچوب نظاری تادوین
چشمانداز و مالحظات کلی تدوین چشمانداز میباشد در ابتدا به بررسی چاارچوب نظاری و مالحظاات کلای تادوین و تبیاین
1
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چشمانداز پرداخته میشود .پ س از آن با تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده و اسناد باالدستی ،به تدوین بیانیه اولیه چشماناداز
پرداخته میشود.

 -1-2چهارچوب نظري در خصوص تدوين و تبيين بيانيه چشمانداز
همان طور که اشاره شد یکی از گامهای اساسی در تدوین برنامه راهبردی ،تدوین چشمانداز است .در حقیقت ،پس از تدوین
مأموریت ،میبایست مقصد نهایی در یک افق زمانی مشخص با فرض انجام کامل مأموریت خود ،مشخص و تعیاین گاردد .باا
تهیه چنین تصویری از آینده ،فعالیتها و تصمیمگیریهای مدیران ارشد ،میانی و حتی کارکنان یک سازمان دارای یک هادف
واحد و آن رسیدن به چشمانداز تعیین شده میباشد.
در این بخش از گزارش به بررسی مبانی نظری در انتخاب یک چشمانداز مناسب و همچنین بررسای الزاماات آن پرداختاه
شده است .بر این اساس در این بخش ابتدا تعاریف و ویژگیهای چشمانداز از منابع علمی مختلف ارائه و سپس متدولوژیهای
تدوین چشمانداز معرفی شده است.

 -1-2-1تعريف چشمانداز

واژه چشم انداز در زبان فارسی به معنی تصوری است که از آینده در نظر انسان مجسم میشود .در مطالعات انجاام گرفتاه،
تعاریف مختلفی از چشمانداز وجود دارد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل ارائه میشود:
 )1آینده واقعگرایانه ،قابل تحقق و جذاب برای سازمان
 )2بیان صریح سرنوشتی که باید به سوی آن حرکت کرد
 )3هنر دیدن نادیدنیها
 )4چشمانداز یک عامل کلیدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شناختهها به ناشناختهها است که رهبران
اثربخش را قادر میسازد ،با در کنار هم قرار دادن حقایق ،آرزوها ،ایدهآلها ،فرصتها و تهدیدها ،آیندهای
جذاب برای خود خلق کنند.
 )5چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی جامعه در یک افق زمانی معین بلندمدت که
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متناسب با مبانی ارزشی و آرمانهای نظام و مردم تعیین میگردد.
 )6چشمانداز به عنوان تصویر آیندهای که در جستجوی خلق آن هستیم معرفی شده ،که هر چه این تصویر از
نظر جزئیات غنیتر باشد ،جالبتوجهتر خواهد بود.
 )7چشمانداز عالوه بر این که برانگیزاننده ،هدایتگر و جهتدهنده اداره جامعه و همچنین الهامبخش،
وحدتآفرین و قابل فهم برای همه اقشار میباشد ،باید از ویژگیهای آیندهنگری ،واقعگارایی ،ارزشگرایی و
جاامعنگری برخوردار بوده و نسبت به وضع موجود ،چالش اسااسی داشته باشد تا بتوان عزم ملی را جهت
تحقق آن فراهم آورد.
 )8چشمانداز هر مجموعه اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر حرکت آن
مجموعه را همواره هدفمند و جهتدار نماید .آگاهی کامل مدیران مجموعه به چشمانداز ،میتواند آنها را در
تصمیمات کلیدی یاری دهد .البته چشمانداز میتواند در طی زمان تکمیل گردد.
 )9چشمانداز آمیزهای از ارزش و داوریهای مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
میباشد .طبق این دیدگاه ،هر ایدئولوژی ،ترسیمکننده یک چشمانداز است ،لذا در مقام برنامهریزی و
تصمیمگیری باید ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشمانداز واحدی شکل بگیرد.
 )10چشمانداز ،ارائهدهنده یک تصویر مطلوب ،آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت،
فرآروی سازمان و ذینفعانش قرار دارد و واجد ویژگیهای جامعنگری ،آیندهنگاری ،ارزشگرایی و واقعگرایی
میباشد.
 )11چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در افق
زمانی معین بلندمدت ،که متناسب با مبانی ارزشی ذینفعان تعیین میگردد.
مبتنی بر تعاریف مختلف ارائه شده ،ویژگیهای زیادی را برای یک چشمانداز مطلوب میتوان مدنظر قرار داد که در ادامه و
مبتنی بر یافتههای کتابخانهای به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
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 -1-2-2ويژگیهاي يک چشمانداز مطلوب

در تعاریف اشاره شده ویژگیهای مختلفی برای چشمانداز مطلوب بیان شده است که در ایان بخاش برخای از مهامتارین
ویژگی چشمانداز مطلوب بیان شده است .ویژگیهایی که چشمانداز مطلوب باید دارای آنها باشد عبارتند از:
 )1قابل دستیابی در زمان مورد نظر و کمیتپذیر
 )2برآیند آثار ناشی از مزیتها (مؤلفههای قوت و فرصت) از یک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهدید)
بوده و با توجه به استراتژیهای تعیینشده تبیین گردد.
 )3جامع ،تحولگرا ،آیندهنگر و پویا
 )4دارای افق زمانی معین
 )5بلندپروازانه و در عین حال منحصر به فرد
 )6برانگیزاننده مشارکت همگانی و مشوق حرکت
 )7پیونددهنده حال و آینده به همدیگر (یعنی در عین آنکه باید واقعگرایانه باشد ،مطابق با آرمانها نیز باشد)
 )8اطمینانبخش و توجهبرانگیز برای توجه ذینفعان
 )9دارای حس مالکیت و تعلق و تقویتکننده این حس در ذینفعان
 )10تعیینکننده مسیر حرکت و به وجود آورنده هدفی منسجم (در این خصوص چشمانداز باید تصویری ممکن از
اهداف مطلوب را دارا باشد)
 )11تداومبخش به برنامهریزی و اجرا آنها
 )12نشاندهنده فرصتهای موجود و راه بهرهجویی از این فرصتها
این در حالی است که در سیستمها و سازمانهایی با مقیاسهای کوچکتر ویژگیهای زیر را نیز باید برای چشمانداز متصور
شد:
 ایجادکننده رضایت شغلی ،تعهد ،عالقه و غرور در کارکنان و انرژیدهنده به آنها و در حوزه سازمانی
اثرگذار و معنی بخش به جوانب مختلف زندگی
 مشوق یادگیری
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 مشخصکننده مخاطب
 مشخصکننده استاندارد برتر
 کوتاه و دقیق
 مرتبط با تمام ذینفعان مرتبط

 -1-2-3ضرورت تدوين چشمانداز

از دیگر مواردی که باید در تدوین بیانیه اولیه چشمانداز در نظر گرفته شود ،درک و بیان ضرورت و اهمیت تدوین چشمانداز
میباشد .همان طور که اشاره شد ضرورت اصلی تدوین چشمانداز تعیین افق ،جایگاه و موقعیت مطلوب است که با تعیین آن از
منحرف شدن از مسیر اصل ی جلوگیری شده و امید فعالیت در فرد یا سازمان مدنظر تقویت میشود .اهمیت تدوین چشمانداز تاا
حدی است که مقام معظم رهبری فرمودهاند:
"تا چشمانداز را براى خود تعریف نکنیم ،هیچ کار درستى صورت نخواهد گرفت – همهاش روزمرگی است – بعد از آن که
تعریف کردیم ،اگر برنامهریزی نکنیم ،کارِ بیبرنامه به سامان نخواهد رسید .بعد از آن که برنامهریزى کردیم ،اگر همت نکنایم،
حرکت نکنیم ،ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم ،به مقصد نخواهیم رسید؛ اینها الزم است".
به طور کلی چشمانداز در پاسخ به مجموعه سؤاالتی مشابه سؤاالت زیر تعریف میشود:
 )1آیا اختالل و سردرگمی نسبت به اهداف وجود دارد؟
 )2آیا افراد از کافی بودن چالش در کار خود شکایت دارند؟
 )3آیا در حال از دست دادن بازار ،شهرت یا اعتبار هستیم؟
 )4آیا رقبای جدیدی در حال ظهور هستند که قرار است خدمات بهتری ارائه دهند؟
 )5آیا به نظر میرسد حرکت جامعه با روندهای تغییر محیطی هماهنگ نیست؟
 )6آیا احساس غرور و افتخار در جامعه ما کاهش یافته است؟
 )7آیا کسانی هستند که صرفاً برای پول کار میکنند و هیچ تعهدی نسبت به جامعه نداشته باشند؟
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 )8آیا اجتناب از ریسک در جامعه بیش از حد الزم است؟ (افراد تمایل به مسئولیتپذیری ندارند ،در چارچوب قوانین
و مقررات ،محدود ماندهاند و در مقابل تغییر مقاومت میکنند؟)
 )9آیا فقدان احساس مشترک نسبت به پیشرفت یا حرکت به سمت جلو مشاهده میشود؟
چنانچه پاسخ هر یک از سؤاالت فوق در یک سیستم توسط کارشناسان مستقل مثبات قلماداد شاود ،اصاالح سااختارهای
راهبردی و در رأس آن تعریف چشماندازی جدید اجتنابناپذیر خواهد بود .در این ارتباط نمودار ارائه شاده در شاکل ( )1-1باه
بررسی عالئم نیاز به چشم انداز پرداخته است .الزم به یادآوری است که بروز این عالئم احتماالً دارای یکی از معانی زیر خواهد
بود:
 )1بخش و یا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی منتقل نشده است.
 )2بخش و یا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی درک نشده است.
 )3بخش و یا کل چشمانداز فعلی برای افراد ترغیبکننده و الهامبخش نیست.
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شكل ( -)1-1بررسی نشانههاي نياز به تدوين چشمانداز جديد و يا اصالح آن

لذا باید جهت دهی جدید و نوینی تعریف و تنظیم گردد و از این رو برخورداری از یک چشمانداز مؤثر ،جامع و کارآماد حاائز
اهمیت خواهد شد.

 -1-2-4انواع چشماندازها

هر بیانیه چشمانداز از لحاظ محتوایی ،باید سه عنصر زیر را به صورت روشن دارا باشد:
 )4صحنه و یا مرزهای رقابتی
 )5مزیت رقابتی
 )6قابلیت رقابتی یا شایستگیهای محوری.
برخی از مزایا و ابعاد قدرت چشمانداز در نمودار شکل ( )1-2ارائه شده است.
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شكل ( -)2-1بررسی ابعاد قدرت و مزاياي چشمانداز

اکثر چشماندازها به بیان جملهای کیفی و کمی پرداختهاند .با این وجود ،میتوان چشمانداز را به چهار نوع دستهبندی نمود:
 چشمانداز كمی
چشماندازی است که در آن شاخصهای کمی برای آینده مطلوب بیان شده و سپس هر یک از این شاخصها عدد
گذاری میشوند .چشماندازهای کمی میتوانند از نوع عددی (به عنوان مثال ،میزان تولید در افق زمانی چشمانداز)
و یا از نوع درصدی (درصد سهم تولید در کشور یا منطقه در افق زمانی چشمانداز) باشند.

 چشمانداز كيفی
بر خالف چشمانداز کمی ،در این چشمانداز به بیان جمالتی کیفی و عاری از اعداد و ارقام پرداخته میشاود .ایان
نوع چشمانداز ،شاخصهای کیفی را برای نشان دادن آینده مطلوب سازمان به کار میبرند.
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 چشمانداز رتبهاي
در چشمانداز رتبهای ،جایگاه کشور یا سازمان بین دیگران به عنوان مالک بیان آینده مطلوب در نظر گرفته شاده
است .به عنوان مثال ،ممکن است سازمانی در بیانیه چشمانداز خود اعالم نماید که قصد دارد در بین سازمانهاای
حاضر در صنعت ،جایگاه سوم را دارا باشد.
 چشمانداز مقايسهاي
در چشمانداز مقایسهای ،جایگاه آینده در مقایسه با رقبای اصلی ترسیم میشود و مالک پیشرفت و توسعه برتاری
نسبت به یک رقیب خاص اعالم شده است.
البته باید توجه داشت که چشماندازهای رتبهای و مقایسهای تا حدی زیرمجموعه چشماندازهای کمّی و کیفای هساتند و از
این روی چشمانداز در دو دسته کلی کیفی و کمی قابل طبقهبندی خواهند بود.
پس از شناسایی مبانی پایه ،ضرورتهای خلق چشمانداز و معرفی انواع آن نوبت به شناخت روشهاای تبیاین چشاماناداز
میرسد ،از این رو در ادامه به بررسی روشهای مختلف تبیین چشمانداز پرداخته شده است.

 -1-2-5روشهاي تبيين بيانيه چشمانداز

فرآیند تدوین چشمانداز دارای پیچیدگی و سختی وصفناپذیری است ،از این رو روشهای بسیار متنوعی توساط محققاان
مختلف برای تدوین بیانیه چشم انداز پیشنهاد شده است .به دلیل پیچیدگی موجود در این فرآیند ،میتوان گفت که هیچ کدام از
روش های موجود کامل نیست و به همین دلیل در اکثر موارد برای تدوین بیانیه چشمانداز بایاد از ترکیاب چناد روش اساتفاده
نمود .از این رو در ادامه برخی از مهمترین روشهای تدوین و خلق چشمانداز در ادامه ارائه شده است.

-1-2-5-1

روش پنج چرا

کالینز و پوراس در سال  1996طی مقالهای در مجله "بررسیهای بازرگانی هاروارد" توصیه کردند که با این پرسش کار را
آغاز کنید که "چرا این کاالها و خدماتی را که ما تولید میکنیم مهم هستند؟" این سؤال را  5بار تکرار کنید تا به هدف بنیادین
خود پی ببرید.
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روش استوارت

توماس استوارت قالبی را طراحی کرده که تدوین چشمانداز را برای هر جامعهای تسهیل مینماید:



جایگاه جامعه (رهبر ،پیشرو ،جهانی)...،



کاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باکیفیت)...،



مشتریان و ذینفعان (بازار جهانی ،خلق ارزشی به ذینفعان)...،



صنعت

-1-2-5-3

روش برت نینوس

برت نی نوس روش نسبتاً پیچیده ولی جامعتری را برای تدوین چشمانداز معرفی کرده است که این روش شامل مراحل زیر
میباشد:



وضعیت فعلی جامعه ،کسب و کار و نحوه فعالیت



تعیین مرزهای چشمانداز (شناسایی ذینفعان و نیازهای آنان)



تعیین جایگاه جامعه در محیط آتی



ارزیابی و انتخاب چشمانداز نهایی

-1-2-5-4

روش كيگلی

به زعم کیگلی ،چشمانداز رهبر ،بر درک گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهی برای آینده ارائه میکند و باه
افراد راهکارهایی در جهت عمل و عکسالعمل برای تحقق آینده مطلوب عرضه میدارد .باید توجه داشت که پس از تبیین هار
یک از ارکان چشمانداز ،کیگلی در فرآیندی با نام فرآیند برنامهریزی رایزنی رهبری ،نحوه تدوین چشمانداز را در گامهاای زیار
خالصه میکند:
 )1انتخاب افراد شرکتکننده در تدوین چشمانداز
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 )2تدارک جلسه آشنایی مختصری برای تمام افراد گروه مرکزی
 )3تهیه و ارسال پرسشنامه برای هر یک از اعضای گروه مرکزی توسط مدیر مؤسسه
 )4مصاحبه با افرادی که این شیوه را ترجیح میدهند.
 )5جمعآوری پاسخها و دستهبندی پاسخهای مشابه
 )6خالصه کردن نتایج
 )7آمادهسازی و ارسال کتاب دادهها برای اعضای گروه مرکزی

-1-2-5-5

روش التام

در این شیوه هشت گام معرفی شده که به شرح زیر میباشند:
 )1گام اول :جمعآوری درون داد
برای اینکه چشمانداز اثربخش باشد باید نمایانگر ایدهآل باشد .باید از افراد درخواست کرد که به پرسشهاای
زیر پاسخ دهند:
 فرهنگ تمام عیار سازمانی چه میتواند باشد؟
 سازمان در حالت آرمانی برای رشد و پیشرفت اعضای خود چه میتواند بکند؟
 سازمان آرمانی چه کاال یا خدماتی به مشتری و جامعه میتواند عرضه کند؟
 عالوه بر اینها ،سازمان آرمانی چگونه میتواند باشد یا چه میتواند بکند؟
 )2گام دوم :طوفان ذهنی
 )3گام سوم :حذف اضافات
 )4گام چهارم :تدوین سند اولیه
 )5گام پنجم :تصحیح بیانیه
 )6گام ششم :آزمون معیارها
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آیا چشمانداز حاضر بیانتها ،الهامبخش و در برگیرنده معیارهای تصمیمگیاری بارای کارکناان در مواجاه باا
موقعیتهای دشوار هست؟ اگر چشمانداز این آزمون را پشت سر بگذارد ،مایتاوان آن را بارای تصاویب باه
سازمان تقدیم داشت.
 )7گام هفتم :کسب تأیید یا تصحیح سازمان
 )8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
این در حالی است که چشمانداز به هر روشی که انتخاب و خلق گردد باید مبتنی بر گامهای خلق آن و مطاابق باا رویکارد
ارائه شده در شکل ( )1-3پردازش و ارائه شود .در شکل ( ،)1-3گامهای پردازش چشمانداز به طور خالصه ذکار شاده اسات،
[.]28

شكل ( -)3-1گامهاي پردازش يک چشمانداز مطلوب

 -1-2-6الگوسازي در جهت تحقق چشمانداز

پس از خلق و تبیین چشمانداز باید استراتژیهای الزم جهت تحقق اهداف بلندمدت چشمانداز معرفی و تبیین گاردد .بایاد
توجه داشت تغییر و تحوالت ارزشی از طریق اطالعرسانی مناسب صورت میگیرد .لذا در اطالعرسانی و آگااهساازی ،بایاد باه
فراهم کردن امکانات و گردآوری و هماهنگسازی توانمندیهای الزم جهت تحقق چشمانداز توجه شود .در ضمن باید در نظر
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داشت که تصمیمسازی و تصمیمگیری در راستای تحقق چشمانداز اجتنابناپذیر است .الگوی پیشنهادی برای تحقق این مهام
به طور اجمالی در نمودار ارائه شده در شکل ( )1-4مشاهده میشود.

شكل ( -)4-1الگوسازي جهت تحقق چشمانداز

الزم به ذکر است در این خصوص مدل دیگری نیز توسط هرسی و بالنچارد ارائه شده اسات کاه طباق آن عناصار اصالی
مدلسازی چشمانداز عبارتند از :رسالت ،مقصد ،ذینفعان ،راهبرد ،فرهنگ ،اهداف ،فرآیندها ،روحیه تیمی ،نقشها ،کارها و روابط
میان آنها ،مهارتهای مدیریتی و رهبری ،تنظیم و هماهنگی .جزییات مربوط به الگوی پیشنهادی ایشان نیز در نماودار ارائاه
شده در شکل ( )1-5آمده است.]27[ ،
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شكل ( -)5-1الگوسازي پيشنهادي هرسی و بالنچارد براي پيادهسازي چشمانداز

 -1-3فرآيند (روش منتخب) تدوين چشمانداز
با توجه مطالب ذکر شده در رابطه با تعریف ،ویژگیها و روشهای چشمانداز و جمعبندی این مطالب میتاوان باه انتخااب
یک روش مناسب برای تدوین چشم انداز پرداخت .همان طور که اشاره شد موارد مختلفی در بسط و تادوین چشاماناداز دارای
اهمیت میباشند ،که به منظور در نظر گرفتن این موارد در بیانیه چشمانداز باید به یک سری سؤاالت کلیادی و اساسای توجاه
شود .این سؤاالت عبارتند از:
 )1رسالت اصلی چیست؟ ما امروز چه هستیم؟ آرزو داریم چه بشویم؟ توانمندی اصلی ما چیست؟
 )2چگونه آرزوی اصلی بیان شده در بیانیه چشمانداز را محقق خواهد شد؟ راهبرد رشد داخلی سیستم در هر یک از
زیربخشهای اصلی آن چیست؟ بخش یا کسب و کاری که از بقیه مهمتر و سودآفرینتر است کدام است؟
 )3اگر زیر بخشهای اصلی پتانسیل الزم برای رشد را نداشته باشند ،راهبرد رشد خارجی برای تحقق آرزوی
چشمانداز تبیین شده کدام است؟
در واقع میتوان اشاره کرد که روش (متدولوژی) منتخب تدوین هر چشمانداز پاسخ به سؤاالت فوقالاذکر باوده و پیشانهاد
میشود برای تدوین چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شکل ( )1-6عمل شود.
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شكل ( -)6-1روششناسی خلق چشمانداز

از این رو بر اساس روش منتخب گامهای خلق یک چشمانداز به شرح زیر میباشد:
در مرحله اول به بررسی مطالعات تطبیقی ،اسناد باالدستی ،توقعات ذینفعان ،فرهنگ سازمان ،بیانیه مأموریت ،تحوالت آینده
و  ...پرداخته شده و با استفاده از این بررسیها یک دید کلی نسبت به فضای سازمان و صانعت یاا سیساتم مادنظر باه دسات
میآید.
در مرحله دوم با توجه به اطالعات و دید به دست آمده از مرحله قبل ،به تدوین بیانیه ابتدایی از چشمانداز پرداخته میشود.
باید توجه کرد که چشمانداز تدوین شده باید به سؤاالت اساسی فوقالذکر (از جمله رسالت اصلی مؤسسه چیست؟ ما امروز چاه
هستیم؟ آرزو داریم چه بشویم؟ توانمندی اصلی ما چیست؟ چگونه آرزوی اصلی بیان شده در بیانیه رساالت را محقاق خاواهیم
کرد؟ راهبرد رشد داخلی ما در هر یک از زیر بخشهای اصلی چیست؟ بخش یا کسب و کاری که از بقیه مهمتر و سودآفرینتر
است کدام است؟ و )...پاسخ دهد.
در مرحله سوم و پس از تدوین بیانیه اولیه چشمانداز ،باید بررسی شود که ویژگیهای اساسی ذکر شده در بیانیه اولیه تدوین
شده در نظر گرفته شده و لحاظ شدهاند یا نه و در صورت در نظر گرفته نشدن ویژگیهای اساسی ،این ویژگیها باید به بیانیاه
تدوین شده افزوده شود.
در مرحله چهارم که در شکل ( )6 -1از آن تحت عنوان پانل ذینفعان یاد شده است ،چشمانداز اولیه را با ذینفعاان در میاان
گذاشته می شود .در این مرحله پس از دریافت و بررسی نظرات ذینفعان در صورت لزوم تغییراتی در بیانیه اولیه چشاماناداز داده
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میشود .با استفاده از تکنیکهایی مانند طوفان ذهنی بیانیه چشمانداز که مورد قبول تمام مقامات اصلی سازمان باشد نهاایی و
تدوین میشود.
الزم به یادآوری است که چشم انداز تدوین شده باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا کارایی آن اثبات شاود .بارای اثباات کاارایی
چشمانداز ،بیانیه نهایی چشمانداز تدوین شده از لحاظ دارا بودن صفات و ویژگیهای ضاروری چشاماناداز بررسای و سانجیده
میشود و در صورتی که صفات و ویژگیهای ذکر شده را دارا باشد چشمانداز از کارایی خوبی برخوردار خواهد بود.
بر اساس کلیت اجمالی بیان شده از روش منتخب تدوین چشمانداز در ادامه مطابق با گامهای بیان شده به بررسی مطالعات
تطبیقی و اسناد باالدستی حوزه فناوریهای مرتبط با انرژی زمینگرمایی پرداخته میشود.

 -1-3-1نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی

همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین مراحل در تدوین سند راهبردی تبیین چشماناداز اسات ،کاه باه منظاور تادوین
چشمانداز به بررسی اسناد مختلف پرداخته میشود .یکی از منابع اصلی برای تدوین بیانیه اولیه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط
با حوزه مدنظر میباشند .با توجه به متنوع بودن ارگانهای قانونگذار اسناد باالدستی متعددی در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی شدهاند که لیست این اسناد در  Error! Reference source not found.ارائه شده است .تمرکز کاوش بار اساناد
مصوب دهه  ،1380به این سو بوده است تا بتوان روزآمدترین اسنادی که به هرگونه با بحث انرژیهای تجدیدپذیر و باهویاژه
انرژی زمینگرمایی ارتباط دارند را یافت.
در یک نگاه کلی می توان این اسناد را به دو دسته بخش کرد :یک دسته اسنادی که بحث تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
را بهطور مستقیم مورد خطاب قرار میدهند و دسته دوم ،اسنادی که بحث انرژیهای تجدیدپذیر در عنوان آنها جایی ندارد،
اگرچه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به نوعی با آنها در ارتباط است .در اکثر اسناد بررسیشده سیاستهای کلی کشور در
حوزه انرژیهای نو مشخص شده و بهطورخاص به سیاستهای انرژی مرتبط با زمینگرمایی اشاره نشده است .با مطالعه قوانین
و سیاستهای مرتبط با انرژیهای نو ،میتوان ویژگیهای قابل تصور برای چشمانداز انرژی زمینگرمایی را برداشت کرد.
ویژگی و مواردی که با توجه به اسناد باالدستی حوزه انرژی باید در بیانیه چشمانداز در نظر گرفته شوند ،در جدول ( )1-1ارائه
شدهاند.
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جدول ( -)1-1عناوين سياستها و برنامههاي مصوب بررسیشده.
عنوان سند باالدستی

ماده /بند مربوطه

سیاستهای کالن کشور در بخش سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
انرژی مصوب در مجمع تشخیص
مصلحت نظام
مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه برق -ماده 133
جمهوری اسالمی ایران

انرژیهای پاک -ماده 139

کشاورزی -ماده 148

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم
انداز اوليه
ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی و
تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی
تالش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل
بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمینگرمایی در کشور
پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و
ظرفیتهای تولید برق مشترکین از عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا
دوازده هزار ( )12000مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی
حمایت از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای
خصوصی و تعاونی
انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژیهای نو و
انرژیهای پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی
افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار ( )25000مگاوات با حداقل ده هزار
( )10000مگاوات سهم بخش خصوصی و تعاونی
صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانهای
متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد زیرساختهای تولید
تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش
سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور
جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی

تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینههای موارد دارای اولویت از قبیل:
محیط زیست -ماده  192و 193
جنگل ،آب ،خاک ،انرژی ،تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط
حساس
مجموعه برنامه پنجساله چهارم توسعه سند چشمانداز در افق  1404و آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی
افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوعسازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهای
سیاستهای کلی برنامه چهارم
جمهوری اسالمی ایران
تجدیدپذیر و نوین
گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پر بازده برق و
تولید همزمان برق و حرارت
حفظ ،احیاء و بهرهبرداری بهینه از سرمایهها ،منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ
محیط زیست در طرح های توسعه
کسب فنآوری بویژه فنآوریهای نو شامل :ریز فنآوری و فنآوریهای زیستی,
اطالعات و ارتباطات ,زیست محیطی ,هوا فضا و هستهای
موظف بودن دولت به تأمین منابع الزم برای اجرای بخش انرژیهای نو
ماده (-7م)
ماده  25و آییننامه اجرایی شرایط و واگذاری حداقل ده درصد ( )10%از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق به
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عنوان سند باالدستی
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ماده /بند مربوطه
تضمین برق موضوع بند "ب" ماده
( )25قانون برنامه چهارم توسعه

ماده  30بند ب7 -
آییننامه اجرایی ماده 66

اسناد ملی توسعهبخشی ماده  155سند ملی توسعه بخش "برق و
قانون برنامه چهارم توسعه
انرژیهای نو" -موضوع بند (الف)
ماده 155

سند ملی توسعه بخش "نفت و گاز"-
موضوع بند (ه) ماده 155

سند ملی توسعه ویژه فرابخشی
"مدیریت انرژی" -موضوع بند (ج)
ماده 155

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم
انداز اوليه
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی
ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر و
بازیافت حرارت با پرداخت حمایتهای مالی بابت عدم انتشار آالیندهها و حفاظت از
محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست
جلوگیری از ایجاد اختالل در خدمت رسانی شبکه برق در اثر بروز حوادث
مصرف بهینه حاملهای انرژی از طریق ترمیم ساختمانها و استفاده از وسایل و
تجهیزات کم مصرف ،انرژیهای نو ،اصالح روشهای حمل و نقل با هدف کاهش
مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی
استفاده از تکنولوژیهای پاک و سازگار با محیط زیست برای کنترل و بهینهسازی
مصرف
جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایری به جای هیزم
احداث نیروگاههای برق تجدیدپذیر از جمله نیروگاه زمینگرمایی برای استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر
استفاده اقتصادی از انرژیهای پاک
ایجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهای و تجدید ساختار در صنعت برق کشور
افزایش سهم اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی کشور
ایجاد زمینههای تحقیقاتی در انرژیهای تجدیدپذیر به منظور دستیابی به دانش فنی
فراهم آوردن زمینه گسترش احداث نیروگاه با منابع انرژی تجدیدشونده توسط بخش
غیردولتی
درنظرگرفتن متوسط نرخ رشد ساالنه  45/4درصدی برای برق حاصل از انرژیهای
تجدیدپذیر
حذف تدریجی یارانه فرآوردههای نفتی و برقراری عوارض زیست محیطی (مالیات بر
کربن) بر مصرف آن.
تأمین بهینه انرژی مناطق مختلف کشور با توجه به جایگزینی اقتصادی حاملهای
انرژی ،پتانسیلهای محلی ،ظرفیتهای موجود و سیستمهای عرضه انرژی.
تحصیل ارزش افزوده باالتر از حامل های انرژی در کشور
توسعه و بهرهبرداری از پتانسیلهای موجود انرژیهای تجدیدپذیر در کشور
دستیابی به فناوریهای نوین و کارای انرژی
حمایت از بازار انرژی و افزایش سهم بخش غیردولتی (شامل خصوصی و تعاونی)
افزایش امنیت عرضه انرژی و بهبود کیفیت حاملهای انرژی عرضهشده
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در سبد انرژی کشور و کاهش
آلودگیهای زیست محیطی
ایجاد تمرکز در سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی کشور
اصالح نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی
توسعه هرچه بیشتر بهرهبرداری اقتصادی از منابع تجدیدشونده انرژی
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ماده /بند مربوطه

عنوان سند باالدستی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ماده 25
دولت
ماده  62و دستورالعمل اجرایی آن

برنامه راهبردی وزارت نیرو در افق وزارت نیرو
1404

بخش برق و انرژی

بخش آموزش ،پژوهش و فنآوری
بخش پشتیبانی صنعت آب و برق

نقشه جامع علمی کشور

فصل سوم

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم
انداز اوليه
ایجاد انگیزه اقتصادی برای ارتقای فناوری و ایجاد ظرفیتهای الزم برای جایگزینی
سوختهای پاک (مانند گاز طبیعی) و منابع تجدیدشونده انرژی
تأمین برق روستاهای دور از شبکه با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
معرفی و ترویج احداث نیروگاههای تجدیدشونده با اجرای پروژههای نمونه صنعتی
توسط دولت به منظور اطمینانبخشی به بخش غیردولتی (شامل خصوصی و تعاونی)
اطالعرسانی ،آگاهسازی و ایجاد فرهنگ عمومی جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر
انرژی
پرداخت مبلغی تشویقی از طرف سازمان محیط زیست بابت عدم انتشار االیندهها و
حفاظت از محیط زیست در بودجه های سنواتی
تضمین خرید برق تولیدی تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و دولتی
جلب مشارکت و حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تولید برق از منابع
انرژیهای نو
ارتقاء سطح کارآمدی صنعت برق کشور با تأکید بر ارتقای توانمندی در تولید برق از
انرژیهای نو و تجدیدپذیر
ارتقاء سطح دانش ,پژوهش و فنآوری در صنعت آب و برق با تآکید بر شناسایی
فنآوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فنآوریهای دارای مزیت نسبی
شناسایی ،انتقال و بومیسازی فنآوریهای نوین و سازگار با محیط زیست
تخصیص درصد معین و فزایندهای از اعتبارات تحقیقاتی به بومیسازی
فنآوریهای مرتبط با انرژیهای نو و تجدیدپذیر
تعریف و اجرای پروژههای نمونه در زمینه انرژیهای نو و تجدیدپذیر و تجاریسازی
آنها
بسترسازی ،حمایت و جلب مشارکت بخش غیردولتی برای توسعه انرژیهای نو و
تجدیدپذیر
جلب مشارکت مردم برای حمایت از تولید برق از انرژیهای نو و تجدیدپذیر
تنظیم قوانین مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژیهای نو و
تجدیدپذیر
اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر
تنوعبخشی به منابع اولیه انرژی و فنآوریهای تولید برق برای تقویت قدرت
بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری خدمات
ایفای نقش مؤثر در نقشه راه فنآوریهای جدید و انتقال و بومیسازی آنها
استفاده از ظرفیتهای قانونی به منظور مشارکت با بخش خصوصی در فنآوریهای
نوین و سرمایهگذاریهای پر خطر مورد نیاز صنعت آب و برق
حمایت از انتقال و بومیسازی فنآوریهای نو مورد نیاز و بهکارگیری فنآوریهای
دارای مزیت نسبی باال
اولویتها در حوزه علوم پایه و کاربردی:
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ماده /بند مربوطه
اولویت الف -اولویتهای علم و
فنآوری

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

فصل دوم :سیاستها و خط مشیهای
اساسی -ماده 4
فصل سوم :ساختار و تشکیالت -ماده
 8 ،6 ،5و 9

فصل نهم :تولیدکنندگان و توزیع
کنندگان انرژی -ماده  ،48 ،45 ،44و
52

فصل دهم :انرژیهای تجدیدپذیر و
هستهای -ماده  61و 62

سند راهبرد انرژیهای نو کشور

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم
انداز اوليه
 انرژیهای نو و تجدیدپذیر
 بازیافت و تبدیل انرژی
لحاظ کردن بودجه برای راهکارهای تشویقی جهت ارتقای نظام تحقیق و توسعه
فناوریهای جدید
مسئولیت انحصاری شورای عالی انرژی در سیاستگذاری بخش انرژی کشور از
جمله انرژیهای نو
موظف بودن وزارت نیرو به شناسایی کلیه فنآوریهای موردنیاز برای عرضه و
مصرف انرژی در بیست سال آینده و فراهم کردن امکان طراحی و بهبود آنها برای
بهکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی
تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل توسط وزارت نیرو برای ارتقاء
بهرهوری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر
موظف بودن وزارت نفت نسبت به اصالح اساسنامه و وظایف شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت با توجه به توسعه بهکارگیری ظرفیتهای محلی انرژی و انرژیهای
تجدیدپذیر
تضمین خرید برق تجدیدپذیر توسط وزارت نیرو در قراردادهای حداقل  5ساله
بهرهمند ساختن تولیدکنندگان همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف از
امکانات و تسهیالت عمومی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت
موظف بودن وزارت نیرو نسبت به حمایت از تشکیل شرکتهای غیردولتی توزیع و
فروش حرارت
مکلف بودن وزارت نفت در همکاری با وزارت نیرو برای حمایت مؤثر از تحقیقات،
سرمایهگذاری ،ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از
طریق بخش غیردولتی
موظف بودن وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع
مربوطه ،برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید
همزمان برق ،حرارت و برودت
موظف بودن وزارت نیرو نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی برق
تجدیدپذیر از تولیدکنندگان غیردولتی
موظف بودن وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به اعالم حمایت عمومی از ترویج
کاردبرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی و اختصاص مبلغی از محل بودجههای
مصوب ساالنه خود به این امر
لزوم مطالعه جدی در مورد شناسایی پتانسیلهای موجود در زمینه انرژی زمین
گرمایی در کشور
لزوم دستیابی کشور به جایگاه نخست منطقه و پنجم آسیا در بخش انرژیهای نو تا
سال 1404
لزوم در اختیار داشتن منابع متنوع انرژی برای دستیابی به رشد اقتصادی باالی 8
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ماده /بند مربوطه

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم
انداز اوليه

درصد
وزارت نفت اجازه دارد به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی ،کاهش گازهای
تبصره  -2بند ق
قانون بودجه سال 1393
گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت
صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری ،ساختمان،
توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی
و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل ،قرارداد منعقد نماید.
اجازه به شرکتهای وابسته وزارت نیرو برای انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای
تبصره  -6الف
دارای توجیه فنی و اقتصادی با اولویت اجرای پروژههای نیروگاههای برق
هزینه حداکثر چهارهزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری
تبصره  -9ز
شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر
وزارت نیرو مجاز است به انعقاد قراردادهای بیع متقابل با سرمایه گذاران بخشهای
تبصره  -11ها
خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل تاسقف یکصد و
بیست هزار میلیارد ریال به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با
اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی ،توسعه استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش تلفات ،بهینهسازی و صرفه جویی در مصرف سوخت
مایع ،جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه
اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق
توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به نحوی که تا پایان برنامه چهارم
اهداف سطح سازمان (اصلی)
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
توسعه 1 ،درصد از نیاز برق کشور از انرژیهای نو تأمین گردد.
بهرهوری انرژی ایران (ساتبا)
جلب مشارکت بخش خصوصی تا  55درصد در سرمایهگذاریهای مربوط به
انرژیهای نو و بهرهوری انرژی
توسعه بازار فنآوریهای مربوط به بهرهوری انرژی و انرژیهای نو با اجرای قوانین
موجود و تصویب قوانین جدید بهگونهای که حداقل  3فناوری در هر حوزه به بازار
کسب و کار کشور وارد شده باشد.
توسعه آگاهی و فرهنگسازی به منظور مصرف بهینه انرژی و توسعه کاربرد
انرژیهای نو با پوشش  75درصد مردم کشور
ایجاد زمینههای مناسب انتقال و توسعه فنآوری با افزایش ارتباطات بینالمللی و
بسترسازی جهت شکوفایی استعدادهای خالق به منظور ارتقای سطح نوآوری علمی
سازمان تا سطح سازمانهای مشابه در کشورهای پیشرو.
اهاااداف ساااطح بخشااای -بخاااش سنجش ظرفیت و تهیه اطلس کامل کشور برای منابع تجدیدپذیر با اولویت
انرژیهای باد ،خورشید ،زیست توده و زمینگرمایی
انرژیهای نو
ایجاد حداقل یک نمونه فعال سیستم تولید انرژی از منابع تجدیدشونده در خصوص
هریک از انرژیهای نو به منظور توسعه آگاهی و تشویق بخش خصوصی
قرارداد خرید تضمینی برق از این نیروگاهها برای یک دوره حداکثر  5ساله و غیرقابل
ابالغیه پایه نرخ خرید برق از
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عنوان سند باالدستی
نیروگاههای انرژی نو و پاک
قانون هدفمند کردن یارانهها

ماده 8

طرح نیروگاه های انرژیهای نو

مصوبه شورای عالی اداری در
خصوص انجام مطالعات و تحقیقات
درباره انرژیهای نو (تجدیدپذیر) و
بهرهبرداری مؤثر از آن در کشور
قانون بودجه در رابطه با تولید و بند الف تبصره 12
مصرف انرژی با تأکید بر بهینهسازی
مصرف انرژی
برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت
شهر بزرگ کشور

مصوبه هیئتوزیران درباره الزام
دستگاههای اجرایی برای مقابله موثر
با آلودگی هوا ()1393

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم
انداز اوليه
تمدید منعقد میشود .همچنین پس از دوره  5ساله ،سرمایهگذار موظف به فروش
برق در قالب قرارداد دوجانبه ،بورس انرژی و بازار برق خواهد بود
اختصاص  30درصد خالص وجوه حاصل از این قانون برای پرداخت کمکهای
بالعوض یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اصالح ساختار فنآوری
واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی ،آب و توسعه تولید برق از منابع
تجدیدپذیر
همکاری در تدوین استاندارد و معیارهای فنی مرتبط با نیروگاههای تجدیدپذیر و
طرح تولید پراکنده
اطالعرسانی ،بسترسازی و برنامهریزی جهت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و طرح
تولید پراکنده
انجام هماهنگی الزم با ارگانهای ذیربط جهت تسهیل در امور متقاضیان احداث
نیروگاههای تجدیدپذیر و طرح تولید پراکنده
حمایت از بخش خصوصی برای واگذاری امور عملیاتی و توسعه فناوری به آن
همکاری با موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی نسبت به انجام تحقیقات الزم در
مورد انرژیهای نو
به منظور تشویق صنایع در امر بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین ترویج
انرژیهای تجدیدپذیر ،طرحی تحت عنوان یارانه سود تسهیالت برای کاهش شدت
انرژی در نظر گرفته شود.
همکاری وزارت نیرو و سازمان محیط زیست با وزارت کشور برای تهیه سازوکارهای
اجرایی و تشویقی الزم به منظور جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای نو و
تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری
لزوم انجام تمام فرایندهای احتراقی تمام کارخانهها ،کارگاهها و واحدهای تولیدی
مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال  1392با انرژیهای تجدیدپذیر یا
گاز و لزوم تامین این انرژی توسط وزارت نیرو
الزام وزارت نیرو به تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدیدپذیر
اختصاص حداقل  10درصد از ظرفیت های جدید تولید برق به نیروگاههای بادی،
خورشیدی ،زیست توده و زمینگرمایی و حمایت از توسعه شبکه هوشمند انرژی
(مدت  60ماه)
توسعه استفاده از واحدهای تولید همزمان برق ،برودت و گرمایش به میزان حداقل
ساالنه  200مگاوات (مدت  6ماه)
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ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين چشم

ماده /بند مربوطه
عنوان سند باالدستی
انداز اوليه
–7توسعه فناوریهای تبدیل انرژیهای تجدیدپذیر
اولویتهای تحقیقاتی و فنآوری - 1کمیسیون تخصصی انرژی
 -17فناوریهای کاهش آالیندها و گازهای گلخانهای در جانب عرضه و
مصوب کمیسیونهای تخصصی الف :اولویتهای کمیسیون تخصصی
تقاضای انرژی
شورای عالی علوم ،تحقیقات و انرژی -بندهای  7و 17
فنآوری (عتف)

 -8توسعه فناوری ذخیرهسازی برق
ب :طرح کالن ملی کمیسیون
 -1تدوین راهبرد جامع انرژی و یکپارچهسازی اسناد پیشین با تأکید بر افزایش
تخصصی انرژی
سهم ایران در بازار جهانی انرژی
• برق و انرژی -بند 8
 -2برنامه جامع کاهش آالیندههای ناشی از تولید و مصرف انرژی
• فرابخشی و محیط زیست-
بندهای 2 ،1
- 3کمیسیون تخصصی صنایع ،ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و
تالش برای افزایش انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی
معادن و ارتباطات
الف :اولویتهای راهبردی پژوهش و سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید توسط بخش
غیردولتی
فناوری
• صنعت آب و برق
بهرهگیری افزونتر از فناوریهای نوین و پاک برای کاهش تولید گازهای گلخانهای
افزایش سهم انرژیهای نو با توجه به پتانسیل مناسب اینگونه انرژی ها در کشور
ب :سایر اولویت های پژوهشی
احداث نیروگاههایی با سوخت پاک و جایگزینی نیروگاههای سوخت فسیلی با آنها
 محیط زیست
احداث نیروگاههایی با راندمان باالتر مانند نیروگاههای سیکل ترکیبی
 صنعت آب و برق
استفاده از فناوریهای جدید و انتقال تکنولوژی
توسعه و ترویج سیستمهای تولید همزمان برق ،حرارت و برودت
 -2توسعه و استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی ،آب ،فاضالب ،محیط
- 5کمیسیون تخصصی کشاورزی آب
زیست و منابع طبیعی
و منابع طبیعی
-7شناسایی الگوهای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بخش کشاورزی،
اولویتهای تحقیقاتی و فنآوری
کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
 -2توسعه فناوریهای نوین ،بهبود مکانیزاسیون و روشهای کاهش مصرف
منابع طبیعی
• حوزه مشترک -بندهای  2انرژی با تأکید بر انرژیهای تجدیدپذیر
و7
ماشینآالت و تجهیزات -بند 2

عالوه بر اسناد فوق ،با توجه به نقش تعیین کننده وزارت نیرو در انجام مأموریت پژوهشگاه نیرو برای تدوین سند ملی توسعه
فناوریهای انرژیهای نو ،به نظر میرسد چشم اندازی که توسط آن وزارتخانه برای بخش برق و انرژی در افق  1404بیان
شده است باید بهطورویژه مدنظر قرار گیرد:
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«وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی ،مدیریت تقاضا ،تکیه بر ساختاری
منسجم و متخصصین توانمند و خالق به گونهای عمل میکند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پایا و با کیفیت مناسب
(در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای الزم ،دسترسی آزاد به شبکه و رقابت
منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرکز راهبردی شبکه برق در منطقه تثبیت
گردد».

 -1-3-2نتايج حاصل از بررسی ابعاد چشماندازي توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايی در كشورهاي مختلف
(مطالعات تطبيقی)

همانطور که در بررسی چهارچوب نظری تبیین بیانیه چشمانداز و فرآیند منتخب تدوین چشمانداز اشاره شده ،بررسی ابعااد
چشماندازی توسعه فناوریهای انرژی زمینگرمایی در سایر کشورها منبع مناسبی است که میتوان از آن در تدوین بیانیه اولیه
چشمانداز استفاده کرد.
امروزه ،کشورهای متعددی در جهان وجود دارند که از مزایای انرژی زمینگرمایی بهرهمند میشوند .جدول ( )1-2فهرسات
کشورهای دارای نقشه راه انرژی بلند مدت توسعه انرژی زمین گرمایی را نشان می دهد .جدول ( 5 )1-3کشور برتار دنیاا بار
اساس سرمایه گذاری ساالنه/ظرفیت خالص اضافه شده /تولید در سال  2013را نشان می دهد .و جدول ( 5 )1-4کشاور برتار
دنیا بر اساس تولید برق و حرارت تا پایان سال  2013را معرفی می کند.]23[ ،
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جدول ( -)2-1فهرست کشورهای دارای نقشه راه بلندمدت توسعه انرژی زمینگرمایی
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جدول ( 5 -)3-1كشور برتر دنيا بر مبناي سرمايهگذاري ساالنه/ظرفيت خالص اضافهشده /توليد در ]7[ 2013

جدول ( 5 -)4-1كشور برتر دنيا بر اساس توليد برق يا حرارت تا پايان سال 2013
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سازمان بینالمللی انرژی ،براساس سناریوی نقشه آبی چشمانداز فناوری انرژی ( ،2010 )ETPپیشبینی میکند کاه تولیاد
برق زمینگرمایی بتواند به بیش از  1000تراوات ساعت تا سال  2050برسد.
بدون شک ،سطح فناوری در کشورهای مختلف ،متفاوت میباشد .بنابراین ،بهمنظور بررسی نقشه راه کشورها ،آنها به سه
دسته توسعهیافته ،در حال توسعه و کشورهای همجوار تقسیمبندی شدند .سپس از هر دسته چند کشور بهعنوان نمونه انتخااب
شده و اسناد توسعه بهرهبرداری از انرژی زمینگرمایی در آنها مورد بررسی قرار گرفتند .بدین ترتیاب کاه از باین کشاورهای
توسعهیافته ،کشورهای امریکا ،استرالیا ،ژاپن ،ایسلند و ایتالیا بررسی شدند .از میان کشورهای در حال توسعه ،فیلیپین ،مکزیک و
چین مورد مطالعه قرار گرفتند و از بین کشورهای منطقه نیز نقشهراه توسعه انرژی زمینگرمایی در کشورهای ترکیه و عربستان
و همین طور کشور های منا ( )MENAکه شامل کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه می باشند ،ماورد بحاث و بررسای قارار
گرفتند.

-1-3-2-1

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی آمريكا

کشور امریکا درحالحاضر با تولید  3389مگاوات برق از منابع زمین گرمایی ،بهعنوان بزرگترین تولیدکنناده بارق از ایان
منابع ،مطرح است و سهم منابع زمینگرمایی آن حدود  0/3درصد از کل ظرفیت برق تولیدی این کشور میباشد .ایاالت متحده
امریکا درحالحاضر ،کشور پیشتاز در زمینه استفاده از منابع زمینگرمایی است .در حال حاضر 58 ،پروژه بهمنظور توسعه استفاده
از منابع زمینگرمایی در کشور امریکا در دست اجرا میباشد که اتمام این پروژهها ظرفیت برق تولیدی از این منابع را تاا 2250
مگاوات بیشتر میکند.]16[ ،
صنعت انرژی زمینگرمایی امریکا دارای رشد  5درصدی تا پایان سال  2012است .گرچه این رشد نسبتاً کم میباشد اماا دارای
پیشرفتهای محسوسی است .در طول سال  2012میزان ظرفیت انرژی زمینگرمایی اضافهشده  147/05مگاوات باوده و کال
ظرفیت تولید برق از منابع زمینگرمایی را به  3390مگاوات تا پایان این سال رسانده است .از باین ایالات هاای امریکاا ایالات
کالیفرنیا بیشترین سهم را در تولید برق از انرژی زمینگرمایی دارد.
در سند توسعه انرژی زمینگرمایی در امریکا ،اهدافی مدنظر قرار گرفته شده است که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می-
باشد:
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 -1افزایش شفافیت و درک الزم برای همه ذینفعان درگیر و تسهیل ارتباط بین سازمانهای مختلف
 -2آموزش افراد جدید در زمینههای مختلف
 -3ارائه مدلهای توسعه انرژی زمینگرمایی برای هر یک از ایالتهای کشور
 -4به روزرسانی اسناد و نقشه راه از طریق راههای نظارتی
 -5همکاری با صنایع دیگر از جمله نفت و گاز و معادن و استفاده از اطالعات آنها
در برنامه فناوری زمینگرمایی آمریکا« ،تبدیل انرژی زمینگرمایی به گزینه تأمین انرژی پایه ترجیحی از نظر زیست محیطای
در کل کشور» بهعنوان چشمانداز مدنظر قرار گرفته است.

-1-3-2-2

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی استراليا

در دهههای اخیر دولت استرالیا توجه خاصی به سرمایهگذاری در زمینه استفاده از منابع زمینگرمایی داشته است بهطوریکه
از سال  1990تاکنون ،دولت و بخش خصوصی در استرالیا ،حدود یک میلیارد دالر جهت شناسایی و بهرهبرداری از منابع انرژی
زمینگرمایی در این کشور هزینه کردهاند .در  12سال اخیر بین سالهای  2002تا  2014تعداد طرحهای بهرهبرداری از انارژی
زمینگرمایی  83برابر شده است .این امر حاکی از اهمیت این منابع در استرالیا میباشد.]30[ ،
در سال  ،2030موارد زیر ،مهمترین بازار هدف برای کاربرد انرژی زمینگرمایی در استرالیا خواهند بود:
 -1مناطق دورافتادهی فاقد شبکه سراسری برق
 -2نیروگاههای بزرگ تولید برق و یا طرحهای بزرگ کاربرد مستقیم
مهمترین هدف از تهیه نقشه راه ،تبدیل انرژی زمینگرمایی به یکی از منابع اصلی تولید برق کشور استرالیا در ساال 2030
میباشد و بر همین اساس مناطق مختلفی جهت اکتشاف منابع زمینگرمایی مدنظر قرار گرفتهاند .در نقشه راه تبیین شده برای
اکتشاف و توسعه منابع زمینگرمایی در کشور استرالیا اهداف زیر مد نظر است:
 شناسایی منابع زمینگرمایی موجود
 بهکارگیری تکنیکهای اکتشافی پیشرفته
 حفاری و تکنیکهای مشابه (لولهگذاری)

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
30
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

 مدلسازی مخزن ،ارزیابی و مدیریت مخزن
 بهرهگیری از سایر کاربردهای انرژی زمینگرمایی (کاربرد مستقیم)
 بهبود بهرهوری حرارتی از ایستگاههای زمینگرمایی با تکنولوژیهای پیشرفته ،بهویژه در مورد منابع حرارت پایین
 ادغام تکنولوژی مربوط به صنایع مختلف در زمینه زمینگرمایی
 گسترش تکنولوژیهای در حال ظهور و تحقیق در مورد خالءهای موجود
 مقایسه جایگاه تکنولوژی زمینگرمایی در استرالیا و سراسر جهان و ارزیابی تحقیقات و قابلیتهای موجود در استرالیا
صنعت انرژی زمینگرمایی در استرالیا با مشارکت دو گروه مهم توسعه مییابد:
• شرکتهای کوچکی که منابع مالی محدودی دارند
• صنایع نوپا و نوظهور
انجمن انرژی زمینگرمایی استرالیا که وظیفه همکاری با دولت ،مؤسسات تحقیقاتی ،دانشاگاهی و رساانههاا را بارای ارتقاای
اطالعات در مورد پیشرفتهای صنعت و قابلیتهایش دارد ،چشمانداز زمینگرمایی استرالیا را چنین بیان میکند« :انرژی زمین-
گرمایی کمهزینه ترین روش تأمین بار پایه بدون آلودگی ،برای بخش تجاری و خانگی استرالیا در قرون پیشرو خواهد بود».
پیشبینی شده است که تولید برق انرژی تجدیدپذیر در استرالیا تا  2050حداقل به مقدار  160000گیگاوات برسد کاه از ساال
 2035به بعد سهم قابلتوجهی از آن مربوط به انرژی زمینگرمایی است ،شکل (.]4[ ،)1-7
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شكل ( -)7-1توليد برق فعلی و جديد تجديدپذير استراليا (با هدف كاهش آلودگی  5درصدي سال  2020نسبت به سطح
آلودگی سال )2000

انجمن انرژی زمینگرمایی استرالیا ،پروژههای فعلی برای تولید برق زمینگرمایی را برای کل ظرفیت کشور 2200 ،مگااوات تاا
سال  2020میداند که به هزینه سرمایهگذاری حدود  12میلیارد دالر نیاز دارد.

-1-3-2-3

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی ايتاليا

کشور ایتالیا در حال حاضر  901مگاوات برق از منابع زمینگرمایی تولید میکند که حدود  0/7درصد از کال ظرفیات بارق
تولیدی این کشور است .]10[ ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهمنظور کاهش وابستگی به واردات ،تنوع منابع انارژی و کااهش
گازهای گلخانهای ،فعالیتهای گستردهای را در چارچوب برنامه کمیسیون اروپا (که در سال  2009تصویب شده اسات) انجاام
دادهاند .براساس این قوانین اتحادیه اروپا تا پایان سال  2020حدود  20درصد از منابع انرژی خود را از انرژیهای ناو باهدسات
میآورند .به منظور نیل به این هدف انگیزههای زیادی را در زمینه بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر ایجاد کارده اسات .برناماه-
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ریزیها در ایتالیا برای سه سال اخیر ( 2013تا  )2015اضافه کردن سالیانه  35مگاوات به ظرفیت برق تولیدی از منابع زماین-
گرمایی میباشد .در حال حاضر  35نیروگاه فعال زمینگرمایی در این کشور موجود است که توان تولید برق آنهاا در مجماوع
بیش از  900مگاوات میباشد .جدول ( )5 -1اهداف استفاده از زمینگرمایی را در ایتالیا تا سال  2020نشان میدهد.]8[ ،

جدول ( -)5-1اهداف موردنظر براي استفاده از منابع زمينگرمايی تا سال  2020در ايتاليا

-1-3-2-4

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی ژاپن

کشور ژاپن در حال حاضر  537مگاوات برق از منابع زمینگرمایی تولید می کند که حدود  0/1درصد از کال ظرفیات بارق
تولیدی این کشور میباشد .در سال  2009سهم انرژی های نو (باد ،خورشید و زمین گرمایی) در تولید انارژی بسایار کام و در
حدود  0/8درصد بوده است .برنامه توسعه انرژی زمینگرمایی در ژاپن بهگونهای است که تا سال  2030ظرفیت تولیاد بارق از
این منابع تا  7برابر بیشتر و معادل  3880مگاوات خواهد شد .همچنین برنامهریزیهای صورتگرفته در کشور ژاپن بهگوناهای
است که تا سال  2050میزان برق تولیدی از منابع زمینگرمایی در کشور ژاپن معادل  10درصد از کل برق تولیدی کشور باشد،
[.]7
در کشور ژاپن با استفاده از چرخههای دومداره از چشمههای آب داغ نیز برای تولید برق استفاده مایشاود .برآوردهاا
نشان میدهد این کشور توان تولید  723مگاوات از این چشمهها بدون هزینه حفاری را دارد .درحالحاضر ،برنامهریازیهاای
الزم برای استفاده از این چشمهها بهمنظور تولید برق صورت گرفته است و با توجه باه هزیناه کمتاری کاه ناشای از حاذف
هزینههای حفاری میباشد ،این روش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.]19[ ،
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برنامهریزیها برای استفاده از انرژیهای نو در کشور ژاپن پس از زلزله فوکوشیما مورد بازنگری قرار گرفته اسات .باا
توجه به وجود منابع زمین گرمایی در کشور ژاپن ،استفاده گسترده از این منابع انرژی هام ماورد توجاه بیشاتر قارار گرفتاه و
تصمیمگیریهایی توسط دولت بهمنظور استفاده از این منابع صورت گرفته است .از جمله مهمترین این فعالیتها به شرح زیر
میباشد:
 اختصاص مجدد یارانه دولت که قبالً حذف شده بود
 حذف محدودیتهای توسعه منابع زمینگرمایی و حفاری در پارکهای ملی (قبالً استفاده از منابع زمینگرمایی که در
پارکهای ملی قرار داشتند ممنوع بوده و با توجه به اینکه  80درصد منابع ژاپن دراین مناطق قرار دارند این
محدودیتها رفع شده و وزارت محیط زیست حفاظت از چشمهها را بر عهده گرفته است).
 ساخت آزمایشگاههای جدید زمینگرمایی در مناطق مختلف
 کاهش قیمت استفاده از این انرژی برای مردم

-1-3-2-5

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی چين

چین هم اکنون در زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در رأس کشورهای جهان قرار داد .این کشور گامهای آرماانی را
برای اضافه کردن منابع جدید انرژیهای تجدیدپذیر در پیش گرفته است .چین در سال  2012مایالدی  65/1میلیاارد دالر در
طرحهای انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کرده است .این رقم نسبت به سال قبل از آن ( )2011نشاندهنده رشد  20درصادی
است این حجم از سرمایهگذاری ،بیشترین ،در سطح جهان است و حدود  30درصد از کال سارمایهگاذاریهاای ساال گذشاته
کشورهای گروه  20( 20کشور بزرگ صنعتی جهان) را در انرژیهای پاک تشکیل میدهد.]15[ ،
در مقوله زمین گرمایی به علت کم بودن منابع حرارت باال در این کشور تولید برق بسیار اندک میباشد و در مراحل اولیه خود
قرار دارد اما به نظر میرسد در آینده با روش های مختلف تولید برق از منابع زمینگرمایی ،کشور چین در رده کشورهای فعال در
این زمینه قرار گیرد .میزان تولید برق از انرژی زمینگرمایی در این کشور در حال حاضر فقط  27مگاوات می باشد که بسیار ناچیز
است .در زمینه کاربرد مستقیم از منابع زمینگرمایی فعالیتهای گستردهای انجام پذیرفته است.
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برنامهریزیها در زمینه استفاده از منابع زمینگرمایی در چین متوسط مدت و دراز مدت می باشد که توسط کمیته توسعه ملی آن
کشور صورت گرفته است .برنامههای متوسط مدت که در قالب برنامههای  5ساله توسعه میباشد و انارژی زماین گرماایی باه
خوبی مورد توجه قرار گرفته است .این برنامهریزیها بهگونهای بوده که میزان استفاده از انرژی زماینگرماایی تاا ساال 2010
معادل  4میلیون تن و تا سال  2020معادل  12میلیون تن زغال سنگ میباشد .اولین هدف باه دسات آماده اسات و در ساال
 2009معادل  4/61میلیون تن زغال سنگ از انرژی زمینگرمایی استفاده شده است.]6[ ،
دولت چین دارای یک استراتژی کلی در زمینه کاهش انتشار کربن و همچنین کاهش وابستگی به انرژی خارجی می باشاد.
هدف این استراتژی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر می باشد که به شاخه زمینگرمایی نیز اهمیت خاصای داده شاده اسات باه-
طوریکه در سال  2030انرژی زمینگرمایی تامینکننده حداقل  5درصد کل منابع انرژی باشد .در این اساتراتژی بارای مناابع
زمینگرمایی هم تولید برق و هم کاربرد مستقیم مدنظر قرار گرفته شده است]21[ ،
برنامه دراز مدت توسط آکادمی علوم چین تکمیل شده است و سال هدف آن  2050می باشد و اهداف زیر را دنبال میکند:
 هدف از نقشه راه در این کشور دستیابی به یک مدل عملیاتی توسعه منابع زمینگرمایی برای هر منطقه است.
 تا پایان سال  ،2015بانک اطالعاتی دادههای زمینگرمایی راهاندازی خواهد شد
 توسعه انرژی زمینگرمایی در برنامه  5ساله سیزدهم در کشور چین (که از سال  2016تا  2020می باشد) مد نظر قرار
گرفته شده است .بهگونهای که با اجرای این سند ،استفاده از انرژی زمینگرمایی معادل انرژی حاصل از سوختن 50
میلیون تن زغال سنگ می باشد.
 تا پایان سال  ،2015با اجرای برنامههای قبلی مساحت سیستمهای گرمایشی زمینگرمایی به  500میلیون مترمربع و
ظرفیت تولید برق به  100مگاوات خواهد رسید.
 در سال  2020تکنولوژی یکپارچه فنی و صنعتی برای توسعه منابع زمینگرمایی فراهم شده و به مرحله بلوغ خود
خواهد رسید.
 با اجرای این برنامه تعداد زیادی از شرکتهای چینی با کمک دولت وارد بازارهای جهانی تجهیزات زمینگرمایی می-
شوند.
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 استفاده گسترده از  EGSو بیشترین تولید برق از این روش در سال .2050
-1-3-2-6

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی مكزيک

کشور مکزیک چهارمین کشور تولید کننده برق از منابع زمینگرمایی است و در  40سال اخیر بدون وقفه از منابع زمین-
گرمایی در این کشور برق تولید می شود 6 .]14[ ،میدان زمینگرمایی بزرگ در مکزیک شناسایی شده است که در حال حاضر
از  5میدان آن برق تولید می شود .بیشتر میادین زمینگرمایی در این کشور در ارتباط با فعالیتهای آتشفشانی بوده و حرارت
باال میباشند .میزان تولید برق از منابع زمینگرمایی در کشور مکزیک  980مگاوات است که این مقدار معادل  3درصد از کل
ظرفیت تولید برق در این کشور میباشد .میزان تولید برق از منابع زمینگرمایی در کشور مکزیک در سال  2010در حدود 2
درصد بوده است ]3[ ،اما درحالحاضر ،این میزان به  3درصد رشد یافته است که حاکی از نگاه ویژه و ظرفیت مناسب منابع
زمینگرمایی در این کشور میباشد .کاربرد مستقیم از منابع زمین گرمایی در حال حاضر محدود به مجتمعهای آب درمانی است
اما برنامه توسعه کاربرد مستقیم از این منابع در حال اجرا می باشد ]6[ .و []17
برنامه توسعه صنعت زمينگرمايی در كشور مكزيک []13
به منظور توسعه انرژی زمینگرمایی در کشور مکزیک فعالیتهای زیر توسط دولت صورت میپذیرد
 پشتیبانی فنی و مالی
 ارائه پروژهها توسط سازمانهای دولتی و توسعهدهندگان بهطور فعال
 آموزش پرسنل مجرب و در اولویت قرار گرفتن تربیت نیروهای جوان
 تهیه یک چهارچوب مشخص برای نصب ظرفیتهای جدید (با درنظرگرفتن مالحظات زیست محیطی و)...
 توسعه کاربرد مستقیم استفاده از منابع زمینگرمایی در کشور

-1-3-2-7

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی فيليپين

کشور فیلیپین پس از امریکا دومین تولید کننده برق از منابع زمینگرمایی میباشد و برنامهریزیهای صورتگرفته ایان
کشور را تا سال  2030بهعنوان اولین کشور تولیدکننده برق از این منابع میرساند .درحالحاضر 1894 ،مگاوات برق از منابع
زمینگرمایی در کشور فیلیپین تولید میشود که این میزان تولید  27درصد از کل ظرفیت تولیدی این کشاور اسات .دولات
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فیلیپین به منظور اطمینان از امنیت انرژی ،استفاده از منابع زمینگرمایی را بهعنوان یکی از اهداف اصلی در این زمینه دنبال
میکند .عالوه بر تولید برق از انرژی زمینگرمایی ،توسعه برنامههای کاربردی زمینگرمایی (کاربرد مستقیم) نیاز ماد نظار
دولت میباشد .بر همین اساس ،دولت در تالش برای مقبولیت اجتماعی و زیست محیطی و باالبردن سطح آگاهی اساتفاده
از منابع زمینگرمایی است.
بر اساس قانون انرژیهای تجدیدپذیر کشور فیلیپین که در سال  2008به تصویب رسیده است (معروف باه قاانون )RE
اکتشاف و توسعه منابع زمینگرمایی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .پروژههای اکتشافی گسترش یافته و انگیازههاای
مالی در این زمینه تقویت شدهاند ،بهطوریکه سرمایهگذاری در صنعت زمینگرمایی از اولویتهای اصلی سرمایهگاذاری در
کشور فیلیپین میباشد .بر همین اساس ،ظرفیت تولید برق توسط انرژی زمینگرمایی از سال  2010تاا ساال  2030شاامل
افزایش  75درصدی است ،البته همانگونه که مشاهده می شود ظرفیت نصاب شاده از ساال  2010تاا ساال  2015شااهد
کاهش  2درصدی بوده است ،جدول (.)1-6
بر اساس برآوردهای انجام شده کشور فیلیپین در سال  2050جزء  16اقتصاد برتر جهان میباشد (بخش تحقیقاات جهاانی
 ،)HSBCدر نتیجه توسعه منابع تجدیدپذیر برای تولید برق در این کشور از اولویتهای اصلی است]1[ .

جدول ( -)6-1جدول افزايش ظرفيت توليد برق از انرژي زمينگرمايی تا سال  2030در فيليپين

-1-3-2-8

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی عربستان

کشور عربستان دارای منابع زمینگرمایی میباشد که میتوانند مورد اکتشاف و بهرهبرداری نیز قرار بگیرند اما تاکنون یاک
مطالعه سیستماتیک برای شناسایی منابع زمینگرمایی این کشور انجام نشده است .بر اساس نقشههای موجاود ،مناابع زماین-
گرمایی این کشور در جنوب غرب آن واقع شدهاند .در حال حاضر از منابع زمینگرمایی موجود برای تولید برق و اهداف حرارتی
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استفاده نمیشود .برخی از چشمههای آبگرم موجود در کشور عربستان شناسایی شده است اما به نظر میرسد تعاداد آنهاا باه
مراتب بیشتر از این باشد]4[ .
در نقشه راه ارائهشده برای توسعه انرژی زمینگرمایی در این کشور ،فعالیتهای الزامی برای سیاستگذاری در این زمینه ،به
قرار ذیل هستند:
 بهمنظور اطمینان از توسعه پایدار منابع زمینگرمایی ،قوانین و مقررات ملی و بینالمللی لحاظ گردد.
 ایجاد اراده سیاسی به عنوان یک گام مهم در تحقق توسعه انرژی زمینگرمایی و بهرهبرداری از تمام پتانسیل
منابع زمینگرمایی کشور
 ارزیابی تقاضای محلی
 بسترسازی جهت تأمین هزینههای حفاری توسط دولت
اهداف اصلی از ارائه نقشه راه در کشور عربستان سعودی ،اجرای طرحهای اکتشافی جهت شناسایی منابع زمینگرمایی به-
عنوان اولین گام توسعه است که این طرحها شامل بررسیهای زمینشناسی سطحی بهمنظور مشخص کردن موقعیت مکاانی،
عمق و سایر مشخصات منابع زمینگرمایی کشور میباشند .در گام بعادی انجاام عملیاات حفااری در میاادین زماینگرماایی
شناساییشده مدنظر میباشد و نهایتاً فراهم ساختن مسیر ،جهت بهرهمندی از دانش متخصصین باتجربه بینالمللی جهت توسعه
انرژی زمینگرمایی در کشور است .برای استفاده از منابع زمینگرمایی در تولید برق ،یک برنامه درازمدت درنظرگرفته شده است
بهگونهای که در سال  2032تولید  1000مگاوات برق زمینگرمایی مدنظر میباشد.
در بسیاری از نواحی عربستان که فورانهای آتشفشانی وجود دارند ،از جمله نواحی مورد مطالعه ،نفوذپذیری عمودی و ورود
ماگما اجازه هدایت گرما و جرم را میدهد و بنابراین ،اعماق نسبتاً قابل دستیابی هستند و دماها برای تولید برق مناسبند ( 150تا
 300درجه سانتیگراد) .برای ساحل غربی عربستان ،بین  3تا  5گیگاوات ظرفیت تولید برق پیشبینی میشود .این کشور
پتانسیل تولید برقی معادل  200106کیلووات ساعت از منابع هیدروترمال و  120106تراوات ساعت از منابع  EGSرا
داراست]18[ .
عربستان در نظر دارد تا سال  2020به میزان  30گیگاوات ظرفیت تولید به شبکه اضافه کند و همه نوع تولید انرژی از جمله
تجدیدپذیرها را در آن جای دهد .امروزه با همکاری تیم تحقیقاتی دانشگاه ملک سعود ،دو شرکت انرژی پیشتاز از بخش
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خصوصی ،در مرحله آزمایش دادههای جمعآوریشده زمینگرمایی هستند .تا پایان سال  ،2014سه چاه زمینگرمایی در ناحیه
لیث حفر شدهاند و پیشبینی شده است که تا میانه سال  2015یک نیروگاه دومداره یک مگاواتی نصب شود.
بعضی از کاربردهای مستقیم برای زمینگرمایی درجه پایین هماکنون در عربستان مورداستفاده است مثل استخرهای شنا و
رفع خستگی که در ناحیه جیزان احداث شدهاند .اخیراً دو پروژه مقیاس کوچک توریستی در این منطقه توسط وزارت گردشگری
عربستان اجرا شده است که هدف آن حفاری یک چاه کم عمق تا  75متری برای اصابت به سیستم شکاف اصلی جریان آب-
گرم و پمپاژ آب از طریق لولههای مخصوص به نزدیک ناحیه کوهستانی است .تعدادی دیگر از این مراکز هم در دست ساخت
هستند.

-1-3-2-9

بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی تركيه

کشور ترکیه از نظر موقعیت زمینشناسی بر روی کمربند کوهزایی آلا  -هیمالیاا قارار گرفتاه اسات کاه هماراه باا
فرآیندهای تکتونیکی شدیدی میباشد و دارای پتانسیل زمین گرمایی باالیی است .مطالعات پتانسیلسنجی در مورد مناابع
زمینگرمایی در کشور ترکیه انجام گرفته و نتیجه آن شناسایی حدود  170میدان زمینگرمایی و  600منطقاه امیاد بخاش
زمینگرمایی در این کشور است .ترکیه با داشتن پتانسیل قابل توجه منابع تجدید پذیر ،رتبه هفتم در دنیا و اول در اروپاا را
در استفاده از انرژی زمینگرمایی به خود اختصاص داده است.
تعداد میادینی که دمای آنها باالی  130درجه سانتی گراد است 17 ،میدان میباشد که یا از آنها برق تولید مایشاود یاا
درحالتوسعه بهمنظور تولید برق میباشند .میزان برق تولیدی از میادین زمینگرمایی ترکیه  162مگاوات (در ساال )2012
است که این مقدار حدود  0/3درصد از کل ظرفیت تولیدی برق کشور میباشد]18[ .
درحالحاضر ،از کل پتانسیل زمینگرمایی موجود در کشور ترکیه فقط از  6درصد آن بهرهبرداری صورت میگیرد.
براساس آمارهایی که این کشور از منابع زمینگرمایی ارائه کرده است ،کل انرژی زمینگرمایی بالقوه در کشور ترکیاه
تا عمق  3کیلومتری بهصورت نظری معادل مقادیر زیر هستند:
 60000 مگاوات توان تولید برق
 تأمین سیستم گرمایش  7/500/000واحد مسکونی
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 300 میلیارد مترمربع گلخانههای زمینگرمایی
کشور ترکیه در زمینه استفاده از منابع زمینگرمایی در طی  15سال اخیر پیشرفتهای زیادی داشته است از جمله می-
توان به موارد زیر اشاره نمود:
 تولید برق در حدود  162مگاوات تا سال 2012
 رتبه اول جهانی در استفاده از گلخانههای زمینگرمایی
 استفاده گسترده در سیستم گرمایشی منازل
برنامهریزیها و برآوردهای صورتگرفته نشان میدهد که توسعه زمینگرمایی در کشور ترکیه بین  2014تاا  2018دارای
پیشرفتهای محسوسی خواهد شد بهگونهایکه ظرفیت تولید برق در این کشور را تا سقف  750مگاوات پیشبینی میکنند.
همچنین تأمین سیستم گرمایش  500/000واحد مسکونی مدنظر قرار گرفته شده است .در بخش گلخانههای زمینگرمایی
نیز افزایش چند برابری برای توسعه آنها درنظرگرفته شده است .ترکیه در نظر دارد تا سال  2023ظرفیت تولید برق خود از
منابع زمینگرمایی را تا  2000مگاوات افزایش دهد ،شکل (]9[ .)8-1

شكل ( -)8-1ظرفيت انرژي پتانسيل و نصبشده تجديدپذير در تركيه در سال 2012

بین سالهای  2010تا  ،2015مجموعاً حدود  320اکتشاف زمینگرمایی ،تولید و تزریق چاه برای تولید برق و همچناین باا
هدف استفاده مستقیم صورت گرفته است که در کل  570کیلومتر حفاری توسط  MTAو بخش خصوصی در ترکیه انجام شده
است .بهویژه در سیستمهای زمینگرمایی بیوک مندرس گربن و گدیز گربن ،حوزههای زمین گرمایی جدیدی توساط  MTAو
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بخش خصوصی ترکیه کشف شدهاند .نزدیک به  80درصد اکتشاف چاههای زمینگرمایی تا کنون در ناحیه آناتولی غربی باوده
است .کل هدف تأمین الکتریسیته از زمینگرمایی تا سال  1077 ،2020مگاوات است.
کاربردهای مستقیم زمینگرمایی به  2886/3مگاوات گرمایش زمینگرمایی رسیده است که شامل گرمایش مساتقیم (805
مگاوات) ،نزدیک به  3میلیون متر مربع گرمایش گلخانهها ( 612مگاوات) ،گرماایش تساهیالت حرارتای ،هتالهاا و 420( ...
مگاوات) ،آبگرم درمانی ( 1005مگاوات) ،خشککنهای کشاورزی ( 1/5مگاوات) و کاربردهای پم حرارتی ( 42/8مگااوات)
میباشد .تولید برق زمینگرمایی (از  17نیروگاه) تا به حال (دسامبر  )2014به  400مگاوات رسیده است .کارخانههای تولید یاخ
خشک و دیاکسیدکربن مایع در داخل نیروگاههای کیزیلدره و ساالواتلی ایجاد شدهاند .ظرفیت نصبشده نیروگاههاای زماین-
گرمایی در حال ساخت  165مگاوات است .در  5سال اخیر و به ویژه  2سال گذشته در ترکیه ،بیشاترین پیشارفتهاا در حاوزه
نیروگاهی و آبگرم درمانی بوده است .مجموعاً  750مگاوات تولید برق و  4000مگاوات گرمایش محیطای بارای ساال 2018
هدفگذاری شده است.
پس از همه این تجارب ،اکنون زمان توجه به سرمایش مستقیم زمینگرمایی در ترکیه فرا رسایده اسات 70 – 80 .درصاد
منابع زمین گرمایی ترکیه در آناتولی غربی واقع شده است که در طول فصل تابستان شدیداً گرم است و سرمایش برای آن یک
نیاز حیاتی است .دومین هدف ترکیه میتواند تأکید بر سیستمهای  EGSو کشف پتانسیلهای آن برای درنظرگارفتن مشاوق-
های سرمایهگذاری در این زمینه باشد .هدف تولید برق زمینگرمایی ترکیه تا سال  2023برابر  1500مگاوات اعالم شده است.

 -1-3-2-10بررسی نقشه راه انرژي زمينگرمايی ايسلند

طرح جامع توسعه انرژی زمینگرمایی در کشور ایسلند در سال  1997توسط دولت ابالغ شد .این طرح دارای بازه زمانی 10
ساله و در دو فاز اجرا شده است .این طرح در واقع شامل پروژههای تولید برق از منابع زمینگرمایی است که دارای رتبه بااالی
اقتصادی ،حداقل تأثیرات منفی زیست محیطی و اثرات مثبت در جامعه میباشند.
ایسلند دارای منابع زمینگرمایی فراوانی است بهطوریکه این منابع سهم عمدهای در تأمین انرژی این کشاور دارا هساتند.
بیش از  30میدان زمینگرمایی حرارت باال در کشور ایسلند کشف شده است که همه آنها در ارتباط با فعالیتهای آتشفشانی و
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فعالیتهای تکتونیکی شدید میباشند .این میادین دارای پتانسیل تولید برق اند و از بسیاری از آنها ،درحالحاضر ،بارق تولیاد
میشود.
فاز اول در سال  1999آغاز شده و در سال  2003به پایان رسیده است .این فاز شامل  24پروژه زمینگرمایی بوده است که
هدف نهایی آن تولید  18تراوات ساعت انرژی زمینگرمایی بود.
فاز دوم طرح جامع در سپتامبر  2004آغاز شده است .این فاز توسط دو گروه مشاور با شرح خدمات زیر اجرا شده است:
 گروه اول ارزیابی ماهیت زیستی و زمینشناسی انرژی زمینگرمایی را عهدهدار است. گروه دوم بررسی بهبود روشها و ارزیابی چشمانداز را عهدهدار است.مهمترین فعالیتهای فاز دوم
 اکتشاف مناطق زمینگرمایی ناشناخته که شامل تهیه نقشههای زمینشناسی ،اکتشافات ژئوفیزیکی ،نمونهبرداری
از چشمهها و سایر نشانهها ،ارائه مدل مفهومی برای هر سیستم زمینگرمایی و نهایتاً مشخص کردن حجم و
درجه حرارت احتمالی مخزن.
 ارزیابی مجدد پروژههای زمینگرمایی مربوط به فاز اول و همچنین ارزیابی پروژههای مربوط به فاز دوم.
 طبقهبندی نشانههای سطحی زمینشناسی و محدودههای دگرسانشده در مناطق زمینگرمایی.
 نقشهبرداری از پوششهای گیاهی در نزدیکی نشانههای سطحی زمینگرمایی و بررسی زیست موجودات در مسیر
سیال زمینگرمایی.
 بررسی چشمانداز تولید برق و مقایسه با سایر کشورهای اروپایی
در  15فوریه سال  ،2013سازمانی به نام «گروه صنعتی زمین گرمایی » ایسلند رسماً آغاز به کار کرد .مأموریت این سازمان این
است که به عنوان یک پلت فرم تأمینکنندة ارزش اجتماعی و تجاری از پروژههای ارزشامند منحصاربهفارد ایسالند در حاوزه
زمین گرمایی عمل کند .این سازمان در اولین گزارش خود که در سال  2013منتشر شده است ،چشماندازی را برای نقش خاود
در توسعه زمینگرمایی تا سال  2019بیان کرده است که نشان از عزم آن برای شناخته شدن به عنوان یک خوشه بینالمللی در
زمینه نوآوری ،تحصیالت و توسعه تجاری در حوزه زمینگرمایی و همچنین سازمانی حامی برای شرکتهای ایسالندی جهات
تبدیل آنها به پیشروان ارائه کنندة خدمت در زنجیرة ارزش بینالمللی انرژی زمینگرمایی ،میدهد.
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 -1-3-2-11چشمانداز كشورهاي منطقة  MENAبراي توسعه انرژي زمينگرمايی

درحالحاضر ،در میان انواع انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی زیستتودة نوین و زمینگرمایی برای تولید برق کمترین منابع
انرژی استخراج شده در این ناحیه بودهاند .قلمرو فلسطین در حال حاضر تنها کشوری است که از انرژی زمینگرمایی بهره
برداری دارد و الجزایر ،جیبوتی ،ایران ،عربستان و یمن هم برنامههایی در این زمینه دارند .در مقایسه با انرژی باد و خورشیدی،
انتظار نمیرود که بهکارگیری این فناوریها توسعه قابلتوجهی پیدا کند .در جدول ( )1-7ظرفیت نصب شده انرژی تجدید پذیر
در منطقه منا نشان داده شده است.
جدول ( -)7-1ظرفيت نصبشده انرژي تجديدپذير در منطقه منا (مگاوات)

در ابتدای سال  ،2013اهداف سیاستی برای انرژی تجدیدپذیر در همه  21کشور منا که شامل دو قلمارو منطقاهای مایشاوند،
وجود داشته است .بیش از نیمی از اهداف سیاستی در مورد سهم تولید بارق ،باه طاور متوساط  10تاا  20درصاد تولیاد بارق
درنظرگرفته شده است ،اما این رقم برای تک تک کشورها متفاوت است و طیفی از  2درصد تاا ساال  2020بارای قطار و 40
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درصد تا  2030برای الجزایر را دربر میگیرد (جدول  8-1را ببینید) .دیگر اهداف ،در مورد ساهم تجدیدپاذیر در تاأمین انارژی
اصلی یا نهایی ،تأمین حرارت ،مقدار کل تولید انرژی برای تجدیدپذیرها یا ظرفیتهای نصبشده الکتریکی فناوریهای خاص
هستند .بیشترین اهداف برای بازه زمانی  2030 -2020تعیین شدهاند]22[ .
جدول ( -)8-1كل اهداف در زمينه سهم انرژي تجديدپذير در كشورهاي منا
اهداف انرژي تجديدپذير و تاريخهاي هدف

الجزایر

NOEC
(كشورهاي
صادركننده تام
نفت)

بحرین
مصر
ایران
عراق
کویت
لیبی
عمان
قطر
عربستان سعودی
سوریه
امارات
یمن
جیبوتی

اسرائیل
اردن
لبنان
NOIC
واردكننده
(كشورهاي
مالت
تام نفت)

مراکش
قلمرو فلسطین
تونس

 6%تولید برق تا  %15 ،2015تا  2020و  %40تا 2030؛ که از این مقدار
 37درصد خورشیدی (فتوولتائیک و  )CSPو  3درصد بادی است
 5%تا 2020
 20%تولید برق تا  2020که  12درصد آن انرژی بادی است
 2%تولید برق تا 2016
 5%تولید برق تا  2020و  %10تا 2030
 3%تولید برق تا  %7 ،2015تا  2020و  %10تا 2025
 10%تا 2020
حداقل  %2تولید برق تا سال  2020از انرژی خورشیدی
دبی %5 ،الکتریسیته تا 2030؛ ابوظبی %7 ،ظرفیت تولید برق تا 2020
 15%الکتریسیته تا 2025
 30%تامین اکتریسیته محلی از فتوولتائیک خورشیدی تا 100% ،2017
انرژی تجدیدپذیر تا 2020
 5%تولید برق از تجدیدپذیرها تا  %10 ،2014تا 2020
 7%انرژی اصلی تا  %10 ،2015تا 2020
 12%انرژی الکتریکی و گرمایی تا 2020
 10%انرژی نهایی از تجدیدپذیرها تا  %14 ،2020الکتریسیته تا ،2020
 6%گرمایش و سرمایش تا  %11 ،2020حمل و نقل تا 2020
 42%ظرفیت برق نصبشده تا 2020
 25%انرژی از تجدیدپذیرها تا ( %10 ،2020یا حاداقل  240گیگااوات)
تولید برق تا 2020
 11%تولید برق تا  %25 ،2016تا 2030؛
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اهداف انرژي تجديدپذير و تاريخهاي هدف

 16%ظرفیت برق نصبشده تا  %40 ،2016تا 2030
در کشورهای واردکننده تام نفت ،قلمرو فلسطین هدف  10درصدی برای تولید برق تا سال  2020در نظر گرفته ،لبنان 40
مگاوات از هیدرو 25-15 ،مگاوات از بیوگاز و  100 -60مگاوات از ظرفیت بادی تا سال  2015لحاظ کرده ،و جیبوتی که هیچ
ظرفیت برق تجدیدپذیری در سال  2009نداشت ،هدفی  100درصدی برای انرژی تجدیدپذیر تا  2020درنظرگرفته است]26[ .
 19کشور از  21کشور منا ،اهداف انرژی تجدیدپذیر خود را بر اساس فناوری ،تفکیک کردهاند (جدول  9-1را ببینید) .هنگامی-
که اهداف کلی براساس فناوری تفکیک میشوند ،انرژیهای بادی و خورشیدی بهوضوح گزینههای اصلی فناوری هساتند کاه
منعکسکننده کیفیت این منابع تجدیدپذیر در این منطقه است .در انتخاب فناوریهای خورشیدی CSP ،بهدلیل پتانسیل خیاره
باالیش (علیرغم هزینه فعلی باالی هر واحد انرژی  ،)CSPجلوتر از فتولتائیک است.
تعدادی از کشورها ،اهدافی را برای انرژی حاصل از ضایعات ،انرژی هیدرو و زمینگرمایی تنظیم کردهاناد .اهاداف سارمایش و
گرمایش خورشیدی اغلب در اسناد سیاستی برای انرژی تجدیدپذیر ظاهر نمیشوند و معموالً بهعنوان معیارهای کارایی انارژی
دیده میشوند.
در کل ،کشورهای  NOECاهداف انرژی تجدیدپذیر بلندپروازانهتری نسبت به  NOICدارند کاه بیاانگر ایان اسات کاه ایان
کشورها ،به زودی به کشورهای پیشرو در این منطقه در زمینه سرمایهگذاری ،ظرفیت و تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل خواهناد
شد .این واقعیت که ،به استثنای تونس ،کشورهای  NOICهنوز اهداف ظرفیت انرژی تجدیدپذیری فراتر از سال  2020تعیاین
نکردهاند و همچنین اینکه کشورهای  NOECدر این منطقه ،عموماً جایگاه مطلوبتری برای تأمین ماالی پاروژههاای انارژی

تجدیدپذیر دارند ،پیشتازی کشورهای  NOECرا تأیید میکند.
در بین کشورهای  ،NOECعربستان سعودی بلندپروازانهترین هدف را دارد ( 54گیگاوات تاا  )2032کاه توساط الجزایار (12
گیگاوات تا  )2030و مصر ( 10/7گیگاوات تا  )2027دنبال میشود .در بین کشورهای  NOICمراکش هدفی  4گیگاواتی برای
ظرفیت انرژی تجدیدپذیر غیر هیدرو تا  2020دارد و هدف اسرائیل دستیابی به تقریبا  2/8گیگاوات تا  2020است]24[ .
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جدول ( – )9-1اهداف ظرفيتی انرژيهاي تجديدپذير براساس فناوري در كشورهاي منا
نکته :هدف ذکرشده برای الجزایر در این جدول ،تنها مربوط به هدف ظرفیت انرژی تجدیدپذیر برای استفاده داخلی است .این کشور همچنین هدف
 10هزار مگاواتی دیگری برای صادرات تا  2030دارد.

در زمینه انرژی زمینگرمایی ،تنها عربستان ظرفیتی  1000مگاواتی برای  2032و یمن ظرفیتی  200مگااواتی بارای  2025در
نظر گرفته اند .عربستان برنامه بلندپروازانهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارد که بخشی از آن مربوط به توسعه انارژی
زمینگرمایی به میزان  1گیگاوات تا سال  2032است .الجزایر اقدام به انجام مناقصههایی برای توسعه دو نیروگاه بارق زماین-
گرمایی کرده است که یکی از آنها ،یک نیروگاه  5مگاواتی در منطقه گوئلما است.
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در این منطقه ،در حال حاضر ،ایران و جیبوتی دو پروژه زمینگرمایی با ظرفیت  55و  50مگاواتی دارند که هنوز به بهرهبرداری
نرسیدهاند .در شکل ( )1-9ظرفیت پیش بینی شده تجدیدپذیر غیر هیدرو در منطقه منا نشان داده شده است]25[ .

شكل ( -)9-1ظرفيت پيشبينیشده تجديدپذير غير هيدرو در منطقه منا

 -1-4تبيين چارچوب بيانيه و ارائه پيشنويس اوليه چشمانداز
با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی اسناد باالدستی و ابعاد چشماندازی اسناد سایر کشورها به خصوص کشورهای
ناحیه  ،MENAویژگیها و چارچوبهای مهم در تدوین سناریوی توسعه فناوری زمینگرمایی مشخص شد.
از آنجایی که هر سند تدوین شده در کشور باید در راستای سند چشمانداز  20ساله کشور باشد افق سند باید سال  1404در
نظر گرفته شود .با جمعبندی ویژگیهای استنتاج شده از بررسی اسناد مختلف بیانیه اولیه چشمانداز توسعه انرژی زمین گرمایی
ایران بهصورت زیر بیان میشود.
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«با الهام از سند چشمانداز بیستساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،نقشه جامع علمی
کشور و در راستای تحقق سند چشم انداز وزارت نیرو و به منظور ارتقای توانمندیهای فناورانه در
بخش تولید انرژی ،جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی و متخصصان کارآمد و
خالق در طراحی ،تولید و راهاندازی فناوریهای اولویتدار حوزه زمینگرمایی به جایگاه اول
رقابتپذیر در منطقه و رتبه مناسب در آسیا در افق  1404دست یافته است».

 -1-5شناسايی ابعاد بيانيه چشم انداز
همان طور که قبالً در بخش  3-1در توضیح فرایند (روش منتخب) تدوین بیانیه چشمانداز ذکر شد ،در مرحله سوم و پس از
تدوین بیانیه اولیه چشمانداز ،باید بررسی شود که ویژگیهای اساسی ذکر شده در بیانیه اولیه ،در نظر گرفته شده و لحاظ شدهاند
یا نه و در صورت در نظر گرفته نشدن ویژگیهای اساسی ،این ویژگیها باید به بیانیه تدوین شده افزوده شود.
این ویژگیهای اساسی عبارتند از :افق زمانی برنامهریزی ،جایگاه و رتبه عددی توانمندی در منطقه و جهان ،توجه به اسناد
باالدستی مرتبط ،حوزه کاربرد فناوری ،اصول ارزشی حاکم بر توسعه فناوری موردنظر ،و تعیین سطح کلی فعالیت .برای تادوین
پیشنویس اولیه چشم انداز توسعه فناوریهای زمینگرمایی ،تمامی این ویژگیهای اساسی مدنظر قرار گرفتهاناد .جادول (-1
 )10جزئیات این ویژگیها و چگونگی لحاظ شدن آنها در پیشنویس را ،توضیح میدهد.

جدول ( -)10-1ابعاد بيانيه چشمانداز
ابعاد مندرج در چشمانداز
افق برنامهريزي

محتوا

1404

جايگاه و رتبهي عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان رتبه اول در سطح منطقه
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محتوا

ابعاد مندرج در چشمانداز

سند چشمانداز بیست ساله کشور
ذكر اهداف باالدستی تعيينشده در اسناد قبلی

نقشه جامع علمی کشور
سند چشمانداز وزارت نیرو در افق 1404

حوزة كاربرد فناوري

فناوریهای اولویتدار انرژی زمینگرمایی
ارتقای توانمندی فناوریهای تولید انرژی

اصول ارزشی

تعريف كلی سطح فعاليت

تکیه بر توانمندی داخلی و متخصصان توانمند وخالق
طراحی و تولید و راهاندازی

 -1-6نظرات كميته راهبري در مورد پيشنويس اوليه چشمانداز
چشمانداز تعریف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری مسئول توسعه
فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده ترسیم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود .بنابراین ،بیانیه اولیه چشاماناداز در جلساه کمیتاه
راهبری مورخ  1393 /12/18برگزار گردید که نظرات خبرگان در مورد آن در صورتجلسة پیوستشده به ایان گازارش موجاود
میباشد.

 -1-7بيانيه نهايی چشمانداز
پس از ارائه پیشنویس اولیه بیانیه چشمانداز در جلسه ،متن ارائهشده به صورت کلی تأیید گردید و بهعناوان بیانیاه نهاایی
چشمانداز مورد استناد قرار خواهد گرفت .جایگاه کشور در بین کشورهای آسیا نیز با مشورت خبرگان تعیین شد.
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«با الهام از سند چشمانداز بیستساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،نقشه جاامع
علمی کشور و در راستای تحقق سند چشم انداز وزارت نیرو و به منظور ارتقای توانمندیهای فناوراناه
در بخش تولید انرژی ،جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی و متخصصان کارآمد و
خالق در طراحی ،تولید و راهاندازی فناوریهای اولویتدار حوزه زمینگرمایی به جایگاه اول رقابتپذیر
در منطقه و بین  4کشور اول آسیا در افق  1404دست یافته است».

الزم به ذکر است که ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریفشده
در این بخش بدون دریافت بازخورد از سایر گامها میتواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین الزم
است تا چشمانداز اولیة تعریفشده ،با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد بازنگری
قرار گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد.

 -2تدوين اهداف كالن مرتبط با توسعه فناوريهاي حوزه زمينگرمايی
 -1-8مقدمه
در این مرحله ابتدا بر اساس بررسی منابع مختلف شامل گزارش توجیهپذیری ،مطالعات تطبیقی و غیره اهداف ممکنالتصور
استخراج میشود و سپس با توجه به الزامات باالدستی حاکم ،دستاوردهای حاصل از توسعه فناوری در هر یک از اهداف
ممکنالتصور به دست میآید .در انتها ،دستاوردهای به دست آمده در حوزههای اهداف کالن دستهبندی میشوند.
یکی از گامهای اساسی در تعیین جهتگیریهای کالن یک برنامه راهبردی ،تدوین اهداف توسعه ،در راستای چشمانداز
تعریف شده است .این هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت
اهداف مذکور ،پاسخگوی یک سؤال اساسی است با عنوان «به منظور رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیینشده ،به چه
مقاصدی باید دست یافت؟» .با تعیین این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوری،
اهدافی بلندمدتی را دنبال میکنند و در نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را بر اساس آن به صورت
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دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است .در
زیر بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
حوزههاي اهداف در مدل كارت امتيازي

متوازن2

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات جدید ،خدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم ،برنامههای
آموزش کارکنان)
حوزههاي اهداف در مدل پيرس و رابينسون)1383(3

توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی
حوزههاي اهداف براساس مدل تركيبی فيليپس

 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)
and Norton, 1996

2Kaplan

3

Pierce & Robinson
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اعرابی4

 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان).
عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 و محدود به زمان بودن

 4این مدل در مورد تدوین استراتژی گمرک ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
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شكل ( -)1-2ويژگیهاي اهداف كالن

در روششناسی پیشنهادی ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-باال صورت میپذیرد .رویکرد باال-به-
پایین رویکردی هدف محور است که به دنبال ترسیم یک آینده مطلوب برای توسعه صنعت است .در طرف مقابل ،رویکرد
پایین-به-باال نگاهی مسئله محور 5به توسعه صنعت دارد .با استفاده از این رویکرد ترکیبی ،از یک طرف همراستایی اهداف با
چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگر ،تمام مسائل و مشکالت موجود در مسیر
توسعه صنعت نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در این بخش ،فرآیند تدوین اهداف کالن با نگاهی باال-به-پایین
صورت میگیرد .این اهداف در راستای چشمانداز و با تعریف حوزههای اهداف مشخص میشوند .در مجموع میتوان این طور
بیان نمود که اهداف ،ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.

 -1-9روششناسی تعيين اهداف كالن توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايی
پس از بررسی و مطالعه مدلهای مطرح در زمینه تدوین استراتژی فناوری و تعیین اولویتهای تحقیقاتی و پس از برگزاری
جلسات متعدد ،تیم برنامه ریزی مدل اجرایی مناسب برای تعیین اهداف کالن را پیشنهاد کرد .در ادامه ،مراحل ایان مادل باه-
صورت خالصه توضیح داده شده است.
5

Issue-based
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برای تدوین پیشنویس اولیهای از اهداف کالن ،از سه ورودی اسناد کالن ،چشمانداز تدوینشده در مرحلة قبل ،و مطالعات
تطبیقی در مورد اهداف توسعه علمی و فنی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه ،بهره میگیریم .مارور نکاات کلیادی اساناد
باالدستی ،لحاظ کردن ابعاد ذکرشده در سند چشمانداز و همچنین شناسایی موقعیت رقابتی محتمل کشور بار اسااس وضاعیت
کشورهای منطقه ،الزامات حاکم بر اهداف را مشخص میسازد.
از طرف دیگر ،بهطور موازی ،اهداف ممکنالتصور بر اساس اهداف تعیینشده در اسناد راهبردی تهیهشده در سایر حوزههاا،
مطالعات تطبیقی انجامشده در حوزه فناوریهای زمینگرمایی ،گزارش آیندهپژوهی تهیهشده در حوزه فناوریهای انرژی زمین-
گرمایی ،گزارش اسناد باالدستی انرژیهای تجدیدپذیر ،و گزارش توجیه پذیری استفاده از انرژی زمینگرمایی ،شناساایی مای-
شوند .این اهداف باید در جهت دستیابی به چشمانداز و در مسیر مأموریت و استراتژی کالن انرژی کشاور (الزاماات حااکم بار
اهداف) باشد و از سوی دیگر اهداف با توجه به قابلیتهای فناوری تعیین شود.
سپس ،همزمان با ارائه مطالبی در مورد ادبیات موضوع در حوزه هدفگذاری کالن به خبرگان کمیته راهبری ،از نظرات آنان
برای شناخت اهداف ممکنالتصور و مشخص کردن دستاوردهای حاصل از توسعه انرژی زمینگرماایی در هار یاک از اهاداف
ممکن التصور استفاده میشود .این امر ،به شناختی کلی از اهداف کالن توسعه فناوری منجر میشود .سپس این دستاوردها در
حوزههای اهداف دستهبندی میشوند .در ادامه ،کاربردهای مرتبط با هر دستاورد مشخص میشود .درعاینحاال ،فنااوریهاای
مورد استفاده در هر یک از حوزههای کاربردی شناساییشده تعیین میشود .در نهایت ،پیشنویس اهداف کالن تدوین میشود و
برای دریافت نظرات خبرگان ،در جلسه کمیته راهبری ارائه میگردد .پس از دریافت نظرات خبرگان ،اهداف کالن نهایی مای-
شوند .الزم به ذکر است که پس از نهایی شدن و با ورود به مراحل بعدی و دریافت بازخورد از مراحال بعادی ،امکاان اصاالح
اهداف تدوینشده وجود دارد.
شکل زیر ،مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد.
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شكل ( -)2-2مدل اجرايی براي اولويتبندي فناوريها

 -1-10نكات كليدي اسناد باالدستی
با توجه به بررسیهای صورت گرفته بر روی اسناد باالدستی ،ویژگیها و چارچوبهای مهم در تدوین سناریوی توسعه فناوری
انرژی زمینگرمایی مشخص شد.
از آنجایی که هر سند تدوینشده در کشور باید در راستای سند چشمانداز  20ساله کشور باشد ،افق سند باید سال  1404در نظر
گرفته شود .با جمعبندی ویژگیهای استنتاج شده از بررسی اسناد مختلف و دیدگاه خبرگان مشخص میگردد که تدوین پیش-
نویس اهداف کالن ،باید با درنظرگرفتن نکات زیر صورت گیرد:
 .1دستیابی به جایگاه اول منطقه در عرضه برق مطمئن ،پایا و با کیفیت مناسب (در حد استانداردهای جهانی)
 .2دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق با ایجاد بسترهای الزم و تبدیل شدن به مرکز راهبردی شبکه
برق در منطقه
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 .3لزوم دستیابی کشور به جایگاه نخست منطقه و پنجم آسیا در بخش انرژیهای نو تا سال 1404
 .4افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار ( )25000مگاوات با حداقل ده هزار ( )10000مگاوات سهم بخش
خصوصی و تعاونی
 .5درنظرگرفتن متوسط نرخ رشد ساالنه  45/4درصدی برای برق حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر
 .6تنوعبخشی به منابع اولیه انرژی و فنآوریهای تولید برق برای تقویت قدرت بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری
خدمات
 .7حفظ ،احیاء و بهرهبرداری بهینه از سرمایهها ،منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح های توسعه
ایجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهای و تجدید ساختار در صنعت برق کشور
 .8لزوم مطالعه جدی در مورد شناسایی پتانسیلهای موجود در زمینه انرژی زمینگرمایی در کشور
 .9سنجش ظرفیت و تهیه اطلس کامل کشور برای منابع تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای باد ،خورشید ،زیست توده و
زمینگرمایی
 .10توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه 1 ،درصد از نیاز برق کشور از
انرژیهای نو تأمین گردد.
 .11موظف بودن وزارت نیرو به شناسایی کلیه فنآوریهای موردنیاز برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده و
فراهم کردن امکان طراحی و بهبود آنها برای بهکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی
 .12ایجاد انگیزه اقتصادی برای ارتقای فناوری و ایجاد ظرفیتهای الزم برای جایگزینی سوختهای پاک (مانند گاز
طبیعی) و منابع تجدیدشونده انرژی
 .13جلب مشارکت بخش خصوصی تا  55درصد در سرمایهگذاریهای مربوط به انرژیهای نو و بهرهوری انرژی
 .14توسعه فناوری ذخیرهسازی برق
 .15توسعه فناوریهای تبدیل انرژیهای تجدیدپذیر
 .16توسعه فناوریهای نوین ،بهبود مکانیزاسیون و روشهای کاهش مصرف انرژی با تأکید بر انرژیهای تجدیدپذیر
 .17استفاده از فناوریهای جدید و انتقال تکنولوژی
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 .18اطالعرسانی ،آگاهسازی و ایجاد فرهنگ عمومی جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و جلب مشارکت مردم برای
حمایت از تولید برق از انرژیهای نو و تجدیدپذیر
 .19تالش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی
و زمینگرمایی در کشور
 .20گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت
 .21لزوم توجه به ظرفیتهای بالقوه کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی در توسعه اقتصادی کشور
 .22لزوم توجه به مزیت غیرقابل انکار انرژی زمینگرمایی در تأمین بار پایه قابل انعطاف و مطمئن برای شبکه برق

 -1-11خالصه وضعيت و اهداف كشورهاي منطقه و آسيا در انرژي زمينگرمايی
در مرحله مطالعات کالن ،وضعیت فعلی و سناریوی توسعه علمی و فنی شماری از کشورهای جهان در حوزه منابع عمیق و
کمعمق زمینگرمایی مورد بررسی دقیقتر قرار گرفت تا بتوان جایگاه کشور در افق چشمانداز را در هر یک از این حوزههاا باا
صحت بیشتری تعیین نمود.
در جدول زیر ،بر مبنای گزارشهای خوداظهاری کشورها در کنگره بین المللی زمینگرمایی در ساال  ،2015خالصاهای از
وضعیت چهارده کشور در حوزه زمینگرمایی بهتفکیک برای تولید برق ،کاربرد مستقیم و پم حرارتی ذکر شده است که مای-
تواند دید جامعتری برای تدوین اهداف کالن فراهم نماید .خالصه وضعیت این کشورها در جدول زیر ذکر شده است.
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جدول ( -)1-2خالصه وضعيت  14كشور آسيا و شمال آفريقا در انرژي زمينگرمايی
نام كشور

وضعيت كلی

كاربرد مستقيم

پمپ حرارتی

توليد برق

ارمنستان

درحال ارزیابی پتانسیل زمینگرمایی

-

-

یک پروژه نیروگاه فلش

چين

* استفاده بسیار توسعهیافته از کاربردهای
مستقیم حرارت
* گامهای ابتدایی تولید برق
* تمرکز تحقیقات فناوریهای کلیدی بر
پروژههای سنگهای خشک داغ
*«مطالعه فناوریهای کلیدی و تعیین
وضعیت تولید برق از منابع حرارت کم--
متوسط» با هدف دستیابی به یک نمونه
 500کیلوواتی نیروگاه دومداره تولید برق
با کارایی حرارتی بیش از  6درصد

* ظرفیت نصبشده
 65/9درصد
* استفاده انرژی ساالنه
 57/5درصد
* کاربرد در سال 2014
معادل  330میلیون
مترمربع
* ظرفیت نصبشده
 11/78گیگاوات

* ظرفیت نصبشده آب
درمانی  2508مگاوات
* گرمایش مستقیم زمین-
گرمایی 2946 ،مگاوات،
( 48/4درصد)
* ظرفیت نصبشده
گلخانههای زمینگرمایی
معادل  154مگاوات
* ظرفیت نصبشده
استخرهای پرورش ماهی
 217مگاوات

اندونزي

*تمرکز بر تولید برق از زمینگرمایی به
دلیل وجود منابع اکثراً با آنتالپی باال

فعال ندارد

هند

* در حال حاضر ،برق زمینگرمایی در
هند وجود ندارد
* برنامهای مدون برای توسعه پم
حرارتی وجود ندارد
* کاربرد مستقیم ،کمی توسعه پیدا کرده
است.
* گرانیتهای هند با ظرفیت تولید انرژی
معادل  3/331  1022 BTUآینده
فناوری  EGSهستند.

فعال ندارد

* استفاده استریلیزه کردن
محیط رشد کشت قارچ
* پاالیش قند پالم با
استفاده از شورآبهای
تولیدی از حوزه زمین-
گرمایی الهندونگ
* خشک کردن نارگیل،
*خشک کردن و پاستوریزه
کردن چای
* پرورش ماهی
* مصرف ساالنه انرژی
برای حمام ،شنا و آبگرم
درمانی  4302تراژول در
سال 2014
*درنظرگرفتن محدوده
وسیعی برای کشت
گلخانهای در نواحی
سردسیر و همچنین برای
تولید کشاورزی در زمین-
های کمآبشده

* ظرفیت تولید برق زمین-
گرمایی  155گیگاوات ساعت
در سال و فعالً ظرفیت
نصبشده  28مگاوات است
* نیروگاه یانگ باجان به
ظرفیت نصبشده 26/18
مگاوات و بازده ساالنه 140
گیگاوات
* راهاندازی یک واحد 400
کیلوواتی در سال  2011و
یک واحد  500کیلوواتی در
سال  2012در ناحیه نفتی
لیوبی و راهاندازی 16
مگاوات در 2014
* نیروگاههای زمینگرمایی
در  10نقطه با ظرفیت برق
نصبشده  1340مگاوات
* هدف کوتاه -میانمدت
 6000مگاوات تا سال 2025
* 440مگاوات ( 5نیروگاه)
در مرحله ساخت نهایی

* شروع ارزیابی یک پروژه
 55مگاواتی در گجرات در
سال  2013با استفاده از چاه-
های نفت متروک
* امضای اولین قرارداد خرید
برق زمینگرمایی با شرکت
( )GSدر  2010برای استقرار
نیروگاه  25مگاواتی
اکتشافهای
آغاز
*
ژئوفیزیکی ( MTو پیمایش
قابلیت مقاومت عمیق)
* اتمام بررسیهای اکتشافی
ژئوفیزیکی در ساحل غربی
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وضعيت كلی

پمپ حرارتی

كاربرد مستقيم

ژاپن

*  20گیگاوات تخمین پتانسیل انرژی
زمینگرمایی
* ظرفیت کل فعلی نیروگاه زمینگرمایی
هنوز حدود  500مگاوات است که برای
حدود بیش از یک دهه بیتغییر بوده است
*انتظار رشد شدید ،نصب پم حرارتی
در سالهای آتی بهدلیل اختصاص یارانه
به نواحی محلی و شرکتهای خصوصی

* ظرفیت نصبشده 62
مگاوات
*تاسیس «انجمن ترویج
ژئو-حرارتی 6ژاپن» در
2001
*  990مورد تعداد
تسهیالت استفاده کننده
از پم حرارتی:
 836 مورد چرخه بسته
 149 مورد چرخه باز
 5 مورد هر دو چرخه

* ظرفیت نصبشده حدود
 2100مگاوات
* افزایش استفاده از
سیستهای مبدل حرارتی
سطحی در نواحی دارای
گرادیان معمولی برای
گرمایش و سرمایش
محیطی

فيليپين

*دومین تولیدکننده بزرگ انرژی زمین-
گرمایی در دنیا با ظرفیت نصبشده
 1847/69مگاوات
*تامین مستمر  14درصد از کل نیازهای
تامین برق از این طریق
* مطالعه فناوریهای نوظهور زمین-
گرمایی (مثل فناوریهای مربوط به
مخازن آب اسیدی و منابع با نفوذپذیری
کم) برای استفاده کامل از پتانسیل زمین-
گرمایی در کشور

فعال ندارد

* انجام اقداماتی برای
توسعه کاربردهای غیر از
تولید برق
*کاربردهای مستقیم فعلی:
 کشاورزی (خشک کردن
محصوالت گیاهی)
 آبگرم درمانی

توليد برق
استان های دارای پتانسیل
زمینگرمایی و ناحیههای
و
پوگا
زمینگرمایی
چوماتانگ
*انجام ارزیابیهای دقیقی از
منابع EGS
*اتمام تحلیلهای فیزیکی-
شیمیایی و فشار بر روی
گرانیتهای دما باال در
بعضی نواحی
* ظرفیت نصبشده 519
مگاوات
* فعالیتهای جدید اکتشافی
*نصب سریع سیستمهای
دومداره کوچک:
 نصب هفت سیستم
دومداره کوچک (0/003
تا  2مگاوات) در سالهای
 2013و 2014
* اکتشاف یا توسعه بیش از
 40ناحیه تحت مطالعه در
سال :2014
 19 ناحیه بیش از 10
مگاوات
 7 ناحیه از  1تا 10
مگاوات
 18 ناحیه زیر  1مگاوات
* ظرفیت نصبشده 1870
مگاوات
*  255مگاوات پروژههای
توسعهای در دست ساخت در
نواحی فعلی خدماتی
* 1160مگاوات ظرفیت
پتانسیل در حال اکتشاف
برای بررسی امکانسنجی
توسعه و کاربرد
* انجام اقداماتی برای
6Geo-Heat
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وضعيت كلی

پمپ حرارتی

كاربرد مستقيم

تايوان

* پتانسیل انرژی زمینگرمایی تخمینی
 150گیگاوات
* افزایش قابلتوجه بودجه و کارکنان
اختصاص یافته به فعالیتهای زمین-
گرمایی
* برنامه حفاریهای متعددی برای
اکتشاف پتانسیل و نصب نیروگاههای
آزمایشی
* هدف دستیابی به یک ظرفیت برق
تولیدی نصبشده  60مگاواتی و 150
مگاواتی تا سال  2020و 2025؛ و
همچنین تجاریسازی زمینگرمایی
EGS

فعال ندارد

فعال ندارد

تايلند

منابع آنتالپی کم -متوسط

ندارد

توسعه منابع زمینگرمایی با
آنتالپی کم -متوسط واقع
در نواحی غیرآتشفشانی و
چشمههای رسوبی برنامه
پیچیده ای به نظر میرسد

كره

* عدم وجود تولید برق زمینگرمایی به-
دلیل کمبود منابع هیدروترمال با دمای
باال
* عدم نصب سیستمهای گرمایش
مستقیم مقیاس بزرگ بهدلیل عدم وجود
حوزههای رسوبی
* تالشهای تحقیقوتوسعهای مستمر
برای بهکارگرفتن منابع زمینگرمایی
عمیق صورت و استفاده از ظرفیت حدود
 20گیگاواتی EGS

*ظرفیت نصبشده 790
مگاوات تا تا پایان سال
2014
* افزایش قابلتوجه
نصب پم های حرارتی
بهطور متوسط ساالنه
بیش از  50درصد بوده
و
مدلسازی
*
اعتبارسنجی عملکرد
بلندمدت سیستمهای
پم حرارتی مخصوصا
سیستمهای بزرگتر از 1
مگاوات

* ظرفیت نصبشده 44
مگاوات برای کاربردهای
جریانهای آب گرم،
گرمایش انفرادی و
گرمایش محیطی
* اختصاص یارانههای
موقتی برای حمایت
ازگلخانه ها و استخرهای
پرورش ماهی
* آغاز گرمایش مستقیم و
گرمایش گلخانهای مقیاس
کوچک با استفاده از
جریانهای آبگرم در سال
2008

جنوبی

توليد برق
توسعه برق مقیاس کوچک
*قرارگرفتن  1465مگاوات،
تا سال  2030در شبکه
ظرفیت نصبشده 0/05
مگاوات
شناسایی  4ناحیه دارای
پتانسیل باال
ارزیابی دوبارهای از مقدار
انرژی زمینگرمایی در الیه-
های عمیق سراسر جزیره
یک نیروگاه زمینگرمایی
آزمایشی دومداره کوچک در
حال فعالیت
ساخت یک نیروگاه آزمایشی
 EGSیک مگاواتی تا 2016
هدف کوتاهمدت ،ساخت یک
نیروگاه زمینگرمایی سنتی با
ظرفیت  5 -4مگاوات
*موقعیت مناسب برای
نیروگاههای مقیاس کوچک
 1تا  10مگاواتی با فناوری
دومداره
*استفاده از یک نیروگاه
دومداره  0/3مگاواتی
*ظرفیت نصبشده 0/3
مگاوات
* راهاندازی پروژه نیروگاه
آزمایشی  EGSدر پاپان سال
 2010به عنوان مقدمهای بر
احداث نیروگاه مگاواتی در
جنوب کره در سال 2015
* دستیابی نیروگاه آزمایشی
 EGSبه سطح کالس – 5
 10مگاوات تا سال 2020
* هدف نصب  200مگاوات
نیروگاه زمینگرمایی تا سال
2030
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مصر
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وضعيت كلی

پمپ حرارتی

كاربرد مستقيم

توليد برق

فعال ندارد

*استفاده توریستی از آب-
های گرم
*کاربردهای آتی:
 تصفیه و شیرین کردن
آب
 گرمایش گلخانهها
 پرورش ماهی
 سردخانهها

فعال ندارد

*ارزیابی پتانسیل کاربردهای انرژی
زمینگرمایی در اردن مرکزی (جایی که
صدها منبع آب گرمایی با دمای  30تا 45
درجه و حداکثر دمای تخمینی مخازن آب
حدود  115درجه وجود دارند)
*دو ناحیه متمایز با گرادیانهای باالتر از
 50درجه سانتی گراد
*سرمایهگذاری در منابع انرژی محلی
برای کاهش وابستگی به واردات انرژی
*اکتشاف منابع جدید برای گرمایش
محیطی و تهویه هوا عمدتاً از طریق
منابع زمینگرمایی
*  43ناحیه زمینگرمایی که بسیاری از آغاز استفاده از سال آسایشگاههای سنتی در
کنار منابع آبگرم
آنها برای گرمایش ،حمام و اهداف 2008
درمانی مورد استفاده قرار میگیرد
فعال ندارد
فعال ندارد
اهداف:
 .1توسعه سایت واقع در یک وضعیت
مطلوب برای پاسخگویی به نیازهای
فعلی پایتخت به میزان  50مگاوات
 .2اکتشاف منابع زمینگرمایی کل کشور
برای پاسخ به نیازهای دیگر مراکز
مصرف
 .3اثبات اقتصادی بودن صادرات منابع
زمینگرمایی برای توسعه آتی آن به
فرای مرزها
*آبگرم درمانی و توریستی
فعال ندارد
*اکتشافهای ژئوفیزیکی منابع زمین-
و ساخت تاسیسات جدید در
گرمایی ناکافی بوده است
کانال سوئز
*در  10سال گذشته ،بعضی کاربردهای
*گرمایش مستقیم
مستقیم نصب شدهاند
* پرورش ماهی
*هنوز هیچ نیروگاه زمینگرمایی وجود
*کاربردهای کشاورزی
ندارد
*گلخانهها
*مناسب بودن دمای آب
زمینگرمایی سطحی کانال
سوئز برای کاربردهای
اقتصادی مقیاس کوچک
مخصوصاً در ناحیه حمام
فاران

فعال ندارد

عدم موفقیت در تجاری-
سازی استفاده از منابع زمین-
گرمایی
اکتشاف زمینگرمایی یک
گام مهم به سوی خودکفایی
تولید برق

* پیمایش یکپارچهای از
شناسایی ثقل و مغناطیس
زمینی در ناحیه زمین گرمایی
حمام فاران با استفاده از 16
ایستگاه  MTبه قصد تعیین
چگالی زیرسطحی و مقاومت
ویژه الکتریکی مربوط به
واحدهای EGS
* پتانسیل 19/8 – 12/4
مگاواتی در ناحیه حمام
فاران ،از نظر اقتصادی به
صرفه است و از ساخت یک
نیروگاه کوچک دومداره برای
تولید برق حمایت میکند
* هدف ساخت یک نیروگاه
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نام كشور

وضعيت كلی

پمپ حرارتی

قزاقستان

پتانسیل  54تراوات ساعت برای انرژی
زمینگرمایی

فعال ندارد

كاربرد مستقيم

توليد برق

دومداره زمینگرمایی (کالینا)
در ناحیه آب گرم حمام فاران
استفاده از حوزه زمین -یک پروژه نیروگاهی دارد
گرمایی کاپالنبک برای
تامین گرمای ساختمان-
های مسکونی
گرمایش گلخانهها در
زمستان و تهویه هوا در
تابستان در آلماآتی

نكات كليدي مطالعات تطبيقی:

 -1توسعه برنامههای اکتشافی در بیشتر کشورهای آسیایی و همچنین عربستان و ترکیه
 -2برنامههای توسعه فناوری گسترده در زمینه زمینگرمایی در کشورهای آسیایی چین ،ژاپن ،هند ،و فیلیپین و همچنین
کشور همسایه ترکیه
 -3آغاز به توسعة کاربرد و توسعة فناوری نیروگاههای دومداره در بیشتر کشورهای دارای پتانسیل مناسب زمینگرمایی
 -4آغاز به تحقیقات بلندمدت و انجام پروژههای آزمایشی در مورد فناوریهای مرتبط با  EGSدر بیشتر کشورهای فعال
در زمینگرمایی
 -5ظرفیت نصب ناچیز زمینگرمایی در منطقه منا در حال حاضر
 -6پیگیری اهداف توسعه ظرفیت نصبشده زمینگرمایی در کشورهای منطقه بهخصوص در دو کشور عربستان و ترکیه
 -7توسعه کاربرد مستقیم در بیشتر کشورهای آسیایی با اهداف توسعه توریسم ،گرمایش مستقیم ،و توسعه گلخانههای
زمینگرمایی
 -8تمرکز کشورهای دارای منابع حرارت پایین– متوسط زمینگرمایی بر توسعه پم حرارتی و همچنین گرمایش مستقیم
زمینگرمایی
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 -1-12نكات مهم استخراجشده از بيانيه چشمانداز
بر اساس نتایج حاصل از بررسی بیانیه چشمانداز تدوینشده ،اهداف کالن سند راهبرد ملی توسعه فناوریهای انرژی زمین-
گرمایی در  4حوزه اصلی تدوین شدند که عبارتند از:
 .1استفاده بهینه از منابع متنوع و در دسترس انرژی (ناظر بر بعد هدف موقعیت رقابتی)
 .2ارتقای توانمندی فناوریهای تولید انرژی (ناظر بر بعد هدف ظرفیتسازی)
 .3توسعة کسبوکارهای دانشبنیان (ناظر بر بعد هدف نوآوری)
 .4مسائل زیست محیطی و اجتماعی (ناظر بر بعد هدف مسئولیت اجتماعی)
اولین حوزه مطرح در تعیین اهداف کالن توسعه ،استفاده بهینه از منابع متنوع و در دسترس انرژی است .استفاده بهینه از
منابع متنوع انرژی به معنای تنوع بخشی سبد انرژی کشور بهگونهای است که با مدیریت صحیح منابع تأمین انرژی و استفاده
از پتانسیلهای انرژی نقاط مختلف کشور ،بتوان امنیت شبکه تأمین و عرضه انرژی را باال برد .انرژی زمینگرمایی با ویژگی-
هایی چون تأمین بار پایه مطمئن ،ضریب ظرفیت باال و امکان تولید همزمان برق و حرارت ،یکی از مناسبترین گزینهها در
بین انرژیهای تجدیدپذیر برای توسعه ،به منظور رسیدن به این هدف است.
حوزه بعدی مطرح در زمینه تعیین اهداف کالن توسعه فناوریهای انرژی زمینگرمایی ،ارتقای توانمندی فناوریهای تولید
انرژی است .اهمیت این حوزه زمانی مشخص میشود که روند بروز و افول فناوریهای منابع انرژی مختلف را مورد مطالعه قرار
دهیم .با کمی تأمل در این مورد ،رشد سریع فناوریهای نوین مرتبط با انرژی و به ویژه انرژیهای پاک و افول تدریجی اما
محتوم انرژیهای فسیلی و فناوریهای آنها مشخص میگردد .برای بهرهگیری هرچه بیشتر از پتانسیل فراوان انرژیهای نو
در آینده ،نیازمند توجه به توسعه فناوریهای آنها در امروز هستیم .با توجه به سابقه توسعه فناوریهای مرتبط با نفت و گاز در
داخل کشور و شباهت این فناوریها با فناوریهای مرتبط با زمینگرمایی و همچنین با توجه به آینده درخشان شماری از
فناوریهای زمینگرمایی مانند سیستمهای  ،EGSضروری است که به توسعه فناوریهای مرتبط با آن توجه ویژهای مبذول
داریم .توجه به ارتقای این فناوریها در کوتاهمدت پیوند زدن دانش در بلندمدت ضامن تأمین انرژی پایدار برای کشور در آینده
و ایجادکننده فرصت صادرات دانش و فناوری مربوطه به سایر کشورها میباشد .بدیهی است که بهرهمند شدن از نیروی
توانمند ،متخصص و خالق در حوزه زمینگرمایی یکی از پیشنیازهای ضروری برای دستیابی به توانمندی فناورانه است.
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حوزه توسعة کسبوکارهای دانشبنیان یکی دیگر از حوزههای مربوطه در هدفگذاری کالن توسعه فناوریهای انرژی
زمینگرمایی است .در اسناد باالدستی مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر تأکید زیادی بر نقش بخش خصوصی در توسعه این
انرژیها شده است بهنحویکه در اهداف اصلی ساتبا سهم  55درصدی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در
سرمایهگذاریهای مربوط به انرژیهای نو و بهرهوری انرژی پیشبینی شده است و در اهداف بخش انرژیهای نو بر ایجاد
حداقل یک نمونه نیروگاه در هر یک از انواع انرژیهای نو به منظور توسعه آگاهی و تشویق بخش خصوصی تأکید شده است.
در برنامههای چهارم و پنجم توسعه ،قوانین بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و شماری از مصوبات شوراهای
دولتی ،بر لزوم اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای وارد شدن به حوزه انرژیهای نو از طریق تضمین خرید برق تولیدی،
واگذاری امور عملیاتی و توسعه فناوری به این بخش ،پرداخت حمایتهای مالی و  ...اشاره شده است .فناوریهای انرژی زمین-
گرمایی بر اساس عمق و دمای منابع زمینگرمایی ،طیف گسترده و متنوعی را شامل میشوند و سرمایهگذاری بر روی آنها به
تنهایی توسط دولت کافی نیست و نیازمند توجه به حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان برای توسعه همهجانبه و هماهنگ این
طیف گسترده میباشد .با توجه به این موضوع و تأکید مؤکد و مکرر اسناد باالدستی بر لزوم توجه به نقش بخش خصوصی در
این زمینه ،سبب میشود تا با اطمینان ،توسعة کسبوکارهای دانشبنیان را بهعنوان یکی از حوزههای محوری هدفگذاری
کالن برگزینیم.
حوزه دیگر تعیین شده به منظور هدفگذاری توسعه فناوریهای انرژی زمینگرمایی ،مسائل زیست محیطی و اجتماعی
است .یکی از مزیتهای اصلی انرژی تجدیدپذیر ،نقش آن در کاهش آالیندههای زیست محیطی و به خصوص کاهش انتشار
کربن است .انرژی زمینگرمایی از جمله انرژیهای تجدیدپذیری است که کمترین آسیبهای محیط زیستی و انتشار کربن را
دارد .همچنین ،به دلیل طیف گسترده کاربردهای مستقیم این انرژی و در عین حال ایجاد گسترده اشتغال محلی (چه در مورد
تولید برق و چه کاربرد مستقیم) ،سبب افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی و کمتر توسعه یافته میشود.

 -1-13تعيين حوزههاي كاربردي مرتبط با دستاوردهاي مختلف
دستاوردهای حاصل از توسعه فناوریهای انرژی زمینگرمایی دارای حوزههای کاربرد متنوعی است که در ذیل به طور اجمالی
به حوزههای مربوطه اشاره گردیده است.
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بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیطزیست ،کاهش تولید گازهای گلخانهای ،و کاهش وابستگی به
منابع انرژی خارجی کاربرد دارد .انرژی زمینگرمایی با دارا بودن ضریب ظرفیت باال ،کاربردپذیری در مقیاس شبکه ،ایفای نقش
در تمام حلقههای زنجیره ارزش تولید الکتریسیته ،و سامانههای توان پشتیبان در خدمت تأمین هدف افزایش امنیت و کیفیت
عرضه انرژی میباشد.
این انرژی ،در راستای تأمین هدف برقرسانی به مناطق محروم ،قابلیت کاربرد در مناطق خارج از پوشش شبکه و ترکیب با
تولید انرژیهای تجدیدپذیر (پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی) نصبشده در روستاها و مناطق دوردست را دارد .همچنین
تنوع کاربردهای مستقیم انرژی زمینگرمایی در مناطق مستعد آن ،سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در آن نواحی
میگردد و به افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم این مناطق کمک میکند.
بهرهگیری از انرژی زمینگرمایی در راستای تأمین هدف افزایش صادرات انرژی الکتریکی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به
نفت و همچنین دارای کاربرد در تولید الکتریسیته از منابع تجدیدپذیر می باشد .به عالوه ،با استفاده از انرژی زمینگرمایی،
امکان تولید و استفاده همزمان برق و حرارت برای نواحی روستایی ،شهری و کارخانههای صنعتی وجود دارد .در حوزه کمعمق
زمینگرمایی نیز ،با توسعه پم های حرارتی میتوان از این انرژی برای تأمین حرارت بهره برد.
فناوریهای حوزه عمیق زمینگرمایی در راستای تأمین هدف توسعه اقتصادی-ایجاد رفاه عمومی و منافع اقتصادی دارای
کاربرد در مقیاس شبکه در راستای ذخیره سالیانه میلیاردها تومان در اثر جلوگیری از خسارات وارده ناشی از قطعی ،یا افت
کیفیت برق به صنایع مختلف در کشور ،ممانعت از هزینههای هنگفت تحمیل شده ناشی از بسط تجهیزات توزیع و انتقال در
شبکه برقرسانی کشور ناشی از افزایش تقاضای سالیانه ،کسب درآمد ناشی از ترکیب انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه ،جلوگیری
از اتالف هزینه برای احداث نیروگاههای سوخت فسیلی مازاد برای تأمین تقاضای اوج ،و کسب درآمد ناشی از عدم نیاز به
ظرفیت  3-4درصدی نیروگاهها برای جبران نوسانهای ناگهانی در تقاضا میباشد.
از دیگر مزایای توسعه فناوریهای انرژی زمینگرمایی ،تأمین هدف توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی در سطح ملی ،توسعه
شرکتهای دانش بنیان و بهکارگیری نیروهای متخصص و تحصیلکرده در کشور است.
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 -1-14تعيين فناوريهاي مختلف مورد استفاده در حوزههاي كاربردي
منابع انرژی زمینگرمایی به دو دسته کلی تقسیم میشوند :نواحی که گرمای انباشته با آنتاالپی بااالیی در آن وجاود دارد و
گرما از اعماق زمین توسط فرایندهای آتشفشانی یا شکاف پوسته به سطح انتقال مییابد و نواحی کاه آنتاالپی پاایینی دارناد و
گرمایی که از انرژی خورشیدی نشأت میگیرد با گرمای زمین آمیخته میشود .انرژی ایان ناحیاههاای باا آنتاالپی کام بارای
کاربردهایی مثل گرمایش خانهها و مجتمعهای مسکونی بهکار میرود .منابع کیفیت باالی انرژی زمینگرماایی ،چشامههاایی
مانند چشمههای بخار و سیستمهای آبگرم (فوق داغ) با جریان آب عالی و دمای آب یا بخار بااالی  200درجاه ساانتیگاراد
هستند .منابع با کیفیت متوسط چشمههایی با دمای  120تا  200درجه و منابع با کیفیت پایین زیر  120درجاه ساانتیگاراد یاا
دارای جریان آب محدود ،یا موجود در عمق بیشتر هستند.
انرژی زمینگرمایی میتواند دو نوع اصلی از سیستمهای انرژی را تأمین کند :گرما (برای گرم کردن فضا ،گارم کاردن
آب ،گرمای فرایند) و برق ،یا ترکیبی از این دو.
گرمايش مستقيم :سیستمهای استفاده مستقیم ،میتوانند گرما را مستقیماً از منابع با دمای پایین ( 50تا  150درجه) بگیرند.
سیستمهای گرمایش مستقیم ،نیازمند منبعی از گرما (یک چشمه) ،سیستمی تحویلدهناده (لولاهکشای) و روش تخلیاه (یاا از
طریق تزریق مجدد سیال به چشمه یا استخر ذخیره) هستند .این فناوری میتواند گرماا را بارای تساهیالت اقاامتی و صانعتی
فراهم کند و معموالً برای کاربردهای تجاری مانند تسهیالت گلخانهای ،استخر پرورش ماهی و فرایندهای غذایی بهکار میرود.
پمپ حرارتی :سیستم پم حرارتی زمینگرمایی به دلیل استفاده از گرادیان حرارتی زمین ،جازء اناواع کاربردهاای انارژی
زمینگرمایی محسوب میشود .سیستم مذکور از جمله سیستمهای گرمایشی -سرمایشی است که بهدلیل میزان مصرف انرژی
پایین ،در مقایسه با سایر سیستمهای تهویه مطبوع در جهان از اهمیت زیادی برخوردار شده است .زمین منبع خوبی برای تأمین
گرمایش در ماههای سرد سال است و میتوان از حرارت زمین برای تأمین گرمایش ساختمانها استفاده نمود و همچنین از آن
میتوان برای تأمین سرمایش در ماههای سرد سال استفاده بهینه نمود .فرآیند مکانیکی این دستگاه به این صورت است که در
فاز سرمایش هوای گرم داخل اطاق از طریق مکنده دستگاه وارد دستگاه شده و پس از سرد شدن به داخل اطاق دمیده میشود.
در داخل دستگاه حرارت به مبرد منتقل شده و پس از عبور مبرد از سیکل مربوطه (سیکل تبرید) ،حرارت موجود در مبرد توسط
یک مبدل دو لولهای به آب داخل کویل زمینی که در داخل لولههای پلیاتیلنی نصبشده در داخل زمین است منتقل میشاود.
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بالعکس در فاز گرمایش با استفاده از حرارت موجود در زمین ،گرمای مورد نیاز ساختمان تأمین میشود.
توليد برق :سیستمهای تولید برق از منابع زمینگرمایی برای تولید برق استفاده میکنند .فناوریهاای مختلفای مایتوانناد
براساس کیفیت منابع زمینگرمایی برای این منظور بهکارگرفته شوند.
 سیستمهای سنتی :Flash/کشیدن سیال زمینگرمایی دارای فشار و دمای باال (باالی  180درجه) به سطح و هادایت
آن به مخزن با فشار کم ،جایی که سیال ناگهان شعلهور شده ( )Flashو به بخار تبدیل میشود .فشاری که این بخار
ایجاد میکند ،ژنراتور را بهکار میاندازد .بخار متراکم یا به فرم بخار آب به اتمسفر وارد میشود یا دوبااره باه چشامه
زمینگرمایی تزریق میشود .در سیستمهای فلش دوگانه ،سیال برای بار دوم از یک جداکننده مایگاذرد کاه امکاان
استخراج گرمای بیشتری را فراهم می کند .این سیستمها اغلب برای تولید برق استفاده میشوند اما بعضی کارخانهها
قابلیت یکپارچهسازی تولید برق و استفاده مستقیم را هم دارند.
 سیستمهای دومداره :شامل دو سیال آب زمینگرمایی داغ و یک سیال کاری (معموالً هیدروکربنی مثل ایزوبوتاان یاا
پنتان) است که در دمای پایینی به جوش میآید .گرما بین آب زمینگرمایی و سیال کاری جابهجاا مایشاود و ماایع
کاری میجوشد و بخار میشود و بهاینطریق باعث چرخش توربین و تولید برق و گرما مایشاود .ایان سیساتم در 2
چرخه بسته عمل میکند :آب بسته که دوباره تزریق میشود و مایع کاری بسته که متراکم شده و در سیستم میگردد.
سیستم چرخه بسته بهدلیل آلودگی کم یا قابل چشمپوشی و ریسک کم آلودگی محیطی ،مطلوب است .سیساتمهاای
دومداره معموالً هم برای تولید برق و هم تولید گرما استفاده میشوند.
 سیستمهای زمینگرمایی پیشرفته ( :)EGSشامل ایجاد یا تقویت یک منبع زمینگرمایی میشود .نفوذپذیری و
تخلخل یک چشمه میتواند با ایجاد شکاف از طریق حفاری عمیق افزایش یابد ،ممکن است آب اضافی (از زیر زمین
یا دیگر منابع) برای ایجاد یک چشمه اضافه شود EGS .میتواند دسترسی به انرژی را از چشمههای خشکتر افزایش
دهد یا عمر چشمههای تخلیهشده را افزایش دهد .فناوریها و فرایندهای  EGSهنوز تحت توسعه هستند و تجارب
موفقی از  EGSدر اروپا ،استرالیا ،و آمریکا وجود دارد .تحقیقی که توسط مؤسسه فناوری ماساچوست انجام شده است
تخمین میزند که با تحقیقات مناسب و حمایتهای توسعهای 100000 ،مگاوات برق تولیدی از  EGSمیتواند در
آمریکا تا سال  2050در دسترس قرار گیرد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
67
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

 -1-15تدوين پيشنويس اوليه اهداف كالن حوزه انرژي زمينگرمايی
در این گزارش بهمنظور تعیین اهداف توسعه فناوریهای عمیق و کمعمق زمینگرمایی از منابع مختلفی استفاده شد ،که
عبارتند از:


مطالعات تطبیقی انجامشده در حوزه فناوریهای انرژی زمینگرمایی



گزارش اسناد باالدستی انرژی زمینگرمایی و انرژیهای تجدیدپذیر



نکات مهم استخراجشده از بیانیه چشمانداز

با توجه به موارد فوق ،دستاوردهای حاصل از توسعه فناوریهای انرژی زمینگرمایی در کشور ،به تفکیک در سه حوزه پم
حرارتی ،تولید برق و کاربرد مستقیم ،و منابع زمینگرمایی پیشرفته مشخص شد .الزم به ذکر است که در تدوین پیشنویس
اهداف ،توجه به ویژگیهای مطلوب برای اهداف که شامل قابلاندازهگیری بودن ،قابلدستیابی بودن ،واقعگرایی ،محدودیت به
زمان ،و عینی بودن میباشند ،ضروری است .بر این اساس ،پیشنویس اهداف کالن که شامل موارد زیر است ،در جلسه کمیته
راهبری مورخ  1393/12/18ارائه گردید.
جدول ( -)2-2پيشنويس اهداف كالن مرتبط با توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايی

حوزه

اهداف

پمپ حرارتی
 -1جایگاه اول یا دوم منطقه در عرصه علم و فناوری
 -2جایگاه اول یا دوم در منطقه و در بین  3یا  4یا  * 5کشور برتر آسیا در تولید صنعتی بومی و
رقابتپذیر
 -3افزایش میزان بومیسازی تجهیزات پم های حرارتی به میزان حداقل  90درصد ارزش
تجهیزات نصبشده در افق چشمانداز سند حاضر
 - 4توانمندی در صادرات رقابتپذیر خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات پم حرارتی با سهم
 50یا  90درصدی از کل خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات پم حرارتی ساخت داخل با تأکید
بر بخش خصوصی
توليد برق و كاربرد  -5جایگاه اول یا دوم منطقه در عرصه علم و فناوری
مستقيم
 -6جایگاه اول یا دوم در منطقه و در بین  2یا  3یا  4یا  ** 5کشور برتر آسیا در تولید صنعتی
بومی و رقابتپذیر
 - 7دستیابی به توانمندی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نیروگاهی با سهم 20
درصدی از کل خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات زمینگرمایی ساخت داخل با تأکید بر بخش
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اهداف

خصوصی
 - 8ایجاد و تقویت نمانام ملی با حداقل ظرفیت نصبشده در داخل و خارج کشور ،معادل 30
درصد ظرفیت نصبشده زمینگرمایی در داخل کشور و افزایش سهم صادراتی نمانام ایرانی در
بازارهای منطقهای و جهانی
منابع زمينگرمايی  - 9جایگاه اول منطقه و جزو  10کشور برتر دنیا در عرصه علم و فناوری
پيشرفته
 – 10دستیابی به نیروی انسانی با کیفیت ،خالق و متخصص در حوزههای مختلف انرژی
زمینگرمایی
* جایگاه سوم با در نظر گرفتن کشورهای کره و ژاپن به عنوان رتبه های قبل ،جایگاه چهارم با در نظر گرفتن کشورهای کره و ژاپن و چین به
عنوان رتبه های قبل ،جایگاه پنجم با در نظر گرفتن کشورهای کره و ژاپن و چین و ترکیه به عنوان رتبه های قبل.
** جایگاه دوم با درنظرگرفتن کشور ژاپن به عنوان رتبه قبل ،جایگاه سوم با در نظر گرفتن کشورهای ژاپن و چین به عنوان رتبه های قبل ،جایگاه
چهارم با در نظر گرفتن کشورهای ژاپن و چین و فیلیپین به عنوان رتبه های قبل ،جایگاه پنجم با در نظر گرفتن کشورهای ژاپن و چین و فیلیپین و
اندونزی به عنوان رتبه های قبل.

 -1-16نظرات كميته راهبري در خصوص پيشنويس اوليه اهداف
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیة طراحیشده ،برای نهایی شدن نیازمند تأیید
دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحلیلگران کمک
میکند .بر این اساس ،پیشنویس اهداف کالن تدوینشده در جلسه مورخ  1393/12/18به کمیته راهبری تقدیم گردید.
خالصه نظرات خبرگان در این زمینه ،در صورتجلسة مربوطه که به پیوست این گزارش موجود است ،ارائه گردیده است.

 -1-17اهداف كالن مرتبط با توسعه فناوريهاي حوزه زمينگرمايی
پس از ارائه پیشنویس اولیه اهداف کالن در جلسه کمیته راهبری ،متن ارائهشده مورد تأیید کلی قرار گرفت و نظرات
خبرگان در مورد اهداف پیشنهادی اخذ گردید .محتویات جدول زیر ،به عنوان اهداف کالن مورد استناد قرار میگیرد.
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از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده هر بخش ممکن
است با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و دریافت تصویر
واقعیتر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.

جدول ( -)3-2اهداف كالن مرتبط با توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايی

حوزه

اهداف

پمپ حرارتی
 -1جایگاه اول منطقه در عرصه علم و فناوری
 -2جایگاه اول در منطقه و در بین  4کشور برتر آسیا در تولید صنعتی بومی و رقابتپذیر
 -3افزایش میزان بومیسازی تجهیزات پم های حرارتی به میزان حداقل  70درصد ارزش
تجهیزات نصبشده در افق چشمانداز سند حاضر
 - 4توانمندی در صادرات رقابتپذیر خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات پم حرارتی با سهم
 40درصدی از کل خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات پم حرارتی ساخت داخل با تأکید بر
بخش خصوصی
توليد برق و كاربرد  -5جایگاه اول منطقه در عرصه علم و فناوری
مستقيم
 -6جایگاه اول در منطقه و در بین  5کشور برتر آسیا در تولید صنعتی بومی و رقابتپذیر
 - 7افزایش میزان بومیسازی تجهیزات زمینگرمایی به میزان حداقل  20درصد ارزش
تجهیزات نصبشده در افق چشمانداز سند حاضر
 - 8دستیابی به توانمندی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نیروگاهی با سهم 20
درصدی از کل خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات زمینگرمایی ساخت داخل با تأکید بر بخش
خصوصی
 - 9ایجاد و تقویت نمانام ملی با حداقل ظرفیت نصبشده در داخل و خارج کشور ،معادل 50
درصد ظرفیت نصبشده زمینگرمایی در داخل کشور و افزایش سهم صادراتی نمانام ایرانی در
بازارهای منطقهای و جهانی
منابع زمينگرمايی  - 10جایگاه اول منطقه و جزو  10کشور برتر دنیا در عرصه علم و فناوری
پيشرفته
 – 11دستیابی به نیروی انسانی با کیفیت ،خالق و متخصص در حوزههای مختلف انرژی
زمینگرمایی
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 -3تدوين راهبردها
راهبردهای ملی فناوری دربرگیرندة مجموعهای از جهتگیریهایی است که با معین نمودن خطوط کلی ،از عدم قطعیت
موجود در توسعه فناوری کاسته و به سؤاالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن پاسخ میدهد؛ بهطوریکه
راهبردها را میتوان معینکننده مجموعه جهتگیریهای اصلی برای دستیابی به اهداف دانست .این راهبرد به انتخاب فناوری
های اولویتدار و تعیین نحوة دستیابی به آنها میپردازد .بهعبارتدیگر ،راهبرد ملی فناوری معین کنندة چیستی و چگونگی
توسعه فناوری در سطح کالن است.
در محیط پویای تصمیمگیری ،راهبرد ملی فناوری براساس اطالعات و حقایق موجود و با نگاهی به آینده ،در راستای دو هدف
کلی زیر تعریف میشود:
• راهبردهای پورتفولیو )چیستی -اولویتبندی) :در راهبرد پورتفولیو حوزههای فناورانه برتر برای توسعه انتخاب میشوند.
• راهبردهای هدایتی )چگونگی -سبک اکتساب) :در راهبرد هدایتی رویکرد توسعه فناوری و سبک اکتساب فناوری
مشخص میگردد.
نسبت این دو دسته راهبرد با یکدیگر در شکل زیر نشان داده شده است]29[ .

شكل ( -)1-3نسبت راهبردهاي پورتفوليو و هدايتی با يكديگر
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 -2-1اولويت بندي فناوريها (جهت تعيين راهبردهاي پورتفوليو)
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزههای برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو به انجام میرسد .زمانیکه انتخاب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حیاتی یا کلیدی ،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقاتی و
فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههای
مهم و کلیدی فناورانه برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموالً جهت شناسایی فناوریهای
کلیدی پرسیده میشود از این قبیل است:
 حوزههای کلیدی فناوری برای توسعه کدامند؟
 فناوریهای حیاتی که باید بهوسیله منابع عمومی حمایت شوند،کدامند؟
 چه معیارهایی باید بهمنظور انتخاب فناوریهای حیاتی بهکارگرفته شوند؟
 شاخصهای اندازهگیری هر معیار چیست؟
 براساس معیارهای انتخابشده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری کدامند؟
هدف راهبرد پورتفولیو اولویتبندی حوزههای فناورانه است .بنابراین در گام اول باید به شناسایی حوزههای فناورانه
پرداخته شود .در گام بعد ،چرخه عمر فناوری برای حوزههای شناساییشده مورد ارزیابی قرار میگیرد .ازآنجاییکه کشورهای
درحال توسعه معموالً در مسیر توسعه صنایع نقش پیرو را بازی میکنند ،الزم است تا نسبت به خطر توسعه فناوریهای
منسوخ در دنیا آگاه باشند .توسعه صنایع و فناوریهایی که از نظر چرخه عمر فناوری در مرحله افول قرار دارند ،بهدلیل خطر
انقراض فناوری ارزش سرمایهگذاری برای بومیسازی را ندارند .در گام بعد که به بررسی فنی -اقتصادی فناوریها مربوط
است ،پیوستگی فناوریها از منظر تشکیل زنجیره ارزش مورد بررسی قرار میگیرد .درصورتیکه فناوریها بتوانند بهعنوان
گزینههای جایگزین یکدیگر بهکار روند با تعریف معیارهایی امکانپذیری توسعه فناورانه آنها در کشور بررسی میشود.
همچنین ،توجیهپذیری اقتصادی توسعه فناوریها مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از مهمترین معیارها در انتخاب فناوریهای
اولویتدار ،وابستگی حوزه فناوری به مواد یا قطعات خاص است .وابستگی یک فناوری به مواد یا قطعات خاص محدود در
کشور میتواند موجب ایجاد اختالل در مسیر توسعه فناوری شود .عدم تمایل کشورهای پیشرو نسبت به صادرات این مواد و
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قطعات خاص به کشورهای درحالتوسعه میتواند مانع از دسترسی کشور به خروجی مورد نظر گردد .بنابراین در گام آخر به
بررسی وابستگی فناوری به مواد و قطعات خاص میپردازیم .در صورت وجود چنین فناوریهایی ،بهمنظور حذف خطر
محدودیت در ورود این مواد و قطعات خاص ،الزم است تا تالش درجهت بومیسازی آنها در هر شرایطی صورت گیرد .گام-
های تدوین راهبرد پورتفولیو در زیر تشریح شده است]30[ .

شناسایی حوزههای فناورانه
ارزیابی چرخه عمر فناوری برای
حوزههای شناساییشده

دوره افول فناوری

ندارد

فنی و اقتصادی
بررسی امکانپذیری توسعه فناوری در کشور

توجیهپذیری اقتصادی فناوریها

خیر

بله

ارزیابی وابستگی به
قطعات خاص

بررسی فنی  -اقتصادي

فناوري اولويت

توجیه ناپذیر از نظر

پیوستگی فناوریها در زنجیره ارزش

فناوریهای اولویتدار

شكل ( -)2-3گامهاي تدوين راهبرد پورتفوليو

 -2-1-1شناسايی حوزههاي فناورانه

بهمنظور تصمیمگیری درمورد اولویتبندی فناوریهای راهبردی ،الزم است تا در ابتدا مؤلفههای تشکیلدهنده این
فناوریها مشخص شوند .در روش پیشنهادی ،از عبارت حوزههای فناورانه برای استناد به این اجزا استفاده شده است .حوزه-
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های فناورانه ،در برگیرنده دو مفهوم اصلی است :زیرفناوریها،کاربردها ،یا هر دو .در بعضی فناوریهای راهبردی مانند توربین
بادی ،تدوین اولویتبندی بهمعنی انتخاب قطعات و زیرفناوریهای اولویتدار برای توسعه و بومیسازی است .در این شرایط،
شناسایی حوزههای فناورانه بهمعنی شناخت زیرفناوریهاست .در گونهای دیگر از فناوریهای راهبردی مانند نانو فناوریها،
تعیین اولویتها بهمنظور شناسایی حوزههای کاربردی اولویتدار از قبیل صنایع الکترونیک ،نساجی ،پزشکی و غیره است .در
این حالت ،حوزههای فناورانه معنی کاربرد را بهخود میگیرد .درنهایت ،در فناوریهای راهبردی مانند پیلسوختی ،اولویتبندی
هم به تقدم و تأخر کاربردها میپردازد و هم به انتخاب زیرفناوریهای منتخب در کاربردهای برگزیده .در این وضعیت حوزه
فناورانه را باید متشکل از کاربرد و زیرفناوری (بهصورت توأمان) دانست .در یک جمعبندی:
«شناسایی حوزههای فناورانه شامل تهیه فهرستی از زیرفناوریها و کاربردهای مرتبط با یک
فناوری راهبردی است».
درخت اصلی فناوری های مرتبط با انرژی زمینگرمایی ،به شکل زیر است.

شكل ( -)3-3درخت فناوري انرژي زمينگرمايی

در اولویتبندی فناوریها ،بهدلیل اشتراک زیاد فناوریهای انرژی زمینگرمایی با فناوریهای حوزه نفت و گاز ،طی دو
جلسه کمیته راهبری که در تاریخ  1393/11/6و تاریخ  1393/11/13برگزار گردید ،فناوریهای مرتبط با حوزههای عمیق و
کمعمق زمینگرمایی مورد پیشارزیابی قرار گرفتند تا فناوریهای خاص زمینگرمایی شناسایی شوند .بر این اساس ،فناوری-
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های خاص زمینگرمایی در زمینههای فناوریهای اکتشاف ،تولید برق ،و تأمین و تعمیر و نگهداری تجهیزات چاههای منابع
زمینگرمایی عمیق و همچنین فناوریهای مرتبط با پم

حرارتی (مرتبط با منابع کمعمق زمینگرمایی) شناسایی شدند.

فهرست کامل این فناوریها ،در ادامه ذکر میشود:

جدول ( -)1-3فناوريهاي خاص زمينگرمايی در منابع هيدروترمال
شاخه فناوري

اکتشاف

تعمیر و نگهداری چاه ها

زيرفناوري ها

سیستمهای نمودارگیری ،سیستمهای اندازهگیری پارامتری ژئومکانیکی مغزهها ،فناوری-
های مواد و روشهای آنالیز شیمیایی ،فناوریهای مواد و روشهای آنالیز ایزوتوپی،
فناوریهای تجهیزات آنالیز شیمیایی ،فناوریهای تجهیزات آنالیز ایزوتوپی ،فناوریهای
مرتبط با روش  ،MTفناوریهای مرتبط با روش  ،TEMفناوریهای برداشتهای هوایی
مادون قرمز ،فناوریهای مرتبط با نمودارگیری متداول و پیشرفته از چاههای زمینگرمایی،
فناوری آزمایشهای چاههای زمینگرمایی ،فناوریهای مرتبط با تجهیزات ،وسایل و
دستگاههای موردنیاز جهت اجرای عملیات چاهآزمایی ،فناوری نرمافزارهای کاربردی جهت
توصیف و تعیین خصوصیات مخزن ،فناوریهای مرتبط با عملیات چاهآزمایی ،فناوریهای
مرتبط با نرمافزارهای بررسی دادههای ژئوفیزیکی و زمینشناسی درونچاهی ،فناوری
مرتبط با نرم افزارهای ارزیابی پتروفیزیکی چاهها ،فناوریهای موردنیاز در آزمایشگاه
بررسی خواص سیاالت و سنگ مخزن
فناوریهای مرتبط با ساخت و تعمیر و نگهداری شیرآالت سرچاهی ،فناوریهای تولید
مواد شیمیایی موردنیاز برای تمیزکاری چاههای زمینگرمایی
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جدول ( -)2-3فناوريهاي خاص زمينگرمايی در منابع EGS
شاخه فناوري
اکتشاف
تعمیر و نگهداری چاه ها

زيرفناوري ها
مطالعات زمینشناسی ،مطالعات ژئوفیزیک هوایی ،بررسی اطالعات چاههای موجود ،تهیه و بررسی نقشه
توزیع حرارت در اعماق زمین
فناوریهای مرتبط با تعمیر و نگهداری چاههای منابع زمینگرمایی پیشرفته
جدول ( -)3-3فناوريهاي خاص توليد برق زمينگرمايی

شاخه فناوري
تبخیر آنی

دومداره

زيرفناوري ها
فناوریهای طراحی نیروگاه ،فناوریهای اجرای نیروگاه ،لوله و اتصاالت ،توربین بخار ،سیستم کنترل
توربین بخار ،شیر تنظیم نیروگاههای تبخیر آنی ،سیستم بازدارنده رسوب ،شیرهای سرچاهی و تجهیزات
کنترل ،سیستم خارج کننده گاز ،سیستم پاالیش گازهای غیر قابل میعان ،فناوریهای نگهداری و
تعمیرات در بخشهای :الکترونیک ولتاژ باال ،الکترونیک ولتاژ متوسط ،الکترونیک ولتاژ پایین ،مکانیک
تجهیزات اصلی ،مکانیک تجهیزات جانبی ،ابزار دقیق-سیستمهای کنترل ،ابزار دقیق -تجهیزات اندازه-
گیری ،خوردگی ،تستهای پایش وضعیت ،بخش نرمافزارهای پایش وضعیت
فناوریهای طراحی نیروگاه ،فناوریهای اجرای نیروگاه ،لوله و اتصاالت ،سیستم شنگیر نیروگاههای
دومداره ،سیال کاری ،پم های گریز از مرکز چندمرحلهای ،توربین محوری ،سیستم کنترل ،فناوریهای
نگهداری و تعمیرات در بخشهای :الکترونیک ولتاژ باال ،الکترونیک ولتاژ متوسط ،الکترونیک ولتاژ پایین،
مکانیک تجهیزات اصلی ،مکانیک تجهیزات جانبی ،ابزار دقیق -سیستمهای کنترل ،ابزار دقیق-
تجهیزات اندازهگیری ،خوردگی ،تستهای پایش وضعیت ،بخش نرمافزارهای پایش وضعیت

جدول ( -)4-3فناوريهاي خاص زمينگرمايی در منابع كمعمق (پمپ حرارتی)
شاخه فناوري
سیستمهای باز
سیستمهای بسته افقی
سیستمهای بسته عمودی

زيرفناوري ها
طراحی کویل زمینی ،تجهیزات سیستمهای توسعهیافته ،سیستم کنترلی و محافظتی ،حفاری ،مبدلهای
آب به مبرد دو لولهای ،مبدلهای آب به مبرد دیسوپرهیتر ،مبرد ،کمپرسور
سیال کاری کویل زمینی ،تجهیزات سیستمهای توسعهیافته ،مبدلهای آب به مبرد دو لولهای ،مبدلهای
آب به مبرد دیسوپرهیتر ،مبرد ،کمپرسور ،سیستم کنترلی و محافظتی
طراحی کویل زمینی ،سیال کاری کویل زمینی ،آزمایشهای مربوط به سیستمهای بسته عمودی ،گروت،
گروتریزی ،حفاری ،تجهیزات سیستمهای توسعهیافته ،مبدلهای آب به مبرد دو لولهای ،مبدلهای آب
به مبرد دیسوپرهیتر ،مبرد ،کمپرسور ،سیستم کنترلی و محافظتی
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 -2-1-2بررسی چرخه عمر حوزههاي فناورانه منتخب

پیش از اولویتبندی و انتخاب حوزههای فناورانه ،الزم است تا در یک ارزیابی اولیه ،به بررسی چرخه عمر فناوری و چرخه
عمر بازار -محصول پرداخته شود .در مسیر توسعه فناوریهای راهبردی ،الزم است تا حوزههای فناورانهای برای توسعه
انتخاب شوند که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .اگر منظور از حوزه فناورانه ،زیرفناوریها باشند ،الزم است چرخه عمر
فناوری بررسی شود و اگر منظور کاربرد باشد ،چرخه عمر بازار  -محصول مورد نظر قرار میگیرد .برنامهریزی برای توسعه
فناوریهای موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمایهگذاریهای صورتگرفته و از دست دادن رقابتپذیری میگردد.
چرخه عمر فناوری ،مفهومی است که نحوه بهبود عملکرد یک فناوری را در طول زمان نشان میدهد .این منحنی دارای
چهار مرحله جنینی ،رشد ،بلوغ و زوال است .زمانیکه یک فناوری به محدودیت طبیعی خودش برسد ،جایی برای بهبود نداشته
و به سمت زوال و جایگزینی با فناوریهای دیگر حرکت میکند .بهعبارتدیگر ،مدت زمانی که تا مرحله زوال (منسوخ شدن)
فناوری باقی مانده است ،بر ریسک جایگزینی با فناوری(های) دیگری که در آستانه ظهور هستند ،تأثیرگذار است.
در بخشی از گزارش « تدوین مبانی سند توسعه فناوریهای مرتبط با انرژی زمینگرمایی» که در مرحله اول پروژه حاضر
ارائه گردید ،با تحلیل و بررسی ویژگیهایی چون میزان مقاالت ،تعداد پتنتها ،وضعیت بازار ،و میزان ظرفیت نصبشده هر یک
از فناوریهای زمینگرمایی ،جایگاه هر یک از این فناوریها در چرخه عمر مشخص گردید .نتیجه این بررسیها نشاندهنده آن
است که چرخة عمر فناوریهای اصلی انرژی زمینگرمایی به شرح زیر میباشد:
 فناوریهای مرتبط با منابع هیدروترمال (منابع عمیق)
 طی  15سال گذشته ،انتشار مقاالت و پتنتها در خصوص منابع هیدروترمال بجز مقوله اکتشاف ،روند کاهشی داشتهاست .از سوی دیگر ظرفیت نیروگاهی تولید برق از منابع مذکور ،رو به رشد بوده است .با توجه به مطالب ذکر شده،
میتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که فناوریهای مرتبط با اکتشاف منابع هیدروترمال در مرحله انتهای رشد و ابتدای
بلوغ خود قرار دارند .اما سایر فناوریهای مرتبط با منابع هیدروترمال ،در مرحله بلوغ قرار دارند .دلیل اصلی این
استدالل ،کاهش نرخ رشد مقاالت و پتنتهای منتشر شده از یک سو و افزایش ظرفیت تولید برق از سوی دیگر می-
باشد.
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 منابع زمینگرمایی پیشرفته یا ( EGSمنابع عمیق)
 با توجه به روند رو به رشد تعداد مقاالت و پتنتهای منتشر شده در خصوص منابع  ،EGSو همچنین ظرفیت بسیارپایین نصبشده نیروگاهی میتوان نتیجه گرفت که فناوریهای مرتبط با این دسته از منابع زمینگرمایی در مرحله
معرفی قرار دارند.
 پم های حرارتی زمینگرمایی (منابع کمعمق)
 با توجه به نرخ رشد کم تعداد مقاالت و پتنتهای منتشر شده در خصوص سیستمهای پم حرارتی ،و افزایش بسیارزیاد ظرفیت نصبشده سیستمهای مذکور ،میتوان نتیجه گرفت که فناوریهای مرتبط با پم های حرارتی زمین-
گرمایی در مرحله بلوغ خود قرار دارند.
بنابراین ،هیچ کدام از شاخههای فناوری مرتبط با انرژی زمینگرمایی در مرحله زوال قرار ندارند و در این مرحله ،نیازی به
حذف شاخههای فناوری نیست.
همچنین ،الزم به ذکر است که تمامی فناوریهای مرتبط با منابع  ،EGSبهدلیل نوظهور بودن جزو اولویتهای فناورانه
محسوب شده و وارد فاز اولویتبندی نمیشوند .منابع زمینگرمایی  EGSفناوریهای نوظهوری دارند که هنوز در مراحل
ابتدایی عمر خود به سر میبرند و توسعه آنها در جهان در افق بلندمدت کشورها قرار دارد .بدیهی است که مزیت اصلی انرژی
زمینگرمایی در آینده وابسته به توانمندی بهرهبرداری از این منابع است که البته کسب دانش و توسعه فناوری آنها فرایندی
بسیار بلندمدت است و کشور باید از هماکنون برنامههایی برای توسعه این فناوری در نظر داشته باشد .بنابراین این دسته از
فناوریهای زمینگرمایی قطعاً از اولویت برخوردارند و در همین گام از چرخه اولویتبندی متوقف شده و وارد گامهای بعدی
ارزیابی اولویتبندی نمیشوند.

 -2-1-3بررسی فنی -اقتصادي گزينههاي اولويتبندي فناوريهاي زمينگرمايی

در این گام به منظور اولویتبندی فناوریها ،پیوستگی فناوریها در زنجیره ارزش ،امکانپذیری توسعه فناورانه آنها در
کشور ،و توجیهپذیری اقتصادی توسعه فناوریها مورد بررسی قرار میگیرد.
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از دیدگاه زنجیره ارزشی ،تمامی حوزههای فناورانه شناساییشده در زمینه اکتشاف و نگهداری و تعمیرات منابع هیدروترمال
(بهاستثنای حوزه مرتبط با تولید برق) ،مراحل بههمپیوسته و تشکیلدهنده یک زنجیره ارزش هستند و بنابراین فناوریهای
مرتبط با آنها نیز یک زنجیره ارزش را شکل میدهند .بههمیندلیل ،اولویتبندی فناوریها در این حوزهها کارایی نخواهد
داشت و همگی فناوریهای مرتبط با آنها اولویت فناورانه میباشند.
از دیدگاه امکانپذیری توسعه فناوری ،در مطالعهای که پیش از این در سال  1393توسط سازمان انرژیهای نو ایران با
عنوان «امکانپذیری توسعه سیستمهای پم حرارتی زمینگرمایی در کشور» صورت گرفت ،مشخص شد که در بخشهای
وسیعی از ناحیه مرکزی و ناحیه جنوب و جنوب غربی ایران توسعه این سیستمها توجیهپذیر است .گزینههای مختلف پم
حرارتی زمینگرمایی ،در منطقه جغرافیایی محدود ،میتوانند جایگزین یکدیگر باشند اما در کشور ایران ،هر یک از انواع پم
حرارتی در شرایط متفاوت و برای نقاط خاصی از کشور مورد استفاده قرار میگیرند .از طرف دیگر ،پم های حرارتی زمین-
گرمایی فناوریهای سادهای دارند که بیشتر آنها هم اکنون در کشور موجودند .بنابراین فناوریهای انواع پم حرارتی ،همگی
جزو اولویتهای فناورانه قرار میگیرند.
بنابراین ،تنها فناوریهای مرتبط با تولید برق از منابع زمینگرمایی هیدروترمال ،وارد بررسی توجیهپذیری اقتصادی می-
شوند .در این دسته از فناوریها ،از آنجاییکه پتانسیل منابع و هزینه تمامشده انرژی دو معیار بسیار مهم و تعیینکننده در تعیین
اولویت توسعه فناوریهای مرتبط با این حوزه است ،بررسی این دو معیار کمی وضعیت اولویتبندی انواع فناوریهای تولید برق
را مشخص خواهد نمود .این دو معیار هم نشاندهنده جذابیت فناوری و هم توانمندی کشور در تولید برق هیدروترمال هستند.
مطابق اطالعات ارائهشده در گزارش «ضرورت توسعه و توجیهپذیری» ،که در مرحله اول پروژه حاضر تدوین شد ،هزینه تمام-
شده انرژی برای نیروگاه دومداره در تمام محاسبات داخلی و بینالمللی بیشتر از هزینه تمامشده انرژی نیروگاه تبخیر آنی است
و بنابراین بهصرفه است که توسعه نیروگاههای تبخیر آنی قبل از توسعه نیروگاههای دومداره صورت گیرد .اما از سوی دیگر،
تعداد منابع هیدروترمال با دمای باال که مناسب نیروگاه تبخیر آنی میباشد کم است .این در حالی است که مطابق تخمینهای
زمینشناسی ،منابع هیدروترمال با دمای پایینتر (مناسب برای نیروگاههای دومداره) در ایران بسیار بیشتر از منابع دما باال است.
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 -2-1-4جمعبندي نتايج اولويتبندي و ارائه اولويتبندي نهايی

با توجه به مطالب ذکر شده در بخشهای  1-2-3تا  1-4-3و توجیهات فنی ،اقتصادی و فرایندی ارائه شده در آنها،
مشخص گردید که در زمینه منابع کمعمق زمینگرمایی (پم حرارتی) تمامی فناوریهای شناساییشده در فاز پیشارزیابی،
جزو اولویتهای کشور شناخته میشوند .در زمینه منابع عمیق زمینگرمایی پیشرفته ( )EGSتمامی فناوریها اولویت کشور
شناخته میشوند .در زمینه فناوریهای اکتشاف و نگهداری و تعمیرات منابع عمیق هیدروترمال ،تمامی فناوریهای خاص
زمینگرمایی جزو اولویت توسعه فناورانه شناخته شدند .در نهایت ،در زمینه فناوریهای تولید برق منابع عمیق هیدروترمال ،تنها
فناوریهای مرتبط با نیروگاه دومداره از اولویت توسعه فناورانه برخوردارند.
 -2-2سبک اكتساب فناوريها (جهت تعيين راهبردهاي هدايتی)
مدلهای اکتساب فناوری به تعیین روشهای دستیابی به فناوری شناساییشده و انتخابشده میپردازد .بدین معنی که تعیاین
میکند که توسعه فناوری از کدام یک از سبکهای توسعه داخلی ،همکاری با سایر شرکتها یا مؤسسات (انتقال فنااوری) ،یاا
خرید محصول فناوری انجام شود .در این قسمت درباره عوامل راهبردی مؤثر بر انتخاب نوع اکتساب و ارتبااط آن باا انتخااب
فناوریها و زمان توسعه و معرفی آنها بحث میشود.
به مدلی که جهت تعیین روش اکتساب فناوری مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل انتخاب روش اکتساب فناوری گویند .هر
مدل از  3بخش مهم تشکیل میشود:
 معیارهای انتخاب
 روشهای مورد نظر برای اکتساب فناوری
 مکانیزم اجرایی
تفاوت مدلهایی که در سطح بنگاهها و دولت مورد استفاده قرار میگیرد ،در معیارهای مورد استفاده و نیز مدنظر برای
اکتساب فناوری می باشد .در برخی از موارد ممکن است یک معیار با عنوان یکسانی در هر دو مدل مورد استفاده قرار گیرد اما
تعریف و یا گستره آن معیار در دو مدل متفاوت باشد .برای مثال تعریف معیار حجم بازار در سطح ملی با معیار حجم بازار در
سطح یک بنگاه متفاوت است.
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شاخصهای مورد نیاز برای تعیین وضعیت عناصر مندرج در مدل اکتساب فناوری عبارتند از چرخه عمر فناوری ،چرخه
عمر محصول ،حجم بازار داخلی و شکاف فناورانه .در میان این شاخصها ،در این پروژه که هدف توسعه فناوریهای حوزه
زمینگرمایی است و محصول خاصی موردنظر نیست ،شاخص چرخه عمر محصول حذف خواهد شد.

شكل ( -)4-3مدل مفهومی اكتساب فناوري

در ادامه ،به شرح یکایک اجزا و عناصر این مدل و نقش آنها در مدل میپردازیم:


چرخه عمر فناوري :عبارت است از سیر بهبود عملکرد فناوری طی زمان ،که شامل مراحل معرفی ،رشاد ،بلاوغ و
پیری میباشد .عملکرد فناوری را می توان در قالب هر ویژگی بیان کرد ،مثالً دنسیتی در صنعت الکترونیک ،یا سرعت
هواپیما به مایل در هر ساعت .بر این اساس دوره معرفی دورهای است که آزمایشات اولیه روی سیستم انجام میشود،
و بهبود عملکرد رشد کندی دا رد ،در دورة رشد ،عملکرد فناوری به صورت سریع و پایدار بهبود مییابد ،در ادامه دورة
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بلوغ وقتی آغاز میگردد که فناوری به باالترین حد پیشرفت خود میرسد و به حدود طبیعی برخورد میکند ،سارانجام
پس از جایگزین شدن فناوری جدید ،دورة پیری فناوری آغاز میگردد.
شاخصهای تعیین وضعیت فناوری در چرخه عمر عبارتند از:
 oرشد تعداد مقاالت
 oرشد تعداد پتنتها
 oرشد نشانهای تجاری
در هر مرحله از عمر فناوری ،این سه شاخص وضعیت متفاوتی دارند که در شکل زیر نشان داده شده است:

شكل ( - )5-3ويژگیهاي مراحل مختلف چرخه عمر فناوري



حجم بازار داخل  :عبارت است از آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بازار داخال کشاور ،در صاورت
خریداری به مصرف می رسد .این ارزش پولی وابسته به قیمت خرید و کمیت مورد نیاز از محصول مربوطاه در کشاور
میباشد و از حاصلضرب این دو متغیر به دست میآید .در این گزارش ،حجم بازار داخل ابتدا با نظر کارشناساان فنای
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پژوهشگاه نیرو در حوزه انرژی زمینگرمایی تدوین شد و سپس در جلسه کمیته راهبری مورخ  1394/3/19باه تأییاد
خبرگان حاضر در جلسه رسید .آن دسته از فناوریهای زمینگرمایی که در همه زمیناههاای اساتفاده از ایان انارژی
کاربرد دارند (مانند فناوریهای اکتشاف) دارای حجم بازار زیاد و آن دسته از فناوریها که تنها برای استفاده در یاک
زمینه و آن هم به تعداد محدود مورد نیاز هستند (مانند تعدادی از فناوریهای نیروگاهی که فقط یک مورد آن بارای
پاسخگویی به تعداد زیادی از نیروگاههای در حال حاضر و در آینده نزدیک محدود ایران ،کاافی اسات) ،دارای حجام
بازار کم تشخیص داده شدند.


شكاف فناورانه  :عبارت است از فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی ماورد نظار و حاداقل
سطح توانمندی مطلوب ،در ارتباط با فناوری منتخب .در صورتی که بین این دو فاصلهای وجود نداشته باشد ،شاکاف
فناورانه قابل پوشش است اما در صورت وجود فاصله ،شکاف فناورانه قابل پوشش نیست .در ایان گازارش ،وضاعیت
شکاف فناروانه ابتدا با نظر کارشناسان فنی پژوهشگاه نیرو در حوزه انرژی زمینگرمایی تدوین شد و سپس در جلساه
کمیته راهبری مورخ  1394/3/19به تأیید خبرگان حاضر در جلسه رسید.

 -2-3تعيين سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايی
با بررسی سه شاخص چرخه عمر ،حجم بازار ،و شکاف فناوری برای فناوریهای اولویتدار زمینگرمایی ،سبک اکتساب آنهاا
مشخص گردید .الزم به ذکر است که پس از تدوین اولیه سبک اکتساب فناوریها توسط تیم فنی ،نتایج بررسایهاا در جلساه
کمیته راهبری مورخ  1394/3/19به بحث گذاشته شد و پس از کسب نظر خبرگان حاضر در جلسه ،نهایی گردید.

 -2-3-1تعيين سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايی هيدروترمال

نتایج بررسیها در مورد سبک اکتساب فناوریهای مرتبط با اکتشاف منابع زمینگرمایی هیدروترمال با توجه به چرخه عمر،
حجم بازار ،و شکاف فناورانه به صورت زیر است.
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جدول ( -)5-3سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با اكتشاف منابع زمينگرمايی هيدروترمال

رديف

1

عنوان فناوري

بازار

انتقال فناوری به روش های
همکاری
انتقال فناوری به روش های
همکاری

بالغ

زیاد

زیاد

اوایل بلوغ

زیاد

زیاد

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

5

فناوری های تجهیزات آنالیز شیمیایی

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

6

فناوری های تجهیزات آنالیز ایزوتوپی

بالغ

زیاد

زیاد

7

فناوری های مرتبط با روش MT

اوایل بلوغ

زیاد

زیاد

8

فناوری های مرتبط با روش TEM

اوایل بلوغ

زیاد

زیاد

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

2
3
4

9
10
11
12
13

سیستم های نمودارگیری

چرخه عمر

حجم

شكاف فناوري

سبک اكتساب

سیستم های اندازه گیری پارامتری
ژئومکانیکی مغزه ها
فناوری های مواد و روش های آنالیز
شیمیایی
فناوری های مواد و روش های آنالیز
ایزوتوپی

فناوری های برداشت های هوایی
مادون قرمز
فناوری های مرتبط با نمودارگیری
متداول و پیشرفته از چاه های زمین
گرمایی
فناوری آزمایش های چاه های زمین
گرمایی
فناوری های مرتبط با تجهیزات،
وسایل و دستگاه های مورد نیاز جهت
اجرای عملیات چاه آزمایی
فناوری نرم افزارهای کاربردی جهت
توصیف و تعیین خصوصیات مخزن

انتقال فناوری به روش های
همکاری
انتقال فناوری به روش های
همکاری
انتقال فناوری به روش های
همکاری
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رديف

عنوان فناوري

فناوری های مرتبط با عملیات چاه
14
آزمایی
فناوری های مرتبط با نرم افزارهای
 15بررسی داده های ژئوفیزیکی و زمین
شناسی درون چاهی
فناوری مرتبط با نرم افزارهای ارزیابی
16
پتروفیزیکی چاه ها
17

فناوری های مورد نیاز در آزمایشگاه
بررسی خواص سیاالت و سنگ مخزن

ويرايش اول ،مرداد 1394

چرخه عمر

حجم

شكاف فناوري

سبک اكتساب

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

بازار

 -2-3-2تعيين سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با تأمين و تعمير و نگهداري چاههاي منابع زمينگرمايی
هيدروترمال

نتایج بررسیها در مورد سبک اکتساب فناوریهای مرتبط با تأمین و تعمیر ونگهداری چاههای منابع زمینگرمایی هیدروترمال
با توجه به چرخه عمر ،حجم بازار ،و شکاف فناورانه به صورت زیر است.

جدول ( -)6-3سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با تأمين و تعمير و نگهداري چاه هاي منابع زمينگرمايی

رديف

1
2

عنوان فناوري

فناوری های مرتبط با ساخت و تعمیر
و نگهداری شیر آالت سرچاهی
فناوری های تولید مواد شیمیایی مورد
نیاز برای تمیزکاری چاه های زمین
گرمایی

چرخه عمر

بالغ
بالغ

حجم
بازار

زیاد
زیاد

شكاف فناوري

سبک اكتساب

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری

زیاد

انتقال فناوری به روش های
همکاری
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 -2-3-3تعيين سبک اكتساب فناوريهاي مربوط به توليد برق هيدروترمال

نتایج بررسیها در مورد سبک اکتساب فناوریهای مرتبط به تولید برق از منابع هیدروترمال زمینگرمایی با توجه به چرخه
عمر ،حجم بازار ،و شکاف فناورانه به صورت زیر است.

جدول ( -)7-3سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با توليد برق منابع زمينگرمايی

رديف

عنوان فناوري

1

طراحی نیروگاه های زمین گرمایی

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

2

اجرای نیروگاه های زمین گرمایی

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

3

لوله و اتصاالت

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

4

سیستم شنگیر نیروگاههای دومداره

بلوغ

کم

قابل پوشش

خرید

5

سیال کاری

بلوغ

کم

غیرقابل پوشش

خرید

6

پم های گریز از مرکز چندمرحلهای

بلوغ

کم

غیرقابل پوشش

خرید

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

فناوری های نت نیروگاه های زمین
7
گرمایی در بخش الکترونیک ولتاژ باال
فناوری های نت نیروگاه های زمین
 8گرمایی در بخش الکترونیک ولتاژ
متوسط
فناوری های نت نیروگاه های زمین
 9گرمایی در بخش الکترونیک ولتاژ
پایین
فناوری های نت نیروگاه ها در بخش
10
مکانیک تجهیزات اصلی
فناوری های نت نیروگاه ها در بخش
11
مکانیک تجهیزات جانبی
 12فناوری های نت نیروگاه ها در بخش

چرخه عمر

حجم

شكاف فناوري

سبک اكتساب

بازار
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

رديف

عنوان فناوري

چرخه عمر

حجم
بازار

شكاف فناوري

سبک اكتساب

ابزار دقیق -سیستم های کنترل
13
14
15
16

فناوری های نت نیروگاه ها در بخش
ابزار دقیق -تجهیزات اندازه گیری
فناوری های نت نیروگاه ها در بخش
خوردگی
فناوری های نت نیروگاه ها در بخش
تست های پایش وضعیت
فناوری های نت نیروگاه ها در بخش
نرم افزارهای پایش وضعیت

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

بلوغ

زیاد

قابل پوشش

توسعه درون زا

 -2-3-4تعيين سبک اكتساب فناوريهاي مربوط EGS

نتایج بررسیها در مورد سبک اکتساب فناوریهای مرتبط با منابع  EGSزمین گرمایی با توجه به چرخه عمر ،حجم بازار ،و
شکاف فناورانه به صورت زیر است.

جدول ( -)8-3سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با منابع زمين گرمايی EGS

رديف

20
21

عنوان فناوري

فناوری های مرتبط با اکتشاف منابع
زمین گرمایی پیشرفته
فناوری های مرتبط با تعمیر و
نگهداری چاه های منابع زمین گرمایی
پیشرفته

چرخه عمر

حجم

شكاف فناوري

سبک اكتساب

معرفی

-

-

توسعه درون زا

معرفی

-

-

توسعه درون زا

بازار
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 -2-3-5تعيين سبک اكتساب فناوريهاي مربوط به پمپ حرارتی زمينگرمايی

نتایج بررسیها در مورد سبک اکتساب فناوریهای مرتبط با پم حرارتی زمینگرمایی با توجه به چرخه عمر ،حجم بازار ،و
شکاف فناورانه به صورت زیر است.

جدول ( -)9-3سبک اكتساب فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتی زمينگرمايی

رديف

عنوان فناوري

1

طراحی کویل زمینی

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

2

تجهیزات سیستم های توسعه یافته

بالغ

زیاد

زیاد

3

حفاری

بالغ

زیاد

زیاد

4

سیستم کنترلی و محافظتی

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

5

مبدل های آب به مبرد دو لوله ای

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

6

مبدل های آب به مبرد دی سوپرهیتر

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

7

مبرد

بالغ

زیاد

زیاد

8

کمپرسور

بالغ

زیاد

زیاد

9

سیال کاری کویل زمینی

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

11

گروت

بالغ

زیاد

زیاد

انتقال فناوری به شیوه
همکاری

12

گروت ریزی

بالغ

زیاد

کم

توسعه درون زا

آزمایش های مربوط به سیستم های
10
بسته عمودی

چرخه عمر

حجم

شكاف فناوري

سبک اكتساب

بازار

انتقال فناوری به شیوه
همکاری
انتقال فناوری به شیوه
همکاری

انتقال فناوری به شیوه
همکاری
انتقال فناوری به شیوه
همکاری
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 -1چارچوب نظري تدوين اقدامات سند توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي
 -1-1مقدمه
مبناي تدوین این اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه (1)TISاست .بنا بر تعریف کارلسون و استانکیویکز ،نظام فناورانه
عبارت است از« :شبکهاي پویا از عامالن که در یك ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زیرساختهاي نهادي خاص با یکدیگر در
تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند».
نقطه آغاز تحلیل یك نظام فناورانه نوآوري بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یك فناوري یا
یك زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزیابی توسعه یك نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار یا فرآیندهاي پشتیبان (یا مخرب) آن است .از این منظر ،میتوان به این رویکرد بهعنوان یك گونه
خردنگر 2از مفهوم نظامهاي بخشی نوآوري نگریست .رویکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههاي عمومی رویکردهاي
نظام نوآوري است .با این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهاي دیگر متمایز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادي ،توانایی توسعه و نیز استفاده از فرصتهاي جدید کسب و کار بهعنوان
جنبهاي مهم از نوآوري فناورانه میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریك جریانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانه و
عملکرد اقتصادي تأکید میکند .تحریك جریانهاي دانش براي تحریك فعّاالنه دانشهاي موجود به منظور ایجاد فرصتهاي
جدید کسب و کار ،الزم است .این جنبه رویکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخاص بهعنوان منابع نوآوري تأکید میکند.
این موضوع توسط رویکردهاي کلینگر3نظام نوآوري مغفول واقع گردیده است .تمرکز بر فعالیتهاي کارآفرینانه ،مکمّل تأکید
بر جریانهاي دانش است .مشخصه دوّم متمایزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رویکردهاي دیگر ،تمرکز زیاد
آن بر پویایی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فناورانه نوآوري را تشویق به نگریستن به آن به-
عنوان چیزي کرده است که در طول زمان ایجاد میگردد.

Innovation System

1Technology

oriented

2Micro

oriented

3Macro
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 -1-2نظام نوآوري فناورانه
نظامهاي نوآوري با تمرکز خاص بر فناوري ،نمونهاي از رویکردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام
نوآوري فناورانه یاد میگردد .نقطه شروع تحلیل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیایی یا یك صنعت خاص نبوده،
بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحلیلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزیابی روند توسعه یك نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و فرآیندهایی است که به
پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري هم به معناي مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی
است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بهکار میروند ،و هم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در
محصول وجود دارد]2[ .
 -1-2-1ويژگيهاي نظام نوآوري فناورانه

نظام نوآوري فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهاي مشترك سایر رویکردهاي نظام نوآوري ،داراي دو ویژگی متمایزکننده از
سایر رویکردهاي نظام نوآوري میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکید بر نقش شایستگی اقتصادي.
 -2تأکید جدي بر پویایی سیستم.
نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگیها با سایر رویکردهاي نظام نوآوري مشترك میباشد ،که به
شرح زیر میباشند:
 -1سیستم (نه تكتك اجزا) به عنوان واحد تحلیل قرار میگیرد.
 -2سیستم داراي ماهیتی پویا می باشد.
 -3فرصتهاي فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتري در شناسایی ،جذب و بهرهبرداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذیرد.
 -4بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
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 -1-3شناخت مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه
به منظور شناخت کافی از مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهاي نوآوري
فناورانه ،شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبیین گردد.
 -1-3-1شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري

ساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که عبارتاند از :بازیگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوري.
 -1-3-1-1بازيگران

منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی که در ظهور فناوري به طور مستقیم بهعنوان توسعهدهنده و یادگیرندهي فناوري
یا بهطور غیرمستقیم بهعنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این بازیگران ،یك نظام
نوآوري تکنولوژیکی هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهایی را ایجاد ،منتشر و بهرهبرداري میکنند .تنوع بالقوه
بازیگران در یك نظام نوآوري تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گسترهاي از بازیگران خصوصی ،بازیگران عمومی ،توسعهدهندگان
فناوري تا گیرندگان آن را در بر میگیرد .در کل بازیگران را میتوان به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم کرد.
الف) بازيگران پيشرو

بازیگران پیشرو آنهایی هستند که کامالً در توسعه یك فناوري خاص وارد شدهاند و به موفقیت آن فناوري وابسته میباشند .از
این گروه از بازیگران میتوان بهعنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل توسعهدهندگان و یا گیرندگان فناوري میشوند .به-
طور معمول ،پیشروان توسعه یك فناوري ،متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندگان فناوري کوچك هستند که تنها در
حوزه یك فناوري به ایفاي نقش مشغول هستند .براي مثال ،اندازه کوچك یك شرکت ،جایگاه آن بهعنوان یك توسعهدهنده
فناوري و وابستگی آن به یك گزینه فناورانه ،نشانگر نقش آن بهعنوان یك پیشرو است .بازیگران پیشرو که در یك فناوري به
ماندن در آن حوزه تمایل دارند ،از یك رویکرد تجربی1براي توسعهي دانش استفاده میکنند و بیشتر بر مزایا به جاي هزینهها
تأکید میکنند ،از این رو این گروه براي بهکارگیري در برنامه اطالعرسانی بسیار مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا میباشند و
میتوان با استفاده از آنها بازیگران پیرو را به فعالیت وادار کرد.
(ب) بازيگران پيرو
based

1
Experience
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این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یك فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزینههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند .از
بازیگران پیرو میتوان بهعنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوري نوظهور یاد کرد .بازیگران پیرو را میتوان متشکل از
تنظیمگران ،تأمینکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههاي بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینههاي فناورانه دانست.
نمونه این گروه سرمایهگذاران میباشند که میتوانند در صنایع و فناوريهاي مختلف سرمایهگذاري کنند و هدف آنها کسب
درآمد و سود هرچه بیشتر میباشد.
پیروان با گزینههاي مختلفی براي اجرا و سرمایهگذاري روبرو میباشند ،از این رو باید تمایل به فعالیت در گزینههاي مختلف را
داشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه آنها ،از یك رویکرد عینی 1براي توسعهي دانش استفاده میکنند و از
چارچوبهاي ارزیابی مختلفی بهره ببرند .این گروه از بازیگران در حقیقت گروه هدف (مخاطبان) برنامه اطالعرسانی میباشند
که باید با اجراي برنامه اطالعرسانی تمایل این گروه را به فناوري مدنظر بیشتر کرد.
 -1-3-1-2نهادها

نهادها بهعنوان قواعد بازي در یك جامعه یا بهطور رسمیتر «تنگناهاي تدبیر شده انسانی که شکلدهنده تعامالت انسانها
میباشد» شناخته میشوند ،بهعبارتدیگر ،نهادها را میتوان اصول ،قوانین و مقررات نحوه برقراري و ایجاد ارتباط و تعامل بین
بازیگران مختلف دانست .در واقع میتوان از این نهادها در تعیین نحوه برقراري تعامل با ذینفعان و مخاطبان مختلف استفاده
کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهاي رسمی (داراي قوانین مدونشده) و غیررسمی (ضمنیتر بوده و میتوانند هنجاري «بر
مبناي هنجارهاي اجتماعی» یا شناختی «چارچوبهاي ذهنی و پارادایمهاي اجتماعی» باشند) تقسیم کرد.
مثالهایی از نهادهاي رسمی عبارتاند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخشنامهها یا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساسشده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات یا پاکیزهسازي آنها است.
مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی(2ابتکاري) یا رویههاي حل مسئله هستند.

1
Objective
2
Heuristic
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قواعد نهادي خصوصاً نهادهاي رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوري در حال ظهور سازگاري چندانی
ندارند .بههمینمنظور ،در توسعه فناوري نوظهور قواعد شناختی از اهمیت باالیی برخوردار میباشند و از این قواعد براي هدایت
بازیگران (به ویژه بازیگران پیرو) و جلب حمایت براي توسعه فناوري استفاده میشود.
 -1-3-1-3فناوري

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساختهاي فناورانه به صورتی یکپارچه هستند .عملکرد فنی -اقتصادي از اهمیت
زیادي (براي فهم فرآیند تغییر فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردهاي فنی شامل ساختارهاي هزینه ،ایمنی ،قابلیت اطمینان،
اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر میشود.
-1-3-1-4روابط و شبکهها

این بخش فراهمآورنده یك نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن بین مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی
میباشند ،که این روابط شامل روابط بین بازیگران مختلف ،بازیگران– نهادها ،بازیگران -فناوريها و فناوريها-نهادها میشود.
روابط بین بازیگران-نهادها و بین بازیگران–فناوريها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این روابط از نوع روابط فاعل–مفعولی
میباشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع .این موضوع با در نظر گرفتن اختالف بین این روابط و روابط بین
بازیگران بهتر فهمیده میشود.
اوالً ،روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص میگردد و معموالً بازیگران در جایگاهی قرار ندارند که به طور مستقیم
یکدیگر را تغییر ،تطبیق و یا حذف نمایند؛ در عوض ،روابط بین بازیگران مختلف در یك نظام متشکل از قواعد نهادي و
فناورانه محدود شدهاند .بازیگران میتوانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغییر دهند و از
این طریق (به طور غیرمستقیم) بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگذارند .میزان انجام این اقدامات وابسته به شایستگیهاي
بازیگران و جایگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً روابط بین بازیگران و فناوريها و روابط بین بازیگران و نهادها ،تعاملی نبوده ،بلکه یكسویه میباشد .در حقیقت معماري
قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورنده مشوقهایی براي بازیگران براي انجام برخی از اقدامات خاص و پرهیز از برخی اقدامات
دیگر است.
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زمانیکه روابط داراي پیکربندي مشخص و متراکم باشند میتوان از این پیکربندي بهعنوان ساختار شبکهاي یاد کرد .در شبکه
ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر یك از آنها مشخص شده است .جدول ( )1-1تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به
صورت خالصه نشان میدهد]3[ .
جدول ( -)1-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
زير بخشها

ابعاد ساختاري



بازیگران





نهادها
تعامالت
زیرساختها








جامعه مدنی
شرکتها :شرکتهاي تازه تأسیس شده ،بنگاههاي کسبوکار کوچك و متوسط،
کارخانههاي بزرگ ،شرکتهاي چندملیتی
دولت
سازمانهاي مردم نهاد
بخشهاي دیگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمانهاي مالی ،نهادهاي
واسطهاي ،کارگزاران دانشی مشاورین
سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
نرم :هنجارها ،عادتهاي رایج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
در سطح شبکه
در سطح ارتباطات فردي
تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

 -1-3-2شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري

نظامهاي نوآوري فناورانه را میتوان به عنوان رویکردي براي تحلیل تغییرات فناورانه به کار برد .توسعه ،انتشار و بکارگیري
نوآوريها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهاي اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد کرد .در کل نظام نوآوري فناورانه داراي
هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتاند از :فعالیتهاي کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به جستجو،
شکلدهی بازار ،تأمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی.
 -1-3-2-1فعاليتهاي کارآفريني

در ابتداي توسعه فناوري تعداد گزینهها زیاد بوده و ریسك و عدم قطعیت باال از ویژگیهاي اصلی فناوري میباشد .بر این
اساس ،هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیت
بازار و فناوري و نهادهاي چالش برانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهاي کارآفرینی ،نظام نوآوري شکل نخواهد گرفت.
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بنابراین میتوان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوري انجام فعالیتهاي کارآفرینی میباشد .به-
طورکلی میتوان دو زیرکارکرد را براي فعالیتهاي کارآفرینی متصور شد :ایجاد فرصتهاي کاري جدید و شناساندن
فرصتهاي کاري جدید.
کارآفرینان را میتوان از منظر سابقه آنها در انجام فعالیتهاي کارآفرینی به دو دسته تقسیم کرد :دستهي اول بازیگرانی
هستند که به فناوري جدید به مثابه فرصتی براي ورود به کسبوکار مینگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزه فناوري
نوظهور میاندیشند .که براي جذب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفرینها باید در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگیري فناوري نوظهور تأکید کرد .دستهي دوم بازیگرانی را شامل میشوند که فناوري جدید را به دید یك فرصت
جدید براي تنوعبخشی به سبد کاري خود میبینند و براي استفاده از مزایاي آن به فعالیت در این زمینه میپردازند .در تعامل با
این گروه از کارآفرین ها باید بر نو بودن فناوري ،تنوع محصوالت تولیدي با استفاده از این فناوري و رقابتپذیري محصوالت
تولیدي آن در بازار تأکید کرد.
میتوان گفت که فعالیتهاي کارآفرینی شامل تالشهایی است که بهطور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و خدمات ارائه
شده بر پایهي دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،این فعّالیت است که یك نظام نوآوري را از یك نظام تحقیقات متمایز
میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعالیتهاي کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیري دانشهاي جدید از فناوري موجود
گردد .بنابراین ،از یکسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهاي کارآفرینانه است و از سوي دیگر ،فعالیتهاي کارآفرینانه با
افزایش دانش فنی در رابطه با فناوري همراه است.
در ادبیات ،نمونههایی از فعالیتهاي مربوط به این کارکرد برشمرده شدهاند:
 سرمایهگذاريهاي خطرپذیر صورت پذیرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي فناوري
 ورود شرکتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي فناوري
 تأسیس شرکتهاي نوپا
 ورود شرکتهاي موجود در حوزههاي دیگر به حوزه فناوري
 ارائهي محصوالت و خدمات جدید در زمینهي فناوري
 فعالیتهاي انجام شده با هدف نمایش و توجیهپذیر ساختن فناوري
 برگزاري نمایشگاه فناوري
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 انجام پروژههاي نمایشی
-1-3-2-2توسعه دانش

تمام فعالیتهاي این مرحله را میتوان شامل فرآیند یادگیري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحث توسعه دانش
بحث مهم خلق دانش میباشد که کارکردهاي خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنی تقسیم
کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعیین میگردد و در مبحث خلق دانش غیرفنی
موضوعاتی چون مدیریت ،بازار و مصرفکنندگان بررسی و تعیین میگردند.
مهمترین موانع در برابر انجام فعالیت در این زمینه توسعه دانش را میتوان به دو بخش ضعفهاي نهادي و ضعفهاي
بازیگران دستهبندي کرد .منظور از ضعفهاي نهادي نبود برنامهریزي صحیح براي انجام تحقیقات و جمعآوري اطالعات در
مورد فناوري بوده و منظور از ضعفهاي بازیگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
از نتایج و کارکردهاي عمده یادگیري و خلق دانش میتوان به افزایش عمق و گستره دانش موجود در رابطه با فناوري اشاره
کرد .باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوري کاسته میشود ،درحالیکه افزایش
گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع ،عدم قطعیت موجود در سیستم را افزایش میدهد.
کسب شناخت و یادگیري بازیگران در صورت وقوع در حین تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد که این دو
عبارتاند از:
 -1تعامل موجود بین بازیگران مختلف موجود در سیستم .در این حالت در مواردي که هیچ یك از آنان دانش مورد نظر را
به اندازه کافی ندارد همگی آنها براي رسیدن به یك دانش مشترك با یکدیگر تعامل دارند و بین آنها جریان دانشی
قابل توجّهی وجود ندارد.
 -2تعامل بازیگران موجود در سیستم با بازیگران خارج از سیستم .در این حالت اطالعات از خارج از سیستم به بازیگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزایش جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی میشود.
با توجه به مسائل بیان شده به منظور اجراي مؤثرتر این کارکرد میتوان با اجراي برنامه اطالعرسانی شناخت و دانش مورد نیاز
را به بازیگران موجود در سیستم انتقال داد و با این کار سبب افزایش سطح دانش انتقالی بین بازیگران مختلف شد .به عبارت
دیگر با اجراي برنامه اطالع رسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم نسبت به فناوري جدید آگاه شده و سبب
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افزایش دانش انتقالی بین بازیگران (انتقال به صورت اول) میشود .شکل ( )1-1حالت هاي ممکن خلق دانش در حین
یادگیري در حین تعادل را نشان می دهد.

شکل ( -)1-1حالتهاي ممکن خلق دانش و يادگيري حين تعامل.

از طریق ارزیابی شاخصها و رخدادهاي زیر میتوان میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه فناوري
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه فناوري
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه فناوري
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره فناوري
 تعداد تستهاي آزمایشگاهی انجام شده بر روي فناوري
 تعداد انجام آزمایش و پیادهسازي فناوري در ناحیهاي از محیط به جاي محدوده گستردهتر (پایلوت)1
 تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از فناوري (پروتوتایپ)2
 -1-3-2-3انتشار دانش

در مواردي این کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب یك کارکرد در نظر میگیرند و این دو بسیار به یکدیگر
نزدیك میباشند ،در واقع در توسعه دانش هدف کسب و یادگیري دانش بوده درحالیکه در این کارکرد هدف از انجام

1
Pilot
2
Prototype
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فعالیتهاي انجام شده ،تسهیم و به اشتراكگذاري دانش و اطالعات در میان بازیگران مختلف موجود در سیستم است.
مهمترین نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ایجاد یادگیري تعاملی است.
یکی از ویژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترین نقشی که یك شبکه قادر به برآوردن
آن است ،فراهمآوري بستري براي ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است .دو نوع از شبکهها را
میتوان متصور بود :شبکههاي نرم و شبکههاي سخت .در شبکههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازیگر برخوردار
از دانش) به بازیگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نمونههایی از این نوع از شبکه عبارتاند از کنفرانسها،
همایشها ،کارگاهها و پایگاه هاي اطالعاتی مشترك بین بازیگران موجود در نظام .از این پس ،این نوع از انتشار دانش ،تسهیم
دانش نامیده میشود .در شبکههاي سخت ،دانش موجود در منبع دانشی توسط بازیگر خواهان آن دریافت میشود .نمونههایی از
این نوع از شبکهها عبارتاند از اتحادهاي استراتژیك ،هابهاي فناوري و سرمایهگذاريهاي مشترك .این نوع از انتشار دانش،
به اشتراكگذاري دانش نامیده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق این کارکرد عبارتاند از:
 تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
 میزان جابجایی نیروهاي تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت فناوري
 کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی ،پیمانها و توافقنامههاي بین بازیگران ،سرمایهگذاريهاي مشترك صورت پذیرفته
با موضوع فناوري
 تعداد و اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام فناورانه
بهمنظور استفاده از برنامه اطالعرسانی در این مورد اطالعات باید به بازیگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطب
برنامههاي اطالعرسانی در این موارد عموم مردم میباشند .در این مرحله دانشهاي مربوط به فناوري به مصرفکنندگان
محصوالت فناوري مدنظر انتقال داده میشود .این نوع یادگیري ،بر پایه تجربه استفادهکنندگان از نظام نوآوري فناورانه قرار
دارد ،مانند تعاملی که بین مصرفکننده و تولیدکننده فناوري برقرار میشود.
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-1-3-2-4جهتدهي به سيستم

کارکرد جهتدهی به سیستم متشکل از فعالیتهایی است که به گزینش و محدود کردن گزینههاي موجود در رابطه با فناوري،
3

کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .این سطوح عبارتاند از سطح فراسیستم 1و سطوح کالن 2و خرد سیستم.

این فعالیتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه فناوري انجام میشوند .میتوان این فرایند گزینشی را
دربرگیرنده شناسایی فرصتهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفت که به علت وجود
محدودیت در منابع در دسترس ،از میان گزینههاي مختلف موجود باید دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمود .بدون انجام این
مرحله ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنه وسیعی از گزینههاي کاربردي و فناورانه
پراکنده شده و به هدر میرود .در نتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزینههاي توسعه با وجود صرف منبع برایشان ،ناموفق باقی
میمانند .براي جلوگیري از وقوع این رخداد ،کارکرد جهتدهی به سیستم در روند توسعه فناورانه تعریف میگردد.
از این کارکرد به عنوان مدیریت سیستم نیز یاد میشود ،فعالیتها در این کارکرد در مسیر جهتدهی و یکپارچهسازي تمام
فعالیتهاي انجام گرفته براي توسعه فناوري میباشد .این کارکرد در سطوح فراسیستم ،کالن ،و خرد به انجام میرسد .در این
کارکرد به منظور جلوگیري از هدر رفت منابع (انرژي ،هزینه و پتانسیلهاي موجود) به جهتدهی فعالیتها پرداخته میشود.
میتوان فعالیتهاي انجام شده مربوط به این کارکرد را به سه دسته تقسیم کرد :تنظیمی 4،شناختی 5و هنجاري 6.در حقیقت،
فعالیتهاي رخ داده در این کارکرد منجر به ایجاد ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میشود .براي توضیح
بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزینههاي پیشرو افزایش دهند (شناختی) .براي
مثال ،عملکرد خوب یك گزینه فناوري منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میگردد .با افزایش انتظارات نسبت به آن گزینه،
اولویت آن گزینه در اذهان باالتر میرود .این رخداد به معناي تغییر در شناختهاي پیشین و ایجاد شناخت جدید نسبت به
گزینههاي موجود است .برخی دیگر از رخدادها میتوانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع یك رخداد
طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از فناوريهاي تولید انرژي (مانند انرژيهاي تجدیدپذیر) گردد .با
افزایش ارزش این نوع از فناوريها ،پارادایم جدیدي در نظام موجود شکل میگیرد .در پارادایم جدید ،هنجارهاي جدیدي مطرح
 -1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود.
 -2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولوژي تغییرات اندکی در آنها حاصل میشود .این سطوح را  Regimeمینامند.

-3

این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
4Regulative
5Cognitive
6Normative
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میشوند (گونهي هنجاري جهتدهی به سیستم) .ممکن است در نتیجه وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنجارهاي
سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و به طور کلی ،تصمیمات جدیدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ این
تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدایت سیستم به سوي گزینههاي خاص شود.
نمونههایی از رخدادهاي مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهاي جدید براي توسعه فناوري و یا موارد دیگر که بر فناوري اثرگذارند
 شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 رشد فناوري در کشورهاي دیگر
 شکلگیري انتظاراتی دربارهي آیندهي فناوري
 هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي فناوري
 قانونگذاري در رابطه با فناوري
 تدوین استانداردها
 -1-3-2-5شکلگيري بازار

هدف از این کارکرد رقابتپذیر ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوريهاي موجود بازار میباشد .در واقع این کارکرد با انجام
مجموعهاي از فعالیتها ،محیط کنترل شدهاي براي رقابت فناوري نوظهور سایر فناوريها پدید میآورد.
براي اینکه یك فناوري نوظهور توانایی براي رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیتهاي خاصی را دارا باشد ،تا به
واسطه آنها بتواند به سوي بلوغ حرکت نماید .این قابلیتها به سه دسته قابلیتهاي فنی ،قابلیتهاي اقتصادي و قابلیتهاي
بازار تقسیم میشوند .در این مرحله نیز باید توجه داشت که با استفاده از برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر یك از این
قابلیتها را براي فناوري مورد نظر (در صورت داشتن پتانسیلها) ایجاد کرد.
(الف) قابليت فني

فناوري مورد بحث باید از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با سایر فناوريهاي موجود در بازار باشد .در صورت استفاده از برنامه
اطالعرسانی براي بزرگ کردن این قابلیت فناوري در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.
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(ب) قابليت اقتصادي

فناوري نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادي توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوريهاي موجود را داشته باشد و استفاده از این
فناوري در مقابل سایر فناوريها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی یك فناوري قادر به دستیابی به این قابلیت خواهد
بود که از قابلیتهاي فنی برخوردار شده باشد .به عبارت دیگر ،دستیابی به قابلیتهاي فنی ،پیشنیاز و شرط الزم دستیابی به
قابلیتهاي اقتصادي است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی براي ایجاد این قابلیت در یك فناوري باید اطالعات
اقتصادي و صرفه اقتصادي بهکارگیري این تکنولوژي به مخاطبان انتقال داده شود.
(ج) قابليت بازار

درصورتیکه یك فناوري قابلیتهاي فنی و اقتصادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نیازمند داشتن قابلیت بازار و
رقابتپذیري با سایر موارد موجود در بازار میباشد .در واقع این فناوري باید با تمایالت مصرفکنندگان سازگار بوده و قابلیت
توسعه یافتن موفقیت آمیز در بازار را داشته باشد .در این مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی ،اطالعات و محتواي
انتقالی باید در رابطه با خصوصیات ،ویژگیها و برتريهاي فناوري و محصوالت آن نسبت به سایر فناوريها باشد .شکل ()1-2
مسیر توسعه بازار فناوري را نشان می دهد.

شکل ( -)2-1نمايش مسير توسعه بازار فناوري

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژي نوظهور و یا سیاستهاي مالیاتی براي
تکنولوژيهاي رقیب) است که منجر به ایجاد تقاضا براي فناوري در راستاي حمایت از آن میگردد .تفاوت میان این کارکرد و
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کارکرد جهتدهی به سیستم در آن است که در این کارکرد ،گزینش نهایی توسط کاربران تکنولوژي انجام میشود؛ درحالیکه
در کارکرد جهتدهی به سیستم کاربران نقشی در فرایند گزینش ایفا نمیکنند .بنابراین میتوان کارکرد شکلگیري بازار را
حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسایی فعالیتهاي مختلف ،میتوان میزان
تحقق این کارکرد را سنجید .نمونهاي از این اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسایی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
 شفافسازي پتانسیل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود براي فناوري
 تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
 هزینههاي مصرف فناوري
 -1-3-2-6مديريت منابع

براي توسعه فناوري نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعالیتها و پیشبرد اهداف میباشد .فعالیتهایی که در
این کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاريهایی است که در فرایند توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش
زیرساختهاي عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوري ،مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره این
کارکرد قرار میگیرد .در صورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیتهاي متمایز ،یك
فناوري نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراین ،این کارکرد داراي اهمیت فراوانی در روند توسعه
میباشد .نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذیر است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي نیروهاي انسانی مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازي زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز براي توسعه فناوري
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تأمین این منابع میتواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمین نیروهاي مختلف اطالعرسانی بسیار حائز اهمیت میباشد که در بخش بعد به طور کامل بررسی میشود .نمونهاي از
رخدادهایی که میتواند منجر به تحقق این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهاي بالعوض دولتی (یارانه)
 سرمایهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زیرساختهاي مورد نیاز فناوري و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه فناوري از خارج از کشور
 در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با فناوري مورد نظر
-1-3-2-7مشروعيتبخشي

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي بهکارگیري فناوري جدید ،تغییر نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن
نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا با ظهور یك
فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشود و این مخالفت سبب
جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور میشود .بنابراین بازیگران یك نظام نوآوري فناوري باید با استفاده از
اطمینان بخشی به جامعه ،ذینفعان و مخالفان بر اینرسی حاصل از این مخالفتها غلبه نمایند.
اهمیت مشروعیتبخشی زمانی بیشتر مشخص میگردد که توجه داشت که این کارکرد همچون یك کاتالیزور عمل میکند و
براي انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروري است و تا این کارکرد فراهم نشود فعالیت
در سایر کارکردها مشکل و یا غیرممکن میباشد.
با توجه به نوع و مشخصات فرآیند ،نوع و میزان منابع مورد نیاز و محدودهي اثرگذاري محدوده جغرافیایی که این
مشروعیتبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود .این کارکرد میتواند در چهار حوزه صنعت ،دانشگاه ،دولت و
سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد .رایزنیهایی بین گروه ذینفع ،اتحادیهها ،انجمنها ،سازمانهاي مردمنهاد و
مانند اینها اجزایی هستند که در انجام فعالیتهاي این کارکرد دخیل هستند.
این کارکرد به خودي خود داراي زیرکارکردهاي مختلفی میباشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 -1ایجاد مقبولیت براي پذیرش فناوري در حوزههاي مختلف (ظرفیتسازي براي بکارگیري فناوري نوظهور)،
 -2متقاعدسازي نظامهاي پشتیبان براي فعالیت در زمینه کارکردهاي دیگر مانند تأمین منابع و مدیریت سیستم
 -3حذف/کاهش مخالفتهاي موجود در برابر توسعه فناوري
 -4و ترغیب بازیگران داراي قدرت اجرایی براي انجام فعالیت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور.
البته باید توجه داشت که مشروعیتبخشی داراي قدرت اجرایی براي تغییر قواعد موجود در نظام نوآوري فناورانه نیست ،بلکه
تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهاي دیگر (مانند مدیریت سیستم و تأمین منابع) در سیستم
اثرگذار میگردد .به عبارت دیگر در تمام فعالیتهاي این کارکرد گروهی از بازیگران ،سایر بازیگران را براي بهکارگیري فناوري
نوظهور ترغیب میکنند .مشروعیتبخشی در سه سطح محیط صنعت ،محیط سیاستگذاري و سطح جامعه (مقبولیت عمومی)
انجام میپذیرد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرایی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمایهگذاري در توسعه فناوري و محصوالت مربوط به آن
 رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمایت از فناوري
 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان فناوري در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 میزان حمایت از فناوري مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهاي ذکر شده به همراه شاخصهایی براي سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ( )1-2ارائه
شده است]4[ .

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
17
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

جدول ( -)2-1کارکردهاي پيشنهادي و شاخصهاي آنها
عامل

زيرعامل

فعاليتهاي

ایجاد
فرصتهاي
جدید

 .1تعداد پروژههاي انجام شده با هدف
تجاريسازي
 .2تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمینه فناوري
 .3ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
 .4حجم سرمایهگذاريهاي خطرپذیر انجام شده

نمایش
فرصتهاي
جدید

 .1برگزاري نمایشگاه فناوري
 .2انجام پروژههاي نمایشی

کارآفرينانه

فنی
توسعه دانش

شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي

 .1تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه فناوري
 .2تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت
بینالمللی در زمینه فناوري
 .3تعداد سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه فناوري
 .4اندازه سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه فناوري
 .5تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از

فناوري

انتشار دانش

جهتدهي

 .6تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از
فناوري ()Prototype
 .1تعداد گزارشهاي تولید شده در رابطه با مطالعه
بازار
غیرفنی
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
 .1تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه
مشترك صورت پذیرفته میان واحدهاي مختلف
(با هدف تسهیم دانش)
نیروهاي  .2تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در
جابهجایی
میزان
رابطه با فناوري
تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت
فنی
فناوري
 .3تعداد شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در
نظام فناورانه
 .4اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در
نظام فناورانه
 .1تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعه
بازار
غیرفنی
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
به رسمی (وضع
 .1قانونگذاري در رابطه با فناوري
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عامل
سيستم

زيرعامل
نهادها)

غیررسمی
(شکلگیري
انتظارات)

شکلگيري بازار

مالی
انسانی
بسيج منابع
مواد
داراییهاي
مکمل
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شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي
 .2استانداردهاي تدوین شده

 .1وضع چشماندازهاي جدید براي
توسعه فناوري و یا موارد دیگر
که بر فناوري اثرگذارند
 .2شکلگیري محركهایی براي
توسعه فناوري یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت
منابع مصرفی فناوري)
 .3شفافسازي تقاضاي کاربران
اصلی
 .4رشد فناوري در کشورهاي دیگر
 .5ایجاد تغییر در عوامل کالن
اثرگذار بر سیستم (مانند
تغییرات آب و هوایی)
 .6شکلگیري انتظاراتی درباره
آینده فناوري
 .1شفافسازي پتانسیل بازار
 .2میزان عدم قطعیت موجود در
 .1تعداد و تنوع کاربران موجود براي فناوري
برابر تولیدکنندگان و یا
 .2تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي
سرمایهگذاران
شکلدهی به بازار
 .3شناسایی مرحله بلوغ (دوره
عمر) بازار
.1کمكهاي بالعوض دولتی (یارانه)
.2سرمایهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در
گسترش فناوري
در دسترس بودن نیروي انسانی فنی
در رابطه با فناوري مورد نظر
تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي
توسعه فناوري از خارج از کشور
توسعه زیرساختهاي مورد نیاز
فناوري ،محصوالت و خدمات
مکمل
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عامل

مشروعيتبخشي

زيرعامل
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شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي

 .1میزان همگرائی نهادهاي موجود
و نظام نوآوري فناورانه در حال
توسعه
 .2میزان مشروعیت سرمایهگذاري
در توسعه فناوري و محصوالت
مربوط به آن
 .3رایزنیهاي سیاسی بین
گروههاي درگیر براي حمایت از
فناوري
 .4اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان
فناوري در بخشهاي مختلف
دولت و صنعت
 .5میزان حمایت از فناوري مورد
نظر در رسانهها

 -1-4فرآيند تدوين اهداف خرد ،اقدامات و سياستهاي توسعه فناوري
اهداف خرد بیانگر نقاطی از مسیر گذارند که نیازمند سیاستگذاري با رویکرد حکمرانی مشارکتی هستند .این اهداف هدایتگر
مسیر سیاستگذاري بوده و از پراکنده شدن و غیر مرتبط بودن آنها با مسایل و نیازهاي موجود گذار جلوگیري میکند.
اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك میکنند .این
اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .سیاستها نیز اصول و مالحظاتی هستند که بهمنظور تحقق
آرمانها و دستیابی به هدفهاي موردنظر سیاستگذاران در شرایط عدم ضرورت بر دخالت مستقیم و نیاز به تنظیم روابط
موجود تدوین میشوند .فرایند تدوین اهداف ،اقدامات و سیاستها در شکل ( )1-3نشان داده شده است.
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مرحله اول :شناسايي وضعيت موجود

شناسایی مرحله توسعه فناوري

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري

مرحله دوم :شناسايي وضعيت مطلوب

شناسایی موتور محرك و کارکردهاي با اولویت در توسعه فناوري

مرحله سوم :شناسايي چالشها و موانع توسعه فناوري

مرحله چهارم :تدوين اهداف خرد ،تدوين سياستها و اقدامات براي رفع چالشها و موانع
شکل ( -)3-1فرايند تدوين اهداف ،سياستها و اقدامات توسعه فناوري نوظهور

همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است در مرحله اول ،باید وضعیت موجود توسعه فناوري مشخص شود ،که شامل
تعیین مرحله توسعه فناوري و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل
از مرحله اول ،موتور محرك توسعه فناوري شناسایی شده و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوب
توسعه فناوري مشخص میگردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در کارکردهاي با اولویت از
طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیین شده و چالشهاي شناسایی شده پاالیش و جمعبندي
میشود .در مرحله آخر ،پس از تعیین اهداف خرد ،سیاستهاي پیشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي انرژي
زمینگرمایی ارائه میشود .در نهایت اقدامات الزم براي تحقق سیاستهاي تعیین شده ارائه میگردند .در ادامه این مراحل
توضیح داده شده است.
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 -1-4-1شناسايي وضعيت موجود

در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعیین گردد که براي تعیین این موارد باید از جنبههاي مختلف
(کارکردي و ساختاري) به بررسی فناوري مدنظر پرداخته شود .این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه فناوري
و تعیین مرحله توسعه فناوري میباشد.
 -1-4-1-1شناسايي بازيگران نظام توسعه فناوري

همانطور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نوآوري متشکل از بازیگران و ذینفعانی
است که هر یك به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهاي تولیدکننده ،شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در این
مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوري در حوزهها و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل تحقیق و توسعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی به فعالیتهاي توسعه
فناوري تعیین گردد.
 -1-4-1-2شناسايي مرحله توسعه فناوري

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوري در ابتدا باید به یك شناخت نسبی از فناوري دست پیدا کرد تا با استفاده از این شناخت
بتوان مرز نظام نوآوري فناوري را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوري را تعیین نمود .مرز سیستم توسعه
فناوري را میتوان از سه طریق مورد ارزیابی قرار داد که عبارتاند از فاصلهاي -جغرافیایی ،بخشی و کارکردي .بر اساس این
موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوري ابتدا باید مرز نظام نوآوري مورد مطالعه را از سه طریق فاصلهاي -جغرافیایی،
بخشی و کارکردي مشخص کرد .شناسایی و تعیین مرحلهي توسعه نظام نوآوري فناوري ،از طریق بررسی همزمان
مشخصههاي ساختاري و نشانههاي تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههاي ساختاري به تفکیك کارکردها و
نشانههاي تحقق مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزهي فناورانه است ،مشخص
کرد .مراحل مختلف توسعه فناوري چهار مرحله پیشتوسعه ،توسعه ،اوجگیري و سرعتگیري هستند و پس از آن فناوري به
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مرحله تثبیت میرسد .نشانههاي تحقق مراحل یا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه با پاسخگویی به سؤاالت زیر تعیین
میگردد.
 -1آیا نمونه اولیه از فناوري (محصول یا فرایند) ساخته شده است؟
 -2بازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکتهاي دانشبنیان
به این حوزه وارد شدهاند؟
 -3آیا دولت به این حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
 -4آیا محصول فناوري بدون حمایتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و یا :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
 -6و یا :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آیا شبکههاي علمی و فناوري شکل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
 -8وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا به اشباع کامل رسیده است؟
 -9نرخ ورود تولیدکنندگان محصول فناوري چگونه است؟
 -10نرخ کاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
 -11نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
 -12آیا انجمنهاي مربوطه شکل گرفتهاند؟

بررسي مشخصههاي ساختاري

همانطور که بیان گردید ،براي تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول می بایست مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوري مورد
بررسی قرار گیرد ،که در جدول ذیل قابل مشاهده میباشند.

جدول ( -)3-1مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوري
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بررسي نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام

بهمنظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام میبایست نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري مورد بررسی قرار گیرد که
درقالب نمودار ذیل قابل مشاهده میباشند.
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شکل ( -)4-1نشانههاي تحقق مراحل براي تعيين مرحله توسعه

 -1-4-2شناسايي وضعيت مطلوب و تعيين کارکردهاي کليدي و فعال در توسعه فناوري

هکرت معتقد است که هر یك از مراحل چهارگانه فاز شکلگیري با یك موتور نوآوري در ارتباط است .در این متدولوژي ،پس
از تعیین فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود .شکل ( )5-1تطبیق مراحل
مختلف توسعه نظام نوآوري فناورانه با موتورهاي محرك نظام بر اساس مطالعات هکرت ( )2012را نشان میدهد.

شکل ( -)5-1مراحل توسعهي نظام نوآورانه فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله

فرایند نوآوري یك فرایند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان یك سیستم بهینه براي فرایند نوآوري
تعریف کرد ،پس هدف نظام را باید در طول این فرایند تعریف کرد .هدف یك نظام نوآوري انتقال نظام مورد نظر از یك مرحله
توسعه به مرحله بعدي است .البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توسعه نظام نوآوري
مدنظر است .کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي تقسیم میشود .تحقق کارکرد کلیدي به
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منزله ي محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است .بنابراین اگر کارکرد کلیدي محقق شود ،نظام نوآوري فناورانه از
یك موتور به موتور بعدي منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوري فناورانه از یك مرحله به مرحله بعدي منتقل میشود .شکل
( )1-6موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.

شکل ( -)6-1موتورها و کارکردهاي کليدي ،حمايتي و حاشيهاي
( :F1فعاليتهاي کارآفريني :F2 ،توسعه دانش :F3 ،انتشار دانش :F4 ،جهتدهي به سيستم :F5 ،شکلدهي به بازار،
 :F6تأمين منابع :F7 ،مشروعيتبخشي).

 -1-4-3شناسايي چالشها و موانع موجود در توسعه فناوري

پس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوري ،باید آن را بر اساس رویکرد تحلیل توأمان ساختاري -کارکردي ارزیابی کرد.
مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردي این است که با تحلیل ساختاري در کنار تحلیل کارکردي علت ایجاد مشکل در
یك کارکرد مشخص میشود .در واقع با تحلیل کارکردي ،مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شده،
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ولی علت آن مشخص نمیشود؛ به این معنا که مشخص نمیشود کدام جزء ساختاري باعث ایجاد چنین مشکلی در کارکرد
مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاري– کارکردي از یك سو علت این مشکالت مشخص شده و از سوي دیگر
مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاري به راحتی شناسایی میشوند .برقراري اتصال کارکردها به عناصر ساختار نظام
نوآوري نه تنها به خاطر انجام فرآیندهاي تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردي الزم و ضروري است .کارکردها تنها از
طریق تغییرات اجزاي ساختاري خود تحت تأثیر سیاستهاي اتخاذ شده قرار میگیرند.
تفاوت مهم این مدل با رویکردهاي مشابه در این مرحله این است که در این رویکرد براي ارزیابی نظام نوآوري الزم نیست
همه کارکردهاي نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهاي فناوري و کارکردهاي مرتبط با آن ،فقط کارکردهاي
مرتبط تحلیل میشوند .بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوري ابتدا کارکرد کلیدي موتور محرك شناسایی شده در مرحله قبل
تحلیل می شود ،اگر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بدین ترتیب نظام
نوآوري بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل میگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود باید کارکردهاي حمایتی
کارکرد کلیدي که موجبات تولید و تحقق آن را فراهم میکنند ،ارزیابی گردند .لذا پس از تعیین کارکردهاي حمایتی،
کارکردهاي مذکور تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه مییابد.
در تحلیل توأمان کارکردي – ساختاري هر یك از این کارکردها عوامل ساختاري ضعیف مرتبط با کارکرد شناسایی و از طریق
بهکارگیري ابزارها و توصیههاي سیاستی عنصر ساختاري ضعیف تقویت شده و به این ترتیب مشکالت موجود بر سر راه توسعه
نظام برداشته میشود.
بهعبارتدیگر ،وقتی یك حوزهي فناورانه در مرحلهاي قرار دارد ،موتور محرك نوآوري متناسب با آن مرحله براي آن حوزهي
فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدي موتور تحقق یابد ،حوزهي فناورانه مورد مطالعه از این موتور به موتور
بعدي منتقل میشود .پس در یك موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیدي را شناسایی کرد .مشکالت کارکرد کلیدي به
سه دسته مشکالت مربوط به عوامل ساختاري ،مشکالت مربوط به کارکردهاي حمایتی و مشکالت مربوط به عوامل محیطی
تقسیم میشوند.
پس از تعیین کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روي توسعه فناوري مدنظر از طریق
مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان حوزه مدنظر تعیین میگردد .کارکردهاي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري بر اساس
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جواب به یك سري از سؤاالت عارضهیاب مورد ارزشیابی قرار میگیرند .در صورت قوي نبودن کارکرد کلیدي ،کارکردهاي
حمایتی و حاشیهاي به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند .نمونههایی از پرسشهاي قابل تصور براي تحلیل کارکردهاي
مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوري به تفکیك هر مرحله در جداول ( )1-4تا ( )1-7ارائه شده است.
جدول ( -)4-1سؤاالت براي ارزشيابي کارکردهاي موتور محرك علم و فناوري در مرحله اول.
مرحلهي اول :موتور

کارکردهاي کلیدي
کارکردهاي
حاشیهاي

کارکردهاي حمایتی

 -1آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردي ،پایلوت و )...؟
سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
 -2آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی
وجود دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
 -1آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي تأمین منابع مالی وجود دارد؟
 -2آیا توسعه دانش در این حوزهي فناورانه ،جهتدهی شده است؟
 -3آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟

بسیج منابع

 -1آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
 -2همایش ،کنفرانس و یا مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟

جهتدهی به
سیستم

 -1وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
 -2دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی
قرار دارد)؟
 -3آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
 -4آیا یك جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام
وجود دارد؟
 -5آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
 -6آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوري

سؤاالت براي ارزشيابي کارکرد

جدول ( -)5-1سؤاالت براي ارزشيابي کارکردهاي موتور محرك کارآفريني در مرحله دوم
مرحلهي دوم :موتور

کارکردهاي کلیدي

کارآفرینی

محرك کارآفريني

سؤاالت براي ارزشيابي کارکرد
آیا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی داراي کیفیت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد میکنید (آیا کارآفرینان جدید وارد سیستم
میشوند)؟
سرمایهگذاري خطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد یا خیر؟
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مرحلهي دوم :موتور

سؤاالت براي ارزشيابي کارکرد
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار
دارد)؟
آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آیا یك جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟
میزان سرمایه خطرپذیر چه قدر است؟ کافی است یا خیر؟
سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود دارد
یا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
همایش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا نمایشگاههاي تخصصی براي ارائه دستاوردهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟

آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي نظام وجود دارد؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی در این حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است یا خیر؟
آیا سیاستهاي دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی است یا خیر؟
آیا سرمایهگذاري در تکنولوژي به عنوان یك تصمیم مشروع پذیرفته شده است؟
(مشروعیتبخشی اتفاق افتاده است یا خیر)؟
مشروعیتبخشی آیا مقاومت زیادي در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا نشأت میگیرد؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا
خیر؟

کارکردهاي حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

کارکردهاي حمایتی

انتشار دانش

تأمین و تسهیل منابع

توسعه دانش

محرك کارآفريني

ويرايش اول ،مرداد 1394

شکلدهی بازار

آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهي آن چقدر است؟
آیا این بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا خیر؟
آیا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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جدول ( -)6-1سؤاالت براي ارزشيابي کارکردهاي موتور ساختاردهي به سيستم در مرحله سوم
مرحلهي سوم :موتور
محرك ساختاردهي

سؤاالت براي ارزشيابي کارکرد

کارکردهاي حاشیهاي

آیا استفاده از این فناوري از مشروعیت و مقبولیت قابلقبول برخوردار شده است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان شده
است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تصویب برنامههاي حمایتی و بلندمدت و تصویب
استراتژيهاي کالن از طرف دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی شده است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به رونق بازار شده است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حمایتی

مشروعیتبخشی

کارکردهاي کلیدي

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
آیا نرخ ورود کارآفرینان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت آنها چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

تأمین و تسهیل منابع جهتدهی به سیستم

کارآفرینی

سيستم

آیا استراتژيهاي کالن و سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی بلندمدت از
فعالیتهاي کارآفرینی تدوین شده است؟
آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخاص حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟
آیا بازار انبوه در حال شکلگیري میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی) آیا رهبري بازار از دولت به شرکتهاي
خصوصی انتقال یافته است؟
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جدول ( -)7-1سؤاالت براي ارزشيابي کارکردهاي موتور شکلدهي به بازار در مرحله چهارم
مرحلهي

چهارم:

کارکردهاي کلیدي

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حمایتی

کارکرد کارآفرینی

کارکردهاي حاشیهاي

جهتدهی به
تأمین و تسهیل منابع
سیستم

موتور محرك بازار

سؤاالت براي ارزشيابي کارکرد
آیا رهبري بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال یافته است؟
آیا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعه¬یافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
آیا الزم است که یك بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟
آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرینان چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟
آیا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگري) در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیتهاي کارآفرینی و
جهتدهی به بازار تدوین شده است؟
آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخاص حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟

 -1-4-4پايش و جمعبندي نظرات خبرگان

در این مرحله بر اساس پاسخهاي خبرگان مختلف فناوري مدنظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندي نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چالشهاي توسعه فناوري پس از
پاالیش و حذف موارد تکراري ،تعیین میگردد.
 -1-4-5تعيين اهداف خرد

در این مرحله الزم است تا بر حسب فاز توسعه فناوري با رویکردي باال-به-پایین (هدفمحور) یا پایین-به-باال (مسئلهمحور) به
هدفگذاري پرداخته شود .داشتن این نگاه مستلزم پایش محیط ،شناسایی مشکالت ،کشف مزیتها و محركهاي موجود در
توسعه فناوري است .رفع موانع و تقویت محركها را میتوان بهعنوان اهداف خرد توسعه فناوري قلمداد نمود .با توجه به اهداف
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باالدستی و نیز درنظرگرفتن همراستایی اهداف خرد تعیینشده با آنها ،الزم است تا به همراستا نمودن و سازگار نمودن آنها با
هم نیز اقدام شود .بهعبارت دیگر ،اهداف خرد باید قادر باشند مالحظات اهداف کالن تعیینشده را برآورده نمایند.
اهداف خرد بیانگر نقاطی از مسیر گذارند که دستیابی به آنها نیازمند ارائه اقدام و سیاستگذاري با رویکرد جدید تحلیل و
راهبري هستند .این اهداف ،مقاصد میانی در محقق نمودن اهداف کالن بوده و از پراکنده شدن و غیر مرتبط بودن اقدامات و
سیاستهاي خرد با سایر مسائل غیرضروري جلوگیري میکنند .به همین دلیل ،تعیین اهداف از اهمیتی برابر با انتخاب مناسب
سیاستها و اقدامات برخوردار است.
از یك طرف و بهمنظور حفظ یکپارچگی ،اهداف خرد باید همراستا با اهداف کالن تدوینشده در الیه ارکان جهتساز باشند ،و
از طرف دیگر و بهمنظور طراحی سیاستهاي اثربخش ،اهداف خرد باید قادر به هدف قراردادن نقاط قوت و ضعف فرآیند گذار
باشند .بر این اساس نیاز است تا روش تعیین اهداف برحسب دو رویکرد باال -به -پایین و پایین -به -باال تعیین شوند .رویکرد
باال -به -پایین همراستایی اهداف خرد با ارکان جهتساز تعیینشده در مرحله قبل را تضمین میکند و رویکرد و پایین -به-
باال به پوشش دادن نقاط قوت و ضعف مسیر توسعه و طراحی اهدافی همراستا با نیازهاي موجود کمك میکند .این دو رویکرد
مکمل یکدیگر بوده و بهصورت توأمان در فرآیند هدفگذاري خرد بهکار برده میشوند.
میزان وزن بهکارگیري این دو رویکرد در فرآیند هدفگذاري بر حسب فاز توسعه فناوري مورد نظر متفاوت خواهد بود .در
فناوريهایی که در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند (پیشتوسعه) ،اهداف با تمرکز بیشتر بر رویکرد باال -به -پایین و
برمبناي ترجمه اهداف باالدستی تعیین میشوند .در این حالت ،سابقه محدودي از توسعه فناوري موجود بوده و اهداف به ایجاد
ضرورتهاي توسعه تأکید دارد .رویکرد پایین -به -باال در این گونه فناوريها به شکل محدود و تنها براي اطمینان از پوشش
نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود مورد استفاده قرار میگیرند.
در طرف مقابل ،در فناوريهایی که در مراحل انتهایی فاز توسعه خود قرار دارند (سرعتگیري و تثبیت (بلوغ)) ،اهداف با رویکرد
پایین -به -باال بر اساس شناسایی موانع و محركها مشخص میشوند .این موانع و محركها در حقیقت ضعفها و تهدیدها ،و
نقاط قوتها و فرصتها در شرایط موجود هستند .در اینگونه از فناوريها ،مجموعهاي از سوابق فعالیتهاي اجتماعی-
فناورانه -اقتصادي شکل گرفته و تالش در جهت بهبود این سوابق و ادامه مسیر کنونی بهعنوان هدف سیاستگذاري قرار می-
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گیرد .رویکرد باال -به -پایین در این گونه فناوريها تنها براي حصول اطمینان از همراستا بودن اهداف برآمده از سابقه توسعه
فناوري مورد نظر با ارکان جهتساز است.
اهداف ،چه زمانیکه ترجمه جهتگیريهاي باالدستی هستند و چه زمانیکه رفع یا تقویت موانع و محركهاي شناساییشده
هستند ،بر اساس ایده تکامل فرآیند توسعه فناوري بر اساس موتورهاي چهارگانه نوآوري (پویایی داخلی) و اثرگذاري عوامل
خارجی (پویایی بیرونی) تعریف میشوند .در ادامه ،به تفکیك به روشهاي هدفگذاري باال -به -پایین و پایین -به -باال اشاره
میشود.

رويکرد باال -به -پايين

در این رویکرد از هدفگذاري ،الزم است تا با مبنا قراردادن ارکان جهتساز و با درنظرگیري رویکرد جدید تحلیل و راهبري،
اهداف خرد معین شوند .اساساً رویکردهاي باال -به -پایین بر اساس مالك و معیارهایی شکل میگیرند که در سطوح باالتر
مانند اقتصاد و یا صنعت تعیین شدهاند .یکی از پیشنیازهاي استفاده از این رویکرد در هدفگذاري ،وجود قانونها ،اسناد،
برنامهها و اهداف باالدستی است .در روششناسی پیشنهادي تدوین اسناد ملی که موضوع این مطالعه است ،این قالبهاي
باالدستی در ارکان جهتساز و بهوسیله اهداف کالن ،راهبردها و سیاستهاي کالن مشخص میشوند .شکل ( )7-1رویکرد
باال به پایین در تدوین اهداف خرد را نشان می دهد.
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شکل ( -)7-1روش باال به پايين در تدوين اهداف خرد

رويکرد پايين -به -باال

با توجه به پیچیده شدن فضاي توسعه علم و فناوري و سرعت باالي تحوالت ،رویکردهاي باال -به -پایین با مشکالتی از قبیل
عدم نگاه جامع روبهرو هستند؛ بهگونهاي که در بعضی موارد استفادة تنها از آنها در هدفگذاري منجر به نادیدهگرفتن بخشی
از اهداف ضروري براي توسعه فناوري میشوند .بهعنوان یك رویکرد تکمیلکننده ،رویکرد پایین -به -باال به استخراج نظرات
خبرگان پیرامون وضعیت موجود توسعه فناوري و دستهبندي و اولویتبندي آنها در قالب اهداف میپردازد .در شرایطی که
تاکنون نهادها ،نقشها و رویههایی براي توسعه فناوري ظاهر شده است ،این رویکرد به شناسایی موانع و محركهایی می-
پردازند که فرآیند توسعه را کند یا تند میکند .در این حالت ،رفع مشکالت کنونی سیستم و بهرهگیري از فرصتهاي ایجاد شده
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در جهت شتاب بخشیدن به مسیر توسعه ،میتواند معینکننده اهداف خرد در برنامه اقدامات و سیاستها باشد .شناسایی موانع و
محركها در قالب هدفگذاري با رویکرد پایین -به -باال طی فرآیندي با مراحل زیر به انجام میرسد:

شکل ( -)8-1هدفگذاري خرد با رويکرد پايين به باال

 -1-4-6تدوين سياستها و اقدامات

سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك
میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند و اقدامات طرحها و برنامههایی جهت تحقق
سیاستها میباشند از این رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .همان طور که
در شکل ( )1-3نشان داده شده است سیاستها و اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسایی شده در مرحله
قبلی پیشنهاد میشود.
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 -2برنامه اقدامات و سياستهاي توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي
 -2-1مقدمه
همانطور که در فصل قبل (شکل ( ))2-1اشاره شد بهمنظور تدوین سیاستها و اقدامات در مرحله اول باید چالشها و موانع
پیشروي توسعه فناوري را شناسایی نمود .چالشها و موانع پیش روي شناساییشده ،در واقع ،مجموعهاي از مشکالت موجود در
مسیر تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و ازآنجاییکه سیاستها و اقدامات رویکردهایی در جهت رفع این چالشها و
موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین میشوند.
همانطور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوین اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISبوده و فرایند تدوین آنها
در شکل ( )2-1نشان داده شده است.
شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي
انرژي زمینگرمایی

شناسایی بازیگران نظام توسعه
فناوريهاي انرژي زمینگرمایی

مرحله اول :شناسايي
وضعيت موجود

شناسایی کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت

مرحله دوم :شناسايي وضعيت

مطلوب توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی

مطلوب

شناسایی چالشهاي مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در هر
یك از کارکردهاي بااولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و
خبرگان حوزه انرژي زمینگرمایی

مرحله سوم :شناسايي چالشها
و موانع توسعه فناوري

پاالیش و جمعبندي نظرات
کارشناسان و تهیه فهرست نهایی
چالشها
تدوین اهداف خرد ،سیاستها و اقدامات براي رفع چالشهاي موجود

مرحله چهارم :تدوين سياست-
ها اقدامات براي رفع چالشها

شکل ( -)1-2فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

و موانع
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 -2-2شناسايي وضعيت موجود توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي
همانطور که اشاره شد در مرحله اول فرایند تدوین اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی در صنعت
شناسایی میشود .این کار بر مبناي شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی و نیز بازیگران نظام توسعه این
سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.

 -2-2-1بازيگران نظام توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره شد نظام نوآوري فناوري متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یك بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شرکتهاي تولیدکننده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .الزم به ذکر است که شناسایی
بازیگران مرتبط با حوزه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی در قالب گزارشی مستقل در مرحله دوم پروژه حاضر انجام شده است و
خالصهاي از نتایج آن به صورت فهرستوار و دستهبندي شده در حوزههاي تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی،
منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی به فعالیتهاي توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی
مشخص شدهاند .ضمن این که فهرست شرکتهاي فعال در حوزه انرژي زمینگرمایی ،در این مرحله از پروژه و از طریق
جستجو در پایگاههاي داده سانا و با جمعآوري اطالعات میدانی و همچنین پرس و جو از کارشناسان خبره فعال در حوزه انرژي
زمینگرمایی ،به فهرست بازیگران مرحله دوم پروژه اضافه شده است.

-2-2-1-1بازيگران زمينه توسعه دانش

بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوريهاي انرژي زمینگرمایی به شرح ذیل
هستند:
 پژوهشگاهها :پژوهشگاه نیرو -دانشگاهها :دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه شاهرود
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-2-2-1-2بازيگران در زمينه انتشار دانش

بازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با فناوريهاي انرژي زمینگرمایی به شرح ذیل هستند:
-

برگزارکنندگان کنفرانسها و همايشهاي علمي:

 oشرکت مادرتخصصی توانیر (برگزاري کنفرانس بینالمللی برق)
 oپژوهشگاه نیرو (همکاري در برگزاري کنفرانس بینالمللی برق)
 oشوراي جهانی انرژي و کمیته ملی انرژي (برگزاري همایش بینالمللی انرژي)
 oدانشگاه صنعتی شاهرود (کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی)
 oموسسه آموزش عالی انرژي (بالقوه -برگزاري اولین کنفرانس پیشرفتهاي نوین در حوزه انرژي ،دي ماه
)94
 oشرکت هماندیشان انرژي کیمیا و انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران (برگزاري کنفرانس بین-
المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی)
 oسازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (برگزاري همایش علوم زمین)
 oدانشگاه آزاد اسالمی (همایش ملی زمینشناسی و اکتشاف منابع)
 oانجمن زمینشناسی ایران (برگزاري همایش انجمنهاي زمینشناسی ایران)
-

نشريات علمي:

 oپژوهشکده علوم پایه کاربردي جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی (انتشار فصلنامه زمینشناسی ایران)
-2-2-1-3بازيگران در زمينه تأمين منابع

بازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز فناوريهاي نوین حوزه انرژي زمینگرمایی اعم از منابع انسانی ،مالی و مواد و
تجهیزات به شرح ذیل هستند:
-

منابع مالي:

 oصندوق مهر امام رضا (ع) (اعطاي وام کمبهره به تحقیقات) ،بانكها و مؤسسات اعتباري ،صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق حمایت از طرح هاي نوآورانه در پژوهشگاه نیرو ،دفترر انررژي زمرین-
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گرمایی سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا) و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجدید پذیر وابسته بره معاونرت
علمی فناوري ریاست جمهوري.
-

منابع انساني:

 oدانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه شاهرود
 oپژوهشگاه نیرو
-

منابع مواد و قطعات:

 oشرکتهاي مشاوره ،سازنده و تأمینکننده فناوريهاي انرژي زمینگرمایی
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جدول ( -)1-2شرکتهاي پيمانکار و تأمينکننده فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

حوزه فعاليت

نوع فعاليت

شماره تماس

شرکت برنولی

پمپ حرارتی

تولید کننده

88613367

شرکت آساد صنعت
شرکت مهندسی مشاور
آتك

پمپ حرارتی
پمپ حرارتی
کاربرد مستقیم

پیمانکار

88696949

مشاور

82447552

پیمانکار

88065502

نام شرکت

شرکت پتروتکسان

نیروگاه

آدرس

نام فرد مسئول

تهران – شیخ بهایی شمالی -میدان پیروزان -خیابان
پیروزان غربی -پالك 21
تهران -بزرگراه مفتح -خیابان فتح  -19پالك 23
تهران -خیابان گاندي -خیابان هشتم -پالك  -4ساختمان
آتك
تهران -خیابان مالصدرا -خیابان شیراز شمالی -میدان
پیروزان -نبش خیابان پیروزان -پالك 2

محمد حسن امامیان
آیدین کهرابی
بیژن محبی
سعید شایانمهر
علیرضا تیموري
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 -2-2-1-4بازيگران در زمينه جهتدهي به سيستم

در زمینه جهتدهی به سیستم ،در حال حاضر این بخشها فعال هستند.
 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري وزارت نیرو (دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري) معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري توانیر (دفتر پشتیبانی فنی تولید) پژوهشگاه نیرو شوراي سیاستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري در صنعت برق کشور انجمن انرژي زمینگرمایی ایران (بالقوه -در شرف تأسیس توسط سازمان انرژيهاي نو ایران) -دفتر انرژي زمینگرمایی سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا).

بازیگران توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی در جدول زیر ارائه شده است:

جدول ( -)2-2بازيگران و ذينفعان فعال در حوزه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي
نام مرکز

رديف

نوع خدمات

1

دانشگاه تهران

تحقیقات ،توسعه دانش و تأمین نیروي انسانی

2

دانشگاه صنعتي اصفهان

3

دانشگاه شاهرود

تحقیقات ،توسعه دانش و تأمین نیروي انسانی
تحقیقات ،توسعه و انتشار دانش و تأمین
نیروي انسانی

4

گروه انرژيهاي تجدپذير پژوهشگاه نيرو

تحقیقات ،توسعه و انتشار دانش ،نظارت،
جهتدهی به سیستم

5

شوراي جهاني انرژي و کميته ملي انرژي

انتشار دانش

6

موسسه آموزش عالي انرژي

انتشار دانش

7

شرکت همانديشان انرژي کيميا

انتشار دانش

8

انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران

انتشار دانش

9

سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور

انتشار دانش
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نام مرکز

نوع خدمات

10

دانشگاه آزاد اسالمي

انتشار دانش

11

انجمن زمينشناسي ايران

انتشار دانش

12

پژوهشکده علوم پايه کاربردي جهاددانشگاهي دانشگاه شهيد

انتشار دانش

بهشتي

13

فصلنامه زمين شناسي ايران (دانشگاه شهيد بهشتي)

14

صندوق مهر امام رضا (ع) (اعطاي وام کمبهره به تحقيقات)

تأمین منابع مالی

15

بانكها و مؤسسات اعتباري

تأمین منابع مالی

16

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

تأمین منابع مالی

17

صندوق حمايت از طرحهاي نوآورانه در پژوهشگاه نيرو

تأمین منابع مالی

18

دفتر انرژي زمينگرمايي سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)

19

ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير وابسته به معاونت
علمي فناوري رياست جمهوري

انتشار دانش

تامین منابع مالی و جهتدهی به سیستم
تامین منابع مالی و جهتدهی به سیستم

20

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

جهتدهی به سیستم

21

وزارت نيرو (دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري)

جهتدهی به سیستم

22
23

شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري
در صنعت برق کشور
انجمن انرژي زمينگرمايي ايران (بالقوه -در شرف تأسيس
توسط سازمان انرژيهاي نو ايران).

جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم

24

شرکت برنولي

تامین مواد و قطعات

25

شرکت آساد صنعت

تامین مواد و قطعات

26

شرکت مهندسي مشاور آتك

تامین مواد و قطعات

27

شرکت پتروتکسان

تامین مواد و قطعات

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود به طور کلی ،اکثر بازیگران فعال در حوزه اکتشاف انرژي زمینگرمایی ،دانشگاهها،
پژوهشگاهها و انجمنهاي علمی هستند و اکثر فعالیتها شامل انجام تحقیقات و مطالعات در این زمینه میباشد .یادآور میشود
که اخیراً سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا) فعالیتهایی را در خصوص تأسیس انجمن انرژي زمین گرمایی ایران آغاز نموده
است .البته بر اساس آخرین اطالعات موجود ،انجمن یاد شده کماکان تشکیل نشده است ولی اقدامات و پیگیريها در این
خصوص ادامه دارد.
در حوزههاي پمپ حرارتی ،نیروگاه زمینگرمایی وکاربرد مستقیم ،عالوه بر بازیگران فوق ،شرکتهاي پیمانکار و تأمینکننده
بسیار معدودي (در کل  4شرکت) فعال هستند که فهرست آنها در جدول ( )2-1ذکر شده است.
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 -2-2-2شناسايي مرحله توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي

همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوري ،عالوه بر تعیین بازیگران مختلف حوزه
مدنظر باید مرحله توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی را تعیین نمود .با توجه به وضعیت شاخصهاي توسعه فناوري (شکل
( )2-2و جدول ( ) )3-1مرحله توسعه فناوري براي هر یك از فناوريهاي اولویتدار مشخص گردید که در ادامه به تفکیك
براي هر فناوري ذکر میگردد.

شکل ( -)2-2نشانههاي تحقق مراحل براي تعيين مرحله توسعه

 -2-2-2-1مرحله توسعه فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي

این فناوريها هنوز به بازار راه نیافتهاند و معموالً بازیگران اصلی در راه توسعه این فناوريها دانشگاهها و پژوهشگاهها بودهاند و
هنوز آشنایی گسترده با مباحث مرتبط با پمپ حرارتی زمینگرمایی در بین افراد فعال در مراکز آمورشی و پژوهشی وجود ندارد.
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در حال حاضر سه شرکت دانشبنیان (شرکت برنولی ،شرکت آساد صنعت ،و مهندسین مشاور آتك) فعالیتهاي محدودي در
این زمینه دارند.
تاکنون چند پروژه در خصوص طراحی و اجراي پمپهاي حرارتی به صورت آزمایشی و محدود توسط دولت اجرا شدهاند که
نتایج حاصل از آنها بعضاً در همایش هاي داخلی و کنفرانس هاي بین المللی ارائه شده اند .ضمناً در این زمینه ،همایشهاي
تخصصی در طول سال به طور منظم برگزار نشده و متخصصین مربوطه در این زمینه معموالً به صورت فردي (غیر رسمی) با
هم ارتباط دارند .در حال حاضر ،به دلیل عدم وجود متخصصین متعدد در این حوزه ،هیچ گونه تشکل یا انجمنی در خصوص
پمپهاي حرارتی زمینگرمایی وجود ندارد .همچنین ،قوانین و استانداردهاي خاص مرتبط با حوزه انرژي زمینگرمایی در داخل
کشور وجود نداشته و نهادهاي نرم نیز در این زمینه بهدرستی شکل نگرفتهاند.
با توجه به موارد فوق فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتی در مرحله پیشتوسعه قرار دارد.

شکل ( -)3-2شناسايي فاز توسعه فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي
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-2-2-2-2مرحله توسعه فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمينگرمايي

تعداد افراد تحصیلکرده در حوزه اکتشاف منابع زمینگرمایی محدود بوده و معدود متخصصان این حوزه ،تحصیلکردگان
دانشگاههاي برتر دنیا در حوزه زمینگرمایی هستند .در حال حاضر ،آموزش دانشگاهی در زمینه اکتشاف در دانشگاههاي کشور
وجود ندارد .فعالیتهایی در مورد پتانسیلسنجی منابع زمینگرمایی در ایران توسط سانا انجام شده است که تا حدودي منجر به
توسعه فناوريهاي این حوزه شده است.
با وجود اهمیت فناوريهاي مرتبط با اکتشاف زمینگرمایی در میان فناوريهاي این حوزه براي ایجاد مزیت رقابتی براي کشور،
هنوز هیچ همایش ملی یا بینالمللی در این زمینه در ایران برگزار نمیشود .همچنین ،هیچ انجمن علمی و تخصصی در این
حوزه وجود ندارد که بتواند شبکهاي از متخصصان در زمینه اکتشاف زمینگرمایی را شکل دهد و متخصصان این زمینه از طریق
روابط فردي با هم در ارتباط هستند.
با توجه به موارد فوق فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمینگرمایی در مرحله پیشتوسعه قرار دارد.

شکل ( -)4-2شناسايي فاز توسعه فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمينگرمايي
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 -2-2-2-3مرحله توسعه فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي

بهطورکلی ،در  15سال اخیر تعداد مقاالت منتشره در ایران محدود بوده است .همچنین فعالیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی در
این زمینه بسیار کم بوده است .در این زمینه نیز کنفرانس خاصی برگزار نشده است و معموالً فعاالن این حوزه به صورت فردي،
یکدیگر را میشناسند .در حال حاضر ،شناختی از بازیگران بالقوه کشور (از میان صنایع مرتبط) در این زمینه وجود ندارد و
بنابراین شبکهاي ،میان اندك بازیگران بالفعل و احتماالً انبوه بازیگران بالقوه ،شکل نگرفته است .اخیراً یك شرکت فعال در
حوزه نیروگاههاي حرارتی و طرح هاي نفت و گاز ،به سفارش سانا ،به حوزه نیروگاه زمینگرمایی راه پیدا کرده است و در حال
حاضر ،مراحل ساخت نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور را در منطقه مشکینشهر ،به عهده دارد.
با توجه به موارد فوق فناوريهاي نیروگاهی زمینگرمایی در مرحله پیشتوسعه قرار دارند.

شکل ( -)5-2شناسايي فاز توسعه فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي
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 -2-3شناسايي وضعيت مطلوب توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي
همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهاي مؤثر عبارتاند از :توسعه دانش (کارکرد کلیدي)،
انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي) .بهمنظور توسعه فناوري و انتقال
فناوري از مرحله پیشتوسعه به توسعه باید چالشها ،مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاري چهار کارکرد ذکر شده تعیین و
مرتفع شوند.

 -2-4شناسايي چالشها و موانع توسعه فناوريهاي زمينگرمايي از طريق مصاحبه با خبرگان
در گام قبلی ،کارکردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمین منابع و جهتدهی به سیستم بهعنوان کارکردهاي با اولویت براي
فناوريهاي قرارگرفته در فاز پیشتوسعه (تمامی فناوريهاي مرتبط با انرژي زمینگرمایی) شناسایی شدند .در این گام با
استفاده از یك تحلیل ساختاري-کارکردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی شناسایی شده
است .همانطور که پیشتر بیان شد این چالشها از طریق مصاحبه با خبرگان و کارشناسان آشنا با این حوزه و همچنین
استخراج نظرات خبرگان کمیته راهبري حاضر در جلسه مورخ  1394/4/8به دست آمده است .اسامی این افراد در ادامه ارائه
شده است:

جدول ( -)3-2فهرست خبرگان و کارشناسان آشنا با چالشهاي حوزه انرژي زمينگرمايي

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نام
سهیل پرخیال
علی مرادزاده
مهناز رضوانی
محمدحسن امامیان
آیدین کهرابی
مهران کیانی راد
سمیه داراب

سمت
رئیس دفتر انرژي زمینگرمایی ستاد توسعه انرژيهاي نو ایران (سانا)
عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارشناس شرکت مهاب قدس
مدیرعامل شرکت برنولی
کارشناس انرژيهاي نو در شرکت برنولی
مدیر گروه زیست انرژي پژوهشکده بیوتکنولوژي سازمان پژوهشهاي علمی و
صنعتی ایران
کارشناس دفتر برنامهریزي کالن برق و انرژي
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همانگونه که در فصل قبل اشاره شد بهمنظور شناسایی و تعیین چالشها و موانع پیشروي توسعه فناوري سؤاالت مختلفی در
رابطه با وجود ،تعداد و کیفیت ابعاد ساختاري هر یك از چهار کارکرد مؤثر در مرحله پیشتوسعه طرح شد و در جلسات مصاحبه
این سؤاالت از خبرگان و کارشناسان فوقالذکر پرسیده شد .همچنین چالشهاي کلی توسعه فناوريهاي زمینگرمایی براي
تمامی کارکردها ،که براي تمام فناوريهاي این حوزه در هر مرحلهاي از توسعه صادق هستند ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه خالصهاي از مصاحبههاي صورتگرفته ارائه شده است.

 -2-4-1مهندس آيدين کهرابي

 مباحث دانشگاهی هیچ وقت به طور خاص در مورد طراحی سیستم نبوده و منابع خاص آن را نداریم و بهطور تجربی واز طریق استفاده از تجارب دیگر افراد ،جستجوي منابع عمومی و تالش براي دستیابی به منابع خاص سعی در
دستیابی به اطالعات مورد استفاده میکنیم.
 امکانات کافی براي توسعه دانش دانشجویان وجود ندارد و دانشجویان حتی به کلیات دانش پمپ حرارتی اشراف ندارندچه برسد به جزئیات.
 پمپ حرارتی حرکت چند صنعت در کنار هم است در زمینههاي ساخت دستگاه ،طراحی و امور اجرایی .بسیاري ازمواقع ،به دلیل عدم وجود صنعت و دانش کافی در میان اهالی صنعت ،مجبور به سعی و خطا براي رسیدن به نتیجه
شدهایم .مخصوصاً در زمینه حفاري که بیشتر تجارب همکاران ما در حفاري صنعت آب بوده است ،اطالعات خاص و
آشنایی با حفاري خاص زمینگرمایی وجود ندارد و آنها تجربه الزم را براي برآوردن هدف ما و رسیدن به حداقلهاي
ما را نداشتهاند و ما سعی کردهایم با رایزنی با این گروه همکاران به نتایجی نزدیك به نتیجه دلخواه خود برسیم.
 بیشتر تماسها از طرف دانشجویان در مورد شبیهسازي است و فقط در مورد خروجی و بحثهاي مالی سؤال دارند وپروژههایی که معرفی میشوند هم در زمینه مباحث اقتصادي و مدلسازي ساده است و نه اجرائیات ،زیرا این زمینه در
کشور ناشناخته تر است و آشنایی قبلی با آن وجود ندارد و بنابراین سیستم آن خیلی بیرون و در معرض دید و ملموس
نیست ،از طرفی مباحث مالی آن نیز مطرح است .همچنین اساتیدي که در این زمینه کار کرده باشند اندك هستند و
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در صورت بیشتر بودن تعداد اساتید آشنا به موضوع ،دانشجویان خوبی میتوانند پرورش یابند مانند کاري که دکتر
نوراللهی در دانشگاه تهران میکنند.
 سیستمهایی بهطور پراکنده در دانشگاهها و پژوهشگاهها نصب شدهاند ولی وضعیت مناسبی ندارند و رها شدهاند ماننددستگاه آزمایشگاهی موجود در دانشگاه علم و صنعت یا سیستم کویلگذاري و لولهگذاريشده پژوهشکده ساختمان.
 سانا  4سیستم پایلوت نصب کرده است ولی اکنون پس از گذشت ده سال از نصب آنها ،وضعیت مناسبی ندارند .یكعلت آن میتواند بهدلیل طوالنی بودن دوره بازگشت سرمایه باشد.
 شهرداري تهران شروع به نصب پروژههاي پمپ حرارتی با کمك شرکتهاي پیمانکاري کرده است که سبب انگیزه-بخشی و سوق یافتن پیمانکاران به این سو و تشویق آنها براي دستیابی به دانش الزم میشود ولی مشکل این
پروژههاي نمایشی ،اتصال آنها به هابهاي اصلی و شرکتهاي دانشبنیان است.
 رشتههاي تخصصی الزم و پایاننامههاي خوب در این زمینه وجود ندارد. سانا بهعنوان مشاور ،ضعف زیادي در دادن اطالعات الزم به دانشجویان دارد که سبب روي آوردن دانشجویان بهشرکتهاي خصوصی براي دستیابی به اطالعات الزم میشود .شرکتهاي خصوصی نیز بهدلیل صرف هزینه براي
دستیابی به اطالعات تمایل چندانی به اشتراك آن با دانشجویان ندارند .شاید خود سانا بهدلیل کم بودن حجم پروژهها
(فقط چند پروژه اکتشافی و یك پروژه تأمین تجهیزات) در این زمینه ،اطالعات چندانی ندارد که بخواهد آن را در
اختیار دانشجویان قرار دهد.
 بهدلیل عدم فراهم شدن اطالعات زمینشناسی الزم از طرف سازمانهاي عمومی مانند سانا ،ما مجبوریم رأساً برايبه دست آوردن اطالعات ضریب حرارتی و  ...آزمایش انجام دهیم و این سبب افزایش قابل توجه ریسك و هزینه
میشود .یك کمك براي حل این معضل میتواند فراهم کردن اطالعات اولیه یا تأمین هزینه براي دستیابی به آن
باشد ولی اقدام اصلی باید در زمینه فراهم کردن اطالعات ماکرو و شناسایی نقاط داراي پتانسیل و جذابیت بازار
صورت گیرد .با فراهم شدن اطالعات اولیه الزم ،افراد داراي انگیزه (که قبالً توسط اساتید دانشگاهی تربیت شدهاند)
میتوانند شروع به کار کنند.
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 بخشی از توسعه دانش به پیشرفت و همسو شدن دیگر صنایع مرتبط با صنعت زمینگرمایی وابسته است زیرا نیازمندایجاد زنجیرهاي از افراد و صنایع و آموزش آنها و ایجاد تعامل بین آنها براي پیشبرد کار هستیم.
 در زمینه ساخت لولهها ،بهدلیل اینکه صنعت ساخت لوله براي صنعت گاز توسعه یافته است ،هر سایز لوله با هر فشارعملکردي در داخل کشور قابل تولید است و استانداردهاي خاص صنعت گاز براي ساخت آنها رعایت میشود ولی آن
استانداردها براي حوزه زمینگرمایی چندان موضوعیت ندارند .در زمینه گروتریزي هم در صنعت پروژههاي عمرانی،
بر اساس نوع کار ،فناوري ساخت داخل یا وارداتی داریم ولی گروت خاص زمینگرمایی موجود نیست زیرا تا به حال
در داخل کشور استفادهاي نداشته است .مثالً روانکننده یا ماده تأخیر خشك شدن و  ...نداریم .بخشی از این فناوريها
را ما مهندسی معکوس کردهایم و میتوان در مورد آن کار کرد ولی االن آن فناوريها را تولید نمیکنیم.
 ممکن است ما بتوانیم تجهیزات «الف» را مهندسی معکوس کنیم و آن را براي کارمان مورد استفاده قرار دهیم ولیاین تجهیزات «ب» است که کارایی را باال میبرد و هزینه را کاهش میدهد و استفاده از پمپ حرارتی را توجیه پذیر
میکند و بهتر است بتوان تجهیزات «ب» را در داخل تولید کرد.
 اول باید صنعت زمینگرمایی (بازار و منابع) خوب باشد تا توسعه دانش به تبع آن بهصورت خودکار صورت گیرد اما درکنار بازار باید استاندارد جدیدي هم داشته باشیم که مشخص سازد در ساخت و نصب تجهیزات چه استانداردي تا چه
زمانی برقرار است و پس از آن باید به چه سطحی ارتقا یابد .این سبب انگیزهبخشی براي توسعه دانش به سطوح
باالتر میشود .در واقع مجموعهاي از اقدامات «وجود الزام قانونی و استاندارد»« ،کمك باالدست به تولیدکننده براي
تغییر تکنولوژي (خالی کردن انبار گذشته ،وجود بازار پرکشش ،و نیروي انسانی خبرهتر)»« ،رقابتی شدن گزینه پمپ
حرارتی براي انتخاب شدن توسط کارفرمایان مصرفکننده (وجود مشاوري که چنین گزینهاي را پیشنهاد دهد و توجیه
پذیربودن آن براي کارفرما)» سبب پیشروي توسعه دانش خواهد شد .در واقع ،اگر بازار وجود داشته باشد ما در تأمین
منابع (داخلی یا واردات از کانالهاي شناساییشده خارجی) مشکلی نداریم.
 شرکتهایی که این سیستمها را بشناسند نداشتهایم .همینطور منابع انسانی و زیرساختهاي الزم براي آن وجودنداشته است .از طرفی ،عدم وجود تجهیزات مخصوص و استفاده از دستگاههاي حفاري آب یا قدیمی بودن دستگاهها
بهدلیل تحریم ،سبب افزایش هزینهها ،سرعت کمتر ،مصرف سوخت و استهالك بیشتر شده است .از طرفی باید توجه
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داشت که استفاده از دستگاه براي یك پروژه یا  10پروژه هزینههاي متفاوتی دارد ،مخصوصاً در هزینههاي حفاري و
خود حفاري یك گلوگاه هزینه در این زمینه است که تقریباً  %50هزینه کل کار را به خود اختصاص میدهد .اگر
هزینه حفاري کاهش یابد ،با ایجاد یك نیمه بازار هم می توان کار را خیلی اقتصاديتر انجام داد و کارفرماهاي
بیشتري را به سمت انتخاب پمپ حرارتی سوق داد.
 بخشی از هزینه باالي سیستمهاي پمپ حرارتی در ایران بهدلیل سفارشیساز بودن است و اگر نیمه بازاري ایجاد شودمیتوان با سريسازي هزینهها را کم کرد .بهنظر میرسد براي ایجاد بازار مناسب در این حوزه بسیار به سرمایهگذاري
دولت نیاز باشد.
 در صورت وجود چندین شرکت فعال در حفاري و رقابتی شدن بازار ،هزینهها بهطور چشمگیري کاهش خواهند یافت. بیشتر مراجعان و مشتریان ما شرکتهاي دولتی هستند ،به دالیلی چون :مصرف بودجه مشخصشده در بخش انرژيو تبلیغات ،الزام از طرف شرکتهاي باالتر مثالً براي اخذ گواهینامه خاص ،و ایدههاي نادر مطرحشده براي استفاده از
این سیستمها که گاهی از طرف افراد آموزشدیده در خارج از کشور مطرح میشود .همینطور شرکتهاي مشاوره
خصوصی از عمده مراجعان ما هستند.
-

میتوان در زمینههاي زیر تمرکز ویژهاي به فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتی مبذول داشت:
 oبررسی چگونگی افزایش ضریب انتقال حرارت لولههاي پلی اتیلن
 oبررسی چگونگی افزایش ضریب انتقال حرارت گروتها
 oبررسی در مورد گرمازایی سیمان و اثرات بلندمدت آن
 oجهتگیري به سمت تولید اتصاالت خاص لولههاي پلیاتیلن که با وجود ساده بودن تکنولوژي تولید و توانمندي ایران
در ساخت آنها ،فعالً در کشور تولید نمیشود .شاید دلیل این امر ،هزینه باال براي تولید باشد.
 oبهبود تجهیزات سیستمها از نظر طراحی و ساخت ،و همچنین بهینهسازي سیکل سیستمهاي زمینگرمایی براي
افزایش ضریب عملکرد ( )COPایدهآل سیستم .براي مثال ،بررسی چگونگی هیبرید کردن سیستمها.
 oبررسی در مورد چگونگی بهبود دادن سیال کاري براي کاهش ویسکوزیته و گردش راحتتر سیال در سیستم براي
انتقال بهتر حرارت و کاهش چشمگیر هزینه حفاري
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 oنصب چند سیستم نمونه و بررسی آنها بر اساس کار تجربی براي بهبود SPF

 oنیاز به استانداردهاي جدید در زمینه تهویه مطبوع (براي مثال فعالً هیچ استانداردي در مورد برچسب انرژي آن وجود
ندارد) و نیاز به واحدهاي آزمایشگاهی مرجع براي دادن گواهینامه در این زمینه در داخل کشور و همچنین در
گمرکات براي تجهیزات وارداتی.
 -2-4-2مهندس مهناز رضواني

 بهدلیل نزدیکی زمینگرمایی با صنعت نفت ،فرصتهاي زیادي در این حوزه وجود دارد اما دولتی بودن شرکتها وعدم ورود بخش خصوصی به این بخش ،سبب عدم پیشرفت آن شده است.
 ارزان بودن حاملهاي انرژي نیز یکی از موانع توسعه انرژيهاي نو در کشور است و آن قدر اثرگذار است که مزایايانرژيهاي نو را خنثی میکند
 موانع توسعه زمینگرمایی در ایران بیشتر مربوط به عوامل بیرونی مانند بازار و دولت است تا دانش و صنعت مورد نیاز.  90درصد هزینهها در اکتشاف زمینگرمایی مربوط به حفاري است و تولید علم در این حوزه میتواند براي کشور حائزاهمیت و مفید باشد اما در سایر فناوريهاي پیشرفته زمینگرمایی نمیتوانیم به کشورهاي پیشرفته برسیم و آینده
روشنی براي کسب جایگاه برتر فناوري در آنها نداریم ،به جز بعضی فناوريها که استثنا هستند ،از جمله :فناوريهاي
مواد اسیدشو و ضد رسوب که تسلط بر آنها میتواند باعث پیشگامی کشور شود.
 در ایران بیش از  10نفر تحصیلکرده در این زمینه نداریم که شماري از آنها هم اکنون در خارج از کشور به سر می-برند.
 آگاهی عمومی نسبت به این انرژي حتی در بین جامعه دانشگاهی وجود ندارد و خوب است که درسی به نام انرژي ومحیط زیست به واحدهاي درسی عمومی دانشگاه اضافه شود
 تالشهایی قبالً در کشور در زمینه ایجاد رشته خاص زمینگرمایی توسط دکتر نوراللهی در دانشگاه تهران انجام شدهاست ولی به جایی نرسیده است .دستیابی به دانش مورد نیاز در زمینگرمایی چندان به سازوکار دانشگاهی وابسته
نیست و بیشتر در میدان عمل باید به آن دست پیدا کرد.
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 صنایع مکمل تأمین کننده تجهیزات و ...صنعت نفت میتوانند تجهیزات و  ...زمینگرمایی را هم تأمین کنند به-شرطیکه بازار زمینگرمایی شکل بگیرد و شرکتها به سمت بهروز کردن دانش و توان خود براي تجهیزات خاص
این انرژي بروند.
 کمتر از  50درصد حفاري را در داخل کشور میتوانیم تأمین کنیم. براي صادرات فناوريها و دانش بهنظر نمیرسد در بین کشورهاي منطقه به بازار مناسبی دسترسی داشته باشیم و درآسیا و جهان نیز از بیشتر کشورهاي داراي پتانسیل زمینگرمایی عقبتر هستیم و احتماالً بازار آنها را هم در عمل
نمیتوانیم به دست آوریم.
 پروژه مشکین شهر باید سریعتر براي بهرهبرداري به بخش خصوصی واگذار شود وگرنه تا دو سال بعد ،دیگر کاراییندارد زیرا مدت زیادي است که خوابیده است.
 چندین بار تالشهایی براي تأسیس انجمن زمینگرمایی در ایران انجام شده است ولی به نتیجه نرسیده است. در صورت وجود بازار خوب در کشور ،چرخه تولید دانش و رونق صنعت بهصورت خودکار به راه میافتد. زمینههاي تعریف پروژههاي تحقیقاتی: oپروژه تحقیقاتی ساخت حباب تراکم نمونهبرداري خاص زمینگرمایی
 oفناوريهاي کنترل دما و فشار در حفاريهاي زمینگرمایی
 oمواد اسید شو
 oمواد ضد رسوب و  inhibitorها

 -2-4-3دکتر پرخيال

 گلوگاه کار زمینگرمایی در ایران تأمین منابعی است که براي بازار انگیزه ایجاد کند .از جمله ،باید به مصرفکنندگاناین انرژي یارانه پرداخت شود.
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 فارغ التحصیالن رشته انرژيهاي نو آمادگی الزم را براي فعالیت در زمینگرمایی ندارند ولی وجود این رشته انگیزه-هایی را در بین دانشجویان ایجاد کرده است .جا دارد که رشته خاص زمینگرمایی که تلفیق چندین رشته است ایجاد
شود یا با ایجاد مشوقهایی ،پایاننامه و پروژههاي رشتههاي دیگر به این سمت سوق داده شود.
 اکنون در زمینگرمایی از نظر دانشی ،از دنیا عقب نیستیم و با پروژههاي تعریفشده توسط سانا ،فعالیتهايدانشگاهی در این زمینه افزایش پیدا کرده است ولی اگر حمایتهاي مالی از پایاننامهها صورت گیرد ،پروژهها و
پایاننامهها بهتر خواهد شد.
 در حال حاضر ،هیچ صنعتی در این حوزه نداریم چون بازار آن نبوده است و االن هم مشخص نیست براي چند سالبعد چه برنامهاي داریم و چندمگاوات ظرفیت پیشبینی کردهایم .بهدلیل عدم اطالع از برنامههاي آینده ،برنامهریزي
براي صنعت نیز ممکن نیست.
 بسیاري از صنایع مرتبط با زمینگرمایی تا حدي در کشور موجود است و توان بالقوه فعالیت در زمینگرمایی موجوداست ولی مشخص نیست تا چه حد این توان به بالفعل تبدیل خواهد شد.
 گزینه مرجح این است که ابتدا طی قراردادهایی با شرکتهاي معتبر بینالمللی بهصورت  JVپیش برویم و بعد باانتقال فناوري به سوي ایجاد یك برند جدید برویم.
 وزارت نیرو و سازمانهاي متولی انرژيهاي نو باید حمایتهاي کاري و پروژهاي در قبال فعالیت شرکتها در زمین-گرمایی درنظر بگیرند.
 مطالعات پتانسیلسنجی کامل در بعضی مناطق خاص مانند مشکینشهر انجام شده است و در این منطقه بازار اولیهمناسبی (ظرفیت  150مگاوات) وجود دارد.
 میتوان با یك پروژه  50مگاواتی یك شروع اولیه و ایجاد بازار مناسب داشت. سازماندهی فعالیتها باید بهگونهاي باشد که درآمد تولید برق زمینگرمایی صرف توسعه خود زمینگرمایی شود ودرآمد داخلی داشته باشد .براي مثال از شروع تولید برق در نیروگاه درامد فروش برق آن حداقل تا  10سال متعلق به
خود نیروگاه باشد نه دولت.
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 عدم تأمین منابع مالی بهموقع و کافی و همچنین بروکراسیها و نیاز به مجوزهاي بعضاً غیرکارشناسی مخصوصاً ازسازمان توانیر و عدم مشارکت بخش خصوصی ،از دالیل اصلی ناکام ماندن پروژه مشکینشهر شده است .تحریمها
نیز به اجرایی شدن پروژه ضربه زد.
 -وجود قوانین دست و پاگیر

 -2-4-4نظرات خبرگان در جلسات کميته راهبري

 عدم وجود مشوقهاي مالی جذاب براي انجام پروژههاي پژوهشی و اجرایی در حوزه زمینگرمایی عدم وجود انجمنهاي علمی و تخصصی در این زمینه عدم آگاهی سازي علمی از طریق کنفرانسها عدم وجود نرمافزارها ،کتب و نشریات به زبان فارسی در مورد تمام فناوريهاي زمینگرمایی عدم آشنایی متخصصین و تکنسینهاي صنایع مرتبط با مباحث زمینگرمایی عدم وجود سیاستهاي تشویقی براي تولیدکنندگان تجهیزات ،مصرفکنندگان خصوصی و دولتی انرژي زمینگرمایی عدم مصرف پمپ حرارتی زمینگرمایی در سازمانهاي بزرگ دولتی -عدم وجود واحدهاي خاص درسی مرتبط با انرژي زمینگرمایی در رشتههاي دانشگاهی مرتبط

 -2-5شناسايي چالشها و موانع توسعه فناوريهاي انرژي زمينگرمايي در سه دسته کلي اکتشاف،
پمپ حرارتي و نيروگاهي
همانطور که در نظرات بیانشده توسط متخصصان مشخص است ،چالشهاي فراوانی در رابطه با توسعه فناوريهاي انرژي
زمینگرمایی وجود دارد .با توجه به اینکه فناوريهاي مختلف انرژي زمینگرمایی همگی در مرحله پیشتوسعه قرار دارند،
چالشهاي این حوزه براي هر یك از سه دسته کلی اکتشاف ،پمپ حرارتی ،و نیروگاهی در چهار کارکرد توسعه و انتشار دانش،
بسیج منابع و جهتدهی به سیستم مشخص شدهاند که در ادامه در جداول مربوطه ذکر گردیدهاند .با توجه به نکات بیان شده
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توسط خبرگان ،عالوه بر شناسایی چالشها در این  4کارکرد اصلی مرحله پیشتوسعه ،چالشهاي مرتبط با کارکردهاي
کارآفرینی ،شکلدهی به بازار ،و مشروعیت بخشی نیز به تناسب مباحث مرتبط با هر دسته از فناوريها ،براي تکمیل موضوع
ذکر گردیدهاند.

 -2-5-1چالشهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي

چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتی زمینگرمایی که در مرحله پیشتوسعه قرار دارند ،در جدول زیر مشخص
گردیدهاند.
جدول ( -)4-2چالشهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي

کارکرد

توسعه و انتشار دانش

تأمين منابع

چالش
کمبود تجربه کشور در این بخش و در نتیجه استفاده از تجارب مشابه افراد در صنایع دیگر
(صنعت آب) و آزمون و خطاي آن تجارب براي زمینگرمایی
عدم وجود رشته خاص در این زمینه
عدم آشنایی کافی مراکز پژوهشی و دانشگاهی با مباحث کلی زمینگرمایی
کم بودن تعداد اساتید تحصیلکرده در این رشته
پروژههاي سطحی دانشجویی (اکثرا در مورد مدلسازي مالی) و عدم وجود پروژههاي
پژوهشی در مورد اجرائیات و کمبود پایاننامههاي خوب دانشجویی
نیاز به همسوشدن دانش موجود در صنایع مرتبط با صنعت زمینگرمایی و شکلگیري
زنجیره دانش و صنعت بین آنها
عدم وجود انجمنهاي علمی
عدم آگاهیسازي علمی از طریق کنفرانسها
عدم وجود نرمافزارها ،کتب و نشریات به زبان فارسی
کمبود اطالعات الزم طراحی و بانك اطالعاتی
افزایش قابلتوجه هزینه و ریسك پروژهها بهدلیل عدم وجود اطالعات زمینشناسی الزم
عدم وجود نیروي انسانی و زیرساختهاي الزم پمپهاي حرارتی زمینگرمایی
عدم وجود تجهیزات مخصوص ،استفاده از تجهیزات قدیمی مخصوص صنایع دیگر و
مشکل در واردات تجهیزات بهدلیل تحریمها
عدم وجود سیاستهاي تشویقی براي  4گروه :مصرفکننده خصوصی ،تولیدکننده،
سازمانهاي دولتی (وزارت نیرو و سایر سازمانها)
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کارکرد

جهتدهي به سيستم

شکلدهي به بازار

کارآفريني

چالش
نیاز به وجود الزامهاي قانونی و استانداردهاي جدید در ساخت و نصب تجهیزات مرتبط با
این بخش
نیاز به کمك باالدست به تولیدکننده براي تغییر تکنولوژي (وجود بازار پرکشش ،و نیروي
انسانی خبرهتر)
نیاز به فراهم کردن اطالعات ماکرو (کالن) و شناسایی نقاط داراي پتانسیل و جذابیت بازار
رقابتی شدن گزینه پمپ حرارتی براي انتخاب شدن توسط کارفرمایان مصرفکننده (عدم
وجود مشاوري که چنین گزینهاي را پیشنهاد دهد و توجیهپذیربودن آن براي کارفرما
مشخص نماید)
کمبود شرکتهاي آشنا به سیستمهاي پمپ حرارتی زمینگرمایی
تعداد کم پروژههاي اجرایی در این حوزه و افزایش هزینه استفاده از تجهیزات و در نتیجه
افزایش قیمت پروژهها
نیاز به سرمایهگذاري بیشتر دولت براي فاصله گرفتن از سفارشیسازي و ایجاد یك نیمه
بازار و رقابت شرکتها براي کاهش قیمت
عدم وجود بازار کار براي متخصصین زمینگرمایی بهدلیل عدم وجود بازار مناسب زمین-
گرمایی و در نتیجه کمی عالقه بین دانشجویان نسبت به انتخاب گرایش/واحد دانشگاهی
در این حوزه (از دیدگاه توسعه و انتشار دانش نیز چالش محسوب میشود)
عدم مصرف پمپ حرارتی زمینگرمایی در شرکتهاي دولتی
طوالنی بودن دوره بازگشت سرمایه و شکست پروژههاي آزمایشی
مشکل در اتصال پروژههاي نمایشی سازمانها به هابهاي اصلی و شرکتهاي دانشبنیان

 -2-5-2چالشهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمينگرمايي

چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمینگرمایی که در مرحله پیشتوسعه قرار دارند ،در جدول زیر مشخص
گردیدهاند .با توجه به اینکه نزدیکیهایی بین اکتشاف منابع زمینگرمایی و منابع نفت و گاز وجود دارد و با توجه به تواناییهاي
کشور در حوزه حفاري نفت و گاز ،به نظر میرسد کارکرد تأمین منابع (به خصوص از نظر منابع فنی و تجهیزات فناورانه) در
اکتشاف زمینگرمایی وضعیتی مشابه با صنعت نفت و گاز دارد .از سوي دیگر ،با توجه به نظرات خبرگان که قبالً ذکر شد،
مشخص میگردد که شکل دهی به بازار در زمینه اکتشاف منابع زمینگرمایی نقش حیاتیتري نسبت به تأمین منابع دارد.
بنابراین چالشهاي کارکرد شکلدهی به بازار به جاي چالشهاي کارکرد تأمین منابع ،مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
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جدول ( -)5-2چالشهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمينگرمايي

چالش

کارکرد

توسعه و انتشار دانش

شکلدهي به بازار

مشروعيت بخشي

وابسته بودن توسعه دانش زمینگرمایی به دانش حاصل از فعالیتهاي صنعتی در این زمینه
تعداد کم افراد و اساتید تحصیلکرده در این زمینه در ایران
ضرورت ایجاد رشته خاص در این زمینه در دانشگاههاي کشور
کمبود تولید علم در حوزه حفاري چاههاي زمینگرمایی و فناوريهاي مواد اسیدشو و
ضدرسوبها
عدم وجود انجمنهاي علمی -تخصصی در این زمینه
عدم وجود واحدهاي خاص ضروري براي اکتشاف زمینگرمایی در هیچ یك از دورههاي
دانشگاهی و فنی -حرفهاي
عدم وجود کتب ،نشریات و نرمافزاهاي خاص این حوزه
عدم وجود همایشها و کنفرانسهاي بینالمللی خاص زمینگرمایی
پیشرفت کم حوزه اکتشاف زمینگرمایی به دلیل دولتی بودن شرکتها و عدم ورود بخش
خصوصی به این حوزه
ارزان بودن حاملهاي انرژي و غیررقابتی شدن انرژيهاي نو
نیاز به آگاهیبخشی عموم مردم
نیاز به آگاهیبخشی دانشجویان با اضافه کردن واحدهاي عمومی درسی در مورد انرژي و
محیط زیست

 -2-5-3چالش هاي مرتبط با فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي

چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با فناوريهاي نیروگاهی زمینگرمایی که در مرحله پیشتوسعه قرار دارند ،در جدول زیر
مشخص گردیدهاند.
جدول ( -)6-2چالشهاي مرتبط با فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي

کارکرد
توسعه و انتشار دانش

تامين منابع

چالش
نیاز به ایجاد رشته خاص یا فراهم کردن مشوقهایی براي سوق یافتن پروژهها و پایان-
نامههاي رشتههاي دیگر به این سو
نیاز به حمایتهاي مالی از پیشنهادهاي پایاننامهاي مرتبط
شناخت ناکافی از توانایی تبدیل توان بالقوه صنایع مرتبط به توان بالفعل در تأمین
تجهیزات خاص زمینگرمایی
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کارکرد

جهت دهي به سيستم

شکلدهي به بازار

کارآفريني

چالش
عدم تأمین مالی کافی و بهموقع از جانب سازمانهاي باالدست
نیاز به ایجاد یك درآمد داخلی براي توسعه نیروگاههاي زمینگرمایی
عدم وجود برنامه بلندمدت و در نتیجه عدم امکان برنامهریزي براي صنعت
نیاز به حمایتهاي کاري و پروژهاي از جانب وزارت نیرو و سازمان مرتبط با انرژيهاي نو
وجود بروکراسی زیاد و نیاز به کسب مجوزهاي متعدد بعضاً غیرکارشناسانه
وجود قوانین نامناسب مانع پیشرفت بهموقع پروژهها میشود
نیاز به تأمین منابعی که براي بازار انگیزه ایجاد کند مانند پرداخت یارانه به مصرفکنندگان
انرژيهاي نو
نیاز به ایجاد یك بازار اولیه مناسب (به عنوان مثال  50مگاواتی) در منطقه مشکینشهر و
ادامه فعالیت براي ایجاد بازاري مناسب
نیاز به قراردادهاي سرمایهگذاري خطرپذیر مشترك با شرکتهاي معتبر و انتقال فناوري از
آنها براي ایجاد برند جدید در ایران

 -2-6تعيين اهداف خرد توسعه فناوريهاي زمينگرمايي
با توجه به ادبیات ذکر شده در فصل اول در مورد تعیین اهداف خرد ،در این مرحله بر حسب مرحلة توسعه فناوري تعیینشده
براي فناوريهاي زمینگرمایی ،به هدفگذاري خرد براي آنها میپردازیم .در تعیین اهداف خرد براي فناوريهاي زمینگرمایی
هم رویکرد باال -به -پایین و هم رویکرد پایین -به -باال در نظر گرفته شدهاند اما با توجه به قرار داشتن فناوريهاي زمین-
گرمایی در مرحله پیشتوسعه ،اهداف با تمرکز بیشتر بر رویکرد باال -به -پایین و برمبناي ترجمه اهداف باالدستی تعیین شده-
اند .این اهداف ،به تفکیك براي هر یك از کارکردهاي نظام توسعه نوآورانه فناورانه تعیین شدهاند .در ادامه ،اهداف خرد تعیین-
شده براي هر دسته از فناوريهاي قرار گرفته در مرحله پیشتوسعه ذکر شده است.
 -2-6-1اهداف خرد فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي

اهداف خرد توسعه براي فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتی زمینگرمایی ،در جدول زیر مشخص گردیدهاند .با توجه به قرار
داشتن در فاز پیشتوسعه ،تعیین این دسته از اهداف ،با تمرکز بر همراستایی با ارکان جهتساز فاز سوم صورت گرفته است.
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جدول ( -)7-2اهداف خرد فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتي زمينگرمايي

اهداف خرد

کارکردها

بهبود انتقال دانش میان بازیگران بالفعل و بالقوه زمینگرمایی
باال بردن آگاهی افراد دانشگاهی و افراد فعال در صنایع مرتبط پیرامون فناوري پمپ
توسعه و انتشار دانش حرارتی زمینگرمایی
بهبود توزیع و بهنگامسازي دانش
بهبود دسترسی به اطالعات فناوري
مالي:

حمایتهاي مالی هدفمند از پژوهشهاي تجاري و غیرتجاري
انساني:
آموزش ،توسعه و ارتقاي نیروي انسانی

تأمين منابع

فني:
جهتدهي به سيستم

مدیریت منابع موردنیاز تولید فناوري
برنامهریزي راهبردي میان مدت در قالب قوانین تصویبشده
ايجاد قابليتهاي فني در بازار از طريق:

خریدهاي عمومی از تولیدکنندگان
تدوین استانداردهاي الزم
شکلدهي به بازار

ايجاد قابليتهاي اقتصادي در بازار از طريق:

ارائه تشویقهاي مالی
ايجاد قابليتهاي بازار در بازار از طريق:
کارآفريني
مشروعيتبخشي

تنظیم بازار و تقاضاي سیستمهاي پمپ حرارتی
شکلدهی شرکتهاي نوآور در عرصه تجاريسازي فناوري
ایجاد مقبولیت اجتماعی از طریق سازمانهاي مردمنهاد و رسانههاي عمومی

 -2-6-2اهداف خرد فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمينگرمايي

اهداف خرد توسعه براي فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمینگرمایی ،در جدول زیر مشخص گردیدهاند .با توجه به قرار
داشتن در فاز پیشتوسعه ،تعیین این دسته از اهداف ،با تمرکز بر همراستایی با ارکان جهتساز فاز سوم صورت گرفته است.

جدول ( -)8-2اهداف خرد فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمينگرمايي
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اهداف خرد

کارکردها

توسعه دانش طراحی و ساخت فناوريهاي حفاري چاههاي زمینگرمایی
بهبود انتقال دانش میان بازیگران بالفعل و بالقوه زمینگرمایی
باال بردن آگاهی افراد دانشگاهی پیرامون اکتشاف منابع زمینگرمایی
توسعه و انتشار دانش
بهبود توزیع و بهنگامسازي دانش
بهبود بسترسازي انتشار دانش و فناوري
بهبود دسترسی به اطالعات فناوري
ايجاد قابليتهاي فني در بازار از طريق:

خریدهاي عمومی از تولیدکنندگان
شکلدهي به بازار

ايجاد قابليتهاي اقتصادي در بازار از طريق:

مشروعيت بخشي

ارائه تشویقهاي مالی
ارائه یارانههاي کمکی
ایجاد مقبولیت اجتماعی از طریق سازمانهاي مردمنهاد و رسانههاي عمومی

 -2-6-3اهداف خرد مرتبط با فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي

اهداف خرد توسعه براي فناوريهاي نیروگاهی زمینگرمایی ،در جدول زیر مشخص گردیدهاند .با توجه به قرار داشتن در فاز
پیشتوسعه ،تعیین این دسته از اهداف ،با تمرکز بر همراستایی با ارکان جهتساز فاز سوم صورت گرفته است.

جدول ( -)9-2اهداف خرد فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي

کارکردها

اهداف خرد

توسعه دانش طراحی نیروگاههاي زمینگرمایی
تالش براي انتقال دانش و فناوريهاي نیروگاهی
توسعه و انتشار دانش
توسعه دانش غیرفنی
بهبود انتقال دانش میان بازیگران
مالي:
حمایتهاي مالی هدفمند از پژوهشهاي تجاري و غیرتجاري
تأمين منابع
تأمین مالی شرکتهاي فناور با سرمایهگذاري خطرپذیر و اعطاي وام و تسهیالت بانکی
براي انجام پروژههاي پایلوت

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
61
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

کارکردها

جهتدهي به سيستم

اهداف خرد
انساني:
تسهیل تحرك نیروي انسانی
فني:
تأمین زیرساختهاي فنی الزم براي توسعه صنعت برق زمینگرمایی
ایجاد ساختارهاي ضروري مدیریت سیستم
تعیین چشمانداز ،چارچوب کلی و تصویب قوانین و مقررات بهصورت یکپارچه براي
تمامی ذینفعان صنعت برق زمینگرمایی
برنامهریزي راهبردي میانمدت در قالب قوانین تصویبشده
ايجاد قابليتهاي فني در بازار از طريق:

شکلدهي به بازار

کارآفريني

حمایت و ثبت مالکیت فکري
ايجاد قابليتهاي اقتصادي در بازار از طريق:

ارائه تشویقهاي مالیاتی
شناساندن فرصتهاي موجود به کارآفرینان
شکلدهی شرکتهاي نوآور در عرصه تجاريسازي فناوري

 -2-7سياستها و اقدامات حوزه توسعه فناوريهاي زمين گرمايي
پس از شناسایی چالشهاي توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی در هر یك از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه و تعیین
اهداف خرد براي فناوريها در قسمت قبل ،در این مرحله باید سیاستهاي رفع این چالشها تعیین شود و همچنین اقداماتی
براي تحقق اهداف ذکرشده درنظرگرفته شود .تحقق آرمانها و دستیابی به اهداف موردنظر سیاستگذاران به استفاده از ابزارهاي
سیاستی مناسب نیازمند است .اقدامات ،فعالیتهاي تدوینشدهاي هستند که با درنظرگیري مالحظات و نیز همراستا با ارکان
جهتساز اتخاذ شده ،مسیرهاي دستیابی به اهداف را مشخص میکنند .این اقدامات با بهرهگیري از تحلیل ساختاري موانع و
محركهاي شناساییشده در مسیر توسعه ،استخراج میشوند.
سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك
میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند و اقدامات طرحها و برنامههایی جهت تحقق
سیاستها میباشند ،از این رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .سیاستها و
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اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسایی شده در مرحله قبلی پیشنهاد میشود .در ادامه ،به ترتیب،
سیاستها و اقدامات الزم براي رفع چالشهاي فناوريهاي زمینگرمایی درحوزه پمپ حرارتی ،اکتشاف ،و نیروگاهی نام برده
میشوند .ارتباط این اقدامات با اهداف خرد تعیینشده در مرحله قبل ،در جداول مربوط مشخص شده است .الزم به ذکر است
که جداول ( )2-10تا ( )2-12در جلسه کمیته راهبري مورخ  1394/4/8مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند و نظرات خبرگان
حاضر در جلسه در مورد آنها اعمال گردیده است .خالصه نظرات خبرگان در این مورد در صورتجلسات مربوطه که به پیوست
این گزارش ارائه شدهاند ،ذکر شده است.

 -2-7-1اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي پمپ حرارتي زمينگرمايي

اقدامات و سیاستهاي مرتبط با رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با پمپ حرارتی زمینگرمایی ،در جدول زیر مشخص
گردیدهاند .الزم به ذکر است که تعیین اقدامات و سیاستها براي چالشها بهگونهاي صورت میگیرد که ممکن است براي یك
چالش چند اقدام و براي چند چالش یك اقدام تعیین شود .بنابراین گرچه چالشها ،اهداف ،و اقدامات در قالب جدول زیر نشان
داده شدهاند ،به یاد داشته باشید که تناظر یك به یك میان چالشها و اقدامات زیر وجود ندارد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
63
فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول ،مرداد 1394

جدول ( -)10-2اقدامات و سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي پمپ حرارتي زمينگرمايي

کارکرد

توسعه و
انتشار دانش

سياست ها و اقدامات
اهداف خرد
چالش
تدوین سازوکاري مناسب براي ایجاد تعامل با متخصصان با تجربه در
کمبود تجربه کشور در این بخش و در نتیجه استفاده
صنایع دیگر و آموزش آنها براي رسیدن به رویههاي استاندارد
از تجارب مشابه افراد در صنایع دیگر (صنعت آب) و
متناسب با صنعت پمپ حرارتی زمینگرمایی
آزمون و خطاي آن تجارب براي زمینگرمایی
نیازسنجی و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد براي ایجاد دروس تخصصی
عدم وجود رشته خاص در این زمینه
زمینگرمایی در رشتههاي موجود و تالش براي ارائه این دروس در
عدم آشنایی کافی مراکز پژوهشی و دانشگاهی با
بهبود انتقال دانش میان بازیگران بالفعل و بالقوه
دانشگاههاي برتر کشور
مباحث کلی زمینگرمایی
زمینگرمایی
شناسایی اساتید توانمند رشتههاي مرتبط که موضوعات پایاننامههاي
باال بردن آگاهی افراد دانشگاهی و افراد فعال در
آنها می تواند در صنعت زمینگرمایی مورد استفاده قرار گیرد
صنایع مرتبط پیرامون فناوري پمپ حرارتی
تدوین سازوکار مناسب براي افزایش همکاريهاي علمی و پژوهشی با
کم بودن تعداد اساتید تحصیلکرده در این رشته
زمینگرمایی
اساتید ایرانی و خارجی دانشگاهاي معتبر دنیا در حوزه زمینگرمایی
بهبود توزیع و بهنگامسازي دانش
تدوین فهرست اولویتهاي پژوهشی وزارت نیرو در حوزه پمپ حرارتی
پروژههاي سطحی دانشجویی (اکثراً در مورد مدل-
بهبود دسترسی به اطالعات فناوري
زمینگرمایی بر اساس نیازهاي واقعی صنعت و کارآفرینان این حوزه و
سازي مالی) و عدم وجود پروژههاي پژوهشی در
ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههاي فعال در این زمینه
مورد اجرائیات و کمبود پایاننامههاي خوب
درنظرگرفتن مشوقهاي مالی براي انجام پروژههاي پژوهشی و اجرایی
دانشجویی
و بهرهگیري از حمایتهاي معاونت علمی ریاست جمهوري و سانا در
این زمینه
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کارکرد
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اهداف خرد

چالش
نیاز به همسوشدن دانش موجود در صنایع مرتبط با
صنعت زمینگرمایی و شکلگیري زنجیره دانش و
صنعت بین آنها
عدم وجود انجمنهاي علمی

عدم آگاهیسازي علمی از طریق کنفرانسها
عدم وجود نرمافزارها ،کتب و نشریات به زبان فارسی

تامين منابع

کمبود اطالعات الزم طراحی و بانك اطالعاتی

مالي:

افزایش قابلتوجه هزینه و ریسك پروژهها بهدلیل
عدم وجود اطالعات زمینشناسی الزم
عدم وجود نیروي انسانی و زیرساختهاي الزم

حمایتهاي مالی هدفمند از پژوهشهاي تجاري
و غیرتجاري
انساني:

سياست ها و اقدامات
ایجاد ساز و کار مناسب جهت تشویق صنایع مرتبط براي ایجاد واحد
پژوهشی خاص پمپ حرارتی زمینگرمایی (ضمن توجه به سازوکار
نوآوري باز در این حوزه براي پیشگیري از محرمانه شدن اطالعات و
نوآوري هاي به دست آمده)
طرح مباحث مرتبط با زمینگرمایی در دورههاي فنی و حرفهاي و
گواهینامههاي نظام مهندسی
ارائه محتواي جدید در قالب دروس تخصصی و اختیاري بعضی رشتهها
و پیشنهاد آنها توسط سازمان نظام مهندسی
برگزاري دورههاي کوتاهمدت براي مهندسان تحصیلکرده در رشتههاي
مرتبط
آموزش کاربرد نرمافزارها در دانشگاهها
تعریف پروژههاي الزم جهت شکلگیري بانك اطالعاتی زمینگرمایی
براي استفاده دانشجویان و متخصصین این زمینه
تعریف و حمایت از طرحهاي علمی و صنعتی ساخت تجهیزات خاص
پمپ حرارتی
اعطاي گرنت به شرکتهاي خصوصی فعال در حوزه زمینگرمایی و
سایر صنایع مرتبط براي گردآوري اطالعات زمینشناسی الزم
حمایت از سرمایهگذاري ریسكپذیر شرکتهاي فعال در زمینههاي
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کارکرد

چالش
پمپهاي حرارتی زمین گرمایی
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اهداف خرد
آموزش ،توسعه و ارتقاي نیروي انسانی
فني:

مدیریت منابع موردنیاز تولید فناوري

جهتدهي به
سيستم

شکلدهي به
بازار

عدم وجود تجهیزات مخصوص ،استفاده از تجهیزات
قدیمی مخصوص صنایع دیگر و مشکل در واردات
تجهیزات به دلیل تحریمها
نیاز به وجود الزامهاي قانونی و استانداردهاي جدید
در ساخت و نصب تجهیزات مرتبط با این بخش

برنامهریزي راهبردي میان مدت در قالب قوانین
تصویبشده

نیاز به کمك باالدست به تولیدکننده براي تغییر
فناوري (وجود بازار پرکشش ،و نیروي انسانی خبرهتر)
نیاز به فراهم کردن اطالعات ماکرو (کالن) و
ايجاد قابليتهاي فني در بازار از طريق:
شناسایی نقاط داراي پتانسیل و جذابیت بازار
خریدهاي عمومی از تولیدکنندگان
رقابتی شدن گزینه پمپ حرارتی براي انتخاب شدن تدوین استانداردهاي الزم
توسط کارفرمایان مصرفکننده (عدم وجود مشاوري

سياست ها و اقدامات
موردنیاز صنعت زمینگرمایی (از طریق اعطاي گرنت ،بیمه سرمایه-
گذاري و  )...به منظور فراهم کردن اطالعات و زیرساختهاي الزم
برگزاري دورههاي آموزشی بینالمللی
معرفی نیروي انسانی خبره در حوزه پمپ حرارتی به شرکتهاي
عالقمند به فعالیت در این حوزه از جانب سازمانهاي دولتی مسئول
ایجاد رشته خاص در دانشگاه جامع علمی -کاربردي براي پرورش
تکنسینها در حوزههاي کاري خاص زمینگرمایی

اصالح و تدوین دورهاي استانداردهاي فنی در زمینه ساخت و نصب
تجهیزات مرتبط با این بخش و پیشبینی جریمه یا پاداش براي عدم
رعایت یا عملکرد فراتر از استاندارد

تدوین سازوکار مناسب براي استفاده انبوهسازان از گزینه پمپ حرارتی
براي سرمایش و گرمایش طرحهاي جدید انبوهسازي دولتی در مناطق
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چالش
که چنین گزینهاي را پیشنهاد دهد و توجیهپذیربودن
آن براي کارفرما مشخص نماید)
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اهداف خرد
ايجاد قابليتهاي اقتصادي در بازار از طريق:

ارائه تشویقهاي مالی
ايجاد قابليتهاي بازار در بازار از طريق:

کمبود شرکتهاي آشنا به سیستمهاي پمپ حرارتی
زمینگرمایی
تعداد کم پروژههاي اجرایی در این حوزه و افزایش
هزینه استفاده از تجهیزات و در نتیجه افزایش قیمت
پروژهها
نیاز به سرمایهگذاري بیشتر دولت براي فاصله گرفتن
از سفارشیسازي و ایجاد یك نیمه بازار و رقابت
شرکتها براي کاهش قیمت

عدم وجود بازار کار براي متخصصین زمینگرمایی
بهدلیل عدم وجود بازار مناسب زمینگرمایی و در
نتیجه کمی عالقه بین دانشجویان نسبت به انتخاب
گرایش/واحد دانشگاهی در این حوزه

تنظیم بازار و تقاضاي سیستمهاي پمپ حرارتی

سياست ها و اقدامات
جغرافیایی که قبالً توجیهپذیري استفاده از این سیستمها ثابت شده است
تأمین اعتبار در خصوص جایگزینی سایر گزینههاي سرمایش و گرمایش
در ساختمانهاي بزرگ دولتی با گزینه پمپ حرارتی در مناطق
جغرافیایی که قبالً توجیهپذیري استفاده از این سیستمها ثابت شده است
اعطاي تخفیفهاي مالیاتی افزایشی و گمرکی براي شرکتهاي فعال
در حوزه تجهیزات سرمایشی -گرمایشی در صورت فعالیت در بازارهاي
معرفیشده پمپ حرارتی زمینگرمایی
فراهم کردن اطالعات و شفافیت الزم در مورد بازارهاي جدید براي
تولیدکنندگان بهمنظور ایجاد انگیزه فعالیت در آنها در حوزه پمپ
حرارتی
ایجاد سازوکار مناسب براي افزایش جذابیت پمپهاي حرارتی زمین-
گرمایی بهمنظور استفاده در ساختمانها (بهعنوان مثال اعطاي وامهاي
بلندمدت خرید تجهیزات پمپ حرارتی به خانوارهاي استفادهکننده)
ایجاد سازوکار مناسب جهت خریدهاي دولتی از محصوالت تولیدي
شرکتهاي دانشبنیان
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کارکرد

چالش
عدم وجود سیاستهاي تشویقی براي  4گروه:
مصرفکننده خصوصی ،تولیدکننده ،سازمانهاي
دولتی (وزارت نیرو و سایر سازمانها)
عدم مصرف پمپ حرارتی زمینگرمایی در شرکت-
هاي دولتی
طوالنی بودن دوره بازگشت سرمایه و شکست پروژه-
هاي آزمایشی

کارآفريني

مشروعيت
بخشي

مشکل در اتصال پروژههاي نمایشی سازمانها به
هابهاي اصلی و شرکتهاي دانشبنیان
نیاز به آگاهی بخشی عموم مردم
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اهداف خرد

شکلدهی شرکتهاي نوآور در عرصه تجاري
سازي فناوري

ایجاد مقبولیت اجتماعی از طریق سازمانهاي
مردمنهاد و رسانههاي عمومی

سياست ها و اقدامات
حمایتهاي مالی دولت از مصرفکننده تجهیزات زمینگرمایی (حداقل
در سالهاي اول استفاده) براي برداشته شدن فشار مالی از دوش بازار
ایجاد الزام قانونی براي استفاده شرکتهاي دولتی از پمپ حرارتی و
لحاظ کردن این شرط در اعطاي مجوز ساخت
واگذاري پروژهاي پایلوت پمپ حرارتی ناتمام به پارك ها و مراکز رشد
دانشگاهی بهمنظور مطالعات فنی -اقتصادي بیشتر و همچنین ایجاد
شرکتهاي دانشبنیان در این حوزه

فرهنگسازي و آگاهیبخشی به عموم مردم در مورد مزایاي استفاده از
پمپ حرارتی بهخصوص در مناطق جغرافیایی توجیهپذیر
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 -2-7-2اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي اکتشاف زمين گرمايي

اقدامات و سیاستهاي مرتبط با رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمینگرمایی ،در جدول زیر
مشخص گردیدهاند .الزم به ذکر است که تعیین اقدامات و سیاستها براي چالشها بهگونهاي صورت میگیرد که ممکن است
براي یك چالش چند اقدام و براي چند چالش یك اقدام تعیین شود .بنابراین گرچه چالشها ،اهداف ،و اقدامات در قالب جدول
زیر نشان داده شدهاند ،به یاد داشته باشید که تناظر یك به یك میان چالشها ،اهداف ،و اقدامات زیر وجود ندارد.
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جدول ( -)11-2اقدامات و سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي فناوريهاي مرتبط با اکتشاف منابع زمين گرمايي.

کارکرد

چالش
وابسته بودن توسعه دانش زمینگرمایی به دانش
حاصل از فعالیتهاي صنعتی در این زمینه

اهداف خرد

تعداد کم افراد و اساتید تحصیلکرده در این زمینه در
توسعه دانش طراحی و ساخت فناوريهاي
ایران
حفاري چاههاي زمینگرمایی
عدم وجود رشته خاص در این زمینه در دانشگاههاي
بهبود انتقال دانش میان بازیگران بالفعل و
کشور علیرغم ضرورت آن
بالقوه زمینگرمایی
توسعه و
باال بردن آگاهی افراد دانشگاهی پیرامون
انتشار دانش
اکتشاف منابع زمینگرمایی
بهبود توزیع و بهنگامسازي دانش
بهبود بسترسازي انتشار دانش و فناوري
کمبود تولید علم در حوزه حفاري چاههاي زمینگرمایی بهبود دسترسی به اطالعات فناوري
و فناوريهاي مواد اسیدشو و ضدرسوبها
عدم وجود انجمنهاي علمی -تخصصی در این زمینه

سياست ها و اقدامات
انتخاب گروهی از متخصصین خبره در صنایع دیگر که نوع تخصص آن-
ها نزدیك به دانش و توانایی موردنیاز در صنعت زمین گرمایی است و
سپس درگیر کردن آنها در پروژههاي اکتشافی در منطقه یا آسیا براي
کسب دانش عملیاتی الزم
تدوین سازوکار مناسب براي افزایش همکاريهاي علمی و پژوهشی با
اساتید ایرانی و خارجی دانشگاههاي معتبر دنیا در حوزه زمینگرمایی
حمایت از بورسهاي آموزشی در حوزه انرژي زمینگرمایی
ایجاد گرایش خاص اکتشاف زمینگرمایی حداقل در مقطع کارشناسیارشد
در دانشگاههاي برتر کشور
تدوین فهرست اولویتهاي پژوهشی وزارت نیرو در حوزه اکتشاف زمین-
گرمایی بر اساس نیازهاي واقعی و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاه-
هاي فعال در این زمینه (فنی)
اجراي پروژههاي بلندمدت در زمینه حفاري چاههاي زمینگرمایی و
فناوريهاي مواد اسیدشو و ضدرسوبها جهت تبدیل این حوزه به یکی از
مزیتهاي رقابتی کشور در زمینگرمایی
حمایت از ایجاد مرکزي شبیه به ایسلند با هدف ایجاد محلی براي
گسترش فناوري براي جهان سوم
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چالش
عدم وجود واحدهاي خاص ضروري براي اکتشاف
زمینگرمایی در هیچ یك از دورههاي دانشگاهی و
فنی-حرفهاي
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اهداف خرد

عدم وجود کتب ،نشریات و نرم افزاهاي خاص این
حوزه
عدم وجود همایشها و کنفرانسهاي ملی و بینالمللی
خاص اکتشاف زمینگرمایی در کشور
نیاز به آگاهیبخشی دانشجویان با اضافه کردن
واحدهاي عمومی درسی در مورد انرژي و محیط زیست

پیشرفت کم حوزه اکتشاف زمینگرمایی بهدلیل دولتی
بودن شرکتها و عدم ورود بخش خصوصی به این
شکلدهي به
حوزه
بازار

ايجاد قابليتهاي فني در بازار از طريق:

خریدهاي عمومی از تولیدکنندگان
ايجاد قابليتهاي اقتصادي در بازار از طريق:

ارائه تشویقهاي مالی

سياست ها و اقدامات
طرح مباحث مرتبط با اکتشاف زمینگرمایی در دورههاي فنی و حرفهاي و
گواهینامههاي نظام مهندسی
ارائه محتواي جدید در قالب دروس تخصصی و اختیاري بعضی رشتهها و
پیشنهاد آنها توسط سازمان نظام مهندسی
برگزاري دورههاي کوتاهمدت براي مهندسان تحصیلکرده در رشتههاي
مرتبط
آموزش کاربرد نرمافزارها در دانشگاهها
ترجمه و تدوین کتب آموزشی در زمینه اکتشاف منابع زمینگرمایی
برگزاري دورههاي آموزشی بینالمللی در حوزه اکتشاف زمینگرمایی
تهیه و انتشار نشریه تخصصی در حوزه انرژي زمینگرمایی با همکاري
دانشگاههاي کشور
تعریف پروژههاي الزم جهت شکلگیري بانك اطالعاتی زمینگرمایی
براي استفاده دانشجویان و متخصصین این زمینه
ارائه مشوقهاي مالیاتی به شرکتهاي خصوصی در زمینه توسعه بهره-
برداري زمینگرمایی
تدوین سازوکار الزم براي حمایت از سرمایهگذاري خطرپذیر توسط بخش
خصوصی در حوزه اکتشاف زمینگرمایی
ایجاد یك بازار مطمئن از طریق خرید دولتی از محصوالت با کیفیت
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کارکرد

چالش
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اهداف خرد
ارائه یارانههاي کمکی

ارزان بودن حاملهاي انرژي و غیررقابتی شدن انرژي-
هاي نو

سياست ها و اقدامات
ساخت داخل
تعیین مالیات اضافهتر براي انرژيهاي فسیلی در مناطقی که انرژيهاي
نو در شبکه قرار میگیرند
اعمال پاداش در تعرفه خرید برق زمینگرمایی براي احداثکنندگانی که از
تجهیزات بومی استفاده میکنند از طریق وضع تعرفههاي گمرکی
هوشمندانه براي حمایت از محصوالتی که به صورت مناسب در داخل
بومیسازي شدهاند.
بازنگري در تعرفه خرید برق زمینگرمایی

کمبود اطالعات الزم طراحی و بانك اطالعاتی
مشروعيت
بخشي

نیاز به آگاهیبخشی عموم مردم

ایجاد مقبولیت اجتماعی از طریق سازمانهاي
مردمنهاد و رسانههاي عمومی

فرهنگسازي عمومی در خصوص پذیرش همگانی انرژيهاي نو بهعنوان
انرژيهاي پاك و جایگزین
تشکیل سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزه انرژي زمینگرمایی در
مناطق داراي پتانسیل زمینگرمایی بهمنظور آشنا کردن مردم این مناطق
با مزایاي اقتصادي ،اجتماعی و محیط زیستی این انرژي
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 -2-7-3اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي

اقدامات و سیاستهاي مرتبط با رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي نیروگاهی زمینگرمایی ،در جدول زیر مشخص گردیدهاند.
الزم به ذکر است که تعیین اقدامات و سیاستها براي چالشها بهگونهاي صورت میگیرد که ممکن است براي یك چالش چند
اقدام و براي چند چالش یك اقدام تعیین شود .بنابراین گرچه چالشها ،اهداف ،و اقدامات در قالب جدول زیر نشان داده شدهاند،
به یاد داشته باشید که تناظر یك به یك میان چالشها ،اهداف ،و اقدامات زیر وجود ندارد.
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جدول ( -)12-2اقدامات و سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي نيروگاهي زمينگرمايي.

کارکرد

چالش
نیاز به ایجاد رشته خاص یا فراهم کردن مشوقهایی
براي سوق یافتن پروژهها و پایاننامههاي رشتههاي
دیگر به این سو

توسعه و

نیاز به حمایتهاي مالی از پیشنهادهاي پایاننامهاي
مرتبط

انتشار دانش

اهداف خرد

توسعه دانش طراحی نیروگاههاي زمینگرمایی
تالش براي انتقال دانش و فناوريهاي نیروگاهی
توسعه دانش غیرفنی
بهبود انتقال دانش میان بازیگران

سياست ها و اقدامات
نیازسنجی و ارائه دروس تخصصی زمینگرمایی در رشتههاي
موجود و تالش براي ارائه این دروس در دانشگاههاي برتر کشور
تعریف و حمایت از پروژههاي پژوهشی براي تسلط بر طراحی
مفهومی تجهیزات و نیروگاههاي زمینگرمایی
حمایت از ارتباطات فناورانه میان مراکز علمی و صنعتی داخل با
مراکز علمی و صنعتی بینالمللی
انجام مطالعات امکانسنجی توسعه فناوريهاي نیروگاهی
تدوین فهرست اولویت هاي پژوهشی در حوزه فناوري هاي
نیروگاهی

شناخت ناکافی از توانایی تبدیل توان بالقوه صنایع
مرتبط به توان بالفعل در تأمین تجهیزات خاص
زمینگرمایی
تامين منابع

مالي:
حمایتهاي مالی هدفمند از پژوهشهاي تجاري و
غیرتجاري
تأمین مالی شرکتهاي فناور با سرمایهگذاري
خطرپذیر و اعطاي وام و تسهیالت بانکی براي
انجام پروژههاي پایلوت
انساني:
تسهیل تحرك نیروي انسانی

تشکیل بانك اطالعاتی از تأمینکنندگان بالقوه تجهیزات زمین-
گرمایی
پایش شرکتهاي داراي توان بالقوه در تأمین تجهیزات خاص
زمینگرمایی و دعوت از آنها براي شرکت در نمایشگاههاي
ملی/بینالمللی صنعت زمینگرمایی و همچنین انعقاد قراردادهاي
خرید قطعات تولیدي براي پروژههاي پایلوت
رایزنی با بانك مرکزي جهت تسهیل ضمانت جهت سرمایهگذاري
خارجی
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کارکرد

چالش
عدم تامین مالی کافی و به موقع از جانب سازمانهاي
باالدست
نیاز به ایجاد یك درآمد داخلی براي توسعه نیروگاههاي
زمینگرمایی
عدم وجود برنامه بلندمدت و در نتیجه عدم امکان
برنامهریزي براي صنعت
نیاز به حمایتهاي کاري و پروژهاي از جانب وزارت
نیرو و سازمان انرژيهاي نو

جهتدهي به
سيستم

شکلدهي به
بازار

وجود بروکراسی زیاد و نیاز به کسب مجوزهاي متعدد
بعضاً غیرکارشناسانه
وجود قوانین نامناسب مانع پیشرفت به موقع پروژهها
می شود
نیاز به تأمین منابعی که براي بازار انگیزه ایجاد کند
مانند پرداخت یارانه به مصرفکنندگان انرژيهاي نو
نیاز به ایجاد یك بازار اولیه مناسب (به عنوان مثال 50
مگاواتی) در منطقه مشکینشهر و ادامه فعالیت براي
ایجاد بازاري مناسب
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اهداف خرد
فني:
تأمین زیرساختهاي فنی الزم براي توسعه صنعت
برق زمینگرمایی

سياست ها و اقدامات
تسریع پروژه پایلوت  5مگاواتی مشکینشهر از طریق تأمین
زیرساختهاي فنی و شبکهاي الزم
اختصاص بخشی از درآمد نیروگاه زمینگرمایی به تحقیق و توسعه
تاسیس دفتر مستقل هماهنگیهاي زمینگرمایی

ایجاد ساختارهاي ضروري مدیریت سیستم
تعیین چشمانداز ،چارچوب کلی و تصویب قوانین و
مقررات بهصورت یکپارچه براي تمامی ذینفعان
صنعت برق زمینگرمایی
برنامهریزي راهبردي میانمدت در قالب قوانین
تصویبشده

ايجاد قابليتهاي فني در بازار از طريق:

ارائه حمایتهاي اطالعاتی و واسطهاي و کمك به شبکهسازي
علمی و صنعتی توسط وزارت نیرو و سازمانهاي مرتبط با انرژي-
هاي نو
تسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم به سرمایهگذاران جهت احداث
نیروگاههاي زمینگرمایی و معرفی آنان به وزارت نیرو جهت عقد
قرارداد با تشکیل کمیته تسهیل اعطاي مجوز

تدوین نظامنامه مالکیت فکري و معنوي

حمایت و ثبت مالکیت فکري
ايجاد قابليتهاي اقتصادي در بازار از طريق:

ارائه تشویقهاي مالیاتی

تسریع پروژه پایلوت  5مگاواتی مشکین شهر از طریق ارائه مشوق-
هاي مالیاتی به پیمانکار
رویه تعیین تعرفه خرید برق زمینگرمایی تدوین گردد و هر ساله با
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کارکرد

چالش

کارآفريني

نیاز به قراردادهاي سرمایهگذاري خطرپذیر مشترك با
شرکتهاي معتبر و انتقال فناوري از آنها براي ایجاد
برند جدید در ایران
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اهداف خرد

شناساندن فرصتهاي موجود به کارآفرینان
شکلدهی شرکتهاي نوآور در عرصه تجاري
سازي فناوري

سياست ها و اقدامات
توجه به پارامترهاي موثر مانند هزینه سرمایهگذاري ،نرخ ارز و نرخ
تورم بازنگري گردد.
دعوت از شرکتهاي بینالمللی معتبر براي حضور در نمایشگاههاي
انرژي و پروژههاي پایلوت جهت آشنایی با فرصتهاي کشور در
حوزه زمینگرمایی
انعقاد قراردادهاي سرمایهگذاري خطرپذیر مشترك با شرکتهاي
معتبر و انتقال فناوري از آنها براي ایجاد برند جدید در ایران
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 -2-8دستهبندي اقدامات مورد نياز براي توسعه فناوريهاي زمينگرمايي
همانطور که در فصل قبل اشاره شد ،اقدامات مورد نیاز بر اساس سیاستها و راهبردها شناسایی و پیشنهاد میشوند .این
اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات فنی در حقیقت ناظر به جنبههاي فنی تخصصی
میباشند و در مقابل ،اقدامات غیرفنی ،سیاستهاي حمایتی و پشتیبان براي ایجاد بستر مناسب فناوري را در بر میگیرند .دو
کارکرد توسعه دانش و انتشار دانش شامل اقدامات فنی و غیرفنی و سایر  5کارکرد نظام نوآورانه فناوري منعکسکننده اقدامات
غیرفنی هستند .در ادامه ،فهرست این اقدامات ارائه شده است.

 -2-8-1اقدامات غيرفني مورد نياز براي توسعه فناوريهاي زمينگرمايي

اقدامات غیرفنی آن دسته از اقداماتی هستند که به توسعه نظام نوآوري در حوزه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی کمك میکنند.
همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره شد اقدامات غیرفنی در راستاي اجراي سیاستها تعیین و تدوین میگردند .ازآنجاییکه
سیاستها به منظور رفع چالشها و موانع پیشروي توسعه فناوري و تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین میگردد
میتوان نتیجه گرفت که در واقع اقدامات غیرفنی در راستاي تحقق چشمانداز و پیشبرد اهداف کالن سند توسعه فناوريهاي
انرژي زمینگرمایی تدوین میشوند.
 -2-8-1-1اقدامات مربوط به توسعه و انتشار دانش
جدول ( -)13-2اقدامات غيرفني مربوط به توسعه و انتشار دانش
فناوري اولويتدار

اقدامات غير فني مورد نياز

پمپ حرارتي

تدوین سازوکاري مناسب براي ایجاد تعامل با متخصصان با تجربه در صنایع دیگر و آموزش
آنها براي رسیدن به رویههاي استاندارد متناسب با صنعت پمپ حرارتی زمینگرمایی
نیازسنجی و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد براي ایجاد دروس تخصصی زمینگرمایی در رشته-
هاي موجود و تالش براي ارائه این دروس در دانشگاههاي برتر کشور
شناسایی اساتید توانمند رشتههاي مرتبط که موضوعات پایاننامههاي آنها می تواند در صنعت
زمینگرمایی مورد استفاده قرار گیرد
تدوین سازوکار مناسب براي افزایش همکاريهاي علمی و پژوهشی با اساتید ایرانی و خارجی
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فناوري اولويتدار

اکتشاف

نيروگاه

ويرايش اول ،مرداد 1394

اقدامات غير فني مورد نياز

دانشگاهاي معتبر دنیا در حوزه زمینگرمایی
درنظرگرفتن مشوقهاي مالی براي انجام پروژههاي پژوهشی و اجرایی و بهرهگیري از حمایت-
هاي معاونت علمی ریاست جمهوري و سانا در این زمینه
ایجاد ساز و کار مناسب جهت تشویق صنایع مرتبط براي ایجاد واحد پژوهشی خاص پمپ
حرارتی زمینگرمایی
طرح مباحث مرتبط با زمینگرمایی در دورههاي فنی و حرفهاي و گواهینامههاي نظام مهندسی
ارائه محتواي جدید در قالب دروس تخصصی و اختیاري بعضی رشتهها و پیشنهاد آنها توسط
سازمان نظام مهندسی
برگزاري دورههاي کوتاهمدت براي مهندسان تحصیلکرده در رشتههاي مرتبط
آموزش کاربرد نرمافزارها در دانشگاهها
انتخاب گروهی از متخصصین خبره در صنایع دیگر که نوع تخصص آنها نزدیك به دانش و
توانایی موردنیاز در صنعت زمین گرمایی است و سپس درگیر کردن آنها در پروژههاي اکتشافی
همکاري مشترك یا کنسرسیوم در منطقه یا آسیا براي کسب دانش عملیاتی الزم
تدوین سازوکار مناسب براي افزایش همکاريهاي علمی و پژوهشی با اساتید ایرانی و خارجی
دانشگاههاي معتبر دنیا در حوزه زمینگرمایی
حمایت از بورسهاي آموزشی در حوزه انرژي زمینگرمایی
ایجاد گرایش خاص اکتشاف زمینگرمایی حداقل در مقطع کارشناسیارشد در دانشگاههاي برتر
کشور
حمایت از ایجاد مرکزي شبیه به ایسلند با هدف ایجاد محلی براي گسترش فناوري براي جهان
سوم
طرح مباحث مرتبط با اکتشاف زمینگرمایی در دورههاي فنی و حرفهاي و گواهینامههاي نظام
مهندسی
ارائه محتواي جدید در قالب دروس تخصصی و اختیاري بعضی رشتهها و پیشنهاد آنها توسط
سازمان نظام مهندسی
برگزاري دورههاي کوتاهمدت براي مهندسان تحصیلکرده در رشتههاي مرتبط
آموزش کاربرد نرمافزارها در دانشگاهها
ترجمه و تدوین کتب آموزشی در زمینه اکتشاف منابع زمینگرمایی
برگزاري دورههاي آموزشی بینالمللی در حوزه اکتشاف زمینگرمایی
تهیه و انتشار نشریه تخصصی در حوزه انرژي زمینگرمایی با همکاري دانشگاههاي کشور
نیازسنجی و ارائه دروس تخصصی زمینگرمایی در رشتههاي موجود و تالش براي ارائه این
دروس در دانشگاههاي برتر کشور
حمایت از ارتباطات فناورانه میان مراکز علمی و صنعتی داخل با مراکز علمی و صنعتی بین-
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اقدامات غير فني مورد نياز

فناوري اولويتدار

المللی

-2-8-1-2اقدامات مربوط به تأمين منابع
جدول ( -)14-2اقدامات غيرفني مربوط به تأمين منابع
فناوري اولويتدار

پمپ حرارتي

نيروگاه

اقدامات غير فني مورد نياز

اعطاي گرنت به شرکتهاي خصوصی فعال در حوزه زمینگرمایی و سایر صنایع مرتبط براي
گردآوري اطالعات زمینشناسی الزم
حمایت از سرمایهگذاري ریسكپذیر شرکتهاي فعال در زمینههاي موردنیاز صنعت زمین-
گرمایی (از طریق اعطاي گرنت ،بیمه سرمایهگذاري و  )...به منظور فراهم کردن اطالعات و
زیرساختهاي الزم
برگزاري دورههاي آموزشی بینالمللی
معرفی نیروي انسانی خبره در حوزه پمپ حرارتی به شرکتهاي عالقمند به فعالیت در این حوزه
از جانب سازمانهاي دولتی مسئول
ایجاد رشته خاص در دانشگاه جامع علمی -کاربردي براي پرورش تکنسینها در حوزههاي
کاري خاص زمینگرمایی
تشکیل بانك اطالعاتی از تأمینکنندگان بالقوه تجهیزات زمینگرمایی
پایش شرکتهاي داراي توان بالقوه در تأمین تجهیزات خاص زمینگرمایی و دعوت از آنها
براي شرکت در نمایشگاههاي ملی/بینالمللی صنعت زمینگرمایی و همچنین انعقاد قراردادهاي
خرید قطعات تولیدي براي پروژههاي پایلوت
رایزنی با بانك مرکزي جهت تسهیل ضمانت جهت سرمایهگذاري خارجی
اختصاص بخشی از درآمد نیروگاه زمینگرمایی به تحقیق و توسعه

 -2-8-1-3اقدامات مربوط به جهتدهي به سيستم
جدول ( -)15-2اقدامات غيرفني مربوط به جهتدهي به سيستم
فناوري اولويتدار

اقدامات غير فني مورد نياز

پمپ حرارتي

اصالح و تدوین دورهاي استانداردهاي فنی در زمینه ساخت و نصب تجهیزات مرتبط با این
بخش و پیشبینی جریمه یا پاداش براي عدم رعایت یا عملکرد فراتر از استاندارد
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فناوري اولويتدار

اقدامات غير فني مورد نياز

نيروگاه

تاسیس دفتر مستقل هماهنگیهاي زمینگرمایی
ارائه حمایتهاي اطالعاتی و واسطهاي و کمك به شبکهسازي علمی و صنعتی توسط وزارت
نیرو و سازمانهاي مرتبط با انرژيهاي نو
تسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم به سرمایهگذاران جهت احداث نیروگاههاي زمینگرمایی و
معرفی آنان به وزارت نیرو جهت عقد قرارداد با تشکیل کمیته تسهیل اعطاي مجوز

 -2-8-1-4اقدامات مربوط به شکلدهي بازار
جدول (-)16-2اقدامات غيرفني مربوط به شکلدهي بازار
فناوري اولويتدار

پمپ حرارتي

اکتشاف

اقدامات غير فني مورد نياز

تدوین سازوکار مناسب براي استفاده انبوهسازان از گزینه پمپ حرارتی براي سرمایش و گرمایش
طرحهاي جدید انبوهسازي دولتی در مناطق جغرافیایی که قبالً توجیهپذیري استفاده از این
سیستمها ثابت شده است
تأمین اعتبار در خصوص جایگزینی سایر گزینههاي سرمایش و گرمایش در ساختمانهاي بزرگ
دولتی با گزینه پمپ حرارتی در مناطق جغرافیایی که قبالً توجیهپذیري استفاده از این سیستم-
ها ثابت شده است
اعطاي تخفیفهاي مالیاتی افزایشی و گمرکی براي شرکتهاي فعال در حوزه تجهیزات
سرمایشی -گرمایشی در صورت فعالیت در بازارهاي معرفیشده پمپ حرارتی زمینگرمایی
فراهم کردن اطالعات و شفافیت الزم در مورد بازارهاي جدید براي تولیدکنندگان بهمنظور
ایجاد انگیزه فعالیت در آنها در حوزه پمپ حرارتی
ایجاد سازوکار مناسب براي افزایش جذابیت پمپهاي حرارتی زمین-گرمایی بهمنظور استفاده
در ساختمانها (بهعنوان مثال اعطاي وامهاي بلندمدت خرید تجهیزات پمپ حرارتی به
خانوارهاي استفادهکننده)
ایجاد سازوکار مناسب جهت خریدهاي دولتی از محصوالت تولیدي شرکتهاي دانشبنیان
حمایتهاي مالی دولت از مصرفکننده تجهیزات زمینگرمایی (حداقل در سالهاي اول استفاده)
براي برداشته شدن فشار مالی از دوش بازار
ایجاد الزام قانونی براي استفاده شرکتهاي دولتی از پمپ حرارتی و لحاظ کردن این شرط در
اعطاي مجوز ساخت
ارائه مشوقهاي مالیاتی به شرکتهاي خصوصی در زمینه توسعه بهرهبرداري زمینگرمایی
تدوین سازوکار الزم براي حمایت از سرمایهگذاري خطرپذیر توسط بخش خصوصی در حوزه
اکتشاف زمینگرمایی
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فناوري اولويتدار

نيروگاه

اقدامات غير فني مورد نياز

ایجاد یك بازار مطمئن از طریق خرید دولتی از محصوالت با کیفیت ساخت داخل
تعیین مالیات اضافهتر براي انرژيهاي فسیلی در مناطقی که انرژيهاي نو در شبکه قرار می-
گیرند
اعمال پاداش در تعرفه خرید برق زمینگرمایی براي احداثکنندگانی که از تجهیزات بومی
استفاده میکنند از طریق وضع تعرفههاي گمرکی هوشمندانه براي حمایت از محصوالتی که به
صورت مناسب در داخل بومیسازي شدهاند.
بازنگري در تعرفه خرید برق زمینگرمایی
تدوین نظامنامه مالکیت فکري و معنوي
تسریع پروژه پایلوت  5مگاواتی مشکین شهر از طریق ارائه مشوقهاي مالیاتی به پیمانکار
رویه تعیین تعرفه خرید برق زمینگرمایی تدوین گردد و هر ساله با توجه به پارامترهاي موثر
مانند هزینه سرمایهگذاري ،نرخ ارز و نرخ تورم بازنگري گردد.

 -2-8-1-5اقدامات مربوط به کارآفريني
جدول (-)17-2اقدامات غيرفني مربوط به کارآفريني
فناوري اولويتدار
پمپ حرارتي

نيروگاه

اقدامات غيرفني مورد نياز

واگذاري پروژهاي پایلوت پمپ حرارتی ناتمام به پارك ها و مراکز رشد دانشگاهی بهمنظور
مطالعات فنی -اقتصادي بیشتر و همچنین ایجاد شرکتهاي دانشبنیان در این حوزه
دعوت از شرکتهاي بینالمللی معتبر براي حضور در نمایشگاههاي انرژي و پروژههاي پایلوت
جهت آشنایی با فرصتهاي کشور در حوزه زمینگرمایی
انعقاد قراردادهاي سرمایهگذاري خطرپذیر مشترك با شرکتهاي معتبر و انتقال فناوري از آنها
براي ایجاد برند جدید در ایران

 -2-8-1-6اقدامات مربوط به مشروعيتبخشي
جدول (-)18-2اقدامات غيرفني مربوط به مشروعيتبخشي
فناوري اولويتدار

اقدامات غيرفني مورد نياز

پمپ حرارتي

فرهنگسازي و آگاهیبخشی به عموم مردم در مورد مزایاي استفاده از پمپ حرارتی بهخصوص
در مناطق جغرافیایی توجیهپذیر
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فناوري اولويتدار

اقدامات غيرفني مورد نياز

اکتشاف

فرهنگسازي عمومی در خصوص پذیرش همگانی انرژيهاي نو بهعنوان انرژيهاي پاك و
جایگزین
تشکیل سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزه انرژي زمینگرمایی در مناطق داراي پتانسیل
زمینگرمایی بهمنظور آشنا کردن مردم این مناطق با مزایاي اقتصادي ،اجتماعی و محیط زیستی
این انرژي

 -2-8-2اقدامات فني مورد نياز براي توسعه فناوريهاي زمين گرمايي

آن دسته از اقدامات که در مرحله بعدي ،در تدوین پروژههاي فناورانه مبنا قرار میگیرند ،اقدامات فنی هستند .در این سند ،این
اقدامات تنها در کارکرد توسعه و انتشار دانش تعریف میشوند.

جدول ( -)19-2اقدامات فني موردنياز براي توسعه فناوريهاي اولويتدار زمينگرمايي
فناوري اولويتدار

پمپ حرارتی

اکتشاف

نیروگاه

اقدامات فني مورد نياز

تعریف و حمایت از طرحهاي علمی و صنعتی ساخت تجهیزات خاص پمپ حرارتی
تدوین فهرست اولویتهاي پژوهشی وزارت نیرو در حوزه پمپ حرارتی زمینگرمایی بر اساس
نیازهاي واقعی صنعت و کارآفرینان این حوزه و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههاي فعال در
این زمینه (فنی)
اجراي پروژههاي بلندمدت در زمینه حفاري چاههاي زمینگرمایی و فناوريهاي مواد اسیدشو و
ضدرسوبها جهت تبدیل این حوزه به یکی از مزیتهاي رقابتی کشور در زمینگرمایی
تعریف و حمایت از طرحهاي علمی و صنعتی ساخت تجهیزات خاص اکتشاف زمینگرمایی
تدوین فهرست اولویتهاي پژوهشی وزارت نیرو در حوزه اکتشاف زمینگرمایی بر اساس
نیازهاي واقعی صنعت و کارآفرینان این حوزه و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههاي فعال در
این زمینه (فنی)
انجام مطالعات امکانسنجی توسعه فناوريهاي نیروگاهی
تسریع پروژه پایلوت  5مگاواتی مشکین شهر از طریق تأمین زیرساخت هاي فنی و شبکهاي
الزم
تعریف و حمایت از پروژههاي پژوهشی براي تسلط بر طراحی مفهومی تجهیزات و نیروگاههاي
زمینگرمایی
تدوین فهرست اولویتهاي پژوهشی وزارت نیرو در حوزه نیروگاه زمینگرمایی بر اساس نیازهاي
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فناوري اولويتدار

تمامی حوزهها
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اقدامات فني مورد نياز

واقعی صنعت و کارآفرینان این حوزه و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههاي فعال در این
زمینه (فنی)
تعریف پروژههاي الزم جهت شکلگیري بانك اطالعاتی زمینگرمایی براي استفاده دانشجویان
و متخصصین این زمینه

جمعبندي و نتيجه گيري
هدف از انجام مرحله چهارم «تدوین سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی» تدوین اقدامات مورد نیاز
براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی بود .در ابتداي این گزارش مبانی نظري
مربوط به تدوین اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه ( )TISبه تفصیل مورد بحث قرار گرفت .سپس
فرایند چهار مرحلهاي تدوین اقدامات سند توسعه فناوري توضیح داده شد .پس از آن مراحل چهارگانه تدوین اقدامات براي حوزه
انرژي زمینگرمایی انجام شد ،به این صورت که در مرحله اول این فرایند وضعیت موجود توسعه فناوري با شناسایی مرحله
توسعه فناوريهاي انرژي زمینگرمایی و بازیگران نظام توسعه این فناوري مشخص شدند .در مرحله دوم ،با توجه به اینکه
فناوريهاي اولویتدار زمینگرمایی در مراحل مختلفی از توسعه قرار داشتند ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوب
توسعه هر یك از فناوريهاي این حوزه بر اساس مرحله توسعه آنها تعیین شدند .در مرحله سوم ،چالشها و موانع موجود در
تحقق هر یك از چهار کارکرد اصلی از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه زمینگرمایی تعیین شدند .سپس با
توجه به چالشهاي تعیینشده و راهبردهاي تدوینشده حوزه انرژي زمینگرمایی اقدامات و سیاستهاي موردنیاز براي رفع
چالشها و موانع توسعه فناوريهاي این حوزه پیشنهاد شد .در نهایت ،اقدامات تدوینشده در دو بخش اقدامات فنی و غیرفنی
ارائه گردید.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
83
1394  مرداد،ويرايش اول

 اقدامات و سياستها، تدوين برنامه:4فاز

مراجع

1391 ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،» «روششناسی تدوین اسناد ملی فناوريهاي راهبردي.1

2. Klessman, C, 2009. The evaluation of flexibility mechanisms for achieving European
renewable energy targets 2020-ex-ant evaluation of principle mechanisms. Energy Policy,
37, pp. 4966-4976.

3. Hiriart, Y., Martimortm, D., Pouyet, J., 2010. The public management of risk: Separating ex
ant and ex post monitors. Journal of Public Economic. 94, pp. 1008-1019.

4. Haveman, Robert. 1987. Policy Evaluation Research after Twenty Years. Policy Studies
Journal 16: 191–218.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
أ
فاز  :5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،مهر 1394

 -1مقدمه

1

 -2فرآیند تدوین پروژه های اجرایی

2

 -2-1شکستن اقدامات به پروژه های اجرایی

3

 -2-2مبنای شکستن اقدامات

3

 -2-3ابزارهای شکستن اقدامات

4

 -2-4بازنگری نهایی و انتخاب پروژه های اجرایی

6

 -3تدوین فهرست پروژه های اجرایی

7

 -3-1پروژه های شناسایی شده

7

 -1-3-1اقدام فنی مورد نیاز در حوزه اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

7

 -3-1-2خوشه پروژههای مرتبط با اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

8

 -3-1-3اقدام فنی مورد نیاز در حوزه پمپ های حرارتی زمین گرمایی

12

 -3-1-4خوشه پروژههای مرتبط با پمپ های حرارتی زمین گرمایی

12

 -5-3-1اقدام فنی مورد نیاز در حوزه تعمیر و نگهداری چاه های زمین گرمایی

16

 -3-1-6خوشه پروژههای مرتبط با تعمیر و نگهداری چاههای زمین گرمایی

17

 -3-1-7اقدام فنی مورد نیاز در حوزه نیروگاه های زمین گرمایی

19

 -3-1-8خوشه پروژه های مرتبط با نیروگاه های زمین گرمایی

20

 -9-3-1اقدام فنی مورد نیاز در حوزه منابع زمین گرمایی پشرفته ()EGS

23

 -3-1-10خوشه پروژه های مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی پیشرفته ()EGS

24

 -4تخصیص منابع

26

 -5تقسیم کار ملی (نگاشت نهادی مطلوب)

46

 -5-1نگاشت نهادی

46

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
ب
فاز  :5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،مهر 1394

 -5-2انواع نقش ها در نگاشت نهادی

48

 -5-3شناسایی سازمان ها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوریهای مربوط به انرژی زمین گرمایی

51

 -5-4تخصیص متولیان اقدامات

51

 -6ترسیم ره نگاشت

55

 -6-1ره نگاشت و چالش های پیش روی آن

55

منابع

60

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
ج
فاز  :5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،مهر 1394

شکل ( -)1-1فرآیند تدوین پروژه های اجرایی

2

شکل ( -)6-1نقشه راه فناوری های مرتبط با اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

57

شکل ( -)6-2نقشه راه فناوری های مرتبط پمپ های حرارتی زمین گرمایی

58

شکل ( -)6-3نقشه راه فناوری های مرتبط با تعمیر و نگهداری چاه های زمین گرمایی

58

شکل ( -)6-4نقشه راه فناوری های مرتبط با نیروگاه های زمین گرمایی

59

شکل ( -)6-5نقشه راه فناوری های مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی پیشرفته ()EGS

59

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
د
فاز  :5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،مهر 1394

جدول ( -)4-1انجام اقدامات غیر فنی مربوط به توسعه و انتشار دانش جهت توسعه فناوری های مرتبط با

38

انرژی زمین گرمایی در ایران
جدول ( -)4-2انجام اقدامات غیر فنی مربوط به تأمین منابع جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین

40

گرمایی در ایران
جدول ( -)4-3انجام اقدامات غیر فنی مربوط به جهت دهی سیستم جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی

41

زمین گرمایی در ایران
جدول ( -)4-4انجام اقدامات غیر فنی مربوط به کارآفرینی جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین

42

گرمایی در ایران
جدول ( -)4-5انجام اقدامات غیر فنی مربوط به مشروعیت بخشی جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی

43

زمین گرمایی در ایران
جدول ( -)4-6انجام اقدامات غیر فنی مربوط به شکل دهی بازار توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین

44

گرمایی در ایران
جدول ( -)5-1مجریان فعال در حوزه انرژی زمین گرمایی

52

جدول ( -)2-5مجریان پروژه های تعریف شده در حوزه انرژی زمینگرمایی

53

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
46
فاز  :5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،مهر 1394

مقدمه
در اين بخش از سند با عنوان " تدوين نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه فناوری های مرتبط باا اناریی زماین رماايی در
ايران ،" -به ارائه مدلی از امهای الزم جهات تكمیال فرايند برنامه عملیاتی و همچنین ابزارهای هر ام مایپاردازي هاه در
نهايت منجر به دساتیابی باه برناماه عملیااتی و ره نگاشت در راستای چش انداز سند خواهد شد .در مراحل سوم و چهارم ايان
پرویه ،چش انداز ،اهداف و راهبردهای توسعه فناوریهای زمین رمايی تدوين شد.
در ابتدا نحوه تقسی اقدامات تادوين شاده در مرحلاه چهارم باه پرویههای اجرايی توضیح داده میشود و ساس

فهرسات

پرویههای تعیین شده ارائه می ردد .در ام بعدی زماان و بودجاه الزم برای تكمیل پرویهها مشخص میشود .در ادامه متولیان
و مجريان انجام پرویهها بر اساس نگاشت نهادی مشخص شاده تعیاین مای اردد .در نهايات ،نقشاه راه مرباو باه توساعه
فناوریهای زمین رمايی بار اساس اقدامات تعیین شده ترسی میشود.
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 -2فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
در اين بخش فرايند تدوين پرویههای اجرايی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوریهای انریی زمین رمايی توضایح داده
میشود و در نهايت فهرست پرویهها ارائه میشود .در واقع در اين بخش بايد مشخص ردد هه چه پرویه ياا مجموعاه
پرویههايی بايد در سالیان مختلف اجرا ردد تا در صورت اجرای اين پرویهها بتوان اطمینان حاصل هرد هه اقدامات ،راهبردهاا،
اهداف و در نهايت چش انداز محقق شده اسات .فرآيناد تادوين برناماه عملیاتی در
شكل ( )1-1نشان داده شده است [ .]1مطابق اين شكل ،ابتدا اقدامات شناسايی شده در فاز چهارم بار اسااس معیارهايی
شكسته میشوند و فهرست پرویهها استخراج میشود .سس

زمان و بودجه مورد نیاز برای انجام هر ياك از پرویهها مشخص

میشود و از اين طريق منابع الزم برای تحقق اقدامات تعیین می ردد .در نهايات باا شناساايی نهادهای مرتبط با توسعه
فناوریهای زمین رمايی ،متولی و مجری انجام پرویهها شناسايی میشود.

شکل ( -)1-1فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
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 -1-2شکستن اقدامات به پروژههای اجرایی
مجموعه پرویههای اجرايی هه از شكستن اقدامات به دست میآيند ،میبايست به نحوی جاامع باشاند هاه انجاام صاحیح
آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همین رو در تعريف پرویهها میبايد جنبههای مختلف اقدام مورد توجه قرار یرد.
نكته حائز اهمیت ديگر میزان شكسته شدن اقدامات میباشد .همان ونه هه يك اقدام میتواناد بااه مجموعاهای از پارویههاا
شكسته شود ،هر پرویه نیز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعالیتها میباشد و اين روند را در مورد فعالیتها نیز میتاوان
ادامه داد.
ساختار هلی شكستن اقدامات ،مشابه پرویههای اجرايی  WBSمیباشد هه در بحث ماديريت پاارویه تاااهنون تحقیقاات
فراوانی در مورد آن صورت پذيرفته است .]2[ ،نكته ديگر حصول اطمینان از جامعیت پارویههاای اجرايای در راساتای تحقاق
اقدامات میباشد .تاهنون الگاوريتمی هه تضمین نمايد مجموعه پرویههای اجرايی منتخب ،برای تحقق اقدام هفايت مینماياد،
ارائه نشده است .تنها باا بهره یری از قضاوت خبر ان ،اسااتفاده از تجااارپ پیشااین و در صااورت امكااان بااههااار یری
ابزارهاايی چاون شبیهسازی ،میتوان امیدوار بود مجموعه پرویههای اجرايی شرايط هافی برای حصول اقدامات را فراه سازند.
 -2-2مبنای شکستن اقدامات
يكی از مسائل هلیدی ديگر در فرآيند شكستن اقدامات به پرویههای اجرايی ،تعیین مبنايی است هه بر اسااس آن اقادامات
شكسته شوند .به عنوان نمونه اقدامی مثالی با عنوان تأسی

آزادراه را در نظار بگیرياد .ايان اقادام مایتواناد باار دو مبناای

جغرافیايی (راهسازی هوهساتانی ،بیاباانی و جنگلای) و عملكاردی (زيرساازی راه ،روساازی و اساافالت ،حفاظات حاشایه راه
و  ) ...به پرویههای اجرايی زير مجموعه خود شكسته شود .اينكه هدام مبنا برای شكستن اقدامات مورد توجه قرار یرد بر اساس
عوامل مختلفی تعیین میشود هه در ادامه به مه ترين آنها اشاره میشود.

الف) ساختار و فرهنگ حاكم :ا ر در ساختار موجود در هشور تقسی بندی وياژه و ياا هنجارهاای پذيرفتاه شادهی اثر اذاری
وجود داشته باشد ،میتواند مبنای شكستن پرویههای اجرايی را جهتدهی نمايد .باه عناوان نموناه در ماورد مثاال فاوگ ا ار
سیست راهسازی هشور بر اساس مناطق جغرافیاايی در بخشهای راهساازی هوهساتانی ،بیابانی و جنگلی شكل رفته باشاد،
به طوری هه هر بخش توانايیها و قابلیتهای هلیادی الزم در حاوزه فعالیات خاود را به دست آورده باشد ،تقسی بندی مذهور
را میتوان مبنای شكستن اقدامات قرار داد.
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ب) نیازمندیهای فعلی :نیازمندیهايی هه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذيرد ،در طاول زماان قابال تغییار
است .در مورد مثال اخیر ممكن است در فااز طراحای آزادراهها ،نیازهاای طراحای موجاب شكسااتن پارویههاای اجرايای بار
مبنای جغرافیايی شود ولیكن در زمان اجرا ،نیازها تغییار هارده و مبناای عملكاردی ماورد استفاده قرار یرد.

ج) منافع اقتصادی :میزان هسب درآمد از پرویههای اجرايی میتواند مبنايی برای شكساتن اقادامات باشاد .باه عناوان مثاال
درآمدزا يا هزينهبر بودن پرویههای اجرايی از اين جهت میتواند مبنا قرار یرد هه ابتدا پرویههای اجرايی درآمدزا انجام شوند و
از درآمد حاصل برای انجام پرویههای اجرايی هزينهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجايی هه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیااز يينفعاان و هساب مناافع توساط اياان اروه
میباشد ،ضروری است نظرات يينفعان در بخشهای مختلف فرآيند پیادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات مورد توجاه
قرار یرد.

در صورتی هه تصمی

رفته شود هه تعدادی از پرویههای اجرايی نیز به زير فعالیتهايشان شكسته شود ،میتوان در شكستن

دوم از مبنای ديگری استفاده هرد .به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جغرافیايی و در مرحلاه دوم بار مبنای عملكردی عمل
نمود.
 -3-2ابزارهای شکستن اقدامات
تاهنون مفاهی و موضوعات هلیدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار رفت .در ايان بخااش چنااد اباازار بارای
انجام اين مه معرفی می ردد.]3[ ،

الف) تجزیه و تحلیل فرآیند استاندارد

در ادبیات برخی از اقدامات ،فرآيندی تجربه شدهای وجود دارد هه به طور عام توساط نخبگااان علماای آن حااوزه ماورد
پذيرش قرار رفته است .چنین فرآيندهايی فرآيندهای استاندارد نامیده میشوند .در صورتی هه در ماورد اقادامات خاصی فرآيند
استاندارد وجود داشته باشد ،پرویههای اجرايی ارائه شده در آن بهعنوان مجموعاه پرویههای اجرايی استاندارد پذيرفته میشوند.
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ب) بهینه كاوی

در صورتی هه در راستای تحقق يك اقدام ،فرآيند استانداردی وجود نداشته باشد و يا باه علات عادم دسترسای قابل استفاده
نباشد ،از ابزار بهینه هاوی استفاده میشود .بهینه هاوی به معنی بررسی تجربههای انجاام شاده و ياد یری میباشد .ا رچه در
اين حالت به علت عدم وجود الگويی استاندارد ،انتظار میرود تجربههای پیشاین در ابعاد مختلفی با يكديگر تفاوت داشته باشند
هه از علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ويژ یهای خاصای است هه فرآيند در قالب آن طراحی و اجرا شده است .يكی از
مسائل هلیدی بههار یری اين ابازار چگاونگی در هنار ه قرار دادن نتايج تجربههای مختلف برای دستیابی به الگويی مطلوپ
میباشد .ا ر نتوان از اين روش به مجموعهای از پرویههای اجرايی قابل قبول دست يافت ،از پرویههای اجرايی غیر نهايی به
دست آمده میتوان در ابزار علی -معلولی استفاده نمود.
ج) تحلیل علی معلولی

هدف اين ابزار استفاده از نظرات خبر ان برای شكستن اقدامات به مجموعاه پرویههاای اجراياای مایباشاد .از هماین رو
ضروری است استفاده از اين ابزار با حضور خبر انی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطاه صااورت یاارد .در اداماه چگاونگی
استفاده از اين ابزار در جلسهای با حضور خبر ان توضیح داده میشود.

گام  :1در ابتدای جلسه توضیحات مربو به معرفی اقدام ارائه می ردد تا هلیه افراد حاضر باه نگارش يكسااانی از اقادام
مورد نظر دست يابند.

گام  :2در يك طوفان فكری پرویه های اجرايی هه از نظر خبر ان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر میرساد مطار
شده و در معرض ديد همگان قرار می یرد.

حاضرين جلسه میبايد اين نكته را مد نظر قرار دهند هه در مرحله اول صارفاً اقادامات باه پارویههاای اجراياای اساسای
تشكیل دهندهاش شكسته میشوند .از همین رو بهتر است از بیان ماواردی هاه خاود زيرفعالیات پرویههای اجرايی اساسی باه
شمار میروند و يا قابل بیان شدن به شكل پرویههای اجرايی هالنتری هستند اجتناپ ورزناد .در صورتی هاه تصامی

رفتاه

شود برخی پرویههای اجرايی به زير فعالیتهای خاود شكساته شاوند ،در مرحلاه ديگاری فرايند جاری در مورد آن پرویههای
اجرايی تكرار میشود .به عبارتی در هر مرحله از بههار یری اين ابازار ،شكساتن تنها در يك سطح انجام میپذيرد.
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از انجام اين ام فهرست اولیهای از پرویههای اجرايی پیشنهادی به دست میآيد .در تكمیال ايان فهرسات میتوان از

اطالعات به دست آمده از دو ابزار ديگر بهويژه بهینه هاوی استفاده نمود .در ايان ساند پارویههاای اجرايای در جهات توساعه
فناوریهای زمین رمايی مورد بررسی قرار می یرد.
 -4-2بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی
قبل از نهايی شدن پرویههای اجرايی ،به منظور ارزيابی جوانب مختلف پرویههای اجرايی ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن يا عدم موجه بودن آنها ،هر پرویه اجرايی میبايد بار اسااس معیارهاای مختلفای از جملااه معیارهااای فنای ،ماالی و
اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحیطی مورد ممیزی قرار یرد .بر اين اساس ،پرویههای اجرايی به دساات آماده در مرحلاه قبال
مورد بازبینی قرار رفته و پرویه هايی هه از نظر معیارهای مختلف ناموجه باشاند ،هناار ذاشاته میشوند .در واقع پارویههاای
اجرايی نهايی میبايست به نحو مطلاوبی موجباات دساتیابی باه مقاصاد سااير ساطو راهبردی را فراه سازند .از هماین رو
ضروری به نظر میرسد با نگاهی اجمالی به امهای طی شده نواقص احتماالی مورد بازبینی قرار یرد.

 -3تدوین فهرست پروژههای اجرایی
با توجه به موارد مطر شده در ابتدای اين زارش در ارتبا با ضرورت و نحوه شكستن اقادامات باه پرویههای اجرايی ،در
اين بخش ،پرویههايی شناسايی میشوند هه اجرايی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات می ردد .با توجاه به ابزارهای
ونا ونی هه جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت رفته اين نتیجاه حاصل شد هه ابزار
تحلیل علی معلولی بهترين ابزار برای شكستن اقدامات در اين طر میباشد.
مجموعه پرویههای اجرايی هه از شكستن اقدامات به دست میآيد ،میبايست به نحوی جاامع باشاد هاه انجاام صحیح
آن ها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در اين بخش تالش شده اسات باا اساتفاده از نظارات خبر اان و هارشناسان،
جامعیت پرویههای اجرايی شناسايی شده برای هر اقدام حفظ شود .مورد ديگری هه در رابطه با شكستن اقدامات میبايست
مورد توجه قرار یرد ،سطح شكسته شدن اقدامات میباشد .در ايان طار اقادامات تاا ساطحی شكسته شدهاند هه بتوان برای
پرویههای اجرايی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصایص داده و همچناین مجری جهت اجرای آنها مشخص نمود.
در ادامه پرویههای شناسايی شده ارائه شده است.
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 -1-3پروژههای شناسایی شده
پرویههای شناسايی شده در حوزه انریی زمین رمايی به صورت چهار خوشه پرویه اهتشاف منابع انریی زمین رمايی ،پمپ
حرارتی زمین رمايی ،تعمیر و نگهداری چاه ها ،نیرو اه های زمین رمايی و منابع زمین رمايی پیشرفته ( )EGSتقسی بندی و
معرفی می ردند.
 -1-1-3اقدام فنی مورد نیاز در حوزه اكتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوری های اولويت دار در حوزه اهتشاف منابع انریی زمین رمايی به شار زيار مای
باشند.
 اجرای پرویههای بلندمدت در زمینه حفاری چاههای زمین رمايی و فناوریهای مواد اسیدشو و ضدرسوپها جهت
تبديل اين حوزه به يكی از مزيتهای رقابتی هشور در زمین رمايی
 تعريف و حمايت از طر های علمی و صنعتی ساخت تجهیزات خاص اهتشاف زمین رمايی
 تدوين فهرست اولويتهای پژوهشی وزارت نیرو در حوزه اهتشاف زمین رمايی بر اساس نیازهای واقعی صنعت و
هارآفرينان اين حوزه و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههای فعال در اين زمینه (فنی)
 -2-1-3خوشه پروژه های مرتبط با اكتشاف منابع انرژی زمینگرمایی


پتانسیل سنجی سراسری منابع زمین گرمایی هیدروترمال در كشور

علیرغ اجرای پرویه های پتانسیل سنجی در بخش های مختلف هشور و همچنین اجرای عملیات احداث نخستین نیرو اه
زمین رمايی در هشور ،هماهان پتانسیل منابع انریی زمین رمايی هیدروترمال در ايران به طور دقیق ،مشخص نبوده و لذا
فقدان اطالعات فوگ الذهر ،مانعی جهت توسعه همه جانبه هاربرد انریی زمین رمايی در هشور خواهد شد .از اين رو ،قبل از
اجرای هر پرویه فناورانه در حوزه انریی زمین رمايی ،اجرای پرویه ياد شده پیشنهاد می ردد .زيرا با مشخص شده نتايج آن،
می توان برای هر يك از استان های هشور به طور مجزا و اختصاصی ،برنامه راهبردی توسعه بهره برداری از منابع زمین
رمايی هیدروترمال را تهیه و اجرا نمود.
 تدوین دانش فنی مطالعات ژئوفیزیکی اندازه گیری حرارت در سطح زمین و ساخت تجهیزات مربوطه

يكی از روش های یئوفیزيكی موثر جهت شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،روش های حرارت سنجی می باشد .مطالعات
حرارت سنجی ه در اعماگ نسبتاً زياد انجام می شود و ه در سطح زمین صورت می پذيرد .روش حرارت سنجی در سطح
زمین ،يكی از متداول ترين روش های حرارت سنجی است هه با هزينه نسبتاً همی اجرا می شود .برای اندازه یری حرارت در
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سطح زمین ،از دستگاه خاصی برای اندازه یری حرارت زمین استفاده می شود هه هدف اصلی اين پرویه ،ساخت دستگاهی
است هه در اين روش بكار می رود .معموالً ،اين دستگاه ،يك دماسنج مخصوص می باشد هه قادر است ه زمین را تا عمق
حدود  0/5متری سوراخ نموده و ه اينكه درجه حرارت آنرا اندازه یری نمايد.
 تدوین دانش فنی مواد و روشهای آنالیز شیمیایی آبها و گازها و تولید مواد مربوطه

يكی از روش های اهتشافی برای شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،مطالعات یئوشیمیايی می باشاد هاه نقاش بسازايی در
شناخت مشخصات مخازن زمین رمايی دارد .برای اين منظور ،معموالً از آبها و ازهای خروجی از چشمه های آبگارم و چااه
های زمین رمايی ،نمونه برداری رديده و سس

نمونه ها در آزمايشگاه های تخصصی مربوطه ،آنالیز می شوند .بديهی است

هه فرآيند آنالیز آبها و ازها به همك روش های استاندارد و مواد به خصوصی انجام می شود .هدف اصلی از اجرای اين پرویه،
بررسی و شناسايی دقیق روش ها و تولید مواد ياد شده می باشد.
 تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی برای اجرای یک پروژه زمینگرمایی هیدروترمال تا حصول نتیجه

بديهی است هه به منظور بهره برداری از انریی زمین رمايی در يك منطقه خاص ،مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات می
بايست توسط روههايی از متخصصین ،تكنسین ها و هار ران مختلف در آن منطقه صورت پذيرد .بدون شك ،هلیه فعالیت
های ياد شده می بايست در قالب يك برنامه مدون و از پیش تعیین شده اجرا ردد .يادآور می ردد هه اين فعالیت ها غالباً پی
در پی میباشند .بدين معنا هه با استفاده از نتايج بدست آمده از مرحله قبلی می توان با اطمینان بیشتری ام بعدی را جهت
توسعه هاربرد انریی زمین رمايی در منطقه مورد نظر برداشت.
هدف از پیشنهاد اين پرویه ،مستندسازی و تدوين فعالیت ها و اقداماتی است هه جهت بهره برداری از انریی زمین رمايی می
بايست در يك منطقه خاص صورت پذيرد.
 بومی سازی نرم افزارهای مرتبط جهت تجزیه و تحلیل دادههای ژئوفیزیک سطحی به منظور اكتشاف منابع
زمینگرمایی

يكی از روشهای مؤثر اهتشافی هه نقش به سزايی در شناسايی محدوده و خصوصیات مخازن زمین رمايی دارد ،مطالعات
یئوفیزيكی میباشد .اين دسته از مطالعات اهتشافی ،بسیار سترده بوده و شامل روش های حرارتی ،الكتريكی،
الكترومغناطیسی ،لرزه ای و غیره می باشد .پ

از طراحی و اجرای يك برنامه اهتشافی یئوفیزيكی ،حج بسیار زيادی از داده-

های یئوفیزيكی بدست می آيد هه محققین با پردازش و آنالیز آنها ،به خصوصیات مخزن زمین رمايی نهفته در اعماگ زمین
پی می برند .عملیات پردازش و آنالیز داده های یئوفیزيكی ،هامالً به وسیله نرم افزارهای تخصصی صورت می پذيرد .نرم

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
54
فاز  :5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،مهر 1394

افزارهای تخصصی یئوفیزيكی تماماً توسط شرهتهای بین المللی تهیه شده و ممكن است با وضعیت زمین شناسی منابع
زمین رمايی ايران ساز ار نباشند .بنابراين ،به منظور بهینه سازی عملیات پردازش و تفسیر داده های یئوفیزيكی منابع زمین-
رمايی هشور ،پرویه فوگ الذهر ،تعريف و پیشنهاد رديد.


تدوین دانش فنی طراحی مفهومی و ساخت تجهیزات مطالعات MT

يكی از روش های اهتشافی مؤثر در شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،مطالعات یئوفیزيكی می باشد .مطالعات
یئوفیزيكی شامل روش های متنوعی است هه يكی از آنها روش های الكترو مغناطیسی می باشد .مطالعات مگنتوتلوريك يكی
از روشهای یئوفیزيكی الكترومغناطیسی است هه هاربرد سترده و مؤثری در اهتشاف منابع انریی زمین رمايی دارد .بديهی
است هه اجرای مطالعات مگنتوتلوريك وابسته به تجهیزات و دستگاه های به خصوصی میباشد .هدف از اين پرویه ،مطالعه و
بررسی همه جانبه اين روش اهتشافی و نهايتاً طراحی و ساخت تجهیزات مربوطه آن میباشد.



طراحی مفهومی و ساخت تجهیزات مطالعات TEM

يكی از روش های اهتشافی مؤثر در شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،مطالعات یئوفیزيكی می باشد .مطالعات
یئوفیزيكی شامل روش های متنوعی است هه يكی از آنها روش های الكترو مغناطیسی می باشد .مطالعات  TEMيكی از
روش های یئوفیزيكی الكترومغناطیسی است هه هاربرد سترده و مؤثری در اهتشاف منابع انریی زمین رمايی دارد .بديهی
است هه اجرای مطالعات  TEMوابسته به تجهیزات و دستگاههای به خصوصی میباشد .هدف از اين پرویه ،مطالعه و بررسی
همه جانبه اين روش اهتشافی و نهايتاً طراحی و ساخت تجهیزات مربوطه آن می باشد.


تدوین دانش فنی طراحی مفهومی و ساخت سیستم برداشت تصاویر مادون قرمز حرارتی

يكی از روشهای اهتشافی مؤثر در شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،مطالعات یئوفیزيكی میباشد .مطالعات یئوفیزيكی
شامل روشهای متنوعی است هه يكی از آنها روشهای حرارتی می باشد .مطالعات حرارت سنجی هوابرد ،يكی از روشهای
یئوفیزيكی حرارتی است هه هاربرد سترده و مؤثری در اهتشاف منابع انریی زمین رمايی به ويژه در مراحل اهتشاف مقدماتی
دارد .بديهی است هه اجرای مطالعات حرارت سنجی هوابرد نیازمند تجهیزات و دستگاههای مخصوصی میباشد هه هدف از
اجرای پرویه ياد شده ،مطالعه و بررسی همه جانبه اين روش اهتشافی و نهايتاً طراحی و ساخت تجهیزات مربو به سیست
برداشت تصاوير مادون قرمز حرارتی میباشد.


تدوین دانش فنی تجهیزات حرارت سنجی در گمانههای كم عمق و ساخت آنها
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يكی از روشهای اهتشافی مؤثر در شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،مطالعات یئوفیزيكی میباشد .مطالعات یئوفیزيكی
شامل روشهای متنوعی است هه يكی از آنها روشهای حرارتی میباشد .مطالعات حرارت سنجی در مانههای ه عمق،
يكی از روشهای یئوفیزيكی حرارتی است هه هاربرد سترده و مؤثری در اهتشاف منابع انریی زمین رمايی به ويژه در مراحل
اهتشاف تكمیلی دارد .بديهی است هه اجرای مطالعات حرارت سنجی در مانههای ه عمق نیازمند تجهیزات و دستگاههای
مخصوصی میباشد هه هدف از اجرای پرویه ياد شده ،مطالعه و بررسی همه جانبه اين روش اهتشافی و نهايتاً طراحی و ساخت
تجهیزات مربو به اندازه یری حرارت در مانهها میباشد.


تدوین دانش فنی تجهیزات آنالیز ایزوتوپی آبها و گازها و ساخت آنها

يكی از روش های اهتشافی برای شناسايی منابع انریی زمین رمايی ،مطالعات یئوشیمیايی می باشد هه نقش بسزايی
در شناخت مشخصات مخازن زمین رمايی دارد .برای اين منظور ،معموالً از آبها و ازهای خروجی از چشمه های آبگرم و چاه
های زمین رمايی ،نمونه برداری ايزوتوپی رديده و سس

نمونهها در آزمايشگاههای تخصصای مربوطاه ،آناالیز مای شاوند.

بديهی است هه فرآيند آنالیز ايزوتوپی آبها و ازها به همك روشهای استاندارد و تجهیزات و دستگاه هاای مخصاوص انجاام
میشود .هدف اصلی از اجرای اين پرویه ،بررسی و شناسايی دقیق تجهیزات آنالیز ايزوتوپی آبها و ازها و ساخت آنها میباشد.



تدوین دانش فنی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه بررسی خواص سیاالت و مخزن زمینگرمایی و ساخت آنها

برای فه و پیشبینی رفتار حجمی مخازن زمین رمايی به صورت تابعی از فشار ،داشتن اطالعات هافی از خواص فیزيكای
سیاالت مخزنی ضروری است .اين خواص معموالً از نتايج آزمايشهای نمونههای حقیقی سیاالت مخزن تعیین میشوند .ا ار
اين خواص اندازه یری شده به صورت نتايج آزمايشگاهی موجود نباشند ،مهندسان مخزن میتوانند با استفاده از برخای رواباط
تجربی آنها را تعیین هنند .لذا ارزيابی تغییرات درجه حرارت و فشار ،تجزيه و تحلیل آزمايشات  ،PVTبررسی و تخمین خواص
سیاالت نسبت به فشار و درجه حرارت از اه هارهای اين بخش میباشد .هدف اصلی از اجرای اين پرویه ،بررسی و تحقیق در
خصوص تجهیزات مورد نیاز آزمايشگاه بررسی خواص سیاالت و مخزن زمین رمايی و ساخت آنها می باشد.
 -3-1-3اقدام فنی مورد نیاز در حوزه پمپ های حرارتی زمین گرمایی

اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوری های اولويت دار در حوزه پمپ های حرارتی زمین رمايی به شر زير می باشند.
 تعريف و حمايت از طر های علمی و صنعتی ساخت تجهیزات خاص پمپ حرارتی
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تدوين فهرست اولويتهای پژوهشی وزارت نیرو در حوزه پمپ حرارتی زمین رمايی بر اساس نیازهای واقعی
صنعت و هارآفرينان اين حوزه و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههای فعال در اين زمینه (فنی)

 -4-1-3خوشه پروژه های مرتبط با پمپ های حرارتی انرژی زمینگرمایی


تدوین دانش فنی طراحی كویل زمینی سیستمهای پمپ حرارتی زمینگرمایی ()GHP

سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی جزو منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شده و از انواع سیسات هاای تهوياه
مطبوعی هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست ها را مایتاوان در هار
نقطهای از هره زمین اجرا نمود .سیست پمپ حرارتی زمین رمايی از دو قسمت هويل زمینی و دستگاه پمپ حرارتی زماین
رمايی تشكیل شده است هه تبادل حرارتی بین دستگاه و زمین از طريق هويل زمینی انجام می شود .اناواع هويال زمینای
سیست پمپ حرارتی زمین رمايی شامل سیكل بسته عمودی ،سیكل بسته افقی ،سیكل باز و سیكل درياچه ای می باشاند.
هدف اصلی از اين پرویه ،استخراج جزئیات طراحی هويل زمینی سیست های  ، GHPمستندسازی اطالعات و طبقاه بنادی
آنها می باشد و در نهايت ،خروجی پرویه ،آ اهی و اشراف هامل به هلیه مراحل طراحی هويل های زمینای ايان سیسات هاا
خواهد بود.
 تدوین دانش فنی و ساخت تجهیزات حفاری سیستمهای پمپ حرارتی زمینگرمایی ()GHP

سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی جزو منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شاده و از اناواع سیسات هاای تهوياه
مطبوعی هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیسات هاا را مایتاوان در هار
نقطهای از هره زمین اجرا نمود .سیست های پمپ های حرارتی زمین رمايی به دو بخش باز و بسته تقسی می شوند .يكی از
اجزای مه سیست های پمپ حرارتی بسته ،هويل زمینی آنها میباشد .هويلهای زمینی به دو صورت عمودی و افقی ،طراحی
و اجرا می باشند .به منظور نصب و راه اندازی هويل زمینی به دستگاههای حفاری خاصی نیاز است .هدف اصالی ايان پارویه،
تدوين دانش فنی ،طراحی و ساخت تجهیزات ياد شده می باشد .دستآورد نهايی اين پرویه ،اشراف هامل نسبت به همه جوانب و
جزئیات طراحی و ساخت تجهیزات حفاری سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی میباشد.
 تدوین دانش فنی سیستمهای كنترلی و محافظتی پمپهای حرارتی زمینگرمایی ()GHP

سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی جزو منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شده و در واقاع ،سیسات هاای تهوياه
مطبوعی هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیسات هاا را مایتاوان در هار
نقطهای از هره زمین اجرا نمود .اجزای سیست های پمپ حرارتی شامل اتصاالت ،لوله ها ،فن ها ،پمپ ها و ...هويل زمینی می
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باشند .ارتبا سیست های روی زمین با هويل زمینی توسط همین لوله و اتصاالت صورت می یرد .بهبود عملكرد اين سیست ها،
نیازمند تجهیزات هنتر لی و محافظتی خاصی می باشد .هدف اصلی اين پرویه ،آ اهی يافتن از سیست های هنترلی و محافظتی
پمپ های حرارتی زمین رمايی است.


تدوین دانش فنی سیال كاری كویل زمینی سیستمهای بسته پمپهای حرارتی زمینگرمایی ()GHP

سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی جزو منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بنادی شاده و در واقاع ،سیسات هاای تهوياه
مطبوعی هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست هاا را مایتاوان در هار
نقطهای از هره زمین اجرا نمود . .سیست پمپ حرارتی زمین رمايی از دو قسمت هويل زمینی و دستگاه پمپ حرارتی زماین-
رمايی تشكیل شده است هه تبادل حرارتی بین دستگاه و زمین از طريق هويل زمینی انجام مایشاود .اناواع هويال زمینای
سیست پمپ حرارتی زمین رمايی شامل سیكل بسته عمودی ،سیكل بسته افقی ،سیكل باز و سیكل درياچه ای می باشند .در
سیست های موجود ،از آپ به عنوان سیال انتقال دهنده حرارت بین هويل زمینی و پمپ حرارتی استفاده می شود .اين در حالی
است هه به نظر برخی از متخصصین ،احتماالً می توان به همك سیالهای ديگر ،بازده سیست های پمپ حرارتی را به میازان
قابل توجهی افزايش داد .هدف اصلی از اجرای اين پرویه ،بررسی و تحقیق و شناسايی سیال هاری جديد برای سیسات هاای
پمپ حرارتی میباشد.


تدوین دانش فنی و ساخت تجهیزات پمپهای حرارتی زمینگرمایی ( )GHPتوسعه یافته

سیست پمپ حرارتی زمین رمايی جزء منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شده و از انواع سیست های تهويه مطبوعی
هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست ها را میتوان در هر نقطهای از هره
زمین اجرا نمود .سیست پمپ حرارتی زمین رمايی از دو قسمت هويل زمینی و دستگاه پمپ حرارتی زمین رمايی تشكیل شده
است هه تبادل حرارتی بین دستگاه و زمین از طريق هويل زمینی انجام میشود .انواع هويل زمینی سیست پمپ حرارتی زمین-
رمايی شامل سیكل بسته عمودی ،سیكل بسته افقی ،سیكل باز و سیكل درياچه ای می باشند .سیست های موجود از لحاا
راندمان به عدد مشخصی دست يافته اند .بديهی است هه با انجام مطالعاات و تحقیقاات بیشاتر در خصاوص اجازای مختلاف
سیست های پمپ حرارتی می توان از يك سو بازدهی آنها را افزايش داده و از سوی ديگر مصرف برگ آنها را هاهش داد .هدف
از اجرای اين پرویه ،شناسايی روشها ،مواد و تجهیزات پیشرفته ای است هه منجر به تأمین اهداف ياد شده می ردد.
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تدوین دانش فنی مبدلهای حرارتی پمپهای حرارتی زمینگرمایی ()GHP

سیست پمپ حرارتی زمین رمايی جزء منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شده و از انواع سیست های تهويه مطبوعی
هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست ها را میتوان در هر نقطهای از هره
زمین اجرا نمود .يكی از اجزاء بسیار مه پمپهای حرارتی ،مبدلها باشند .مبدل ها نقش مهمی در انتقال حرارت از سیال
هويل زمینی به سیال سیست تهويه مطبوع سطحی دارد .اختالف درجه دمايی سیال های ياد شده ،تأثیر زيادی بر هارايی مبدل
های حرارتی دارد .استفاده از مبدل های بزر تر باعث افزايش میزان انتقال حرارت میشود ،اما به طبع آن ،هزينه ساخت مبدل
نیز افزايش می يابد .بنابراين ،اندازه مبدلها به ونهای انتخاپ میشود هه هزينههای ساخت آنها از ارقام متعارف فراتر نرود.
هدف از اين پرویه ،بررسی و تحقیق در خصوص مبدل های حرارتی متداول در سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی به
منظور طراحی و ساخت احتمالی آنها در آينده می باشد.


تدوین آیین نامه استانداردهای مرتبط با آزمایش پمپهای حرارتی زمینگرمایی ( )GHPبسته

سیست پمپ حرارتی زمین رمايی جزء منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شده و از انواع سیست های تهويه مطباوعی
هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست ها را میتوان در هار نقطاهای از
هره زمین اجرا نمود .در حال حاضر در هشور ،آيین نامه و استاندارد خاصی جهت تعیین رتبه سیست های پمپ حرارتی زمین-
رمايی بسته و نیز آزمايش دستگاههای مربوطه وجود ندارد .هدف از طر اين پرویه ،بررسی و تهیاه اساتانداردهای الزم باه
منظور آزمايش دستگاههای پمپ حرارتی بسته و تعیین میزان مصرف انریی اين دستگاهها میباشد.



تدوین دانش فنی و تولید گروت و بررسی و تحقیق در خصوص عملیات گروتریزی سیستمهای پمپ حرارتی
زمینگرمایی ()GHP

سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی جزء منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شاده و در واقاع ،سیسات هاای تهوياه
مطبوعی هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست ها را مایتاوان در هار
نقطهای از هره زمین اجرا نمود .يكی از اجزای مه سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی ،هويل زمینی می باشد هه معموالً
به دو صورت افقی و عمودی ،طراحی و اجرا می ردد .در هويل های زمینی عمودی ،بر حسب ظرفیت رماايش-سارمايش
مورد نیاز ،تع دادی چاه در محل نصب سیست پمپ حرارتی حفر می ردد .پ

از استقرار لوله ها در چاه ها و در حین پرهردن

آنها ،از ماده ای به نام روت به عنوان رابط بین لوله و زمین ،جهت انتقال حرارت مؤثرتر از لوله به زمین و بالعك  ،اساتفاده
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میشود .از جمله پارامترهای مه در حین تهیه روت ،برآورد ضريب انتقال حرارت زمین و لوله می باشد .ضرايب فوگ الذهر،
نقش مهمی در تعیین طول لوله و همچنین جن

روت مورد نیاز سیست های پمپ حرارتی دارناد .بناابراين ،تهیاه و بهاره

برداری از روت مناسب ،موجب افزايش راندمان سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی و همچنین افزايش ضاريب انتقاال
حرارت ،در هويل زمینی آنها می ردد.



تهیه بسته آموزشی جهت آموزش طراحان و مهندسین مشاور در حوزه پمپپ هپای حرارتپی (شپامل آمپوزش
طراحی و كاربرد سیستم های  GHPدر ساختمانها ،ممیزی انرژی ،محاسبات اقتصادی مربوطه و كپاربرد نپرم
افزارهای طراحی)

همانند سازمان نظام مهندسی ساختمان هه به منظور تعیین و ارتقا سطح علمای مهندساین ،اقادام باه بر ازاری دوره هاای
آموزشی مناسب در حوزه فعالیت های ساختمانی و تعیین رتبه علمی اعضای خود مینمايد ،می توان ساازمان مشاابهی را در
حوزه پمپ های حرارتی زمین رمايی ،ايجاد نمود .بديهی است هه سازمان مورد نظر ،متولی بر ازاری دوره هاای آموزشای
مرتبط با سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی خواهد بود.
هدف از ارائه پرویه فوگ الذهر ،ردآوری مطالب ،تهیه مواد آموزشی و نهايتاً طراحی و تدوين دورههاای آموزشای ماورد نیااز
برای طراحان و مهندسین مشاور آتی فعال در حوزه سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی در هشور میباشد.
 تدوین دانش فنی و ساخت كمپرسور سیستم های پمپ حرارتی زمینگرمایی ()GHP

سیست پمپ حرارتی زمین رمايی جزء منابع زمین رمايی ه عمق تقسی بندی شده و از انواع سیست های تهويه مطباوعی
هستند هه از ثابت بودن درجه حرارت در اعماگ ه زمین بهره میبرند .بنابراين ،اين سیست ها را میتوان در هار نقطاهای از
هره زمین اجرا نمود .يكی از مه ترين تجهیزات سیكل پمپ حرارتی ،همسرسور میباشد .همسرسور ،پرتحرکترين قسمت اين
سیكل است .به طور هلی همسرسورها بايد اختالف فشار نسبتاً زيادی با نرخ جريان متوسط را تأمین هنند ،هه برای اين منظور،
همسرسورهای رفت و بر شتی جابجائی مثبت ،دارای بیشترين هاربرد هستند .از جمله عوامال مها در انتخااپ همسرساورها،
قابلیت باال و قیمت پايین می باشند .هدف اصلی از پیشنهاد و ارائه پرویه فوگ الذهر ،بررسی و مطالعه همه جانبه در خصوص
همسرسورهای مورد استفاده در سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی و ساخت حداقل يك نمونه از آنها می باشد.
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 -5-1-3اقدام فنی مورد نیاز در حوزه تعمیر و نگهداری چاه های زمین گرمایی

اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوریهای اولويت دار در حوزه تعمیر و نگهداری چاههای زمین رمايی می تواند شامل
تعريف پرویههای الزم جهت شكل یری بانك اطالعاتی زمین رمايی برای استفاده دانشجويان و متخصصاین در ايان زمیناه
باشد.
 -6-1-3خوشه پروژه های مرتبط با تعمیر و نگهداری چاه های زمینگرمایی


تدوین دانش فنی شیرآالت سرچاهی زمینگرمایی و طراحی مفهومی و ساخت یک نمونه از آنها

شیرآالت سرچاهی ،مجموعه ای از تجهیزات و ادوات هستند هه وظیفه اصلی آنها مديريت و هنترل جريان بخار يا آپ
داغ خروجی از چاهها می باشد .عالوه بر اين ،از اين تجهیزات به منظور نمونه برداری از سیال زمین رمايی نیز استفاده می
شود .بخش اعظ فناوری های به هار رفته در شیرآالت سرچاهی زمین رمايی ،از صنعت نفت اقتباس شده است .مه ترين
تفاوت شیر آالت زمین رمايی با صنعت نفت ،درجه حرارت سیال عبور هننده از شیرآالت می باشد .بنابراين ،شیرآالت مورد
استفاده در چاه های زمین رمايی می بايست مقاومت حرارتی بااليی داشته و نسبت به سیالهای زمین رمايی خورنده ،مقاوم
باشد .هدف اصلی از پیشنهاد و ارائه پرویه فوگ الذهر ،بررسی و تدوين دانش فنی شیرآالت سرچاهی زمین رمايی و ساخت
يك نمونه از آنها می باشد.
 طراحی و ساخت سیستم بازدارنده رسوب گذاری در چاههای زمینگرمایی

تعمیر و نگهداری چاههای زمین رمايی نقش بسیار مهمی در بهرهبرداری بهینه از منابع انریی زمین رمايی دارد .صنعت
انریی زمین رمايی در دهههای اخیر رشد شگرفی داشته است .لذا جهت بهرهبرداری اصولی از مخزن زمین رمايی ،استفاده
از روشهای صحیح تعمیر و نگهداری جهت افزايش عمر آن ضروری میباشد .استفاده از چاههای زمین رمايی به منظور
تولید انریی و در واقع با هدف دستیابی به يك منبع انریی پايدار و قابل اعتماد ،در صورتی بهینه میباشد هه روشهای بهره-
برداری و پیش بینی مناسبی در پیش رفته شده باشد .يكی از مشكالتی هه در حین بهره برداری از چاههای زمین رمايی
به وجود می آيد ،رسوپ ذاری (پوسته ذاری) مواد مختلف در جداره لولهها می باشد .هلسیت جزو متداول ترين موادی است
هه معموالً در چاه های زمین رمايی رسوپ مینمايد .رسوپ هلسیت در سیست چاههای زمین رمايی باعث افت جريان
سیال میشود هه ا ر اين روال بدون در نظر رفتن تمهیدات پیشگیرانه ادامه يابد منجر به توقف هامل سیال زمین رمايی
میشود .هدف اصلی از پیشنهاد و ارائه اين پرویه ،بررسی و مطالعه همه جانبه در خصوص سیست بازدارنده رسوپ در چاههای
زمین رمايی و ساخت يك نمونه از آن می باشد.
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 تدوین دانش فنی تعمیر و نگهداری از شیرآالت سرچاهی زمینگرمایی

شیرآالت سرچاهی ،مجموعه ای از تجهیزات و ادوات هستند هه وظیفه اصلی آنها مديريت و هنترل جريان بخار يا آپ داغ
خروجی از چاهها می باشد .عالوه بر اين ،از اين تجهیزات به منظور نمونه برداری از سیال زمین رمايی نیز استفاده می شود.
بخش اعظ فناوری های به هار رفته در شیرآالت سرچاهی زمین رمايی ،از صنعت نفت اقتباس شده است .مه ترين
تفاوت شیر آالت زمین رمايی با صنعت نفت ،درجه حرارت سیال عبور هننده از شیرآالت می باشد .بنابراين ،شیرآالت مورد
استفاده در چاه های زمین رمايی می بايست مقاومت حرارتی بااليی داشته و نسبت به سیالهای زمین رمايی خورنده ،مقاوم
باشد .بديهی است هه عملكرد بهینه شیرآالت سرچاهی زمانی محقق می ردد هه در حین استفاده ،عملیات تعمیر و نگهداری
آنها نیز با دقت و در موعد مقرر صورت پذيرد .هدف اصلی از پیشنهاد و ارائه پرویه فوگ الذهر ،بررسی و تدوين دانش فنی
عملیات تعمیر و نگهداری شیرآالت سرچاهی زمین رمايی می باشد.
 تدوین دانش فنی و طراحی و ساخت تجهیزات بازبینی درون چاه های زمینگرمایی

پ

از حفر چاه های زمین رمايی و پیش از آغاز تولید بخار يا آپ داغ از آنها ،با استفاده از تجهیزات و دستگاههای به

خصوص شرايط اولیه چاه حفر شده ،مشخص می ردد .از سوی ديگر پ

از بهره برداری از چاه های زمین رمايی ،ممكن

است شرايط چاه تغییر نموده و میزان تولید سیال آن هاهش يابد .در اين حالت ،به منظور بررسی دقیق مشكالت به وجود
آمده در چاه ،از تجهیزات بازبینی درون چاهی استفاده می ردد .تجهیزات مذهور با استفاده از سنسورهای مختلف ،شرايط
درون چاه را به دقت بررسی می نمايند .بديهی است هه پ

از مشخص شدن مشكالت به وجود آمده در چاه می توان نسبت

به رفع آنها و باز شت چاه به شرايط عادی خود اقدام نمود .هدف اصلی از پیشنهاد و ارائه پرویه فوگ الذهر ،مطالعه و تحقیق
در خصوص تجهیزات بازبینی درون چاه و ساخت يك نمونه از آنها می باشد.
 تدوین دانش فنی طراحی و تولید مواد و ساخت تجهیزات الزم جهت جلوگیری از خوردگی لولهها در چاههای زمین-
گرمایی

تعمیر و نگهداری چاههای زمین رمايی نقش بسیار مهمی در بهرهبرداری بهینه از منابع انریی زمین رمايی دارد .صنعت انریی
زمین رمايی در دهههای اخیر رشد شگرفی داشته است .لذا جهت بهرهبرداری اصولی از مخزن زمین رمايی ،استفاده از روش-
های صحیح تعمیر و نگهداری جهت افزايش عمر آن ضروری میباشد .استفاده از چاههای زمین رمايی به منظور تولید انریی و
در واقع با هدف دستیابی به يك منبع انریی پايدار و قابل اعتماد ،در صورتی بهینه میباشد هه روشهای بهرهبرداری و پیش
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بینی مناسبی در پیش رفته شده باشد .يكی از مشكالتی هه در حین بهره برداری از چاههای زمین رمايی به وجود می آيد،
خورد ی در جداره لولهها میباشد .وجود از  H2Sدر چاه های زمین رمايی موجب بروز خورد ی شديد در شیرآالت و
تجهیزات درون چاه می ردد .هدف اصلی از پیشنهاد و ارائه اين پرویه ،بررسی و تحقیق در خصوص مواد و تجهیزات جلو یری
از خورد ی لولهها در چاههای زمین رمايی و ساخت آنها میباشد.
 تدوین دانش فنی و ساخت تجهیزات انتقال بهینه سیال زمینگرمایی (مانند لولههای آلبینیوس)

پ

از حفر چاه های زمین رمايی ،يكی از اقداماتی هه جهت بهره برداری از سیال زمین رمايی به عمل می آيد طراحی و

اجرای سیست انتقال سیال از چاه ها به نیرو اه زمین رمايی و يا طر های هاربرد مستقی می باشد .تجربه نشان داده است
هه دو مشكل پوسته ذاری و خورد ی ،فرآيند انتقال سیال زمین رمايی را مختل نموده و موجب هاهش بازدهی نیرو اه های
زمین رمايی و يا طر های هاربرد مستقی می ردد .محققین و متخصصین فعال در اين حوزه ،تجهیزات و لوله هايی (مانند
لوله های آلبینیوس) را تولید هرده اند هه عالوه بر تحمل فشار و حرارت های باال ،در برابر خورد ی و پوسته ذاری نیز مقاوم
می باشند .از آنجايی هه فناوری ساخت لوله ها و تجهیزات فوگ الذهر در هشور موجود نمی باشد ،لذا هدف از پیشنهاد و ارائه
اين پرویه ،دستیابی به دانش فنی و ساخت تجهیزات مورد اشاره می باشد.
 -7-1-3اقدام فنی مورد نیاز در حوزه نیروگاه های زمین گرمایی

اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوری های اولويت دار در حوزه نیرو اه های زمین رمايی به شر زير می باشند.
 انجام مطالعات امكانسنجی توسعه فناوریهای نیرو اهی
 تسريع پرویه پايلوت  5مگاواتی مشكین شهر از طريق تأمین زيرساخت های فنی و شبكهای الزم
 تعريف و حمايت از پرویههای پژوهشی برای تسلط بر طراحی مفهومی تجهیزات و نیرو اههای زمین رمايی
 تدوين فهرست اولويتهای پژوهشی وزارت نیرو در حوزه نیرو اه زمین رمايی بر اساس نیازهای واقعی صنعت و
هارآفرينان اين حوزه و ابالغ آن به دانشگاهها و پژوهشگاههای فعال در اين زمینه (فنی)
 -8-1-3خوشه پروژه های مرتبط با نیروگاههای زمینگرمایی
 شناسایی گلوگاههای فناورانه نیروگاههای تبخیرآنی

نخستین نیرو اه زمین رمايی هشور در منطقه مشكین شهر استان اردبیل در دست ساخت می باشد .بديهی است هه اين
پرویه در نوع خود در هشور منحصر به فرد بوده و شرهت های مهندسی مشاور و پیمانكاران فعال در حوزههای نیرو اهی،
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تاهنون تجربه طراحی و احداث نیرو اه های زمین رمايی را نداشته اند .بنابراين ،بدون شك متخصصین و پیمانكاران در یر در
پرویه فوگ الذهر ،در حین اجرای پرویه با مشكالت و همبودهايی مواجه خواهند شد.
هدف نهايی از ارائه اين پرویه ،شناسايی و مستندسازی مشكالت به وجود آمده در حین احداث نیرو اه و راهكارهای رفع
آنها می باشد .با استفاده از نتايج اجرای اين پرویه ،میتوان نیرو اه های تبخیر آنی آينده را با دقت و سرعت بیشتر و هزينه
همتر احداث نمود.
 تدوین دانش فنی طراحی نیروگاههای تبخیرآنی

از شناسايی پتانسیل انریی زمین رمايی در بخش هايی از هشور ،مشخص رديد هه در بین مناطق امیدبخش شناسايی

پ

شده ،برخی از آنها توانايی تولید برگ با استفاده از سیكل تبخیر آنی را دارند .از آنجايی هه نخستین ام جهت احداث نیرو اه-
های زمین رمايی تبخیر آنی ،دستیابی به دانش طراحی اين قبیل نیرو اه ها می باشد ،لذا پرویه فوگ الذهر جهت اجرا پیشنهاد
می ردد .بديهی است هه با اجرای اين پرویه ،حج انبوهی از دانش فنی در حوزه طراحی انواع نیرو اه های تبخیر آنی تولید
شده و مستندسازی خواهد شد.
 تدوین دانش فنی عملیات نصب و راه اندازی نیروگاههای تبخیر آنی

از آنجايی هه در حال حاضر ،نیرو اه زمین رمايی مشكین شهر در استان اردبیل در دست احداث می باشد ،لذا به طور قطع،
حج زيادی از اطالعات و تجربه در خصوص عملیات نصب و راه اندازی نیرو اه زمین رمايی مشكین شهر در اختیار
پیمانكاران و مشاورين در یر در پرویه خواهد بود .بديهی است هه چنانچه تجربیات بدست آمده از اجرای اين پرویه ،ردآوری،
تدوين و مستند سازی نگردد ،بسیاری از تجربیات و اطالعات بدست آمده در حوزه نصب و راه اندازی نیرو اه های زمین
رمايی تبخیر آنی ،به ساير متخصصین و هارشناسان فعال در حوزه ساخت نیرو اه های مذهور انتقال داده نخواهد شد .بنابراين،
هدف از ارائه اين پرویه ،به طور اع تدوين دانش فنی عملیات نصب و راه اندازی نیرو اههای تبخیر آنی میباشد.


طراحی ،نصب و راه اندازی دومین نیروگاه زمینگرمایی تبخیر آنی كشور

با احداث نخستین نیرو اه زمین رمايی تبخیر آنی هشور در منطقه مشكین شهر ،متخصصین ،مشاورين و پیمانكاران در یر در
احداث نیرو اه فوگ الذهر ،دانش فنی و تجربیات ارزشمند زيادی در حوزه ساخت اين دسته از نیرو اهها به دست خواهناد آورد.
بنابراين ،طراحی و ساخت دومین نیرو اه زمین رمايی هشور (از نوع تبخیر آنی) با دقت و سهولت بیشتر و به احتماال زيااد باا
هزينه همتر انجام خواهد شد .هدف از ارائه اين پرویه ،استفاده بهینه از تجربیات بدست آمده از ساخت نخستین نیرو ااه زماین
رمايی تبخیر آنی هشور در احداث دومین نیرو اه از اين دسته در هشور خواهد بود.
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طراحی و ساخت یک نیروگاه پایلوت زمینگرمایی دومداره

نتايج حاصل از پرویه های پتانسیل سنجی منابع انریی زمین رمايی در هشور ،نشان میدهد هه بخش عمده منابع زمین-
رمايی ايران از نوع حرارت پائین تا متوسط میباشد .ا رچه اين دسته از منابع زمین رمايی ،عمدتاً برای استفاده در طر های
هاربرد مستقی  ،مناسب میباشند ،با اين وجود به همك نیرو اههای زمین رمايی دومداره می توان از سیال منابع زمین رمايی
فوگ الذهر ،برگ نیز تولید نمود .نیرو اههای دومداره خاص منابع حرارت پائین بوده و بهره برداری از آنها در اهثر هشورهای
دارای پتانسیل انریی زمین رمايی ،در حال سترش میباشد .از آنجايی هه تاهنون در هشور اين دسته از نیرو اه های زمین
رمايی ،طراحی و احداث نشده است لذا پرویه فوگ الذهر پیشنهاد می ردد.


مستندسازی نتایج به دست آمده از پروژه ساخت نیروگاه زمینگرمایی دومداره

به طور قطع ،در حین احداث نخستین نیرو اه زمین رمايی دومداره هشور ،حج زياادی از اطالعاات و تجرباه در خصاوص
عملیات نصب و راه اندازی نیرو اههای مذهور در اختیار پیمانكاران و مشاورين در یر در پرویه قرار خواهد رفت .بديهی اسات
هه چنانچه تجربیات بدست آمده از احداث نخستین نیرو اه زمین رمايی دومداره ،اردآوری ،تادوين و مساتند ساازی نگاردد،
بسیاری از تجربیات و اطالعات بدست آمده در حوزه نصب و راه اندازی نیرو اههای زمین رمايی دومداره ،به ساير متخصصین
و هارشناسان فعال در حوزه ساخت نیرو اههای مذهور انتقال داده نخواهد شد .بنابراين ،هدف از ارائه اين پرویه ،باه طاور اعا
مستندسازی نتايج به دست آمده از پرویه ساخت نیرو اه دومداره ،خواهد بود.


شناسایی گلوگاههای فناورانه بهره برداری از نیروگاههای زمینگرمایی دومداره

نتايج حاصل از پرویه های پتانسیل سنجی منابع انریی زمین رمايی در هشور ،نشان میدهد هه بخش عمده منابع زمین-
رمايی ايران از نوع حرارت پائین تا متوسط میباشد .ا رچه اين دسته از منابع زمین رمايی ،عمدتاً برای استفاده در طر های
هاربرد مستقی  ،مناسب میباشند ،با اين وجود به همك نیرو اههای زمین رمايی دومداره می توان از سیال منابع زمین رمايی
فوگ الذهر ،برگ نیز تولید نمود .نیرو اههای دومداره خاص منابع حرارت پائین بوده و بهره برداری از آنها در اهثر هشورهای
دارای پتانسیل انریی زمین رمايی ،در حال سترش میباشد .بنابراين ،بدون شك متخصصین و پیمانكاران در یر در پرویه
فوگ الذهر ،در حین اجرای پرویه با مشكالت و همبودهايی مواجه خواهند شد.
هدف نهايی از ارائه اين پرویه ،شناسايی و مستندسازی مشكالت به وجود آمده در حین احداث نیرو اه فوگ الذهر و راهكارهای
رفع آنها می باشد .با استفاده از نتايج اجرای اين پرویه ،میتوان نیرو اه های دومداره آينده را با دقت و سرعت بیشتر و احتماالً
هزينه همتر احداث نمود.
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طراحی و ساخت دومین نیروگاه زمینگرمایی دومداره در كشور

نتايج حاصل از پرویه های پتانسیل سنجی منابع انریی زمین رمايی در هشور ،نشان میدهد هه بخش عمده منابع زمین-
رمايی ايران از نوع حرارت پائین تا متوسط میباشد .ا رچه اين دسته از منابع زمین رمايی ،عمدتاً برای استفاده در طر های
هاربرد مستقی  ،مناسب میباشند ،با اين وجود به همك نیرو اههای زمین رمايی دومداره می توان از سیال منابع زمین رمايی
فوگ الذهر ،برگ نیز تولید نمود .نیرو اههای دومداره خاص منابع حرارت پائین بوده و بهره برداری از آنها در اهثر هشورهای
دارای پتانسیل انریی زمین رمايی ،در حال سترش میباشد.
با احداث نخستین نیرو اه زمین رمايی دومداره در هشور ،متخصصین ،مشاورين و پیمانكاران در یر در احداث نیرو اه فوگ
الذهر ،دانش فنی و تجربیات ارزشمند زيادی در حوزه ساخت اين دسته از نیرو اهها به دست خواهند آورد .بنابراين ،طراحی و
ساخت دومین نیرو اه زمین رمايی هشور (از نوع دومداره) با دقت و سهولت بیشتر و به احتمال زياد با هزينه همتر انجام خواهد
شد .هدف از ارائه اين پرویه ،استفاده بهینه از تجربیات بدست آمده از ساخت نخستین نیرو اه زمین رمايی دومداره هشور در
احداث دومین نیرو اه دومداره هشور خواهد بود.
 طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاههای زمینگرمایی دومداره و آزمایشگاههای مربوطه

نتايج حاصل از پرویه های پتانسیل سنجی منابع انریی زمین رمايی در هشور ،نشان میدهد هه بخاش عماده مناابع زماین-
رمايی ايران از نوع حرارت پائین تا متوسط میباشد .ا رچه اين دسته از منابع زمین رمايی ،عمدتاً برای استفاده در طر های
هاربرد مستقی  ،مناسب میباشند ،با اين وجود به همك نیرو اههای زمین رمايی دومداره می توان از سیال منابع زمین رمايی
فوگ الذهر ،برگ نیز تولید نمود .نیرو اههای دومداره خاص منابع حرارت پائین بوده و بهره برداری از آنهاا در اهثار هشاورهای
دارای پتانسیل انریی زمین رمايی ،در حال سترش میباشد.
پ

از احداث نخستین نیرو اه زمین رمايی دومداره در هشور ،دانش ،اطالعات و تجربه بسیار زيادی در حوزه ساخت اين دسته

از نیرو اه های زمین رمايی ،در اختیار مشاورين ،پیمانكاران و ساير دست اندرهاران نیرو اه های دومداره قرار خواهد رفت .به
طور قطع ،طی مراحل ساخت نخستین نیرو اه دومداره هشور ،لو اهها و مشكالت ساخت نیرو اه مذهور ،مشخص ردياده و
توسط روهی از هارشناسان مستند سازی می ردد .بنابراين ،پ

از انجام اقدامات و فعالیت هاای فاوگ الاذهر ،شارهت هاای

داخلی توانمندی طراحی و ساخت تجهیزات نیرو اه های دومداره و همچنین تجهیزات آزمايشگاهی مورد نیاز برای اين دسته از
نیرو اه را بدست خواهند آورد هه اين موضوع ،هدف اصلی از ارائه پرویه طراحی و ساخت تجهیازات نیرو ااههاای دوماداره و
آزمايشگاههای مربوطه ،می باشد.
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 -9-1-3اقدام فنی مورد نیاز در حوزه منابع زمین گرمایی پشرفته ()EGS

اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوریهای اولويت دار در حوزه منابع زمین رمايی پیشرفته مای تواناد شاامل تعرياف
پرویههای الزم جهت شكل یری بانك اطالعاتی زمین رمايی برای استفاده دانشجويان و متخصصین در اين زمینه باشد.

 -10-1-3خوشه پروژه های مرتبط با منابع زمینگرمایی پیشرفته ()EGS
 تدوین دانش فنی مطالعات اكتشافی منابع زمینگرمایی پیشرفته ()EGS

منابع زمین رمايی پیشرفته ( )Enhanced/Engineered Geothermal Systems: EGSبه آن دسته از سیست های زمین-
رمايی اطالگ میشود هه در آن منابع هیدروترمال به طور مصنوعی تشكیل شده و از انریی آن جهت تولید برگ استفاده می-
شود .در اين سیست ها مخازن هیدروترمال مصنوعی در اعماگ پوسته و در جايی هه سنگهای داغ به دلیل عدم وجود سیال و
يا نفويپذيری مناسب ،تا پیش از اين غیرقابل استفاده بوده اند ،تشكیل رديده و از انریی آنها بهره برداری میشود .به دلیل نیاز
اين پرویهها به هزينه زياد و همچنین فناوریها و تجهیزات پیشرفته ،اهثر پرویههای  EGSدر دنیا در مرحله تحقیقاتی بوده و
يا حتی ا ر با هدف تجاری نیز در حال اجرا هستند ،در مراحل اولیه خود میباشند .با توجه به توضیحات فوگ ،مشخص می
ردد هه مراحل اهتشاف منابع  EGSبا منابع زمین رمايی هیدروترمال تفاوت هايی دارد بنابراين ،به منظور بررسی و تحقیق
در خصوص مطالعات اهتشافی منابع زمین رمايی پیشرفته ،پرویه ياد شده پیشنهاد رديد.
 پتانسیل سنجی سراسری منابع زمینگرمایی پیشرفته در كشور

منابع زمین رمايی پیشرفته ( )Enhanced/Engineered Geothermal Systems: EGSبه آن دسته از سیست های زمین-
رمايی اطالگ میشود هه در آن منابع هیدروترمال به طور مصنوعی تشكیل شده و از انریی آن جهت تولید برگ استفاده می-
شود .در اين سیست ها مخازن هیدروترمال مصنوعی در اعماگ پوسته و در جايی هه سنگهای داغ به دلیل عدم وجود سیال و
يا نفويپذيری مناسب ،تا پیش از اين غیرقابل استفاده بوده اند ،تشكیل رديده و از انریی آنها بهره برداری میشود .به دلیل نیاز
اين پرویهها به هزينه زياد و همچنین فناوریها و تجهیزات پیشرفته ،اهثر پرویههای  EGSدر دنیا در مرحله تحقیقاتی بوده و
يا حتی ا ر با هدف تجاری نیز در حال اجرا هستند ،در مراحل اولیه خود میباشند .از آنجايی هه تاهنون مطالعه سیستماتیك و
مدونی در خصوص شناسايی منابع زمین رمايی پیشرفته در هشور صورت نگرفته است ،لذا پرویه فوگ الذهر پیشنهاد و ارائه
رديد.
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 اجرای یک پروژه پایلوت نیروگاه زمینگرمایی پیشرفته ( )EGSدر مناسب ترین منطقه امیدبخش كشور

منابع زمین رمايی پیشرفته ( )Enhanced/Engineered Geothermal Systems: EGSبه آن دسته از سیست های زمین-
رمايی اطالگ میشود هه در آن منابع هیدروترمال به طور مصنوعی تشكیل شده و از انریی آن جهت تولید برگ استفاده می-
شود .در اين سیست ها مخازن هیدروترمال مصنوعی در اعماگ پوسته و در جايی هه سنگهای داغ به دلیل عدم وجود سیال و
يا نفويپذيری مناسب ،تا پیش از اين غیرقابل استفاده بوده اند ،تشكیل رديده و از انریی آنها بهره برداری میشود .به دلیل نیاز
اين پرویهها به هزينه زياد و همچنین فناوریها و تجهیزات پیشرفته ،اهثر پرویههای  EGSدر دنیا در مرحله تحقیقاتی بوده و
يا حتی ا ر با هدف تجاری نیز در حال اجرا هستند ،در مراحل اولیه خود میباشند .پ

از تدوين دانش فنی مطالعات اهتشافی

منابع  EGSو همچنین اجرای پرویه پتانسیل سنجی سراسری منابع آن در هشور ،مناسب ترين منطقه اهتشافی در هشور به
منظور تولید برگ از منابع زمین رمايی پیشرفته ،مشخص خواهد رديد .بديهی است هه جهت پیاده سازی دانش بدست آمده در
حوزه اهتشاف و تولید برگ از منابع زمین رمايی پیشرفته در هشور می بايست يك پرویه عملیاتی و اجرايی در اين خصوص
انجام شود .هدف اصلی از اين پرویه ،هسب دانش و تجربه در خصوص تولید برگ از منابع زمین رمايی پیشرفته در هشور می
باشد.
 تدوین دانش فنی عملیات تعمیر و نگهداری چاههای منابع زمینگرمایی پیشرفته ()EGS

منابع زمین رمايی پیشرفته ( )Enhanced/Engineered Geothermal Systems: EGSبه آن دسته از سیست های زمین-
رمايی اطالگ می شود هه در آن منابع هیدروترمال به طور مصنوعی تشكیل شده و از انریی آن جهت تولید برگ استفاده می-
شود .در اين سیست ها مخازن هیدروترمال مصنوعی در اعماگ پوسته و در جايی هه سنگهای داغ به دلیل عدم وجود سیال و
يا نفويپذيری مناسب ،تا پیش از اين غیرقابل استفاده بوده اند ،تشكیل رديده و از انریی آنها بهره برداری میشود .به دلیل نیاز
اين پرویهها به هزينه زياد و همچنین فناوریها و تجهیزات پیشرفته ،اهثر پرویههای  EGSدر دنیا در مرحله تحقیقاتی باوده و
يا حتی ا ر با هدف تجاری نیز در حال اجرا هستند ،در مراحل اولیه خود میباشند .بدون شك ،پیش از احداث نخستین نیرو اه
زمین رمايی  EGSدر هشور ،تعدادی چاه به منظور تزريق آپ و همچنین استحصال سیال دو فازی ،در منطقه اهتشاافی حفار
خواهد شد .به منظور تداوم انتقال بهینه سیال زمین رمايی از مخزن به سطح زمین ،می بايسات اقادامات و فعالیات هاايی در
خصوص تعمیر و نگهداری چاههای ياد شده به عمل آيد .بنابراين ،جهت آ اهی يافتن از اقدامات و فعالیات هاای فاوگ الاذهر
پرویه "تدوين دانش فنی عملیات تعمیر و نگهداری چاه های منابع  "EGSپیشنهاد و ارائه رديد.
 تدوین دانش فنی استحصال منابع زمینگرمایی سنگ داغ خشک ()Hot Dry Rock
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منابع زمین رمايی سنگ داغ خشك ( )Hot Dry Rockبه آن دسته از سیست های زمین رمايی اطاالگ مایشاود هاه در آن
منابع هیدروترمال به طور مصنوعی تشكیل شده و از انریی آن جهت تولید برگ استفاده میشود .در ايان سیسات هاا مخاازن
هیدروترمال مصنوعی در اعماگ پوسته و در جايی هه سنگهای داغ به دلیل عدم وجود سیال و يا نفويپذيری مناسب ،تا پایش
از اين غیرقابل استفاده بوده اند ،تشكیل رديده و از انریی آنها بهره برداری میشود .به دلیل نیاز اين پرویهها به هزينه زيااد و
همچنین فناوریها و تجهیزات پیشرفته ،اهثر پرویههای  HDRدر دنیا در مرحله تحقیقاتی بوده و يا حتی ا ر با هدف تجااری
نیز در حال اجرا هستند ،در مراحل اولیه خود میباشند .مه ترين تفاوت منابع  HDRبا منابع  ،EGSدر میزان درز و شكافهای
طبیعی موجود در سنگ ها می باشند .بدين ترتیب هه در منابع  ،HDRسنگهای داغی هه در اعماگ زماین قارار دارناد فاقاد
هر ونه درز و شكاف و شكستگی می باشند ولی منابع  EGSبه طور طبیعی دارای شكستگی و درز و شكاف میباشند.

 -4تخصیص منابع
تخصایص مناابع در ساطو مختلاف راهباردی از جملاه اقدامات ،پرویههای اجرايی ،فعالیتها و ساير سطو باالتر قابل
تعريف میباشد .همانطور هه در بخاش قبال عناوان شد يكی از معیارهای مورد توجه در تعیین تعداد سطوحی هه اقدامات
شكسته میشوند ،رسیدن به سطحی است هاه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمود .اين برآورد بر اساس تجربه های پیشین و
نظر خبر ان صورت میپذيرد.
 -2-4اقدامات غیرفنی مورد نیاز برای توسعه فناوریهای زمینگرمایی
اقدامات غیرفنی آن دسته از اقداماتی هستند هه به توسعه نظام نوآوری در حوزه فناوریهای اناریی زماین رماايی هماك
میهنند .همانطور هه در بخشهای قبلی اشاره شد اقدامات غیرفنی در راستای اجرای سیاستها تعیین و تادوين مای ردناد.
ازآنجايیهه سیاستها به منظور رفع چالشها و موانع پیشروی توسعه فناوری و تحقق چش انداز و اهداف هاالن ساند تادوين
می ردد میتوان نتیجه رفت هه در واقع اقدامات غیرفنی در راستای تحقق چش انداز و پیشابرد اهاداف هاالن ساند توساعه
فناوریهای انریی زمین رمايی تدوين میشوند.
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جدول ( -)1-4انجام اقدامات غیر فنی مربوط به توسعه و انتشار دانش جهت توسعه فناوریهای مرتبط با انرژی زمین-
گرمایی در ایران
نام حوزه
مربوطه

پمپ
حرارتی

اكتشاف

نیروگاه

شرح اقدامات غیر فنی
تدوين سازوهاری مناسب برای ايجاد تعامل با متخصصان با تجربه در صنايع ديگر و آموزش آنها برای رسیدن
به رويههای استاندارد متناسب با صنعت پمپ حرارتی زمین رمايی
نیازسنجی و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای ايجاد دروس تخصصی زمین رمايی در رشتههای موجود و
تالش برای ارائه اين دروس در دانشگاههای برتر هشور
شناسايی اساتید توانمند رشتههای مرتبط هه موضوعات پاياننامههای آنها می تواند در صنعت زمین رمايی
مورد استفاده قرار یرد
تدوين سازوهار مناسب برای افزايش همكاریهای علمی و پژوهشی با اساتید ايرانی و خارجی دانشگاهای معتبر
دنیا در حوزه زمین رمايی
درنظر رفتن مشوگهای مالی برای انجام پرویههای پژوهشی و اجرايی و بهره یری از حمايتهای معاونت
علمی رياست جمهوری و سانا در اين زمینه
ايجاد ساز و هار مناسب جهت تشويق صنايع مرتبط برای ايجاد واحد پژوهشی خاص پمپ حرارتی زمین رمايی
طر مباحث مرتبط با زمین رمايی در دورههای فنی و حرفهای و واهینامههای نظام مهندسی
ارائه محتوای جديد در قالب دروس تخصصی و اختیاری بعضی رشتهها و پیشنهاد آنها توسط سازمان نظام
مهندسی
بر زاری دورههای هوتاهمدت برای مهندسان تحصیلكرده در رشتههای مرتبط
آموزش هاربرد نرمافزارها در دانشگاهها
انتخاپ روهی از متخصصین خبره در صنايع ديگر هه نوع تخصص آنها نزديك به دانش و توانايی موردنیاز در
صنعت زمین رمايی است و سس در یر هردن آنها در پرویههای اهتشافی همكاری مشترک يا هنسرسیوم در
منطقه يا آسیا برای هسب دانش عملیاتی الزم
تدوين سازوهار مناسب برای افزايش همكاریهای علمی و پژوهشی با اساتید ايرانی و خارجی دانشگاههای
معتبر دنیا در حوزه زمین رمايی
حمايت از بورسهای آموزشی در حوزه انریی زمین رمايی
ايجاد رايش خاص اهتشاف زمین رمايی حداقل در مقطع هارشناسیارشد در دانشگاههای برتر هشور
حمايت از ايجاد مرهزی شبیه به ايسلند با هدف ايجاد محلی برای سترش فناوری برای جهان سوم
طر مباحث مرتبط با اهتشاف زمین رمايی در دورههای فنی و حرفهای و واهینامههای نظام مهندسی
ارائه محتوای جديد در قالب دروس تخصصی و اختیاری بعضی رشتهها و پیشنهاد آنها توسط سازمان نظام
مهندسی
بر زاری دورههای هوتاهمدت برای مهندسان تحصیلكرده در رشتههای مرتبط
آموزش هاربرد نرمافزارها در دانشگاهها
ترجمه و تدوين هتب آموزشی در زمینه اهتشاف منابع زمین رمايی
بر زاری دورههای آموزشی بینالمللی در حوزه اهتشاف زمین رمايی
تهیه و انتشار نشريه تخصصی در حوزه انریی زمین رمايی با همكاری دانشگاههای هشور
نیازسنجی و ارائه دروس تخصصی زمین رمايی در رشتههای موجود و تالش برای ارائه اين دروس در دانشگاه-
های برتر هشور
حمايت از ارتباطات فناورانه میان مراهز علمی و صنعتی داخل با مراهز علمی و صنعتی بینالمللی
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جدول ( -)4-2انجام اقدام ات غیر فنی مربوط به تأمین منابع جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در
ایران

نام حوزه
مربوطه

پمپ
حرارتی

نیروگاه

شرح اقدامات غیر فنی

اعطای رنت به شرهتهای خصوصی فعال در حوزه زمین رمايی و ساير صنايع مرتبط برای ردآوری
اطالعات زمینشناسی الزم
حمايت از سرمايه ذاری ريسكپذير شرهتهای فعال در زمینههای موردنیاز صنعت زمین رمايی (از
طريق اعطای رنت ،بیمه سرمايه ذاری و  )...به منظور فراه هردن اطالعات و زيرساختهای الزم
بر زاری دورههای آموزشی بینالمللی
معرفی نیروی انسانی خبره در حوزه پمپ حرارتی به شرهتهای عالقمند به فعالیت در اين حوزه از
جانب سازمانهای دولتی مسئول
ايجاد رشته خاص در دانشگاه جامع علمی -هاربردی برای پرورش تكنسینها در حوزههای هاری خاص
زمین رمايی
تشكیل بانك اطالعاتی از تأمینهنند ان بالقوه تجهیزات زمین رمايی
پايش شرهتهای دارای توان بالقوه در تأمین تجهیزات خاص زمین رمايی و دعوت از آنها برای
شرهت در نمايشگاههای ملی/بینالمللی صنعت زمین رمايی و همچنین انعقاد قراردادهای خريد قطعات
تولیدی برای پرویههای پايلوت
رايزنی با بانك مرهزی جهت تسهیل ضمانت جهت سرمايه ذاری خارجی
اختصاص بخشی از درآمد نیرو اه زمین رمايی به تحقیق و توسعه

جدول ( -)4-3انجام اقدام ات غیر فنی مربوط به جهت دهی سیستم جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین
گرمایی در ایران

نام حوزه
مربوطه
پمپ
حرارتی

نیروگاه

شرح اقدامات غیر فنی

اصال و تدوين دورهای استانداردهای فنی در زمینه ساخت و نصب تجهیزات مرتبط با اين
بخش و پیشبینی جريمه يا پاداش برای عدم رعايت يا عملكرد فراتر از استاندارد
تاسی دفتر مستقل هماهنگیهای زمین رمايی
ارائه حمايتهای اطالعاتی و واسطهای و همك به شبكهسازی علمی و صنعتی توسط وزارت
نیرو و سازمانهای مرتبط با انرییهای نو
تسهیل در اعطای مجوزهای الزم به سرمايه ذاران جهت احداث نیرو اههای زمین رمايی و
معرفی آنان به وزارت نیرو جهت عقد قرارداد با تشكیل همیته تسهیل اعطای مجوز
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جدول ( -)4-4انجام اقدامات غیر فنی مربوط به كارآفرینی جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در
ایران
نام حوزه
مربوطه
پمپ حرارتی

نیروگاه

شرح اقدامات غیر فنی

وا ذاری پرویهای پايلوت پمپ حرارتی ناتمام به پارک ها و مراهز رشد دانشگاهی بهمنظور
مطالعات فنی -اقتصادی بیشتر و همچنین ايجاد شرهتهای دانشبنیان در اين حوزه
دعوت از شرهتهای بینالمللی معتبر برای حضور در نمايشگاههای انریی و پرویههای پايلوت
جهت آشنايی با فرصتهای هشور در حوزه زمین رمايی
انعقاد قراردادهای سرمايه ذاری خطرپذير مشترک با شرهتهای معتبر و انتقال فناوری از آنها
برای ايجاد برند جديد در ايران

جدول ( -)4-5انجام اقدام ات غیر فنی مربوط به مشروعیت بخشی جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین
گرمایی در ایران
نام حوزه
مربوطه
پمپ حرارتی

اكتشاف

شرح اقدامات غیر فنی

فرهنگسازی و آ اهیبخشی به عموم مردم در مورد مزايای استفاده از پمپ حرارتی بهخصوص
در مناطق جغرافیايی توجیهپذير
فرهنگسازی عمومی در خصوص پذيرش همگانی انرییهای نو بهعنوان انرییهای پاک و
جايگزين
تشكیل سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه انریی زمین رمايی در مناطق دارای پتانسیل
زمین رمايی بهمنظور آشنا هردن مردم اين مناطق با مزايای اقتصادی ،اجتماعی و محیط زيستی
اين انریی
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جدول ( -)4-6انجام اقدام ات غیر فنی مربوط به شکل دهی بازار جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی
در ایران
نام حوزه
مربوطه

پمپ
حرارتی

اكتشاف

نیروگاه

شرح اقدامات غیر فنی

تدوين سازوهار مناسب برای استفاده انبوهسازان از زينه پمپ حرارتی برای سرمايش و رمايش طر -
های جديد انبوهسازی دولتی در مناطق جغرافیايی هه قبالً توجیهپذيری استفاده از اين سیست ها ثابت
شده است
تأمین اعتبار در خصوص جايگزينی ساير زينههای سرمايش و رمايش در ساختمانهای بزرگ دولتی
با زينه پمپ حرارتی در مناطق جغرافیايی هه قبالً توجیهپذيری استفاده از اين سیست ها ثابت شده
است
اعطای تخفیفهای مالیاتی افزايشی و مرهی برای شرهتهای فعال در حوزه تجهیزات سرمايشی-
رمايشی در صورت فعالیت در بازارهای معرفیشده پمپ حرارتی زمین رمايی
فراه هردن اطالعات و شفافیت الزم در مورد بازارهای جديد برای تولیدهنند ان بهمنظور ايجاد انگیزه
فعالیت در آنها در حوزه پمپ حرارتی
ايجاد سازوهار مناسب برای افزايش جذابیت پمپهای حرارتی زمین -رمايی بهمنظور استفاده در
ساختمانها (بهعنوان مثال اعطای وامهای بلندمدت خريد تجهیزات پمپ حرارتی به خانوارهای
استفادههننده)
ايجاد سازوهار مناسب جهت خريدهای دولتی از محصوالت تولیدی شرهتهای دانشبنیان
حمايتهای مالی دولت از مصرفهننده تجهیزات زمین رمايی (حداقل در سالهای اول استفاده) برای
برداشته شدن فشار مالی از دوش بازار
ايجاد الزام قانونی برای استفاده شرهتهای دولتی از پمپ حرارتی و لحا هردن اين شر در اعطای
مجوز ساخت
ارائه مشوگهای مالیاتی به شرهتهای خصوصی در زمینه توسعه بهرهبرداری زمین رمايی
تدوين سازوهار الزم برای حمايت از سرمايه ذاری خطرپذير توسط بخش خصوصی در حوزه اهتشاف
زمین رمايی
ايجاد يك بازار مطمئن از طريق خريد دولتی از محصوالت با هیفیت ساخت داخل
تعیین مالیات اضافهتر برای انرییهای فسیلی در مناطقی هه انرییهای نو در شبكه قرار می یرند
اعمال پاداش در تعرفه خريد برگ زمین رمايی برای احداثهنند انی هه از تجهیزات بومی استفاده می-
هنند از طريق وضع تعرفههای مرهی هوشمندانه برای حمايت از محصوالتی هه به صورت مناسب در
داخل بومیسازی شدهاند.
بازنگری در تعرفه خريد برگ زمین رمايی
تدوين نظامنامه مالكیت فكری و معنوی
تسريع پرویه پايلوت  5مگاواتی مشكین شهر از طريق ارائه مشوگهای مالیاتی به پیمانكار
رويه تعیین تعرفه خريد برگ زمین رمايی تدوين ردد و هر ساله با توجه به پارامترهای موثر مانند
هزينه سرمايه ذاری ،نرخ ارز و نرخ تورم بازنگری ردد.
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 -5تقسیم كار ملی (نگاشت نهادی مطلوب)
پ

از تعیین پرویه های اجرايی و محاسبه زمان الزم برای اجرايی شدن هر پرویه ،در اين بخش با ياك نگاشاات نهاادی

مطلوپ ،مجريان پرویههای اجرايی برای توسعه فناوری های زمین رمايی شناسايی خواهند شاد.

جهت شناسايی مجريان انجام هر پرویه ،ابتدا میبايست هلیه بازيگران فعال در توسعه فناوریهای زمین رماايی شناساايی
شوند .لذا برای اين هار میبايست نگاشت نهادی محیط داخلی و بیرونی ترسی شده و با تحلیل وضاع موجاود ،وضاع مطلاوپ
نهادی ترسی

ردد .در ادامه ابتدا توضیح مختصری در رابطه با نگاشت نهاادی و هارهردهاای آن آورده شده ،سس

به ترسی

نگاشت نهادی فناوریهای زمین رمايی پرداخته شده است .در انتهاا نیاز متولیان پرویههای اجرايی با توجه به نگاشت نهاادی
مطلوپ مشخص شده است.
 -1-5نگاشت نهادی
تعدد سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی هه هر يك به نوعی در توسعه فناوریهای زمین رمايی نقشآفرينی میهنند،
از يك سو و تنوع نقشهايی هه بايد در توسعه اين سیست ها ايفا شود ،از سوی ديگر ،نیاز باه بررسی و تحلیل دقیق توسعه اين
سیست ها را از منظر نهادی (ساختاری) نمايانتر میهند .بارای تحلیال وضاعیت ساختاری میتوان از روشهای مختلفی نظیار
نگاشت نهادی استفاده هرد .به همك نگاشت نهادی بهخوبی میتوان وضعیت بازيگران مختلف موجود در اين صنعت و وضعیت
ايفاای نقاش آنها را بررسای و تحلیال نماود .نگاشات نهادی ،ماتريسی است هه در يك بعد ،سازمانها و نهادهای در یر در
اين حوزه و در بعد ديگر انواع نقشهايی هاه اين سازمانها به عهده می یرند را نمايش میدهد .در واقع تكمیل نگاشت نهادی
بدين معناست هه هر يك از ايان سازمانها و نهادها چگونه در اين حوزه نقشآفرينی میهنند .بنابراين با تحلیل نگاشت نهادی
موارد زير را میتوان دريافت :
آيا نقشی وجود دارد هه متولی نداشته باشد؟
در يك نقش مشخص چه سازمان ها يا نهادهايی فعالیت دارد؟ تعدد سازمان ها و نهادها چگوناه اساات؟ درصاورت هثارت
نهادها آيا نیازی به مديريت يكسارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
میزان در یر بودن نهادهای مرتبط و غیر مرتبط در نقش چگونه است؟ آيا نقشی وجود دارد هه هاای نهااادمرتبطی در آن
فعالیت ندارد؟
آيا در نقش مورد نظر ،نیاز به وجود نهادی متمرهز احساس میشود؟
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آيا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جايگزين نهادهای دولتی شوند؟
نگاشت نهادی يكی از ابزارهای مطالعه سیست نوآوری میباشد .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از مؤسسات مجزا هاه
بهطور مشترک يا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جديد همك میهنند .ايان مؤسساات چهاارچوبی فراه میهنند هاه
دولتها بتوانند در آن چهارچوپ ،سیاستهايی جهت تأثیر ذاری بر فرآيند نوآوری را شاكل داده و اجرا هنند.

در يك سطح عمومی هارهرد اصلی يا هلی نظامهای نوآوری ،تعقیب و انجام فرايندهای ناوآوری يااا بااه عبااارت ديگار
"خلق ،اشاعه و بهرهبرداری" از نوآوریهاست .بناابراين هاارهرد اصالی هار نظاام ناوآوری تولیاد ،اشااعه و بههار یری دانش
و نوآوری میباشد .از نظر ادهويست ،عواملی هه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تأثیر ذار باشاند ،فعالیات محساوپ
میشوند .به عنوان مثال تحقیق و توسعه (باه عناوان ابازاری بارای تولیاد داناش) يكای از فعالیتهای نظاام ناوآوری اسات.
تأمین منابع مالی بهمنظور تجاریسازی دانش نیز يك فعالیت میباشد.

نگاشت نهادی چارچوبی است هه با نمايی ساده و جامع وضعیت موجود سیست نوآوری را نشاان میدهد و بااا بررسای آن
می توان نقايص موجود در اجزا و روابط میان اجزای سیست را شناسايی و تحلیل نمود .در اين روش سعی میشود تاا میازان و
هیفیت روابط موجود میان نهادها در سیست نوآوری ترسی شده و همچناین چگاونگی مشااارهت میاان بخاش خصوصای و
دولتی تبیین شود .با استفاده از اين روش تحلیلی ،نقش نسبی هر هدام از بازيگران فعاال در نظام ملی نوآوری همچون دولات،
دانشگاهها و مراهز تحقیقاتی و همچنین بنگاههای خصوصای در فرايناد ناوآوری به دست میآيد.

 -2-5انواع نقشها در نگاشت نهادی
هارهردهای اصلی يك نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سیاست ذاری ،تنظی ری ،تساهیل اری و ارائاه خدمات تقسی
میشود .]4[ ،در فرآيند توسعه صنعتی ،يكای از پرسشهای اساسای ايان اسات هاه هادام مجموعاه از تصمیمات
سیاست ذاری و نهادسازی و نیز اقدامات اجرايی در ساطح هاالن ملای و در ساطح صانعت ،باه عناوان زمینهساز موفقیت
توسعه صنعتی بايد مورد توجه قرار یرد؟ نكته مه در پاساخ باه ايان ساوال آن اسات هاه ايان مجموعه اقدامات ،به خودی
خود شكل نمی یرد ،بلكه نیازمند نقش موثر دولت است .بنابراين تبیین جايگاه و حاوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه صنعتی
به صورت يكی از مباحث جدال انگیز ادبیات جدياد توساعه درآماده اسات .در ادامه به تبیین هر يك از نقشهای چهار انه
پرداخته میشود.
الف) سیاست ذاری
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يك سیاست ذار نهادی است هه برناماههاای پیگیاری شاده توساط دولات ،هساب و هارهاا و غیاره را تعیاین مایهناد.

سیاست ذاری به صورت فرآيندی تعريف شده است هه به واسطه آن دولات باه منظاور ارائااه پیامااد (تغییاارات مطلاوپ در
دنیای واقعی) ،چش انداز سیاسی خود را به برنامه و عمل تبديل میهند .لذا سیاست ذاری ،هاارهرد اصلی هر دولت میباشد .در
واقع ،سیاست میتواند شكلهای مختلفی مانند سیاستهای غیر مداخلهای ،تنظی  ،تشويق تغییرات داوطلبانه (مانند همكهای
مالی) و ارائه خدمات عمومی به خود بگیرد.

پ) تنظی ری
تنظی  ،مجموعه ونا ونی از ابزارهاست هه به واسطه آن دولات نیازمندیهاای شارهتهاا و مااردم را تنظاای مایهناد.
هارهردهای تنظی هننده بنا به داليل ونا ونی به وجود آمدهاند از جمله:

 تعیین حقوگ و مسئولیتهای هر يك از موجوديتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار
 تنظی استانداردهای صنعتی
 تعیین و جمعآوری مالیاتها و ديگر درآمدها
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،هارهرد و دامنه سیاستهای تنظی ری تأثیر دارند:

 اهداف و منابع تنظی ری
 ساختار نهادی محیط تنظی ری
 شرايط مختلف صنعت در محیط تنظی ری
اهداف مختلف تنظی ری آثار مستقی مختلفی بر نوع تنظی ری مورد استفاده به جای می ذارند .ا ار اهاداف خااص در
تنظی ری مد نظر باشد ،شكل ،هارهرد و دامنه سیاستهای تنظی ری نیاز تحات تأثیر آن قارار می یرند .منابع محدود نیاز
میتواند بر ماهیت و طبیعت تنظی ری اثر ذار باشاد ،ايان مسائله میتواند بااه واهنشای شادن سیاساتهاای تنظای اری
بیانجامد.
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ساختار نهادی و تشكیالتی هشورها نیز بر قابلیتها و توانايیهای سازمانهاای تنظای ار ماؤثر اساات .در صااورتی هاه
محدوديتهای اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظی ر زياد شود ،توانايیهای اين نهااد بارای اعماال جرائ و پاداشهاا
نیز هاهش میيابد .در شرايطی هه فناوریهای موجود در بازار ،رقابات را میاان عرضاههنناد ان افازايش دهاد ،تواناايیهاای
تنظی ران نیز تحت تاثیر قرار می یرد .در اين حالتها تقاضاهنند ان در باازار نیاز از قدرت خريد بااليی برخاوردار هساتند و
عمالً سیاستهای دستور و هنترل ،نمیتواند هارايی الزم را داشته باشد.
ج) تسهیل ری
سازمانهای محلی يا بینالمللی هستند هه معموالً توسط دولت سرمايه ذاری میشوند و هادف آن توساعه و بهباود باازار
خدمات میباشد .يك تسهیلهننده ،تأمینهنند ان خدمات را از طرياق ايجااد محصاوالت خادماتی جديد ،ارتقاء تجارپ مفید
و ايجاد ظرفیت حمايت میهند .به عالوه ،تسهیلهننده میتواند بار طارف تقاضاا ،از طرياق آماوزش صانايع هوچاك دربااره
مزايای خدمات يا فراه هردن محرکهايی برای امتحان آنها نیز متمرهاز شود .هارهردهای ديگر يك تساهیلهنناده شاامل
ارزيابی خارجی تأثیر تأمینهنند ان خدمات ،تضامین خادمات و حمايت برای محیط سیاسی بهتار مایباشاد .عمال تساهیل،
هارهردی است هه به طور معمول توسط سازمانهای توسعه را انجام شده و میتواند شامل سازمانهای غیردولتی ،انجمنهای
صانعتی و هارفرماياان و عاملهای دولتی باشد .در مجموع نقش تسهیلگری دارای زيرنقشهای زير میباشد:

 تسهیل ری در بعد فناوری
 تسهیل ری منابع دانشی
 تسهیل ری منابع مالی
 تسهیل ری ظرفیت سازی و ترويج
 تسهیل ری توسعه ارتباطات
د) ارائهدهنده هاال و خدمات
ارائه هننده خدمات آموزشی و پژوهشی :تأمینهننده خادمات آموزشای و پژوهشای شاامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هستند هه در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه توسعه سیست های انتقاال بارگ با ظرفیت باال فعالیت میهنند.
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ارائههننده خدمات صنعتی :شرهتهايی را شامل میشوند هه در زمینه تولید ياا تاأمین تجهیاازات مااورد نیاااز سیسات هاای
انتقال برگ با ظرفیت باال فعالیت میهنند .اين شرهتها ممكن است سازنده تماام قطعاات نبوده و ترهیبی از عملیات طراحای،
ساخت و مونتای ادوات را انجاام دهناد و ياا ارائههننده محصاوالت بوده و همچناین روی فاراه هاردن محارکهاايی بارای
امتحان آنها نیز متمرهاز شوند .هارهردهای ديگر يك تسهیلهننده شاامل ارزياابی خاارجی تاأثیر تاأمینهنناد ان خادمات،
تضامین خادمات و حمايت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
 -3-5شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوریهای مربوط به انرژی زمینگرمایی
نهادهای اصلی مرتبط با فناوری زمین رمايی از طريق جستجو و بررسی اسناد ،مدارک و زارشهای داخلی شناسايی شدند
و سس

با مطالعه ساختار سازمانی هر يك از سازمانها و مطالعاه شار وظايف و اهداف در نظر رفته شده برای سازمانهاا و

نهادهای تابعه و وابسته هر يك از آنها نهادهای مختلاف فعال در زمینه هارهردهای نظام نوآوری مورد شناسايی قرار رفتند .بر
اساس مطالعات صورت رفته ،هنشگران شناسايی شده در توسعه فناوریهای زمین رمايی شامل موارد مطر شاده در جادول
( )1 -5میباشند.
همانطور هه در بخش های قبلی اشاره شد نظام نوآوری فناوری متشكل از بازيگران و يينفعانی است هه هر يك باه طاور
مستقی يا غیرمستقی نقشهايی را ايفا میهنند .ايان باازيگران مایتوانناد شاامل بخاش دولتای ،شارهتهاای تولیدهنناده،
شرهتهای مشاور ،دانشگاه ها ،مراهز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در اين ام ،بازيگران نظام توساعه
فناوریهای زمین رمايی در حوزه های تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات
و سیاست ذاری و جهتدهی به فعالیتهای توسعه فناوریهای زمین رمايی مشخص شدهاند.

 -4-5تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادی ترسی شده ،میتوان مجريان هر يك از پرویه ها را شناساايی هارد .در اياان راسااتا و بااه منظاور
شناخت مجريان بالقوه ،با در نظر رفتن میزان همسويی پرویه با مأموريات مجاری ،تاوان علماای و فناای ،تااوان انساانی و
مديريتی و ...مجريان فعال هر پرویه مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه باه ماوارد اشااره شاده متولیاان شناساايی شاده در
حوزه انریی زمین رمايی در جدول ( )1-5و همچنین مجريان فعال برای پرویه های تعريف شده در جدول ( )2-5ارائاه شاده
است.
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جدول ( -)5-1مجریان فعال در حوزه زمینگرمایی
نام مركز

ردیف
1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

دانشگاه شاهرود

نوع خدمات
تحقیقات ،توسعه دانش و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات ،توسعه دانش و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات ،توسعه و انتشار دانش و تأمین نیروی
انسانی

4

روه انرییهای تجدپذير پژوهشگاه نیرو

تحقیقات ،توسعه و انتشار دانش ،نظارت،
جهتدهی به سیست

5

شورای جهانی انریی و همیته ملی انریی

انتشار دانش

6

موسسه آموزش عالی انریی

7

شرهت ه انديشان انریی هیمیا

8

انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ايران

9

سازمان زمینشناسی و اهتشافات معدنی هشور

10

دانشگاه آزاد اسالمی

11

انجمن زمینشناسی ايران

انتشار دانش
انتشار دانش
انتشار دانش
انتشار دانش
انتشار دانش
انتشار دانش

12
13

پژوهشكده علوم پايه هااربردی جهاددانشاگاهی دانشاگاه شاهید
بهشتی
فصلنامه زمین شناسی ايران (دانشگاه شهید بهشتی)

14

دفتر انریی زمین رمايی سازمان انریی های نو ايران (سانا)
ستاد توسعه فناوری انرییهای تجديدپاذير وابساته باه معاونات
علمی فناوری رياست جمهوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

17

وزارت نیرو (دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوری)
شورای سیاست ذاری و نظارت راهبردی پاژوهش و فنااوری در
صنعت برگ هشور
انجمن انریی زمین رمايی ايران (بالقوه -در شرف تأسی توسط
سازمان انرییهای نو ايران).
شرهت برنولی

15
16

18
19
20
21

شرهت آساد صنعت

22

شرهت مهندسی مشاور آتك

23

شرهت پتروتكسان

انتشار دانش
انتشار دانش
تامین منابع مالی و جهتدهی به سیست
تامین منابع مالی و جهتدهی به سیست
جهتدهی به سیست
جهتدهی به سیست
جهتدهی به سیست
جهتدهی به سیست
تامین مواد و قطعات
تامین مواد و قطعات
تامین مواد و قطعات
تامین مواد و قطعات
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جدول ( -)5-2مجریان پروژههای تعریف شده در حوزه انرژی زمینگرمایی
ردیف

مرتبط

حوزه

عنوان خوشه پروژه

پتانسیل سنجی منابع زمین رمايی هیدروترمال در هشور
تدوين دانش فنی طراحی مفهومی و ساخت تجهیزات مطالعات MT
تدوين دانش فنی طراحی مفهومی و ساخت تجهیزات مطالعات TEM
تدوين دانش فنی تجهیزات مطالعات حرارت سنجی در مانه های ه عمق و ساخت آنها

اكتشاف

1

شرهت های دانش بنیان
شرهت های دانش بنیان

تدوين دانش فنی تجهیزات آنالیز ايزوتوپی آبها و ازها و ساخت آنها
تدوين دانش فنی تجهیزات مورد نیاز آزمايشگاه بررسی خواص سیاالت و مخزن زمین
رمايی و ساخت آنها
طراحی مفهومی و ساخت سیست برداشت تصاوير مادون قرمز حرارتی
تدوين دانش فنی مطالعات یئوفیزيكی اندازه یری حرارت در سطح زمین و ساخت تجهیزات
مربوطه
تدوين دانش فنی مواد و روش های آنالیز شیمیايی آبها و ازها و تولید مواد مربوطه
تهیه و تدوين برنامه استراتژيك و راهبردی برای اجرای يك پرویه زمین رمايی هیدروترمال
تا حصول نتیجه

شرهت های دانش بنیان

تعمیر و نگهداری چاهها

طراحی و ساخت سیست بازدارنده رسوپ زاری در
چاه های زمین رمايی
تدوين دانش فنی شیرآالت سرچاهی زمین رمايی و طراحی مفهومی و ساخت يك نمونه از
آنها
تدوين دانش فنی تعمیر و نگهداری از شیرآالت سرچاهی زمین رمايی
تدوين دانش فنی و طراحی و ساخت تجهیزات بازبینی درون چاههای زمین رمايی
تدوين دانش فنی و تولید مواد و طراحی و ساخت تجهیزات الزم جهت جلو یری از خورد ی
لوله ها در چاههای زمین رمايی
تدوين دانش فنی و ساخت تجهیزات انتقال بهینه سیال زمین رمايی (مانند لوله های
آلبینیوس)

شرهت های دانش بنیان
شرهت های دانش بنیان
مؤسسات پژوهشی -شرهتهای دانش بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهتهای داناش
بنیان
شرهت های دانش بنیان
شرهت های دانش بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش
بنیان
شرهت های دانش بنیان
شرهت های دانش بنیان
شرهت های دانش بنیان

اجرای يك پرویه پايلوت نیرو اه های زمین رمايی پیشرفته در مناسب ترين منطقه امید
بخش

مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش
بنیان
سازمان انریی های نو ايران -ساتاد توساعه فنااوری
انااریی هااای تجديدپااذير -موسسااات پژوهشاای-
دانشگاهها -شرهت های دانش بنیان
سازمان انریی های نو ايران -ستاد توساعه فنااوری
انااریی هااای تجديدپااذير -مؤسسااات پژوهشاای-
دانشگاهها -شرهت های دانش بنیان

تدوين دانش فنی عملیات تعمیر و نگهداری چاههای منابع زمین رمايی پیشرفته

مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش

تدوين دانش فنی مطالعات اهتشافی منابع زمین رمايی پیشرفته
پتانسیل سنجی سراسری منابع زمین رمايی پیشرفته در هشور

()EGS

3

سازمان انریی های نو ايران -ستاد توسعه فناوری
انریی های تجديدپذير -موسسات پژوهشی-
دانشگاهها -شرهت های دانش بنیان
شرهتهای دانش بنیان

شرهت های دانش بنیان

بومی سازی نرم افزارهای مرتبط جهت تجزيه و تحلیل داده های یئوفیزيك سطحی

2

مجری
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ردیف

مرتبط

حوزه

عنوان خوشه پروژه

تدوين دانش فنی استحصال انریی از منابع زمین رمايی سنگ داغ خشك
شناسايی لو اه های فناورانه نیرو اه های زمین رمايی تبخیر آنی
تدوين دانش فنی طراحی نیرو اه زمین رمايی تبخیر آنی
تدوين دانش فنی عملیات نصب و راه اندازی نیرو اه های زمین رمايی تبخیر آنی

نیروگاه های زمین گرمایی

4

طراحی ،نصب و راه انداز ی دومین نیرو اه زمین رمايی تبخیر آنی هشور
طراحی و ساخت يك نیرو اه پايلوت زمین رمايی دومداره
مستند سازی نتايج بدست آمده از پرویه ساخت نیرو اه زمین رمايی دومداره
شناسايی لو اه های فناورانه بهره برداری از نیرو اه های زمین رمايی دومداره

بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهتهای داناش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های داناش
بنیان
سازمان انریی های نو ايران ،شرهت های مهندسای
مشاور و پیمانكاران ييصال
سازمان انریی های نو ايران ،شرهت های مهندسای
مشاور و پیمانكاران ييصال
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های داناش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش
بنیان

طراحی و ساخت تجهیزات نیرو اه های زمین رمايی دومداره و آزمايشگاه های مربوطه

شرهت های دانش بنیان
سازمان انریی های نو ايران ،شرهت های مهندسای
مشاور و پیمانكاران ييصال
مؤسسات پژوهشی -شرهت های دانش بنیان

تدوين دانش فنی و ساخت تجهیزات حفاری سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی

شرهت های دانش بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهتهای داناش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های داناش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های داناش
بنیان
شرهت های دانش بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهت های دانش
بنیان
شرهت های دانش بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهتهاای داناش
بنیان
مؤسسات پژوهشی -دانشگاهها -شرهتهاای داناش
بنیان

طراحی و ساخت دومین نیرو اه زمین رمايی دومداره در هشور
تدوين دانش فنی طراحی هويل زمینی سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی

تدوين دانش فنی و تولید روت و بررسی و تحقیق در خصوص عملیات روت ريزی سیست
های پمپ حرارتی زمین رمايی

پمپ های حرارتی زمین گرمایی

5

مجری

تدوين دانش فنی سیست های هنترلی و محافظتی پمپ های حرارتی زمین رمايی
تدوين دانش فنی و تولید سیال هاری هويل زمینی سیست های بسته پمپ حرارتی زمین
رمايی
تدوين دانش فنی و ساخت تجهیزات پمپ های حرارتی زمین رمايی توسعه يافته
تدوين دانش فنی و ساخت مبدل حرارتی سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی
تدوين دانش فنی و ساخت همسرسور سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی
تدوين آئین نامه استانداردهای مرتبط با آزمايش سیست های پمپ حرارتی زمین رمايی
بسته و تجهیزات آزمايشگاه های مربوطه
تهیه بسته آموزشی جهت آموزش طراحان و مهندسین مشاور در حوزه پمپ های حرارتی
زمین رمايی
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 -6ترسیم ره نگاشت
آخرين ام در فرآيند برنامهريزی عملیاتی تادوين ره نگاشت اسات .ره نگاشت نماياانگر ارهاان اساسای فرآيناد پیادهسازی
استراتژی و خروجی فرآيند برنامهريزی عملیاتی میباشد .نمايش هلیه سطو راهباردی از چش انداز تاا فعالیتها ،تقدم و تأخر
حاه در سطو مختلف بهويژه در سطح اقدامات ،زمانبندی تحقق هر سطح به هماراه منااابع اختصااص يافتاه و در نهايات
معرفی متولیان هر يك از سطو اجزای تشكیلدهنده ،مراحل ترسی ره نگاشت میباشند.

 -1-6ره نگاشت و چالشهای پیش روی آن
همان ونه هه در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پرویههای تدوين برنامه استراتژيك در سازمانها نشان میدهد هه بسیاری از
اين استراتژیها يا هیچگاه پیاده نشدهاند و يا در مسیر پیادهسازی با موانع زيادی روبرو شدهاند .در بررسی علل اين موضاوع دو
دلیل عمده قابل تأمل است .اول اينكه سازمانها معموالً با قابلیتهای مديريتی اداره میشوند .حال آنكه پیادهسازی اساتراتژی
در هنار توانمندیهای مديريتی نیازمند برنامه میباشد .دلیال دوم ايان امار ،وجاود شكافی است هه باین الياه اساتراتژيك و
اليه عملیاتی سازمانها وجود دارد .آن چنانكه در بسیاری از ماوارد ،در حاالی هاه اساتراتژیهاای ارزشامندی بار روی هاغاذ
آمدهاند ،تصمیمات و برنامههای اجرايی بادون توجاه باه استراتژیها و سیاستها به اجرا ذاشته میشود .هرچند اين دو عامل
تا اندازه زيادی با ه مرتبط است ولی فقدان ياك ساازوهار مناسب برای تبديل استراتژی به برنامه و اهداف عملیاتی و روزمره
نیز يك علت اصلی در ايجاد اين شرايط به شامار میآياد .بناابراين مرحلاه پاياانی (و ياا يكای از مراحال پاياانی) در فرايناد
برنامهريزی استراتژيك ،تادوين برناماه عملیااتی است هه يكی از مه ترين دستاوردها در اين مرحله ،تهیه نقشاه راه میباشاد
هاه نماياانگر ارهاان اساسای فرآيناد پیادهسازی استراتژی و خروجی اصلی فرايند برنامهريزی است .هار چنااد بايااد تأهیااد
هارد هاه های

ااه ره نگاشت نمیتواند جای راهبر را بگیرد و هلید به هار یری اين الگو در پیادهسازی استراتژی قابلیتهای

هنرمنداناه راهباری است .آنچنانكه استفاده از فنها و متدولوییهای تدوين و پیادهساازی اساتراتژی در فقادان قابلیاتهاای
راهبری نمیتواند به تحول سازمانی منجر شود .نظر به اهمیت تهیه ره نگاشت در فرآيند برنامهريزی عملیاتی ،در ادامه به ارائه
تعااريف دقیقتری از ره نگاشت پرداخته و مؤلفهها و شاخصهای مورد توجه در تهیه ره نگاشت را بیان میهنی .

تعاريف :در تالش برای توصیف هر چه دقیقتر و هاربردیتر مفهوم ره نگاشت ،تعاريف متعددی ارائه شده اسات .در تعريفی
نسبتاً تفصیلی ،ره نگاشت ابزار مناسبی جهت ايجاد ارتبا بین فعالیتهای استراتژيك و طر های هسب و هار سازمان محسوپ
میشود .همچنین تعاريف ييل در تفسیر مفهوم ره نگاشت ارائه شده است:
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الف) ره نگاشت ابزاری است برای ارتبا بین چش انداز ،ارزشها و اهداف با اقدامات استراتژيكی هه بارای تحقاق اهاداف
مورد نیاز است.
پ) ره نگاشت جدولی زمانی است هه بخش های مختلف يك برناماه هااری را تعرياف نماوده و در عاین حاال سررسایدهای
موجود در مسیر را نیز شامل میشود.
ج) ره نگاشت برنامهای است برای شناسايی مسیر آينده هه آنچه بايد در آينده توسعه يابد را در بستر زمان نشاان میدهد.
د) ره نگاشت آنچه را هه بايد در بین زمانهای سررسید از زمان حال تا زمان تحقاق هادف انجاام شاود نشاان میدهد.

ه) ره نگاشت مجموعهای است هه شامل اهداف همی و هیفی ،استراتژیها و تاهتیكها (اقادامات ،فعالیتها و شاخصهاا)
بوده و بازههای زمانی و مجريان در نظر رفته شده برای انجام اين اقدامات را نشان میدهد .لذا بارای رسایدن باه هادف ،ره
نگاشت بايد سطح مطلوپ و مناسبی از جزئیاات را در بر رفتاه تاا در مجماوع ابازار توانمندی را بارای هادايت فعالیاتهاا در
طول زمان در اختیار مديران سازمان قرار دهد.

ا ر چه برخی تعاريف هارهردهايی همچون توجیه اقتصادی اقدامات و معرفی پیچید یهای موجاود باین زيرسیست های
زيرساختها را نیز از مؤلفههای يك ره نگاشت میدانند ،اما برخی تعاريف سعی در هر چه واقعیتر هردن انتظارات هاربران از
هارهردهای ره نگاشت دارند و بیاان میهنند همانطور هاه ره نگاشت نباياد درصدد تشاريح استراتژیها برآيد ،نبايد بهصورت
جزيی به تشريح زير ساختهای فنی الزم در پیادهسازی يك فناوری اشاره هنند [.]5

در يك جمعبندی ،میتوان اين ونه بیان نمود هه ره نگاشت ،نمايش هالنی از روش پیمودن مسیر تحقق اهاداف را در
زمان مشخص بیان میهند .ا ر چه استفاده از مشخصههايی همچون شااخص تحقاق اقادام ،مجاری و نقاا خاص موجود در
مسیر ،به توصیف هر چه روشنتر اين مسیر همك میهند .لذا به نظر میرسد در نخساتین اام ،ترسی

امهای اصلی در مسیر

پیادهسازی استراتژی الزم و ضروری است.

با توجه به موارد يهر شده در بخشهای قبل ،ره نگاشتهای توسعه فناوریهای زمین رمايی در افق زمانی10ساله ترسی
شده است .در اشكال ( )1-6الی ( ،)5-6نقشه راه توسعه فناوریهای مرتبط با حوزههای مختلف انریی زمین رمايی ارائه شده
است.
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شکل ( -)6-1نقشه راه فناوری های مرتبط با اكتشاف منابع انرژی زمین گرمایی
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شکل ( -)6-3نقشه راه فناوری های مرتبط با تعمیر و نگهداری چاههای منابع انرژی زمین گرمایی

شکل ( -)6-4نقشه راه فناوری های مرتبط با نیروگاه های زمین گرمایی
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 -1مقدمه
معموالً هيچ تضميني وجود ندارد که سياستها و برنامههای اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوری منجرر شروند .بنرابران،
گاهي پس از آنکه اقدام نا سياستي اجرا شد ذینفعان سياستگذاران و نا تحليلگران تصميم ميگيرند که ميزان نا چگرونگي
تحقق اهداف مورد نظر را ارزنابي کنند .بهعبارت دنگر آنها ميخواهند بدانند که اهداف سياست نا برنامه مورد نظر تا چه حد
محقق شده اند .دليل ان ،امر آن است که روندادهای پيشبينينشده پيامدهای غيرمنتظره و روابط علّي درکنشده مريتواننرد
باعث فاصله افتادن ميان نتانج نک سياست نا برنامه با آنچه از آن انتظار ميرفته شود.
بهدليل عدم قطعيتهاني که معموالً در تحليل توسعه فناوری وجود دارد الزم است که سياستها و برنامهها قبل و بعد از اجررا
مورد ارزنابي قرار گيرند .بهبيان دنگر هم به "پيشارزنابي "1و هم به "پسارزنابي "2نياز است" .پيشارزنابي" اقدامي آنندهنگرر
و اغلب تجونزی است .پيش ارزنابي به ان ،مسئله مي پردازد که چگونه باند از قدرت ذننفعان برای حل مسئله نرا پررداخت ،بره
موضوع مورد نظر استفاده کرد .بنابران ،پيشارزنابي فرآنندی است که مناسب است تا در حي ،تدون ،سياستها و برای انتخاب
ميان گزننه های مختلف سياستي مورد استفاده قرار بگيرد .آنچه که در ان ،قسمت از سند مورد توجه است داشت ،نگراه پرس-
ارزنابي به منظور تدون ،شاخصهای کاراني و اثربخشي تدون ،مکانيزم ارزنابي و ساختار نظارت و بهروزرساني است .در برخي
از موارد نيز ان ،بخش خود "پسارزنابي" است .به ان ،معني که با داشت ،نگاه به گذشته اثرات سياستها و برنامههای اتخراذ
شده تحليل و ميزان محقق شدن اهداف تعيي ،شده اندازهگيری شود.
"تحليل تأثيرات( "3که در جانگاه پسارزنابي قرار ميگيررد حروزه ای از مطالعرات سياسرتي اسرت کره بره بررسري ترأثيرات و
پيامدهای واقعي نک سياست ميپردازد .تحليل تأثيرات نا همان پسارزنابي سياستها و برنامهها را مريتروان برهصرورت زنرر
تعرنف کرد" :تعيي ،ميزان تأثيرات نک مجموعه هدانتشده از فعاليتهای بشری بر وضعيت اهداف نا پدندههای مورد نظرر و
تعيي ،علت کم نا زناد بودن ان ،تأثيرات" ( . Mohr, 1995در نگاهي تخصصيتر پسارزنابي ارزنابي اثربخشري کلري نرک
برنامه ملي در راستای اهداف و نا ارزنابي اثربخشي نسبي دو نا چند برنامه است .پسارزنابي سياست نرک تحقيرق عمليراتي
نظاممند و هدفمند بر روی تأثيرات نک سياست اقدام برنامه نا پيامدهای آن بر حسب اهدافي در جهت رسيدن به آن است.
Ex ante evaluation
Ex post evaluation
Impact analysis
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در همي ،راستا به منظور اننکه در نک سند راهبرد ملي توسعه فناوریهای راهبردی بتوان به درستي شاخصهای عملکردی و
اثربخشي مکانيزم ارزنابي و ساختار نظارت و بهروزرساني را تدون ،نمود الزم است تا روش پسارزنابي را پيشبيني نمود و برر
اساس آن موارد فوق تدون ،گردند .لذا در ادامه ابتدا مفهوم تحليل تأثيرات و ارزنابي سياستها تشرنح ميگرردد و روشهرای
انجام آنها بهصورت مختصر توضيح داده ميگردد و سپس در انتها با ارائه نک جمعبندی روششناسي پيشنهادی برای بخش
پانش و ارزنابي ارائه ميشود.

 -2تعریف ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات
تحليل تأثيرات بخشي از حوزه بزرگتری از مطالعات سياسي نعني "ارزنرابي سياسرت "1اسرت .ارزنرابي سياسرت نيرز همچرون
بسياری از مفاهيم مربوط به مطالعات سياستي دارای تعارنف مختلف است:
 " تالش برای درک تأثير رفتار انسان و بهونژه ارزشنابي تأثيرات نک برنامه خاص بر جنبرههراني از رفترار کره
بهعنوان اهداف ان ،مداخله منظور شده است" (. Haveman, 1987
 " ارزنابي اثربخشي نک برنامه ملي در تحقق اهداف خود نا ارزنابي اثربخشي نسبي دو نا چند برنامه در تحقرق
اهداف مشترک خود" (. Wholey et al., 1970
 " ارزنابي نظاممند عمليات و /نا نتانج نک برنامه نا سياست در مقانسه با مجموعهای از استانداردهای صرنح نرا
ضمني بهعنوان راهي برای کمک به بهبود آن برنامه نا سياست" (. Weiss, 1998
آنچه در همه تعارنف ارزنابي سياست مشترک است و آنچه ارزنابي سياست را از سانر مطالعات سياستي متفاوت ميسازد تمرکز
آن بر پيامدهای واقعي ناشي از اجرای سياست نا برنامه و نا قضاوت در مورد ان ،پيامدها بر مبنای نوعي مالک (هنجاری است
( .)Lester & Stewart, 2000ارزنابي سياست نک فعاليت هنجاری است که در آن آنچه هست با آنچه بانرد باشرد مقانسره
ميشود .بنابران ،ارزنابي سياست به معنای تعيي ،ارزش نرک سياسرت نرا برنامره برر مبنرای تعردادی معيرار اسرت و تالشري

Program evaluation
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سيستماتيک برای تعيي" ،خوبي" نا "ارزشمندی" آنهاست .البته باند توجه داشت که ارزنابان سياستهرا و اهرداف از تمرامي
روشهای علوم اجتماعي (و بهونژه روشهای کمّي استفاده ميکنند .با ان ،حال ارزنابي سياست فاقد ساختارنافتگي است.
تقاضا برای ارزنابي سياست امری فراگير است که هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي مورد استفاده قرار مريگيررد.
ان ،ارزنابي ميتواند به شکلهای مختلفي از مطالعات آکادميک و گزارشهای مشاوران مدنرنت گرفته تا بازنگریهای رسرمي
توسط نهادهای دولتي و مدنران برنامهها انجام شود .بر ان ،اساس منطقي است که حوزه ارزنابي سياست بيشتر بهعنوان نرک
حوزه کاربردی تلقي شود تا نک حوزه آکادميک .بسياری از مؤلفان به ان ،موضوع اشاره کردهاند .مثالً ونرس 1998(1بره انر،
نکته پرداخته است که جهتگيری ارزنابي سياست بيشتر بهسمت بهبود و اصالح سياست است تا توليرد دانرش عمرومي و اگرر
دانش ي هم به ان ،ترتيب توليد شود غالباً خاصّ برنامه و سياست مورد نظر است و معموالً قابل تعميم به سياستها و برنامههای
مختلف نيست.
هرچند ارزنابي سياست دارای چند مفهوم محوری است ولي از سوی دنگر موضوعي متغير و فاقد مرزهرای روشر ،اسرت کره
ميتوان برای افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد .تحت عنوان ارزنابي سياست چندن ،رونکرد مفهومي مجزا وجود دارد که
از "تحليل تأثير" فراتر ميروند .متأسفانه هيچ تعرنفي از قلمرو و زنرشاخههای ارزنابي سياست که مقبوليت عمومي داشته باشد
وجود ندارد .البته برخي محققان همچون اسميت و ليکاری 2007(2تالش کردهاند تا دستهبنردیهراني ارائره کررده و بره انر،
موضوع نظم دهند .تحليل تأثيرات هميشه حول سه محور انجام ميشود:
مسئله (نا مشکل فعاليت و نتيجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتيجه نا شرانطي که رضانتبخش نباشد و انتظرار رود کره
بدون دخالت از طرنق نک برنامه نا سياست عمومي کماکان نامناسب باقي بماند .فعاليت عبارت است از رونردادی کره توسرط
انسان هدانت ميشود و سياست را تشکيل مي دهد نعني اقداماتي که زنر نظر دولت برای برخورد با نک مسئله انجام ميشوند.
نتيجه مورد نظر عبارت است از متغيری که برای ارزنابي تأثير (پيامد نک سياست عمالً سنجيده ميشود (. Mohr, 1995
بنابران ،تحليل تأثيرات با پاسخ نظاممند به ان ،سوال که "چه کاری انجام شده است؟" سروکار دارد و ان ،کار را با شناساني و
سنجش نتيجه مورد نظر و آزمون عملي رابطه آن با سياست نا برنامه مورد نظر انجام ميدهد .ان ،موضوع از نظر تئوری سراده
Weiss
Smith & Licari
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بهنظر ميرسد ولي در عمل ميتواند دشوار باشد .مثالً تحليل تأثيرات بهشدت به نحوه انتخاب "متغير وابسته" بستگي دارد که
همان نتيجه مورد انتظار است .نتيجه مورد انتظار باند دو کارکرد کليدی داشته باشد .اول اننکه باند جنبهای از مسئله را عملياتي
سازد1و دوم اننکه باند متغيری باشد که بتوان بي ،آن و برنامه /سياست رابطه علّي برقرار کرد.
نکي از مسائلي که سياستگذاری عمومي بهطور عام و تحليل تأثيرات بهطور خاص برا آن روبرهروسرت موضروع هنجارهرا و
مالحظات هنجاری است .در بسياری از موارد اهداف سياستهای اتخاذ شرده چنردان روشر ،نيسرتند و در نتيجره ذینفعران
مختلف اهداف مختلفي را به نک سياست واحد نسبت مي دهند .حتي ممک ،است باورهای متفاوتي نسبت به روابط علّري بري،
"وسيله" و "هدف" وجود داشته باشد و ان ،باورهای متفاوت معاني سياسي متفاوتي داشته باشند .از سوی دنگرر قضراوت در
مورد اننکه سياستي موفق بوده نا شکست خورده مستلزم ان ،است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سياسرت و چگونره بانرد
مورد سنجش قرار گيرند .در بسياری از موارد همي ،انتخاب به تنهاني ميتواند نتيجه ارزنابي را تغيير دهد .مثالً اگرر در زمينره
سياستهای آموزشي بخواهيم عملکرد آموزشي را مورد سنجش قرار دهيم و مشخص کنيم که آنا نک سياست خاص به اهداف
خود رسيده است نا خير استفاده از روشهاني مثل تستهای استاندارد نرخ فارغالتحصيالن و امثال ان،ها ميتوانند نتانج کامالً
متناقضي را نشان دهند (. Smith & Granberg, 2003

 -3همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامه اقدامات و سیاستها
ارزنابي هنگامي اثربخش خواهد بود که هم راستا و منطبق با مأمورنت و اهداف برنامه انجام پذنرد .همانطور که در شرکل زنرر
دنده ميشود ابتدا ميبانست اهداف کالني را که برنامه بهدنبال آنهاست استخراج نمود .سپس باند مشخص شرود برنامره از
چه راهبردی برای تحقق ان ،اهداف استفاده ميکند .در طراحي مکانيزمهای عملياتي نک برنامه سياستي مشخص ميشود چه
ورودیهاني به چه بروندادها 2دستاوردها3و پيامدهاني4تبدنل مي شوند .بنرابران ،تمرکرز اصرلي ارزنرابي برر همري ،مؤلفرههرا
ميباشد .بازخوردهای ارزنابي هم ميتواند به بهبود مکانيزم های عملياتي منجر شود و هم اصالح راهبردهای برنامه را بهدنبرال
داشته باشد.
Operationalize
Outputs
Results
Outcomes
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اهداف کالن

راهبردهاي کالن

طراحي سیاستها و راهکارها

نتايج مورد انتظار

طراحي مکانیزمهاي عملیاتي برنامه

ارزيابي

بروندادها

وروديها

پیامدها

دستاوردها

شکل ( -)3-1منطق ارزیابی اهداف و سیاستها

نکي از مفاهيمي که در ادبيات سياستگذاری برای رعانت ارتباط ورودیها بروندادها دستاوردها و پيامدها بره دفعرات مرورد
استفاده قرار مي گيرد "مدل منطقي "1است .مدل منطقي نه تنها در طراحي سياست مورد استفاده قرار ميگيرد بلکه ميتوان از
آن برای ارزنابي سياست نيز استفاده نمود .عليرغم کاربردهای گسترده ان ،مدل بر منطقي روش ،و ساده استوار اسرت .بطرور
کلي مدل منطقي روشي نظاممند و تصونری2است که برای ارائه و انتقال درک از ارتبراط ميران منرابعي کره در برنامره مرورد
استفاده قرار گرفته فعاليتهاني که برنامهرنزی شده و تغييرات و نتانجي که رسيدن به آنها دنبال ميشود بهکار ميرود.

منابع/ورودیها

فعالیتها

2

1

بروندادها

3

دستاوردها

4

پیامدها

5

Logic model
Visual

کارهای برنامه ریزی شده

نتایج مورد انتظار
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شکل ( -)3-2مدل منطقی ارزیابی

اغلب مدلهای منطقي تصونری است از نحوه کار برنامه .ان ،مدل از کلمات و تصاونر برای تشرنح توالي فعاليتهرا و ارتبراط
آنها با نتانج مورد انتظار برنامه استفاده ميکند .مؤلفههای اصلي نک مدل منطقري را مريتروان در دو گرروه اصرلي "کارهرای
برنامهرنزی شده" و "نتانج مورد انتظار" و در پنج گام متوالي شرح داد:
کارهای برنامه ریزی شده :به تشرنح منابعي که گمان ميرود برای اجرای برنامه نياز هستند و فعاليتهاني که قصد انجام آنها
وجود دارد ميپردازد.


منابع :عبارتند از منابع انساني مالي سازماني و ارتباطي که برای انجام برنامه مورد نياز مي باشند .در برخي منابع
از آنها به عنوان "ورودی" نيز نام برده شده است.

 فعاليتهای برنامه :عبارتند از فرآنندها ابزارها رخدادها فناوری و اقداماتي که بصورت آگاهانه و در راستای نيل
به نتانج و نا تغييرات مورد انتظار صورت مي پذنرند.
نتایج مورد انتظار :عبارتند از کليه نتانج مطلوب برنامه شامل بروندادها دستاوردها و پيامدها.
 بروندادها :محصوالت مستقيم فعاليتهای برنامهاند و ممک ،است شامل انواع سطوح و اهدافي از خدمات باشرند کره
توسط برنامه ارائه ميشود.
 دستاوردها :عبارت است از تغييرات در رفتار دانش مهارت وضعيت و سطح کارکرد افرادی کره در برنامره مشرارکت
دارند .دستاوردها مي توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسيم شوند .دستاوردهای کوتاهمدت در بازه  1تا  3سال
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محقق ميشوند حال آنکه دستاوردهای بلندمدت  4تا  6سال زمان نياز دارند" .پيامدهای" دستاوردهای کوتاه مردت
در بازه  7تا  10سال خود را نشان مي دهند.
 پيامدها :عبارتند از خواستههای اساسي و نا تغييرات ناخواستهای که در سازمان جامعه نا سيستم بر اثر اجرای برنامره
در مدت  7تا  10سال اتفاق مي افتد (. Kellogg, 2004

 -4قالبهای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات
ارزنابي نظاممند سياستها و تحليل تأثيرات آنها مشتمل بر مقانسه است مقانسهای بهمنظور نافت ،تغييرات به وجود آمرده در
اثر برنامههای سياستي .ان ،مقانسه در حالت اندهآل باند به اندازهگيری تفاوت بي ،اتفاقات بهوقوع پيوسته با اتفاقاتي بپردازد که
در صورت اجرا نشدن برنامهها پدند ميآمد .اندازهگيری اتفاقات بهوقوع پيوسته در شرانط بعد از اعمال برنامهها دشروار نيسرت.
مشکل اصلي در برآورد وضعيت در صورت بهاجرا درنيامدن برنامهها و مقانسه دو وضعيت باهم است .ان ،تفاوت باند نرارر برر
اعمال برنامهها باشد و نه سانر تغييراتي که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پيوسته است .با توجه به اهميت ان ،موضوع چهار
قالب کلي برای ارزنابي سياست و تحليل تأثيرات در نظر ميگيرند:
مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه 1:نکي از رانجترن ،قالبهای تحليل سياستها و برنامهها استفاده از نوع مقانسه قبرل برا
بعد است .در ان ،قالب وضعيت در دو نقطه نکي قبل از اجرای برنامهها و دنگری بعد از اجرای آنها مورد مقانسه براهم قررار
ميگيرند .گروههای هدف در تحليل تأثيرات مقانسهای قبل و بعد جانگاه محوری دارند .در ان ،حالت اگرچه فرآنند دستيابي به
تأثير سياستها کوتاه و آسان است اما نميتوان بهراحتي و با اطمينان مشخص نمود که ترا چره حرد نترانج حاصرل از اعمرال
برنامهها و سياستها ناشي شدهاند و تا چه اندازه اثر سانر تغييرات محيطي همزمان در جامعه بودهاند.
مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه 2:برآورد بهتری از آنچه در اثر اجرای نک برنامره برهوقروع پيوسرته را مريتروان برا
مقانسه روند وضعيت گذشته در زمان حاضر (پس از اجرای برنامههای سياستي بدست آورد .سپس با مقانسه ان ،حالت تصونر
شده از گذشته با شرانط پدند آمده پس از اجرای واقعي برنامهها ميتوان به تحليل تأثيرات سياستها رسيد .در ان ،روش الزم
Before-after comparison
Project trend line versus postprogram comparisons
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است تا برای ترسيم روند وضعيت از گذشته تا به زمان اجرای سياستها اطالعات راجع به گروههای هدف در بازههای زمراني
مختلف گردآوری شود .ان ،قالب از حالت مقانسه قبل و بعد بهتر بوده و نتانج دقيقتری را فراهم ميآورد امرا نيازمنرد ترالش
بيشتر در فرآنند ارزنابي است.
مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه  1:روش رانج دنگر برای ارزنابي مقانسه ميان وضعيت بخرشهراني اسرت کره
تحت تأثير سياست موردنظر قرار گرفتهاند با سانر بخش ها (شهرها کشورها است .در ان ،حالت مقانسه تنها در زمران بعرد از
اجرای برنامههای سياستي انجام مي شود اما ميان دو بخش مختلف (تحت تأثير سياسرت و فرارغ از آن  .همچنري ،برهمنظرور
افزودن بر دقت ان ،قالب از تحليل تأثيرات ميتوان وضعيت گذشته (قبل اجرای برنامه را در هرر دو بخرش مشراهده نمرود و
تفاوت آن ها را درک کرد .سپس با اجرای برنامه و مقانسه دوباره ميان وضعيت دو بخش ميتوان بهروشرني درنافرت کره چره
حدی از تفاوت ميان وضعيت دو بخش بهدليل اعمال برنامه سياستي بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ونژگيهای اقتصادی-
اجتماعي بخشهای مورد مطالعه بوده است.
مقایسه وضعیت گروه های کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه :ان ،قالب از تحليرل ترأثيرات برهعنروان نرک روش
مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمانشي است که از همه لحاظ بههم شبيه هستند اما در نکي از آنها (گروه
آزمانشي برنامه سياستي اجرا شده ولي در دنگری خير .در ان ،حالت مقانسه وضعيت دو گروه بعد از اجرای سياست در نکي از
آنها ميتواند بهطور دقيق بيانکننده تأثيرات سياستها باشد .ان ،قالب دقيقترن ،نتانج ارزنابي سياستهرا را در ميران سرانر
روشها بههمراه ميآورد .در شکل ( 1-4قالب های تحليل تأثيرات سياست نشان داده شده است.

Comparsions between jurisdictions with and without programs
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شکل ( -)1-4قالبهای تحلیل تأثیرات سیاست ()Dye, 1992

 -5گامهای عمومی ارزیابی سیاست
فارغ از نوع و روش ارزنابي و درجه پيچيدگي آن بهصورت کلي مراحل انجام نک ارزنابي را ميتوان بهصورت زنر برشمرد:
 تعيي ،اهداف و مخاطبان (ذینفعان ارزنابي
 طراحي سؤاالت و فرضيات ارزنابي
 مشخصکردن منابع در دسترس زمان الزم و سطح مناسب تالشي که ميبانست صورت پذنرد
 انتخاب روش (های ارزنابي و تجزنه و تحليل
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 انتخاب و نا طراحي مدل مناسب ارزنابي و رونکرد جمعآوری اطالعات
 جمعآوری و ترکيب اطالعات
 تجزنه و تحليل و تفسير اطالعات
 تدون ،گزارش ارزنابي
 ارائه و انتشار نتانج
در ميان ان،گامها انتخاب روش ارزنابي و تحليل بهعنوان محور اصلي در ارزنابي و پانش سياستها و برنامهها قرار ميگيررد.
روش های متنوعي برای ارزنابي وجود دارد که در عي ،داشت ،مشابهتهاني هر کدام مزانا و معانب مخصوص بره خرود را دارا
ميباشند .هر کدام از ان ،روشها برای اهداف خاصي طراحي شدهاند .بهعنوان مثال برخي از آنها برای ارزنابي در مراحل اوليه
نک برنامه مناسب اند و برخي دنگر برای ارزنابي در مراحل انتهاني برنامه بهکار ميآنند .بنابران ،حتي ممک ،است بررای نرک
برنامه با گذشت زمان از روشهای متعدد ارزنابي استفاده شود.
از منظر زماني روش های ارزنابي به دو دسته کلي ارزنابي پيش از پيادهسازی و ارزنابي در حي ،و پس از پيرادهسرازی تقسريم
ميشوند .همچني ،از منظر روش تحقيق روشهای ارزنابي را ميتوان بره سره دسرته روشهرای کمّري آمراری روشهرای
مدلسازی و روشهای کيفي تقسيمبندی کرد .در روش های کمّي و آماری مانند پيمانش با انجام تحليلهای آماری برر روی
دادهها و اطالعات جمعآوری شده ارزنابي سياستها انجام ميپذنرد .در روشهای مدلسازی مانند روشهای اقتصادسنجي با
استفاده از توابع و مدل های رناضي/اقتصادی به ارزنابي تأثيرات سياسرتهرا پرداختره مريشرود .در روشهرای کيفري ماننرد
موردکاوی نيز مشاهدات و دادههای کيفي مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سياستها ميباشد (. Polt & Rojo, 2002

 -6انواع روشهای ارزیابی
مجموعهای از روشهای ارزنابي که ميتوانند برای تحليل تأثيرات سياستها و برنامهها در اسناد ملي فناوری مورد استفاده قرار
بگيرند به قرار زنر هستند:
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1

در طي سه دهه گذشته تالش های زنادی جهت سنجش و ارزنابي نوآوری صورت گرفته است .سازمان توسرعه همکراریهرای
اقتصادی ( OECDبا انتشار دستورالعملهای متعددی در خصوص ارزنابيهای مرتبط با نوآوری و فنراوری کره اصرطالحاً بره
دستورالعملهای فراسکاتي2معروفند (دستورالعمل فراسکاتي دستورالعمل پتنت دستورالعمل اسلو و غيره تالش کرده اسرت ترا
در زمينه ارزنابي استانداردهای بي،المللي را انجاد کند.
تشرنح روشهای ارزنابي و تفسير دادهها در ان ،دستورالعملها در کنار وجود بانکهای اطالعات و دادههای متنوع3باعث شرد
در دهه  90کشورهای اروپاني برای ارزنابي سياستها از پيمانشي استفاده کنند که به پيمانش نوآوری معروف شد.
روش پيمانش نوآوری در ابتدا بهعنوان ابزاری جهت جمعآوری و تفسير دادهها و نه ارزنابي مورد استفاده قرار مريگرفرت .امرا
اخيراً محققان زنادی پيمانش نوآوری را بهعنوان روشي برای پرداخت ،به تأثيرات و پيامدهای سياسرتهرای تحقيرق و توسرعه
دولتي مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر ميرسد در آننده با توجه به افزانش دادههای جمعآوریشده پيرامون موضوعات مرتبط برا
نوآوری افزانش استفاده از روش پيمانش برای ارزنابي سياستهای نوآوری دولتي بهوقوع پيوندد (. Licht and Sirilli, 2002
اولي ،پيمانش نوآوری در اروپا در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت .انر ،پيمرانشهرا مجردداً در سرطح
اتحادنه اروپا در سالهای  1996و  2000برگزار شد .تجربه ان ،سه پيمانش ضم ،آنکه امکانپذنری پيمانش نوآوری را ثابت
کرد نشان داد اننگونه پيمانشها ميتواند نتانج قابل توجهي برای سياستگذاران داشته باشد.
در پيمانش نوآوری نوآوری عبارت است از محصول نا فرانند نو و نک بنگاه در صورتي نوآور معرفي ميشود که در نرک دوره
زماني سهماهه موفق به طراحي حداقل نک محصول نا فرانند نو و نا بهبود در فرانندها و محصولهای موجود شده باشد .معيار
"نو" بودن جدند بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعنای جدند بودن در برازار نمريباشرد .اطالعرات پيمرانش از طرنرق توزنرع
پرسشنامه در نمونههاني از جامعه آماری جمعآوری ميشود هرچند در برخي موارد تمام بنگاههای بزرگ تحت پوشش پيمانش
قرار ميگيرند .مهمترن ،موضوعاتي که در نک پيمانش نوآوری مورد بررسي قرار ميگيرند عبارتند از:
Innovation survey
FRASCATY – Family manuals

از دهه  70گروههای پژوهشي شروع به جمعآوری دادههاني در مورد وضعيت نوآوری در بنگاهها نمودند که وجود ان ،اطالعات و دادههرا نکري از
عوامل طراحي دستورالعمل اسلو بوده است.
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 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه
 oاهداف نوآوری در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتي بنگاهها
 oموانع نوآوری در بنگاهها
 فعاليتها و هزننههای نوآوری در بنگاهها
 oفعاليتهای تحقيق و توسعه
 oهمکاریهای فناورانه
 oخرند و تجهيز ماشي،آالت
 oمحافظت از دانش و فناوری
 ونژگيهای بنگاههای نوآور
 oاندازه بنگاههای نوآوری
 oبخش اقتصادی که بنگاههای نوآور در آن فعاليت ميکنند
 oمالکيت بنگاههای نوآوری
 oارتباط با سانر بنگاهها مؤسسات دولتي
 oسرمانهگذاری در دارانيهای نامشهود
 پيامدهای نوآوری
 oفروش ناشي از محصوالت نو
 oفروش ناشي از محصوالتي که نهتنها برای بنگاه بلکه در سطح بازار نيز جدند ميباشند
 oتأثير نوآوری بر صادرات و رقابتپذنری بنگاهها در سطح بي،المللي
 oتأثير نوآوری بر اشتغال
 oتأثير نوآوری بر ساختار مهارتي نيروی کار
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اما پيمانش نوآوری چگونه ميتواند برای ارزنابي برنامهها و سياست های نوآوری مورد استفاده قرار گيرد؟ هر ارزنرابي سياسرت
نيازمند وجود اطالعات کافي و دقيق در مورد موضوع سياست مورد تحليل است .پيمانش نوآوری بخشي از اطالعاتي که بررای
ارزنابي برنامهها و سياستهای نوآوری دولتها الزم است را فراهم ميآورد .ان ،اطالعات ميتواند تصونر واضرحي از وضرعيت
نوآوری در بنگاهها و ميان آنها را به نمانش بگذارد.
در پيمانش نوآوری در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامههای نوآوری دولتي سؤاالتي طراحي شده است .در سومي ،پيمرانش
نوآوری اتحادنه اروپا ان ،سؤاالت در سه سطح سياستهای اتحادنه اروپا سياستهای دولتي و سياستهای منطقهای و محلي
طراحي شده بود .در برخي پيمانش های نروآوری ماننرد پيمرانش نروآوری انتاليرا سرؤاالت بيشرتر و دقيرقترری در خصروص
سياستهای نوآوری دولت طراحي شده است.
با تحليل نتانج پيمانش نوآوری ميتوان به ارزنابي برخي سياستهای نوآوری دولت پرداخت .بهعنوان مثال ميتوان فهميد چه
کساني از نارانههای تحقيق و توسعه دولت سود بردهاند؟ بنگاههای کوچک و متوسط در مقانسه با بنگاههای بزرگ چه سرهمي
از کمکهای دولت را درنافت کردهاند؟ چه بخشهای اقتصادی از تسهيالت دولتي منتفع شدهاند؟
مقانسه پاسخ سؤاالتي از ان ،دست با اهدافي که برای سياست نوآوری در نظر گرفته شده است ارزنرابي مناسربي از سياسرت
ارائه مي دهد .بانستي توجه داشت هرچند پيمانش برای ارزنابي سياست نوآوری بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اسرت امرا انر،
ابزار ميتواند برای ارزنابي سانر سياستها و حتي سياست های عمومي نيز بکار رود .در واقع پيمانش ابزاری تحليلي است که از
طرنق توزنع پرسشنامه و با جمع آوری اطالعات از سانر منابع در نک جامعه نا نمونه آماری و با استفاده از تحليلهای آماری به
ارزنابي نک سياست ميپردازد .مراحل انجام نک پيمانش عبارتند از:
 .1طراحي مدل مفهومي پيمانش (ارتباط و تأثير متغيرها
 .2تعرنف متغيرهای مدل مفهومي
 .3شناساني منابع اطالعاتي که متغيرها از طرنق آنها اندازهگيری ميشوند
 .4شناساني جامعه و نا نمونه آماری
 .5طراحي و توزنع پرسشنامه
 .6جمعآوری پرسشنامه و اطالعات از سانر منابع
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 .7تجزنه و تحليل آماری اطالعات جمعآوریشده و
 .8تفسير نتانج و ارائه اقدام نا پيشنهاد.
پيمانش مانند هر ابزار دنگری مزانا و معانب متعددی دارد .مهمترن ،مزانای ان ،روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمعآوری اطالعات گسترده در روش پيمانش ميتوان گستره وسيعترری از موضروعات را تحرت
پوشش ارزنابي قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهای بيشتری بهره جست.
 در پيمانش ميتوان نشانگرها و متغيرهای زنادی راجع به ورودیها نتانج و پيامدهای نرک برنامره را انردازهگيرری و
تحليل کرد.
 در پيمانش ميتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها از اطالعات سانر بانکهای دادهها و منابع در ارزنرابي
بهره جست.
 پيمانش قابليت ترکيب با سانر روشها ازجمله روشهای رناضي و اقتصادی را دارا ميباشد.
 اگر پيمانش با رونکردهای قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ميتواند تحليلهای پوناتری از ارزنابي ارائه نماند.
معانب عمده روش پيمانش نيز عبارتند از:
 دقت اطالعاتي که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهني افراد جمعآوری ميگردد همواره محل تردند است.
 ارزنابي دقيق و درست ورودیها پيامدها و نتانج بر اساس سنجش متغيرها همواره ممک ،نيست .بسياری از پيامدها و
نتانج قابل تبدنل و اندازهگيری از طرنق متغيرها نيستند.
 در بسياری مواقع مدت زماني الزم است تا سياست و نا برنامه تأثير و پيامدهای خرود را آشرکار کنرد .غالبراً در روش
پيمانش مدتزمان تأثيرات برنامه در نظر گرفته نميشود.
به هر حال پيمانش بهترن ،روش ارزنابي سياسرت نيسرت امرا در برخري مروارد مخصوصر ًا در مرواردی کره نيراز بره ارزنرابي
سياستهای کالن و در سطح وسيعي ميباشد ان ،روش ميتواند روش مناسبي بهشمار آند.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زمين گرمايي در ايران
15
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني

ويرايش اول ،مهر 1394

 -6-2مدلهای اقتصادسنجی :مدلسازی اقتصاد کالن و شبیهسازی

1

مدلهای اقتصادسنجي تالش ميکنند به ارزنابي پيامدها و آثار اقتصادی سياستها و برنامهها بپردازند .در انر ،نروع مردلهرا
سياستگذاران نتانج مورد انتظار گزننهها و انتخابهای سياستي را تحليل و مقانسه ميکنند .اننگونه مدلسازی و شبيهسازی بر
اساس سنارنوها با توجه به ماهيت پدنده های اقتصادی که غالباً پيچيده غيرخطي و همراه با بازخوردهای متعردد اسرت بسريار
مناسب ميباشد.
با توجه به اننکه رفاه اجتماعي غانت غالب سياستها و برنامههای دولت ميباشد و وضعيت اقتصادی مهمترن ،عامل مؤثر برر
رفاه اجتماعي بهشمار ميرود ارزنابي آثار اقتصادی برنامههای سياستي از مهمترن ،دغدغههای سياستگذاران و برنامرهرنرزان
ميباشد.
معموالً تأثير اسناد ملي فناوریهای راهبردی بر متغيرهای اقتصادی مستقيم و ساده نيسرت بلکره انر ،ترأثير از طرنرق سرانر
متغيرهای واسطه و ميانجي و بهواسطه روابط علت و معلولي متعدد اعمال ميشود .بهعنوان مثال نميتوان به آساني و بر اساس
تجزنه و تحليل های حاصل از پيمانش در خصوص تأثير نک سند ملي بر متغيرهای اقتصادی نظير اشتغال رشد اقتصادی و نرا
بهرهوری قضاوت کرد (. Capron & Cincera, 2000
نک مدل اقتصادسنجي کالن مجموعه ای از معادالت ساختاری است که بر اساس مباني اقتصادی و برای تشرنح اقتصراد و نرا
برخي از اجزای آن تدون ،شده است .در ان ،مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاری2و فردی 3.همچني ،در ان ،مردلهرا دو
نوع متغير وجود دارد :متغيرهای درونزا که به ساختار اقتصادی (داخلي ميپردازند و متغيرهای برونزا که ارتباطات و ترأثيرات
بي،المللي را بررسي ميکنند.

Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation
Behavioral
Identities
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 -6-2-1شرایط استفاده از مدلهای اقتصادسنجی کالن

باند توجه داشت که استفاده از ان ،مدلها برای ارزنابي برنامههای بزرگ مقياسي مناسب است که تأثيرات اقتصادی و اجتماعي
کالن و در سطح بي،المللي دارند .بنابران ،استفاده از آن برای برنامههای کوچک با سطح تأثير محدود توصيه نميگردد.
استفاده از ان ،روش نيازمند برخي الزامات است که مهمترن ،آنها عبارتند از:
 در دسترسبودن حجم زنادی از اطالعات اقتصادی-اجتماعي
 درجه باالني از خبرگي و تخصص
 زمان و هزننه کافي
عالوه بر ان ،الزامات روش فوق برای مواقعي که برنامه اقدامات و سياستها پيامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است.
 -6-2-2مراحل استفاده از مدلهای اقتصادسنجی کالن

استفاده از ان ،روشها مستلزم پيمودن  9گام زنر است:
 .1تعرنف اهداف مدل و امکانپذنری سنجش آن :ابتدا باند مشخص شود آنا سياستي که قرار است ارزنابي شود مريتوانرد برر
متغيرهای کالن اقتصادی تأثير بگذارد نا نه؟ بهعبارتي آنا پيامدهای اقتصادی قابل مالحظهای از سياست متصور است نرا نره؟
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است ان ،تأثير چه ميزان پيشبيني ميشود و آنا ان ،تأثير کل اقتصاد را متأثر ميسازد و تنها برر
بخش و نا بخشهاني مؤثر است؟ برای اندازه گيری و ارزنابي ان ،تأثير چه متغيرهاني را مريبانسرت انردازهگيرری کررد و آنرا
اندازهگيری ان ،متغيرها پاسخهاني را که تحليلگر بهدنبال آنهاست ارائه ميدهند نا نه؟
 .2بررسي در دسترسبودن دادهها :در ان ،مرحله ميبانست مشخص کرد چه دادههاني برای ارزنابي مورد نياز است و آنا تمرام
دادههای مورد نياز در دسترس ميباشد نا نه؟ همچني ،در ان ،مرحله ميبانست نحوه مواجهه با دادههای ناقص و نا مخدوش را
روش ،نمود.
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 .3طراحي مدل مفهومي  :در ان ،گام متغيرهای اساسي مدل روابط علي و معلولي انر ،متغيرهرا ابعراد و اجرزای اصرلي مردل
مفهومي مباني زنربناني و مطالعات تجربي صورتگرفته در ان ،زمينه مشخص ميشود .همچني ،باند مشخص کرد آنرا مردل
مفهومي طراحيشده متناسب با واقعيت وضعيت موجود ميباشد و نا نياز به اصالحات و تغييرات دارد؟
 .4جمعآوری و تحليل و تبدنل دادهها :هرچند روشهای اقتصادسنجي نياز به حجم عظيمي از دادهها دارند اما دادههرای خرام
موجود در بانکهای داده بهندرت در ان ،معادالت قابل استفادهاند .بنابران ،معموالً به نک فرانند تبدنل بر روی دادههای خرام
نياز است تا ان ،دادهها قابليت استفاده در مدل را داشته باشند.
 .5طراحي معادالت اقتصادسنجي مدل  1:در ان ،مرحله معادالت اقتصادسنجي مدل تخمري ،زده مريشروند .برهعبرارتي در انر،
مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجي تبدنل ميشود .برای ان ،کار ابتدا سری دادههای معيني انتخاب ميشروند کره فرر
مي شود مقادنر متغيرهای موجود در مدل را نمانندگي ميکنند .سپس فر

ميگردد که متغيرهای نظرری برر متغيرهراني کره

دادههای انتخابشده را انجاد کردهاند منطبق هستند در نتيجه متغيرهای دادههای واقعي در مدل جانگزن ،متغيرهای نظرری
ميشوند .سپس نک جمله خطای تصادفي به معادله اضافه مي شود و برا تعرنرف فروضري برر روی جملره خطرا مردل آزمرون
ميگردد.
 .6تست و کاليبرهکردن مدل :حتي اگر با تخمي ،دقيقي معادالت اقتصادسنجي طراحي شده باشند .ممک ،است در عمرل انر،
معادالت بهعلت تأثير متغيرهای بيروني نادندهگرفت ،برخي پدندهها و نا متغيرها و نا کيفيت نامناسب برخري دادههرا عملکررد
ضعيفي از خود به نمانش بگذارند .در ان ،مرحله معادالت اقتصادسنجي مجدداً با دادههای واقعي تنظيم ميشروند و در صرورت
لزوم تغييراتي در معادالت و نا دادههای مورد استفاده صورت ميپذنرد .پس از ان ،مرحله معادالت ميتوانند برای شبيهسازی و
اندازهگيری شرانط مختلف مورد استفاده قرار گيرند.
 .7شبيهسازی وضعيت پانه و تحليل حساسيت :برای ارزنابي تأثير سياستها بر عملکرد و وضعيت اقتصادی بهتر است مشخص
شود ان ،عملکرد و وضعيت در صورت عدم وجود ان ،سياستها چه حالتي پيدا ميکرد .با ان ،اقدام ميتوان وضعيت پانه را برا
فر

نبود ان ،سياستها مدل سازی و طراحي کرد .فعاليت دنگری که در ان ،مرحله انجام ميشود تحليل حساسيت2است .برا
Econometric estimations of equations of the model
Sensitivity analysis
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تحليل حساسيت ميتوان متوجه شد که نتانج مدل تا چه حد به تغييرات ارزش متغيرهای مدل حساساند .نعني در چه برازهای
ارزش هر کدام از متغيرهای مدل را ميتوان تغيير داد بدون آنکه در نتانج مدل تغييری انجاد شود.
 .8شبيهسازی وضعيت در صورت اجرای سياستها :در ان ،حالت مقادنری که برای متغيرهای برونزا ابزارهای سياستي و سانر
متغيرها بهدست آمده است وارد عمل ميشود و تأثيرات آنها بر مدل و نتانج مدل اندازهگيری ميگردد.
 .9تفسير نتانج :با مقانسه نتانج مراحل ( 7شبيهسازی وضعيت پانه و ( 8شبيهسازی وضرعيت در صرورت اجررای سياسرتهرا
ميتوان به ارزنابي مفيدی از سياستها پرداخت.
باند توجه داشت با ان ،روش ميتوان ارزنابيهای پريش از پيرادهسرازی و پرس از پيرادهسرازی را انجرام داد .در موفرقتررن،
تحليلهای اقتصادسنجي صورتگرفته تاکنون حجم وسيعي از داده های اقتصادی مربوط به نک برازه زمراني قابرل توجره (در
حدود  20سال و نا حتي بيشتر از آن جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .در ان ،تحليلها دادههاني مربوط به متغيرهای
اقتصادی اجتماعي نظير توليد ناخالص ملي توليد ناخالص ملي بر سرمانه رشد بهرهوری توليد اشتغال نرخ واقعي دسرتمزدها
قيمتها نرخ بهره نرخ برابری ارزها و دادههاني مرتبط با توسعه فناوریهای راهبردی باشند هزننههای تحقيق و توسعه بخش
دولتي و بخش خصوصي انباشت سرمانه انساني 1سررنز دانش و اطالعاتي در خصوص ابزارهای سياستي و برنامههای توسرعه
فناوری مثل معافيتهای مالياتي فعاليتهای تحقيق و توسعه و نارانههای ان ،فعاليت جمعآوری شده است.
به هر حال در ان ،روش مهمترن ،ورودی دادههای معتبر و دقيق در نک بازه زماني مشخص ميباشد و بدون در اختيار داشت،
ان ،دادهها روش اقتصادسنجي کاراني الزم را نخواهد داشت.
 -6-3مدلهای اقتصادسنجی :مدلهای اقتصادسنجی خرد

2

اقتصاد خرد به بررسي عملکرد و وضعيت واحدهای اقتصادی در نک کشور ميپردازد .واحدها ميتوانند شرکتها (بهعنوان مثال
وقتي قصد بررسي وضعيت انتقال فناوری وجود دارد و نا حتي افراد (بهعنوان نمونه وقتي قصد مطالعه وضعيت اشرتغال وجرود

Human capital stock
Arvanitis and Keilbach, 2002
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دارد باشند .از لحاظ مباني نظری روش اقتصادسنجي خرد مشابه اقتصادسنجي کالن ميباشد .تفاوت عمده ان ،دو روش سطح
تجزنه و تحليل و نوع متغيرها و دادههای مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسي مدلهای اقتصادسنجي خرد به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:
 مدلهاني که از دادههای مربوط به وضعيت گذشته بنگاههاني که سياستهای مذکور در مورد آنها اعمال
شده است و نا از مشوقها و مزانای در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره مريبرنرد و آن را برا وضرعيت
کنوني آنها مقانسه ميکنند.
 مدلهاني که از داده های مربوط به وضعيت همزمان بنگاههاني که سياست مذکور در مرورد آنهرا اعمرال
شده است و نا از مشوقهای در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههاني که ان ،سياسرتهرا در مرورد
آنها اعمال نشده است و نا از ان ،مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداری ميکنند و ارزنابيها را بر اسراس
مقانسه وضعيت ان ،دو گروه از بنگاهها انجام ميدهد.
اگر از دادههای گذشته بنگاههاني که اهداف سياستها بودهاند استفاده گردد باند متوجه متغيرهاني بود که خارج از سياستهرا
منجر به تغيير وضعيت ان ،بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از ان ،نکته غلفت گردد علت اصلي تغيير دادههای گذشته ترا
حال سياستهای طراحي شده تفسير ميشود حال آنکه ممک ،است در واقعيت علل و دالنل دنگری سبب ان ،تحوالت شده
باشند که آنها لحاظ نشدهاند.
همچني ،اگر دادههای مربوط به دو دسته از بنگاههای مشمول سياست و بنگراه هراني کره در دامنره ترأثير انر ،سياسرت قررار
نداشتهاند استفاده گردد باند متوجه عوامل و دالنلي بود که خارج از سياستهای تدون،شده منجر بره تغييرر دادههرای انر ،دو
گروه بنگاهها ميشوند .اگر ان ،نکته مورد توجه قرار نگيرد تفاوت در دادههای ان ،دو گروه را ناشي از سياستهای طراحيشده
ميدانيم .در صورتي که ممک ،است ان ،تفاوتها ناشي از سانر عوامل و دالنلي باشند که ارتباطي به ان ،سياستها نداشتهانرد
(مانند ساختار صنعت و بازار .
 -6-3-1شرایط استفاده از روش اقتصاد سنجی خرد

روش اقتصادسنجي خرد مواقعي برای استفاده مناسب است که شرانط زنر مهيا باشد:
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 دالنل کافي برای تأثير سياستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
 اهداف سياستي بهصورت مستقيم و نا از طرنق برخي شاخصها قابل اندازهگيری باشند
 ارتباط ميان تأثير و پيامدهای سياستي در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهای طراحيشده با تئوریهرای اقتصرادی
موجود توجيهپذنر باشد
 دادههای متغيرهای اندازهگيری برای تعداد زنادی از بنگاهها موجود باشد
 دادههای کافي از وضعيت بنگاهها قبل از پيادهسازی سياست و نا وضعيت موجود بنگراههراني کره مشرمول سياسرت
نميباشند وجود داشته باشد.
 -6-3-2مراحل پیادهسازی مدل اقتصادسنجی خرد

مراحل پيادهسازی مدلهای اقتصادسنجي خرد تا حد زنادی شبيه مراحل اجرای مدلهای اقتصادسنجي کالن ميباشرد کره در
بخش قبل توضيح داده شده است .ان ،مراحل بهترتيب عبارتند از:

 تعرنف متغيرهای هدف :تعيي ،متغيرهاني که اهداف سياستهای طراحي شده بودهاند .ان ،اهداف مريتواننرد شرامل
هدفهای اوليه ثانونه و نهاني باشند .با مشخصشدن ان ،متغيرها در واقع مدل مفهومي ارزنابي ما مشخص ميشود.
 طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي بر اساس مدل مفهومي مشخص شده و بر مبنای تئوریهای اقتصادی
و با در نظر گرفت ،مالحظاتي در خصوص امکان جمعآوری دادهها طراحي ميشود.
 انتخرراب روش اقتصادسررنجي مناسررب :بررر اسرراس مرردل اقتصادسررنجي و دادههررای جمررعآوریشررده روش مناسررب
اقتصادسنجي انتخاب ميشود.
 اجرای مدل اقتصادسنجي :در ان ،مرحله بر اساس دادههرای جمرعآوریشرده مردل اقتصادسرنجي اجررا مريشرود و
برآوردهاني از متغيرهای مدل ارائه ميشود.
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 تفسير نتانج :مرحله آخر نيز تفسير نتانج اقتصادسنجي خرد است.
 -6-3-3دامنه کاربرد و محدودیتها

نکي از مهمترن ،مزانای روش اقتصادسنجي خرد ان ،است که تحليل ارزنابي بر اساس رابطه علت معلرولي ميران متغيرهراني
صورت ميگيرد و ان ،رابطه علت معلولي خود رنشه در تئوریهای اقتصادی دارد .بنابران ،از لحاظ نظری روش کامالً معتبری
است.
همچني ،ان ،روش برای ارزنابي تأثير نک سياست بر مجموعه بنگاهها و نا سازمان هاني که تحت تأثير مستقيم ان ،سياسرت
قرار داشتهاند (مثالً بنگاههاني که از مشوقهای پيشبينيشده استفاده کردهاند بسيار مناسب اسرت .امرا هنگرامي کره منظرور
ارزنابي تأثير غيرمستقيم ان ،سياست بر سانر بنگاههاني باشد که مشمول ان ،سياست نبودهاند (بهعنروان مثرال اثررات سرررنز
دانش نا ارزنابي تأثير سياست بر نک بخش ان ،روش بهتنهاني کافي نيست .در ان ،مواقع ميتروان از ترکيرب انر ،روش برا
سانر روشها مانند اقتصادسنجي کالن استفاده کرد.
مهمترن ،ضعف مدلهای اقتصادسنجي وابستگي شدند آنها به حجم انبوهي از دادهها در نک بازه زماني طوالني ميباشرد .از
سوی دنگر حجم زناد اطالعات هزننه و زمان ان ،پروژههرا را افرزانش مري دهرد .همانگونره کره نيراز بره تخصرص براال از
نقطهضعف های دنگر ان ،نوع ارزنابي است .اختيار و اقتدار الزم برای دسترسي به ان ،حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه
سانر اطالعات مورد نياز را نيز باند به فهرست فوق اضافه کرد.
همانطور که مشاهده ميشود اغلب نقطه ضعفهای ان ،روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوری و دسترسري دادههرا اشراره
دارد .در حاليکه ان ،روش از لحاظ تئورنک روش بسيار معتبری بهشمار ميرود.
 -6-4مدلهای اقتصادسنجی :اندازهگیری بهرهوری
معموالً بهرهوری و افزانش بهرهوری بهعنوان نکي از اهداف مهم اغلب سياستها در نظر گرفته ميشود .سطح تجزنه و تحليل
در ارزنابي بهرهوری ميتواند بهرهوری نيروی کار بهرهوری نک واحد اقتصادی (سطح خررد بهررهوری نرک بخرش صرنعتي
(سطح مياني و نا بهرهوری در نک منطقه نا کشور (سطح کالن باشد.
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مطالعات صورتگرفته نشان ميدهد بهرهوری ميتواند نکي از مهمترن ،دالنل اختالف درآمد سرانه کشورهای مختلف باشد .بر
همي ،اساس افزانش بهرهوری بهعنوان هدف نهاني اغلب اسناد ملي فناوریهای راهبردی در نظر گرفته شده است .اسناد ملي
فناوریهای راهبردی ممک ،است افزانش بهرهوری در سطح خرد مياني و کالن را هردف گرفتره باشرند .روش انردازهگيرری
بهرهوری ميزان موفقيت ان ،سياستها در افزانش بهرهوری را بررسي ميکند .مهمترن ،چالش ان ،روش تعدد عوامل مؤثر بر
بهرهوری است .به عبارت دنگر شناساني متغيرهای کنترلي مهمترن ،مساله مدل اقتصادسنجي اندازهگيری بهرهوری اسرت .برا
توجه به اننکه شناساني و اندازهگيری متغيرهای کنترل در سطح مياني و کالن با دشواریهای فراواني روبهرو است انر ،روش
در سطح خرد امکانپذنری باالتری دارد.
با ان ،روش پروژه های زنادی در سطح خرد انجام شده است که در مهمترن ،آنها تأثير سياستهرای آزادسرازی برر افرزانش
بهرهوری در سطح واحدهای توليدی اندازهگيری شده است .برخي پروژهها نيز با ان ،روش سررنزهای فناوری ميان بنگاههرا را
اندازهگيری کردهاند.

 -6-4-1روش انجام


شناساني واحدهای نمونه :برای انجام ارزنابي بهرهوری نياز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گرروه اول بنگراههراني
هستند که بهنظر ميرسد سياستهای طراحيشرده ترأثير مسرتقيمي برر بهررهوری آنهرا داشرته اسرت و گرروه دوم
بنگاههانياند که سياستهای مورد ارزنابي افزانش بهرهوری آنها را مد نظر نداشتهاند.



طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي سنجش بهرهوری بر اساس تابع توليد طراحي ميشود .تابع توليد تابعي
است که ارتباط ميان ورودیها و بروندادهای نک فعاليت اقتصادی را مشخص ميکند.



جستجو و جمعآوری اطالعات مناسب :در ان ،مرحله ميبانست اطالعات الزم از ورودیها و بروندادهای متناسب برا
مدل اقتصادسنجي جمعآوری شوند.



اجرای مدل اقتصادسنجي :در ان ،مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشده مدل اقتصادسنجي اجرا ميگردد.
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تفسير نتانج :بر اساس اطالعات حاصل از اجرای مدل اقتصادسنجي تأثير سياستها بر افزانش بهرهوری مورد تحليل
و ارزنابي قرار ميگيرد.

 -6-4-2دامنه کاربرد و محدودیتها

نکي از بزرگترن ،محدودنت های ان ،روش نحوه سنجش خروجيهاست .اندازهگيری "ارزش افزوده" کار دشواری اسرت کره
محاسبه آن همواره با ابهاماتي همراه است .چالش دنگر ان ،روش تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوری است .پارامترهای متعددی برر
بهرهوری نک واحد توليد مؤثرند که تفکيک ميزان تأثير هر نک از آنها و ارزنابي تأثير سياستها بهعنوان نکي از ان ،عوامل از
مسائل اصلي ان ،روش است.
 -6-5ارزیابی توسط خبرگان

1

استفاده از پنل خبرگان2و ارزنابي توسط اعضای جامعه علمي3از مهمترن ،روشهای تصميمگيری است که در سرالهرای اخيرر
برای ارزنابي سياست نيز مورد استفاده قرار گرفته است .ارزنابي توسط خبرگان غالباً بر اساس قضاوت جمعري از متخصصران و
صاحبنظران صورت ميگيرد .مبنای قضاوت اطالعات و برداشتهرای تجربري و شخصري و /نرا تحليرل و تفسرير شرواهد و
اطالعاتي است که ممک ،است حاصل ارزنابي از طرنق سانر روش ها بوده باشند .ارزنابي از طرنق خبرگان هرم بررای ارزنرابي
سياستها پس از اجرا و هم برای ارزنابي سياستها پيش از اجرا مورد استفاده قرار ميگيرد.
استفاده از روش "ارزنابي توسط اعضای جامعه علمي" برای ارزنابي پروژهها قبل از اجررا برهمنظرور تخصريص منرابع مرالي و
حمانتها بسيار معمول است .پنلهای خبرگان نيز برای ارزنابي سياستها پس از اجرا بسيار مورد استفاده قرار مريگيررد .انر،
روش ها در مواقعي که اطالعات و شواهد کافي وجود ندارد و ارزنابي پيامدهای اقتصادی اجتماعي برنامهها و پروژههرا از سرانر
روشها قابل اندازه گيری نيست تصونری کلي از کيفيت و تأثير ان ،سياستها ارائه ميدهد .روش پنل بهخصوص هنگامي که
ارزنابان عالقهمند به بررسي جنبه های جدندی از تأثيرات سياستي هستند بسيار مؤثر است .تنروع تخصصري و ذهنيتري گرروه
خبرگان منبع بزرگي از اندههای نوني است که ميتواند بر کيفيت ارزنابي مؤثر واقع شود.
Expert panels and peer review
Expert panels
Peer review
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گروه خبرگان مي توانند عالوه بر ارهار نظر مراجع به نتانج و پيامدهای نک سياست در مرورد رونرد کلري ارزنرابي و مردنرنت
ارزنابي نيز پيشنهاداتي ارائه کنند که در ارزنابيهای آننده از آنها استفاده شود .ان ،موضوع مزنتي است که در سرانر روشهرا
کمتر به چشم ميخورد.
 -6-5-1شرایط استفاده از نظرات خبرگان

استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترن ،روش های ارزنابي سياست است .اما برای استفاده از آن ميبانست شرانطي مهيا باشد
که مهمترن ،آنها عبارتند از:
 اعضای جامعه علمي با دانش کافي و خبرگان مرتبط با حوزه ارزنابي در دسرترس بروده و بررای مشرارکت در فراننرد
ارزنابي تمانل داشته باشند.
 توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باند در حد دانش و آگاهي آنها باشد .پيشفرر

روشهرای اسرتفاده از نظررات

خبرگان بهرهبرداری از دانش تخصصي و انباشتي حاصل از تجربه و دانش ان ،افراد است.
 -6-5-2مراحل انجام روش

 مشخصشدن موضوعات مورد بحث :در روش های استفاده از نظرات خبرگان قبل از هر چيزی ميبانست موضوعاتي
ال انر ،موضروعات توسرط کارفرمرا (نهراد
که خبرگان قرار است راجع به آن هرا نظرر دهنرد مشرخص شرود .معمرو ً
ارزنابيکننده تعيي ،ميشود.
 انتخاب رنيس پنل نا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث فردی برا دانرش و تجربره براالی تخصصري و
مدنرنتي بهعنوان رنيس پنل انتخاب ميگردد.
 انتخاب اعضای پنل نا گروه خبره :با هماهنگي و مشارکت کارفرما و رنيس پنل اعضای خبرگان انتخاب ميگردند.
 برنامه رنزی پنل :زمانبندی و نحوه اجرای فرانند ارزنابي توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص ميشود.
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 شناساني و پشتيباني نيازهای اطالعاتي پنل :در ان ،مرحله کليه شواهد داده ها و اطالعات مورد نياز برای قضراوت و
تصميمگيری گروه خبرگان شناساني تهيه و در اختيار آنها قرار داده ميشود.
 اجرای ارزنابي :اعضای پنل با مدنرنت رنيس پنل در خصوص موضوعات مورد بحث مطابق برنامهرنزی انجامشده به
جمعبندی ميرسند.
 -6-5-3دادههای مورد نیاز

هرچند در ان ،روش برخالف روشهای کمّي که پيشتر توضيح داده شد عمليات خاصي بر روی دادهها صورت نميپذنرد .امرا
دادهها بهعنوان نکي از ورودیهای اصلي قضاوت خبرگان اهميت زنادی دارند .دادهها ميبانست دقيق و کافي بروده و سراختار
آنها بهگونهای باشد که خبرگان بدون نياز به انجام عمليات پردازش بتوانند آن را تفسير و تحليل کنند.

 -6-5-4دامنه کاربرد و محدودیتها

روش های استفاده از نظرات خبرگان روشهای منعطف و اثربخشي هستند که هم برای ارزنابيهای پس از پيادهسرازی و هرم
برای ارزنابيهای پيش از پيادهسازی مورد استفاده قرار ميگيرند.
به نسبت سانر روشها ان ،روش کمهزننه است .هرچند برگزاری پنل در مقانسره برا ارزنرابي توسرط اعضرای جامعره علمري
هزننههای پشتيباني بيشتری را ميطلبد .در موضوعاتي که به حوزههای خاص و محدودی از علم و تخصص مربوط ميشروند
بهتر است از روش ارزنابي توسط اعضای جامعه علمي استفاده گردد و در حوزههای کالنتر از پنل .اسرتفاده از ارزنرابي توسرط
اعضای جامعه علمي برای ارزنابي و انتخاب پروژههای تحقيق و توسعه و حمانت از آنها بسيار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان برای ارزنابي سياست در موضوعات مناقشه برآنند که نياز به اجماع و توافق گروههای متعدد دارد توصيه
ميشود.
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2

در مطالعه ميداني بهجای مطالعه موضوع تحت شرانط کنترلشده به مشاهده مستقيم در شرانط واقعي پرداخته ميشود .مطالعه
ميداني نيازمند استفاده از طيف وسيعي از روشها و تکنيکهای مختلف است.
مطالعه موردی نکي از روشهای مطالعه ميداني است که در ارزنابي سياست مورد استفاده قرار مريگيررد .در مطالعره مروردی
ارزناب به تعامل اجتماعي مستقيم با موضوع ارزنابي مي پردازد .ارزنابي با ان ،روش مستلزم استفاده از روشها و دادههای کمّي
و کيفي از قبيل پيمانش تحليل محتوا تحليل آماری دادههای ثانونه و نهانتاً مشاهده مستقيم است .ارزنرابي نهراني نروعي از
استنتاج تفسيری است که بر اساس ان ،منابع اطالعاتي و روشهای تحليلي متعدد استخراج ميشود.
مطالعه ميداني و مطالعه موردی از روشهای تحقيق کيفي در علوم اجتماعي ميباشند که در سالهای اخير مورد توجه بسياری
از محققان قرار گرفته است.
برای ارزنابي سياست به روش مطالعه ميداني با مطالعه موردی الزم است ارزناب با بررسي و مشراهده دقيرق شرامل گفتگرو و
مصاحبه با ذینفعان مختلف سياست بررسي اسناد و مدارک تحليل دادههای کمّي از پيامدها و اثرات سياستها و سانر روشها
به مطالعه سياست و نتانج آن بپردازد.

 -7جمعبندی و ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی
همانطور که پيشتر توضيح داده شد ارزنابي سياستها و اهداف بيش از آنکه از ماهيتي نظری برخوردار باشد متعلق به حوزه
اجرا و عملياتي است .اجراني بودن ان ،حوزه ضرورت نوآوری در روش پيشنهادی برای بخرش پرانش و ارزنرابي اسرناد ملري
فناوری را کمرنگ مينماند .بنابران ،آنچه در ان ،قسمت الزم است تا بهعنوان روش پيشنهادی بر آن تأکيد گردد ارائره نرک
جمعبندی از روشها و قالبهای موجود ارزنابي و واگذاری تصميم برای انتخاب روش مناسب به سياستگرذار و اجراکننردگان
سند است.

Field study
Case study
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تاکنون با مرور ادبيات صورت پذنرفته تعرنف جانگاه قالبهای عمومي و گامهای ارزنابي و تحليل تأثيرات مورد بررسي قررار
گرفته اند .بر اساس ان ،بررسي پانش و ارزنابي سياستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثير مجموعهی هردانتشردهای از
راهبردها سياستها اقدامات و برنامهها بر وضعيت اهداف کالن و خرد و تعيي ،چراني موفق بودن نا ناکام بودن دسرتيابي بره
ان ،اهداف .بر اساس ان ،تعرنف نکي از مهمترن ،نکاتي که باند در ارزنابي سياستها مورد توجه قرار بگيرد همراسرتاني انر،
ارزنابي با جهتگيریهای باالدستي است.
چارچوب کلي گامهاني که باند در مؤلفه برنامه ارزنابي و بهروزرساني اسناد ملي توسعه فناوریهای راهبردی طي شود شامل 3
مرحله اساسي است که در ادامه تشرنح ميگردد:
 -7-1تدوین شاخصهای ارزیابی کارایی و اثربخشی
در ان ،گام ميبانست انواع شاخصهای اندازهگيری کننده اهداف خرد و کالن هر نک از فناوریها احصاء شوند .در ان ،گرام
هم شاخصهای مربوط به راستيآزماني ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهای مررتبط برا برنامره اقردامات و
سياستها مانند اهداف خرد احصاء و بررسي خواهند شد .نکته مهم و قابل تأمل ان ،است که ان ،شاخصها مريبانسرت هرم
خروجيها و هم پيامدها را ارزنابي کنند .به عبارت دنگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشي ميبانست تدون ،و ارزنابي گردند و
هم شاخصهای مرتبط با کاراني.

 -7-2تدوین مکانیزم ارزیابی
روشهای مختلفي در مرور ادبيات برای ارزنابي و تحليل تأثيرات نام برده شد که هرکدام آنها ونژگيها و نقاط قوت و ضعف
مربوط به خود را داشتند .سياستگذار نا ارزنابيکننده نک سند ملي توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرانط خاص مرتبط
با موضوع خود از روش (های متناسب ارزنابي (پيمانش نوآوری مدلهای اقتصادسرنجي (کرالن خررد بهررهوری ارزنرابي
توسط خبرگان مطالعات موردی و تحليل شبکه بهره گيرد.
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بهمنظور فراهمآوری بستر تصميمسازی برای سياستگذاران ميتوان جدولي مقانسهای از روشهای مختلف ارزنابي ارائه نمود.
 1-7(Error! Reference source not found.با ارائه خالصهای از ونژگيهای هر روش از ابعاد مبنای روش نقاط ضرعف و
قوت جنس دادههای موردنياز و شرانط استفاده سياستگذاران را در انتخاب متناسبترن ،روش با موضوع سند راهبردی کمک
ميکند.
جدول ( -)7-1ویژگیهای روشهای ارزیابی
روش

مبنای نظری

ضعف

قوت

پيمانش نوآوری

جمعآوری و تحليرل گسرترهی

وجود خطر جانبدارانه بودن نظرات افرراد

برخورداری از نظرات افراد متخصرص و

وسرريعي از دادههررا مبتنرري بررر

متخصص  -عردم درنظرگيرری فاصرله

در محورنت قرار دادن موضوع نوآوری

نظرات خبرگان

زماني تأثير سياستها در ارزنابي

اقتصادسرررنجي-

معادالت ساختاری برر اسراس

دشواری در جمعآوری حجرم زنرادی از

دقت باال و ارائره تحليرلهرا و تنرانجي

کالن

مباني اقتصاد و بررای توضريح

اطالعات اقتصرادی-اجتمراعي معتبرر و

مبتني بر منطق رناضي

روابط علي معلولي ميان اجزا

دقيق در نک بازه زماني مشخص-زمان

نوع داده-

شرایط استفاده

ها
کمي-کيفي

ارزنابي سياستهای کرالن کره
اثرگذاری بر شاخصهرای ملري
نوآوری دارند

کمي

ارزنابي تأثير سياستهای کرالن
بررر فاکتورهررای رفرراه اقتصررادی
کشور

و هزننه باال

اقتصادسرررنجي-

بررسرري عملکرررد و وضررعيت

عدم تواناني در درنظرگيری در ترأثيرات

دقت باال و ارائره تحليرلهرا و نترانجي

خرد

واحدهای اقتصادی برر مبنرای

غيرمسررتقيم سياسررتهررا ماننررد اثرررات

مبتني بر منطق رناضي

معادالت ساختاری

سررنز دانش  -وابستگي شدند آن ها به

کمي

ارزنررابي تررأثير سياسررتهررا بررر
مجموعه بنگاههرا و نرا سرازمان
(سطح خرد

حجررم انبرروهي از دادههررا در نررک بررازه
زماني طوالني -

اقتصادسرررنجي-

بررسرري بهرررهوری واحرردهای

دشررواری در حرروزه سررنجش خروجرري

دقت باال و ارائره تحليرلهرا و نترانجي

بهرهوری

اقتصادی بر مبنای روش هرای

(ارزش افزوده  -تعدد عوامل مرؤثر برر

مبتني بر منطق رناضي

اقتصادسنجي

بهرهوری

جمعبندی نظرات متخصصي،

دقت کمتر در مقانسه با سانر روشها

ارزنررابي توسررط

کمهزننه بودن

کمي

بررسي تأثير سياستها در سطح
خرد

کيفي

شررررانطي کررره اطالعرررات و
داده های کافي برای تحليلهای

خبرگان

کمي وجود ندارد – در شررانط و
سياستهاني که اختالفنظر برر
سر آنها زناد است

مطالعات موردی

پيمانش تحليل محتوا تحليل

پرهزننه بودن و زمان

برخرررورداری از طيرررف گسرررتردهای از

کمي-کيفي

در شرانطي که ارزناب به تعامرل

آمرراری و مشرراهده مسررتقيم

ورودیهررای داده مشررتمل بررر مشرراهده

اجتمرراعي مسررتقيم بررا موضرروع

شرانط واقعي و نتيجهگيری بر

مستقيم

ارزنابي

اساس آن

بر مبنای ان ،جدول سياستگذار ميتواند نيازهای مسئله خود را با ونژگيهای بيران شرده بررای هرر روش تطبيرق داده و
مکانيزم و نا روش مناسب ارزنابي را برگزنند .با توجه به اننکه روش ارزنابي توسط خبرگان نسبت به سانر روشها در دسترس
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تر و کم هزننه تر بوده و در ان ،حوزه شرانط به گونه انست که امکان دستيابي به اطالعات کمي مورد نياز وجود ندارد لرذا در
ان ،سند از ان ،روش برای ارزنابي اهداف کالن و خرد با توجه به شاخصهای تعيي ،شده استفاده ميشود.
 -7-3تدوین ساختار نظارت و بهروزرسانی
پس از تدون ،شاخصهای ارزنابي و تدون ،مکانيزم ارزنابي ميبانست ساختار نظارت و بهروزرساني سند تعيي ،گردد .عموماً هر
سند ملي توسعه فناوری ميبانست هر چند سال نکبار مورد بازنگری قرار گرفته و بررسي مجدد شود .ان ،موضوع به دليل ان،
است که هم خود فناوری در حال تغيير و تحول است هم شرانط محيطي آن فناوری اعم از محيط اقتصادی سياسي اجتماعي
و فرهنگي آن فناوری در حال تغيير است و هم توانمندی شرکتها و بنگاههای داخلي تغيير نموده و متناسب با ان ،تغييرات هم
ارکان جهتساز هم برنامه اقدامات و سياستها و برنامه عملياتي ميبانست بازنگری اصالح و تکميل گردد.
با توجه به موارد فوق ميبانست ساختاری متشکل از تمامي ذینفعان زمي،گرماني اعرم از سرازمانهرا و ارگرانهرای دولتري
دانشگاهيان و پژوهشگران و متخصصي ،و همچني ،صاحبان صنانع و بنگاههای خصوصري تأثيرگرذار وريفره ارزنرابي و بره-
روزرساني را بر عهده داشته باشد .ان ،نظارت و بهروزرساني هم ميتواند موردی و مقطعي بنا به ضرورت بوده و اهرداف تعيري،
شده برای هرنک از فناوریها را بازنگری کند و هم ميتواند به طور منظم هر  3نا  5سال نکبار به منظور برازنگری و اصرالح
ان ،اهداف رخ دهد .با توجه به اننکه اهداف تعيي ،شده در نقشه راه هر نک از فناوریها از نظر زماني با نکدنگر تفاوت دارنرد
در نتيجه در ان ،سند بازنگری به صورت موردی برای هرنک از ان ،فناوریها انجام خواهد شد.

 -8فرایند ارزیابی فناوریهای زمینگرمایی
مکانيزمي که در ان ،سند برای ارزنابي تحقق اهداف کالن و خرد در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصرلي زنرر ميباشد:





جمع آوری اطالعات و مقانسه با معيارهای کمي تعيي ،شده



تفسير نتانج و ارائه پيشنهاد

تدون ،شاخصهای عملکردی و اثربخشي
شناساني منابع اطالعاتي برای اندازه گيری شاخصها
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مرحله اول از مکرانيزم ارزنرابي سرند کره شرامل تردون ،شراخصهرای عملکرردی و اثربخشري مريباشرد قبررل از اجرانرري
شدن سند صورت ميپذنرد .در ان ،مرحله برای اهداف کالن و خرد هر نک از فناوریها تعدادی شاخص تعرنرف شرده اسرت.
پس از آغاز اجراني شدن سند و تشکيل ستاد راهبرری سرند منرابع اطالعراتي کره ميتوان ميزان شاخصها را با کمرک آنهرا
تعيري ،کررد شناسراني شرده و طري دورههرای زمراني مشرخص مقرادنر شاخصها اندازه گيری شرده و نترانج حاصرل از آن
مورد ارزنابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگریهای الزم صورت ميپذنرد .در ادامه شاخصهای مرورد نيراز جهرت توسرعه
فناوریهای زمي،گرماني و نحروه دسرتيابي بره آنهرا مرورد بررسي قرار گرفته است.
 -1-8تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی
شاخص استانداردی است که دستيابي به آن نشراندهنرده نيرل بره مقصرد مريباشرد .جزئيرات شراخصهرا تعيرري ،کننررده
طرز اندازهگيری دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهای مختلف ميباشد .اندازهگيریها ميتوانند کمي کيفري و نا رفتاری
باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردی هستند که نارر بر طبق آنها ميزان تحقق آن سطح را انردازه-
گيری مينماند .از همي،رو شاخصها ميباند ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند به شکلي که پيشرفت امرور
بر اساس شاخصها تضمي ،کننده تحقق کامل اقدامات گردد.
با توجه به موارد مطرح شده در ان ،بخش شاخصها در دو سطح کالن و خررد طراحري شرده انرد .برا پيمرانش شاخصهرای
کالن ميتوان تحقق اهداف کالن را بررسي کرده و با تعرنف شاخصهای خررد ميتوان ميزان تحقق اهداف خررد را ارزنرابي
نمود .در ادامره شراخصهرای پروژه های شناساني شده در حوزه های مرتبط با فناوری های انرژی زمي ،گرماني (ارائه شده در
پيوست نک گزارش در جدول ( 1-8و نيز شاخص های چشم انداز اهداف کالن و اقدامات در حوزه انرژی زمي ،گرمراني در
جدول ( 8-2آورده شده اند.
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جدول ( -)8-1شاخصهای پروژههای شناسایی شده در حوزههای مرتبط با فناوریهای انرژی زمینگرمایی
ردیف

نام حوزه
مرتبط

عنوان خوشه پروژه

شاخص ها
تعداد استانها
اطالعات مندرج در اطلس ها

پتانسيل سنجي منابع زمي ،گرماني هيدروترمال
در کشور

تدون ،دانش فني طراحي مفهومي و ساخت
تجهيزات مطالعات MT

تدون ،دانش فني طراحي مفهومي و ساخت
تجهيزات مطالعات TEM

تعداد دستگاه
تعداد ازمانشات کنترل کيفي

تعداد دستگاه
تعداد ازمانشات کنترل کيفي

تعداد دستگاه
تعداد ازمانشات کنترل کيفي
تدون ،دانش فني تجهيزات مطالعات حرارت
سنجي در گمانه های کم عمق و ساخت آنها
1

اکتشاف
تدون ،دانش فني تجهيزات آناليز انزوتوپي آبها
و گازها و ساخت آنها

تدون ،دانش فني تجهيزات مورد نياز آزمانشگاه
بررسي خواص سياالت و مخزن زمي ،گرماني و
ساخت آنها

طراحي مفهومي و ساخت سيستم برداشت
تصاونر مادون قرمز حرارتي

تدون ،دانش فني مطالعات ژئوفيزنکي اندازه
گيری حرارت در سطح زمي ،و ساخت تجهيزات
مربوطه
تدون ،دانش فني مواد و روش های آناليز
شيمياني آبها و گازها و توليد مواد مربوطه

تعداد دستگاه
تعداد انزوتوپ های قابل اندازه گيری

تعداد دستگاه
تعداد ازمانشات کنترل کيفي

تعداد سيستم
تعداد ازمانشات کنترل کيفي

تعداد مجموعه دستگاهها
تعداد ازمانشات کنترل کيفي

توليد مواد ساخته شده مورد نياز برای اناليز ابها
تعداد سنسورهای موردنياز برای اناليز ابها و گازها

معیار
تهيه اطلس پتانسيل انرژی زمي،
گرماني برای حداقل  28استان
کشور
براورد انرژی حرارتي منابع
انرژنزمي ،گرماني در حداقل 28
استان کشور
ساخت حداقل  2مجموعه
تجهيزات…MT
ازمانش تجهيزات ساخته شده در
حداقل سه منطقه زمي ،گرماني
متفاوت
ساخت حداقل  2مجموعه
تجهيزات…MT
ازمانش تجهيزات ساخته شده در
حداقل سه منطقه زمي ،گرماني
متفاوت
ساخت حداقل  3مجموعه تجهيزات
مطالعات حرارت سنجي در دهانه
های کم عمق و ساخت انها
ازمانش تجهيزات ساخته شده در
حداقل سه منطقه زمي ،گرماني
متفاوت
ساخت حداقل  2مجموعه تجهيزات
اناليز انزوتوپي ابها و گازها
قابليت اندازه گيری انزوتوپ های
O,D,S,Sr
ساخت حداقل  2مجموعه از
تجهيزات ازمانشگاه بررسي خواص
سياالت و مخزن زمي ،گرماني
ازمانش تجهيزات ساخته شده در
حداقل نک منطقه زمي ،گرماني
متفاوت
ساخت حداقل  2اسيستم برداشت
تصاونر مادون قرمز حرارتي
ازمانش سيستم های ساخته شده
در حداقل نک منطقه زمي ،گرماني
متفاوت
ساخت حداقل  3مجموعه دستگاه
اندازه گيری حرارت در سطح زمي،
ازمانش سيستم های ساخته شده
در حداقل سه منطقه زمي ،گرماني
متفاوت
توليد حداقل  5ماده مورد نياز برای
اناليز ابها
توليد حداقل  3سنسور مورد نياز
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نام حوزه
مرتبط
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عنوان خوشه پروژه

تهيه و تدون ،برنامه استراتژنک و راهبردی
برای اجرای نک پروژه زمي ،گرماني
هيدروترمال تا حصول نتيجه
بومي سازی نرم افزارهای مرتبط جهت تجزنه و
تحليل داده های ژئوفيزنک سطحي

طراحي و ساخت سيستم بازدارنده رسوب گزاری
در
چاه های زمي ،گرماني

2

تعمير و
نگهداری
چاههای
زمي،
گرماني

تدون ،دانش فني شيرآالت سرچاهي زمي،
گرماني و طراحي مهندسي و ساخت آنها
تدون ،دانش فني تعمير و نگهداری از شيرآالت
سرچاهي زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني و طراحي و ساخت تجهيزات
بازبيني درون چاههای زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني و توليد مواد و طراحي و
ساخت تجهيزات الزم جهت جلوگيری از
خوردگي لوله ها در چاههای زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني و ساخت تجهيزات انتقال
بهينه سيال زمي ،گرماني (مانند لوله های
آلبينيوس
تدون ،دانش فني مطالعات اکتشافي منابع زمي،
گرماني پيشرفته
پتانسيل سنجي سراسری منابع زمي ،گرماني
پيشرفته در کشور

3

منابع زمي،
گرماني
پيشرفته
(EGS

اجرای نک پروژه پانلوت نيروگاه های زمي،
گرماني پيشرفته در مناسب ترن ،منطقه اميد
بخش

4

-

شناساني گلوگاه های فناورانه نيروگاه های

برای اناليز ابها و گازها
-

تعداد نرم افزارهای تهيه شده
تعداد دفعات تحليل داده های ژئوفيزنکي به کمک
نرم افزارها

تهيه حداقل نک نرم افزار برایتحليل انواع داده های ژئوفيزنکي
 ازمانش هرنک از نرم افزارها بااستفاده از داده های ژئوفيزنکي سه
منطقه زمي ،گرماني متفاوت
طراحي و ساخت حداقل دو سيستم
بازدارنده رسوب در نک چاه
اکتشافي زمي ،گرماني با عمق بيش
از  1000متر
طراحي وساخت حداقل دو نمونه از
شيراالت سرچاهي
تهيه دستورالعمل تعمير و نگهداری
شيراالت سرچاهي زمي ،گرماني
 طراحي و ساخت حداقل نکمجموعه از تجهيزات بازبيني درون
چاه های زمي ،گرماني
حداقل دو نوع ماده ضد خوردگي
حداقل نک مجموعه تجهيزات
ضدخوردگي
حداقل در دو چاه توليدی عميق(با
عمق  1000متر
حداقل  200متر از لوله ای البينيوس

تهيه دستورالعمل مطالعاتي اکتشافي منابع زمي،
گرماني پيشرفته
تعداد استانها

تهيه دستورالعمل مطالعاتي اکتشافي
منابع زمي ،گرماني پيشرفته
تهيه اطلس پتانسيل منابع زمي،
گرماني پيشرفته برای حداقل 5
استان کشور
توليد برق در نيروگاه پانلوت به
ميزان حداقل نک مگاوات

تهيه دستورالعمل عمليات تعمير و نگهداری چاه
های منابع زمي ،گرماني پيشرفته

تهيه دستورالعمل عمليات تعمير و
نگهداری چاه های منابع زمي،
گرماني پيشرفته

تهيه دستورالعمل نحوه استحصال انرژی از منابع
زمي ،گرماني سنگ داغ و خشک

تهيه دستورالعمل نحوه استحصال
انرژی از منابع زمي ،گرماني سنگ
داغ و خشک
-

حداقل تعداد سيستم های بازدارنده ساخته شده
حداقل عمق چاه حفر شده

تعداد شيراالت سرچاهي ساخته شده
تهيه دستورالعمل تعمير و نگهداری شيراالت
سرچاهي زمي ،گرماني
تعداد مجموعه تجهيزات بازبيني درون چاههایزمي ،گرماني
تعداد ماده ضد خوردگي توليد شده
تعداد مجموعه تجهيزات ضد خوردگي توليد شده
تعداد چاه های ازمانش شده

تعداد لوله های ساخته شده

توان برق توليدی نيروگاه پانلوت زمي ،گرماني
پيشرفته

تدون ،دانش فني عمليات تعمير و نگهداری
چاههای منابع زمي ،گرماني پيشرفته

تدون ،دانش فني استحصال انرژی از منابع
زمي ،گرماني سنگ داغ خشک
نيروگاه های

شاخص ها

معیار

-
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ردیف

نام حوزه
مرتبط
زمي،
گرماني
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عنوان خوشه پروژه
زمي ،گرماني تبخير آني
تدون ،دانش فني طراحي نيروگاه زمي ،گرماني
تبخير آني
تدون ،دانش فني عمليات نصب و راه اندازی
نيروگاه های زمي ،گرماني تبخير آني
طراحي نصب و راه انداز ی دومي ،نيروگاه
زمي ،گرماني تبخير آني کشور

توان برق توليد شده در دومي ،نيروگاه زمي،
گرماني تبخير اني
توان برق توليد شده در نيروگاه پانلوت زمي،
گرماني دو مداره

مستند سازی نتانج بدست آمده از پروژه ساخت
نيروگاه زمي ،گرماني دومداره
شناساني گلوگاه های فناورانه بهره برداری از
نيروگاه های زمي ،گرماني دومداره
طراحي و ساخت تجهيزات نيروگاه های زمي،
گرماني دومداره و آزمانشگاه های مربوطه

تهيه دستورالعمل ساخت نيروگاه های زمي،
گرماني دو مداره
-

طراحي و ساخت نک نيروگاه پانلوت زمي،
گرماني دومداره

طراحي و ساخت دومي ،نيروگاه زمي ،گرماني
دومداره در کشور
تدون ،دانش فني طراحي کونل زميني سيستم
های پمپ حرارتي زمي ،گرماني

5

پمپ های
حرارتي
زمي،
گرماني

شاخص ها

تهيه دستورالعمل طراحي نيروگاه های زمي،
گرماني تبخير اني
تهيه دستورالعمل عمليات نصب و راه اندازی
نيروگاه های زمي ،گرماني تبخير اني

تدون ،دانش فني و ساخت تجهيزات حفاری
سيستم های پمپ حرارتي زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني و توليد گروت و بررسي و
تحقيق در خصوص عمليات گروت رنزی
سيستم های پمپ حرارتي زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني سيستم های کنترلي و
محافظتي پمپ های حرارتي زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني و توليد سيال کاری کونل
زميني سيستم های بسته پمپ حرارتي زمي،
گرماني
تدون ،دانش فني و ساخت تجهيزات پمپ های
حرارتي زمي ،گرماني توسعه نافته
تدون ،دانش فني و ساخت مبدل حرارتي
سيستم های پمپ حرارتي زمي ،گرماني
تدون ،دانش فني و ساخت کمپرسور سيستم
های پمپ حرارتي زمي ،گرماني
تدون ،آئي ،نامه استانداردهای مرتبط با آزمانش
سيستم های پمپ حرارتي زمي ،گرماني بسته و
تجهيزات آزمانشگاه های مربوطه
تهيه بسته آموزشي جهت آموزش طراحان و
مهندسي ،مشاور در حوزه پمپ های حرارتي
زمي ،گرماني

ارائه شاخص منوط به انجام مطالعات مقدماتي
است
توان برق توليد شده در دومي ،نيروگاه زمي،
گرماني دو مداره در کشور
تهيه دستورالعمل طراحي کونل زميني در پمپ
های حرارتي زمي ،گرماني
تعداد تجهيزات حفاری توليد شده
دستورالعمل عمليات توليد گروت
مقدار گروت توليد شده
-

معیار

تهيه دستورالعمل طراحي نيروگاه
های زمي ،گرماني تبخير اني
تهيه دستورالعمل عمليات نصب و
راه اندازی نيروگاه های زمي،
گرماني تبخير اني
حداقل  20مگاوات
توليد حداقل  5مگاوات برق در
نيروگاه پانلوت زمي ،گرماني دو
مداره
تهيه دستورالعمل ساخت نيروگاه
های زمي ،گرماني دو مداره
ارائه معيارها منوط به انجام مطالعات
مقدماتي است
توليد حداقل  20مگاوات برق در
دومي ،نيروگاه زمي ،گرماني دو
مداره
تهيه دستورالعمل طراحي کونل
زميني در پمپ های حرارتي زمي،
گرماني
حداقل دو سری از تجهيزات حفاری
سيستم های پمپ حرارتي
تهيه دستورالعمل عمليات توليد
گروت
توليد حداقل  100کيلوگرم گروت
-

ميزان افزانش بازدهي سيال کاری کونل زميني

افزانش بازدهي سيستم پمپ حرارتي
بسته حداقل به ميزان  3درصد

تعداد تجهيزات پمپ حرارتي توسعه نافته

ساخت حداقل نک نمونه از
تجهيزات پمپ حرارتي توسعه نافته
ساخت حداقل نک نمونه از مبدل
حرارتي سيستم های پمپ حرارتي
زمي ،گرماني
ساخت حداقل نک کمپرسور نمونه
برای سيستم های پمپ حرارتي
زمي ،گرماني
حداقل نک ازمانشگاه

-

-

تعداد مبدل های حرارتي ساخته شده

تعداد کمپرسور ساخته شده

اني ،نامه
تعداد ازمانشگاه ها
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جدول ( -)8-2شاخصهای چشم انداز ،اهداف کالن و اقدامات در حوزه انرژی زمینگرمایی
حوزه

اهداف

پمپ

 -1جانگاه اول منطقه در عرصه علم و فناوری
 -2جانگاه اول در منطقه و در بي 4 ،کشور برتر آسيا در توليد
صنعتي بومي و رقابتپذنر
 -3افزانش ميزان بوميسازی تجهيزات پمپهای حرارتي به
ميزان حداقل  70درصد ارزش تجهيزات نصبشده در افق
چشمانداز سند حاضر
 - 4توانمندی در صادرات رقابتپذنر خدمات فني و مهندسي و
تجهيزات پمپ حرارتي با سهم  40درصدی از کل خدمات فني
و مهندسي و تجهيزات پمپ حرارتي ساخت داخل با تأکيد بر
بخش خصوصي

حرارتی

تولید برق و

 -5جانگاه اول منطقه در عرصه علم و فناوری
 -6جانگاه اول در منطقه و در بي 5 ،کشور برتر آسيا در توليد
صنعتي بومي و رقابتپذنر
 - 7افزانش ميزان بوميسازی تجهيزات زمي،گرماني به ميزان
حداقل  20درصد ارزش تجهيزات نصبشده در افق چشمانداز
سند حاضر
 - 8دستيابي به توانمندی در صادرات خدمات فني و مهندسي و
تجهيزات نيروگاهي با سهم  20درصدی از کل خدمات فني و
مهندسي و تجهيزات زمي،گرماني ساخت داخل با تأکيد بر
بخش خصوصي
 - 9انجاد و تقونت نمانام ملي با حداقل ررفيت نصبشده در
داخل و خارج کشور معادل  50درصد ررفيت نصبشده
زمي،گرماني در داخل کشور و افزانش سهم صادراتي نمانام
انراني در بازارهای منطقهای و جهاني

منابع زمین-

 - 10جانگاه اول منطقه و جزو  10کشور برتر دنيا در عرصه
علم و فناوری
 – 11دستيابي به نيروی انساني با کيفيت خالق و متخصص
در حوزههای مختلف انرژی زمي،گرماني

کاربرد
مستقیم

گرمایی
پیشرفته

شاخص دستیابی
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 -2-8تدوین ساختار نظارت ،به روزرسانی و مکانیزم ارزیابی
همانطور که اشاره شد به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کراری اندنشريده شرده و سراختار نظرارتي برای بازنگری
تعيي ،گردد .به همي ،منظور پيشنهاد مي گردد که شوراني متشکل از بازنگران توانمند در حوزه انرژی زمي ،گرمراني تشرکيل
گردنده که وريفه سياستگذاری کالن هماهنگي و نظارت کالن بر اجررای انر ،سرند را برر عهرده دارد .پيشرنهاد مري گرردد
هسته اصلي ان ،شورا از اعضای کميته راهبری تدون ،ان ،سند تشکيل شده باشد .شورای توسعه فنراوری هرای انررژی زمري،
گرماني بر نحروه اجررای انر ،سرند نظرارت مريکنرد و بازنگریهای الزم در سرند و گرزارش کرالن مربوطره را در فواصرل
زماني مشخص ارائه خواهد نمود .ان ،شورا با انجاد ساز و کارهای الزم و استفاده از نهادهرای مختلرف ضرم ،انجرام تصرميم
گيریهای الزم وريفره نظرارت بر تحقق اهداف سند و ارزنابي پيشرفت کار را بر عهده دارد .از جمله ورانف اصلي ان ،سرتاد
ميتوان بره مروارد زنرر اشاره کرد:
 سياست گذاری اجراني راهبری هماهنگي و انجاد ارتباطات بي ،دستگاهي الزم برای توسعه فناوریهای زمري-،
گرماني
 نظارت و پيگيری اجرای دقيق و کامل مفاد سند
 پانش شاخصهای عملکردی و اثربخشي

 -3-8مکانیزم عملکرد
با توجه به ورانف مطرح شده برای ان ،مي بانست مکانيزمي اندنشيده شود که به عنوان چارچوبي بررای انجرام فعاليرتهرای
ارزنابي در نظر گرفته شود .همرانطرور کره اشراره شرد از جملره وررانف اصرلي شورای توسعه فناوریهرای انررژی زمري-،
گرماني نظارت و پيگيری اجررای دقيرق و کامرل مفراد سرند و پرانش شراخصهرای عملکردی و اثربخشري مريباشرد .لرذا
اعضای مرکز جهت انجام ورانف درنظر گرفته شده مريبانسرت جلسرات مرنظم 6ماه نکبرار برگرزار کررده و در فاصرله بري،
جلسات از طرنق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دسرتگاههرای مترولي حوزههای مرتبط شاخصهای تعيي ،شده را ارزنرابي
کرده و پرس از نهراني سرازی و تلفيرق آنهرا گرزارش آن را در دورههای زماني  6ماهه به وزارت نيرو اعالم نماند.
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اعضای شورا مورفند طبق نتانج حاصل از ارزنابي شاخصها اقدامات الزم را جهت اطمينران از تحقرق سرند در افق 10سراله
اتخاذ کنند .شورای راهبری سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و سراز و کارهرای نهرادی ذنرربط از طرنق مراجع ذنصالح
گردش کار را انجام خواهد داد.
همچني ،ان ،شورا مورف است به رصد فناوریهای مرتبط و در حال توسعه در ان ،حوزه بپردازد و گزارش آن را طي دورههای
زماني  2ساله ارائه نماند .با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند الزم است سند مورد بازبيني و تجدنردنظر قررار
گيرد.
وضررعيت پيشرررفت بررر اسرراس شرراخصهررای سررطح کررالن (اهررداف کررالن و شرراخصهررای سررطح خرررد (اهررداف خرررد
مشخص ميشود .در صورتي که پس از گذشت  3سال از آغاز اجرای سند ميزان تحقق هر نک از شاخصهای در نظر گرفتره
شده تا آن مقطع زماني به طور ميانگي ،کمتر از  30درصد باشد شورای راهبری سند باند نسبت به توقف اجررا اقردام نمانرد و
تصميمات الزم را اتخاذ کند .در صورتي که ميزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصرد باشرد بانسرتي سرند از سروی شرورای
راهبری مورد بازنگری و اصالح قرار گيرد .همچني ،در صورت تحقق بيش از  70درصد شاخصهای مذکور شرورای راهبرری
ميتواند با بررسي گلوگاهها و موانع موجود بر سر راه تحقق کامل هر نک از اقدامات و برنامه ها نسربت بره رفرع آنهرا و ادامره
اجرای سند اقدام نماند.
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