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  باور نادرست راجع به انرژي زمين گرمايي 5

انرژي زمين گرمايي كه زير پاهاي ما وجود دارد ايمن و مطمئن است. اين انرژي مي تواند با تزريق برق به شبكه به برآورده كردن 
  كرده و نيز براي گرمايش و سرمايش منازل و ادارات استفاده شود.نيازهاي انرژي جوامع كمك 

  

  

  

  

  

  

  پس چه حقايقي راجع به انرژي زمين گرمايي وجود دارند؟ 

ما در اين مقاله پنج باور نادرست راجع به انرژي زمين گرمايي را شناسايي كرده و واقعيت هاي مربوط به اين منبع طبيعي را 

  فاش كرده ايم.

  زمين گرمايي ممكن است تمام شود. انرژي ۱

انرژي زمين گرمايي يك انرژي تجديد پذير است و هيچ وقت به پايان نمي رسد. در نتيجه انرژي زمين گرمايي به وفور تا 

  زماني كه سياره زمين از بين نرود وجود خواهد داشت.

  ) انرژي تامين كند۲۴/۷. انرژي زمين گرمايي نمي تواند همواره(۲

ساعت شبانه روز، هفت روز در هفته و بدون توجه به شرايط آب و هوايي برق توليد مي كنند.  ۲۴هاي زمين گرمايي نيروگاه 

خروجي برق يك نيروگاه زمين گرمايي ثابت و قابل پيش بيني بوده و در نتيجه برنامه ريزي براي توليد انرژي را با دقت 

رمايي يك روش عالي براي تامين بار پايه مورد نياز شبكه هستند. ( بار زيادي ممكن مي كند. همچنين، نيروگاه هاي زمين گ

  پايه به كمترين ميزان تقاضاي انرژي الكتريكي در طول روز گفته مي شود. )
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  . نيروگاه هاي زمين گرمايي فضاي زيادي را اشغال مي كنند۳

فضاي كمتري را اشفال مي كند. اين نيروگاه ها نسبت نيروگاه هاي انرژي زمين گرمايي به نسبت تمام منابع انرژي ديگر 

متر مربع) يا نيروگاه هاي  ۱۳۳۵باد ( متر مربع)، ۳۴۶۲متر مربع) از زغال سنگ ( ۴۰۴زمين به گيگاوات ساعت كمتري (

  متر مربع) مصرف مي كنند. ۳۲۳۷( فوتوولتاييك خورشيدي

  كند. توليد برق از منابع زمين گرمايي آلودگي توليد مي ۴

بسته مدرن كه براي توليد انرژي - انرژي الكتريكي به طور بالفطره آلودگي ايجاد نميكند. نيروگاه هاي زمين گرمايي چرخه

اين نيروگاه ها به طور ميانگين آب كمتري به الكتريكي به كار مي روند گازهاي گلخانه اي منتشر نمي كنند. عالوه بر اين، 

  توليد برق مصرف مي كنند. نسبت بيشتر تكنولوژي هاي سنتي

  . انرژي زمين گرمايي تنها در نقاط خاصي از آمريكا قابل دسترسي است۵

پمپ هاي حرارتي نيروگاه هاي زمين گرمايي مي توانند تقريبا در هر جايي از خاك آمريكا استفاده شوند، با اين وجود اين 

  سيستم ها در مناطق مختلف كارآيي هاي متفاوتي دارند.

فناوري هاي زمين گرمايي دپارتمان انرژي آمريكا در حال تالش براي عرضه تكنولوژي هاي مدرن براي توليد برق از  اداره

طريق اين منبع انرژي در نقاط مختلف آمريكا است. بيشتر اين تكنولوژي ها در ابتداي مسير خود قرار دارند ولي آينده آن 

ي دارند. در آينده نزديك، ده ها ميليون از خانه ها و ادارات آمريكا مي توانند برق ها هيجان انگيز بوده و پتانسيل بسيار باالي

  مورد نياز خود را از منابع زمين گرمايي تامين كنند.

  

  مترجم : مهندس فرزام ابريشمي

  https://energy.gov/eere/articles/5‐common‐geothermal‐energy‐myths‐debunkedمنبع : 

  

  

  


