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چیست ؟) ژئوترمال(انرژي زمین گرمایی 

 از و داشته یونانی ریشه که است Geothermal واژه ترجمه گرمایی زمین اصطالح
 انرژي .است شده تشکیل حرارت معنی به Therme و زمین معناي به Geo کلمات
 طول در که خورشیدي انرژي از که است زمین عمق در موجود انرژي گرمایی، زمین

  هاي ایزوتوپ زوال یا فروپاشی همچنین و شده ذخیره زمین داخل در سال هزاران
 گرفته نشات زمین درازدرعمق سالیان طی در پتاسیم و اکتیویته،توریم رادیو اورانیوم

 ینزم تکتونیکی صفحات و جوان آتشفشانی و خیز زلزله نواحی در عمدتا که است
 آن هسته در حرارت بطوریکه است انرژي از عظیمی منبع زمین . است شده متمرکز

  فوران جمله از مختلف طرق به زمین حرارت رسد می سانتیگراد درجه 5000 از بیش

 و زمین چگالی کاهش اثر در گلفشانها و -ابفشانها -ابگرم هاي چشمه – آتشفشان
 با نزمی حرارت درجه .میشوند هدایت آن سطح به زمین از بخشهایی از رسانایی خاصیت

  .میشود زیاد خطی غیر صورت به آن عمق به توجه
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ادامه

 11 در شده ذخیره حرارتی انرژي )گراد سانتی درجه 3 متر 100 هر خطی تقریب با(
 منابع از آمده دست به انرژي کل برابر هزار پنجاه معادل زمین پوسته فوقانی کیلومتر

 ايانرژیه سایر خالف بر گرمایی زمین انرژي .است امروزجهان شده شناخته وگاز نفت
 رداريب بهره قابل وقفه بدون نبوده خاصی وشرایط زمان ، فصل به محدود پذیر تجدید

  از یديتول برق با گرمایی زمین نیروگاههاي در برق شده تمام قیمت همچنین .باشد می
 نو هايانرژی دیگر انواع از حتی و بوده رقابت قابل ) فسیلی (متعارف نیروگاههاي سایر

.است ارزانتر بمراتب
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نمایی از نیروگاه زمین گرمایی در الدرتو ایتالیا
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:تاریخچه انرژي زمین گرمایی درجهان 

.بود زمین درزیر گرما وجود نشانه اولین فشانی آتش کوههاي وجود

میالدي 17 و16 قرنهاي بین زمانی فاصله در گرمایی زمین منابع اولین حفر

فرانسه بلفورت در گیریها اندازه اولین میالدي هجدهم قرن

 انرژي لپتانسی ز ا برداري بهره هدف با گرمایی زمین سیاالت استخراج نوزدهم قرن اوایل
.گرفت صورت ایتالیا در حرارتی

.شد مانجا آن مکانیکی انرژي از برداري بهره هدف با آب طبیعی بخارات استخراج :1870

ایتالیا الردرلو در انرژي این از برق تولید:1904

همزمان طور به کالیفرنیا و ژاپن در ترمال ژئو چاهها نخستین:1920

.ایسلند در منازل گرمایش تامین براي گرمایی زمین سیال استخراج:1928

 هزمین این در فعال کشور دومین بعنوان نیوزلند 1958 سال در دوم جهانی جنگ از پس
.نمود گرمایی زمین انرژي از برق تولید به اقدام
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First Geothermal Power Plant :
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انواع منابع انژي زمین گرمایی

انرژي هیدرو ترمال- 1

منابع بخار خشک- 1

الیه هاي تحت فشار- 2

تخته سنگهاي خشک وداغ- 3

توده هاي مذاب-4 
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)سیستم هاي هیدروترمال(منابع آب داغ.1

 می یداپ انتقال زمین سطح به سپس و میشوند داغ زمین زیر در که هستند آبی منابع
 تفادهاس بیشترین داراي امروزه منابع این گرمایی زمین منابع انواع میان در که کنند

:وندمی ش  بندي تقسیم ذیل گروه سه به خود گرمایی زمین منابع نوع این .هستند

 با برق تولید براي مناسب کهºC150 از باالتر دماي با باال دما مخازن :اول دسته -الف
معمولی تکنیکهاي

 با برق تولید براي مناسب کهºC150 الی 100 بین دماي با مخازن :دوم دسته -ب
باینري پیشرفته تر تکنیکهاي

 کاربردهاي براي مناسب وºC100 از کمتر دماي با پائین دما مخازن :سوم دسته -ج
مستقیم
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بخار خشکمنابع .2

  خارب از اي آمیزه یا و خشک بخار آنها از که هستند باال بسیار حرارت درجه با منابعی
  داراي بعمنا این برق تولید جهت به که میشود استحصال باال بسیار حرارت درجه با وآب

. شوند یم یافت محدودي مناطق در منابع این متاسفانه هستند،اما شرایط ترین بهترین
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تحت فشار منابع.3

 هب کلی نظرشرایط از و اند یافته تشکیل )brine(شور آب از که هستند عظیمی منابع
  محبوس صورت به زمین اعماق هاي صخره میان هاي الیه در و اند رسیده اشباع درجه
 کیلومتري 6 تا 3 عمق در و هستند محلول متان گاز حاوي عمدتا منابع این .دارند وجود

 گراد سانتی درجه 200 تا 90 بین آنها حرارت ودرجه میشوند یافت زمین سطح از
. میشوند زده تخمین
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تخته سنگ هاي خشک و داغ.4

  محسوب گرمایی زمین انرژي منبع بزرگترین .معروفند پتروترمال منابع به منابع این 

.میباشند آب مقداري حاوي.میشوند

 نبعم این از استفاده براي کلی ایده.میباشد سانتیگراد درجه290تا150 حدود آنها دماي
 باعمق اهدوچ ابتدا که.میباشد مصنوعی گرمایی زمین سفره یک ایجاد برق، تولید براي

 روشهاي با  حفاري از پس و میگردد حفاري داغ سنگهاي داخل متردر5000تا4000
 دو واین میشود ایجاد سنگها این داخل در ترکهاي هیدرولیکی فشار ویا  اي هسته انفجار

 زا .میشود ایجاد سنگها داخل در بزرگی حرارتی وتبادل.شوند می مرتبط هم به چاه
 هاسنگ از حرارت جذب از وپس شده، تزریق زمین داخل به سرد آب چاهها از یکی طریق

  دایتوباه.گردد می باز زمین سطح به دیگر چاه طریق از گرم آب بخار یا داغ آب بصورت
.میشود تولید الکتربکی انرژي نهایت در ، توربین سمت به بخار
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ادامه

ولی هنوز  بیش از سی سال از آغاز اولین طرح تحقیقاتی تولید برق از این منبع میگذرد
د موجب پژوهشدر زمینه هاي زیر می توان.این منبع براي تولید برق اقتصادي نمی باشد

:توسعه این فن آوري شود
توسعه روشهاي حفاري د رسنگهاي آذرین-1
توسعه دستگاههاي اندازه گیري خصوصیات مختلف سنگها -2
توسعه روشهاي شناسایی و ردیابی سیستم شکافها-3
.توسعه روشهایی که میزان آب تزریقی مفقود شده از طریق سنگها را کم کند-4
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توده هاي مذاب.5

.درجه سانتیگراد میباشند1200تا 700داراي درجه حرارتی بین  
تخمین زده میشود بهره برداري از 10000تا3000چون عمق قابل دسترسی به آنها بین 

.ته است در مورد بهرهبرداري از این منابع اقدام موثري  صورت نگرف.آنها مسکلتر میباشد
:مشکالت بهره برداري از این منابع 

درجه دارند 800مشکالت حفاري در سنگهاي نیمه مذاب که دمایی حدود -1
نحوه آماده سازي و ساخت لوله جدار ته چاه براي استحصال حرارت-2
تعیین موقعیت دقیق توده هاي ماگمایی-3
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:1997کاربردهاي مستقیم انرژي زمین گرماییدرسال

درصد استفاده        موارد کاربردي                 

        33                 گرم کردن فضا                 

    15                 آبگرم حمام                   

13                 شیالت                      

12                 گلخانه ها                  

12                  پمپهاي گرمایی                   

10                  صنایع                       

1                  خشک کردن محصوالت کشاورزي        

1                  )تهویه مطبوع(آب کردن برف        

3                  غیره                          
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:استفاده مستقیم از انرژي زمین گرمایی درایران

نظیر  در ایران با وجود ذخایر مناسب کاربرد هاي  مستقیم از این انرژي به استفادههایی
سرعین،رامسر،دماوند:براي نمونه .استخرهاي شنا وحمام منحصر گردیده است 

.ومحالت میباشند
ز مورد چشمه آبگرم ومعدنی یافت شده که داراي طیف مناسبی ا 360در کشور بیش از 

هداشتی ترکبیبات وخواص درمانی متفاوت میبشند که بجز اندکی از آنها ،بقیه غیر ب
.مورد بهره برداري قرار میگیرند 
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:یراننتایج مطالعات زمین گرمایی در شمال وشمال غرب ا

انرژي حرارتی  نام منطقه

       [j ]تخمینی   

عمق مخزن

 [M]     

مساحت منطقه  

KM^2]مطالعاتی

]

عملیات اکتشافی

زمین شناسی، هیدرولوژي،   500    2000-84/143000*10^18هرمشکین ش

ژئوفیزیک، ژئو شیمی 

زمین شناسی، هیدرولوژي،   550     1500-48/162500*10^18بوشلی

ژئوفیزیک، ژئو شیمی

زمین شناسی، هیدرولوژي، 550    500-65/161000*10^18سرعین

ژئوفیزیک، ژئو شیمی

زمین شناسی، هیدرولوژي، 5500   2000-11/53000*10^18دماوند

ژئوفیزیک، ژئو شیمی

زمین شناسی، هیدرولوژي، 11000 1500-6/72500*10^18سهند

ژئوفیزیک، ژئو شیمی

زمین شناسی، هیدرولوژي، 6200 2000-303000-40*10^18خوي وماکو

ژئوفیزیک، ژئو شیمی
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:ند مناطقی از ایران که داراي ذخایر انرژي زمین گرمایی میباش

منطقه تفتان وبزمان- 1
منطقه طبس-2
منطقه شیراز-3
منطقه مرکزي ایران-4
منطقه غرب -5
ه و وجود منطقه مشهدونیشابوروسبزوارو قوچان وبجنورد و گرگان بخاطر کانونهاي زلزل-6

.......گسلهاي رباط وقره بیل و میامی و
منطقه جنوب-7
زابل ،خاش، سیرجان وزاهدان: منطقه شرق شامل -8
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:استفاده از انرژي زمین گرمایی براي تولید برق

 رايب گرمایی زمین انرژي منابع
 می استفاده پایه بار تولید
  خاص شرایطی ر د تنها و شوند
  مورد پیک بار تولید براي

  . میگیرند قرار استفاده
 برق انکنندگ تولید بزرگترین

 حال در گرمایی زمین انرژي از
 جهان سطح در حاضر

  آمریکا،فیلیپین،مکزیک
.میباشند ،ایتالیاوژاپن

 حاصل برق زیرمقایسه جدول
 هاي انرژي رابا انرژي این از

 نشان1997 درسال دیگر
میدهد

ظرفیت نصب نوع منبع

[%]شده

تولید برق در 

[%]سال

زمین  

گرمایی
61                     86

3311باد

2 3خورشیدي

31جزر و مد
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:   MWبرحسب 1997ظرفیتهاي نصب شده نیروگاههاي زمین گرمایی درجهان تا سال

1997                    1990                    1980                      نامکشور               

50                     8/20                      0                      چین                  

110                      0                      0                      کاستاریکا                

10                       0                      0                      دومینیکن                 

125                      95                         95                      السالوادور                 

4/ 2                        4/ 2                      4/ 2                      فرانسه                   

15                                      2                                                                         0                      گواتما ال                  

110                       44/ 6                        41                      ایسلند                    

379                      142/ 25                    32/ 25                      اندونزي                     

885                      545                   459                    ایتالیا                   

456/ 6                                          214/ 6                    214/ 6                    ژاپن                   

105                       45                      45                      کنیا                    

950                       700                      425                    مکزیک                   

300                      283/ 2                      167/ 2                    نیوزلند                 

----                      35                      35                   نیکاراگویه                  

2164                      891                      891                  فیلیپین                   

-----                      3                         3                    پرتغا ل                   

10                         0                        0                      سنت لوسیا                   

3                          3/0                       0                      تایلند                    

3170                      2770                       1444                   آمریکا                    

40                       20/ 6                    20/ 6                   ترکیه                     

81                       11                      11                    روسیه                    

8967/ 7                       55/5827                  3887/ 85              جمع کل                
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:انواع نیروگاههاي زمین گرمایی

نیروگاههاي بخار خشک  -1 

نیروگاههاي بخار انبساط آنی- 2

نیروگاههاي سیکل دو مداره- 3

نیروگاههاي باتوربین تفکیک دورانی- 4

نیروگاههاي سیکل ترکیبی - 5
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:نیروگاههاي بخار خشک-1

  بخار.ودمیش استفاده بخار تحت هیدروترمال مخازن از برق تولید براي نیروگاهها این در 

زا گذشتن  از پس شده خارج تولیدي چاه از خود طبیعی فشار از استفاده با خشک
درهانیروگاه این در اولیه طرح در. شود می هدایت توربین داخل به و تصفیه ، صافی
.شد ساخته الدرلو در1904 سال

و دهد می دست رااز خود حرارت و شده چگالنده وارد توربین از خروج از پس بخار
 وتوانایی دهش ایجاد خالء وچگالنده توربین بین چگالنده، در بخار تقطیر وبا ، شده تقطیر

.یابد می افزایش وبازدهی یافته افزایش توربین گردشی

 شودمی استفاده کننده خنک برجهاي از سیستمها این نیاز مورد آب کردن خنک براي
 هستند نمونه ازاین وگیزرز الدرلو نیروگاههاي
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نیروگاههاي بخار انبساط آنی-2

 160در حدود (این نیروگاهها براي استفادهاز مخازن تحت مایع به اندازه کافی داغ 

:  مورد استفاده قرار میگیرندوبه دو صورت زیرمیباشند) درجه 

ايمرحلهتک-1-2
دو مرحله اي-2-2
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:تک مرحله اي -1-2

 طبیعی ادزی بسیار وفشار دما اثر در هستند زیاد فشار تحت که گرمایی زمین  داغ آبهاي 
  این در شود می هدایت آنی کننده تفکیک دستگاه سمت وبه آمده چاه باالي به  خود

 حاصله بخار. میشود تبدیل بخار به داغ آب از زیادي مقدار فشار افت نتیجه در دستگاه
 با شده لکوپ وتوربین هدایت بخار توربین درون به مخصوص صافیهاي از گذشتن از پس

 ندمان نوع این در کننده خنک وبرج چگالش سیستم.میکند تولید برق توربین
میباشد خشک بخار نیروگاههاي
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دو مرحله اي-2-2

 ودر جزام کننده تفکیک دستگاه دو در بخار به فشار تحت داغ آب تبخیر ، نوع این در 
  دوم دهکنن تفکیک وارد ، اول کننده تفکیک از پس داغ آب. میگیرد صورت مرحله دو
 خارب به تبدیل دستگاه این در آن از مقداري ومجددا شده است کمتري فشار داراي که

 از حاصل وبخار توربین باالي فشار قسمت به  اول ي مرحله از حاصل بخار .میشود
.تاس بیشتري قطر داراي میشودکه  توربین ضعیف فشار قسمت وارد دوم ي مرحله

 یدهگرد طراحی گرمایی زمین سیال انرژي از  گیري بهره حداکثر براي سیستم این
 استفاده مگاوات 55 تا10 بین ظرفیت با جهان نقاط از بسیاري در سیستم این از.است

.است شده
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:نیروگاههاي سیکل دو مداره-3

  تا نیست باال آنقدر آنها دماي که مایع تحت ترمال هیدرو مخازن براي نیروگاهها این 
.است مناسب کرد، استفاده آنی تبخیر سیکلهاي در بتوان

  لیلد به که شور آب مخازن ونیز باشند می آالیندگی داراي که مخازنی براي همچنین
 ، یرندگ قرار استفاده مورد آنی تبخیر روشهاي در توانند نمی سخت رسوبات تشکیل
 ولیدت به مربوط اول مدار میباشد ازهم مستقل دومدار داراي سیستم این. نمود استفاده

  ها پمپ ، چاهها سر تجهیزات وشامل حرارتی مبدال به آن وانتقال گرمایی زمین سیال
 چاههاي به شده مصرف آبهاي تزریق جهت وپمپ تولیدي چاههاي از آب استخراج جهت
 ته پمپ بوسیله درجه200تا65 حدود در بادمایی تولیدي چاه گرم آب. باشد می تزریق

  دوم دارم به را خود حرارت آنجا ودر یافته انتقال حرارتی مبدل به طبیعی فشار با ویا چاه
 و رنددا جریان فریون یا ایزوبوتان مانند پایین جوش بانقطه گازهایی درآن که میدهد

  دوم مدار در.میشود سرد وخود میکند ،منتقل میکنند ایفا را ه نیروگا کارکن شاره نقش
 وربینت سمت به زیاد فشار وبا میشود بخار به ،تبدیل حرارت دریافت با کارکن ،شاره

  تولید نباتوربی شده کوپل ژنراتور درنهایت شده، توربین چرخش وباعث یابد می جریان
 پمپ اب ودوباره تبدیل مایع به چگالنده در  توربین از خروج از پس بخار .میکند برق

  میشود هدایت حرارتی مبدل سمت به تغذیه
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:نیروگاههاي با توربین تفکیک دورانی-4

 ومقداري میشود کننده تفکیک دستگاه  وارد ابتدا در فشار تحت گرمایی زمین داغ آب 
  کوچک قطر( بخار توربین قوي فشار طبقه سمت به قوي فشار بخار به باتبدیل آن از

 به ) ارفش تحت داغ آب( تفکیک دستگاه در سیال باقیمانده . میشود هدایت )توربین

  هدایت  باشد می بخار توربین با محور هم کهR.S.T( ( دورانی تفکیک دستگاه سمت
  انرژي از حاصل نیروي طرف یک ،از میشود انجام عمل دو ، مرحله این در. میشود

  واز میکند کمک بخار توربین گردشی وتوان سرعت ،به دورانی تفکیک دستگاه جنبشی
 به هک ، شود تولیدمی فشار کم بخار مقداري ، دورانی تفکیک دستگاه در دیگر طرف
  وانت نیز  فرآیند این ، میشود هدایت )بزرگ پرههاي( توربین فشار کم طبقه سمت

 بهره  غدا آب انرژي ،از نیروگاهی چنین از استفاده با داده، افزایش بخار توربین گردشی

.یابد می افزایش وبازده میشود بیشتري گیري

 9 نهمی ظرفیت به 1985 سال در آمریکا در بار اولین نوع این از اقتصادي واحد اولین
.شد برداري بهره نوادا ایلت در  مگاوات
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:نیروگاههاي سیکل ترکیبی-5

  تیحرار  انرژي از گرمایی زمین منابع از حاصل حرارتی انرژي کنار در نیروگاهها این در 
  این در. شودمی استفاده نیروگاه حرارتی انرژي کمبود جهت فسیلی سوختهاي: نظیر دیگر

  آب(کن کار شاره به را خود حرارت ، حرارتی مبدل یک در گرمایی زمین سیال نیروگاه
 مذکور گرم آب سپس میشود آن کردن  گرم پیش به ومنجر داده انتقال ) مقطر

  دیلتب بخار مولد داخل در متداول سوختهاي احتراق از حاصل حرارتی انرژي از بااستفاده
 ترتیب  بدین و شده محور چرخش باعث توربین از عبور با تولیدي وبخار میشود بخار به
 . میشود تولید  لکتریکی ا انرژي توربین به شده کوپل ژنراتور در

 منبع تیحرار انرژي توسط آب کردن گرم باپیش که است این روش این مزیت بزرگترین

.میشود جوییصرفه نیروگاه سوخت مصرف میزان در ، گرمایی زمین
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:بررسی اقتصادي انرژي زمین گرمایی

نیروگاه نوع
سرمایه گذاري  

)دالر بر کیلو وات(
)سنت بر کیلو وات(هزینه هاي تولید 

م20(جیبوتی

)گا واتی

فرانسه   
گودالپ

)مگاوات4(

    

ژاپن       

      

       آمریکا      
ایتالیا

   
بخاري با سوخت نفت

بخاري با سوخت زغال سنگ

هسته اي    

بخار خشک (زمین گرمایی

)وتبخیرانی

          725

         1100   

         1500   

          1000

        20  

        -  

        -  

    6/12-

6/9

       -   

        -    

       -     

   8/11-

2/8

    8/8   

      -    

      -    

      8 /8

       3/6   

        4/3  

       6/3  

       9/3   

    2 /4  

    9/2   

    2/2   

   2/2  

م دو  سیست(زمین گرمایی  

)مداره
       3600

 5/16-

1/5
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:هزینه متوسط  جهانی تولید برق از انرژي زمین  گرمایی

)اعتسنت برکیلو وات س(هزینه تولید     ظرفیت نیروگاه       

                         مخازن با کیفیت

باال

 مخازن باکیفیت

متویط

 مخازن باکیفیت

پایین

6-5/55/10-55/8-7      )مگا وات 5کمتر از (کوچک

نامناسب 5/4-7  4-6      )مگا وات5-30(متوسط

نامناسب 4-6    5/2-5     )مگاوات 30بزرگتر از (بزرگ
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: بررسی اقتصادي انرژي زمین گرمایی 

نیروگاه نوع
سرمایه گذاري  

دالر بر کیلو  (

)وات

)سنت بر کیلو وات(هزینه هاي تولید 

مگا  20(جیبوتی

)واتی

فرانسه   
گودالپ

)مگاوات4(

    

ژاپن       

      

یاایتال       آمریکا      

   
بخاري با سوخت نفت

بخاري با سوخت زغال سنگ

هسته اي    

بخار خشک (زمین گرمایی

)وتبخیرانی

          725

         1100   

         1500   

          1000

        20  

        -  

        -  

    6/12-6/9

       -   

        -    

       -     

   8/11-2/8

    8/8   

      -    

      -    

      8 /8

       3/6   

        4/3  

       6/3  

       9/3   

    2 /4  

    9/2   

    2/2   

   2/2  

دو   سیستم(زمین گرمایی  

)مداره
       3600

 5/16-

1/5
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:هزینه متوسط  جهانی تولید برق از انرژي زمین گرمایی

)اعتسنت برکیلو وات س(هزینه تولید     ظرفیت نیروگاه    

                         مخازن با کیفیت

باال

 مخازن باکیفیت

متویط

 مخازن باکیفیت

پایین

6-5/55/10-55/8-7      )مگا وات 5کمتر از (کوچک

نامناسب 5/4-7  4-6      )مگا وات5-30(متوسط

نامناسب 4-6    5/2-5     )مگاوات 30بزرگتر از (بزرگ
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:  مقایسه اطالعات فنی و اقتصادي نیروگاه زمین گرمایی در ایران

نیروگاه زمین نیروگاه بخاريواحد       

گرمایی

  25                  30        سال       عمر نیروگاه

  10             ----        سال       عمر چاه  

 85             70          درصد      قابلیت دسترسی

-----           38          درصد      بازدهی

  5                 5           درصد      مصرف داخلی

KWH          343            1362/$     هزینه سرمایه گذاري نیروگاه

KWH            ------           461/$هزینه سرمایه گذاري چاه

RIALS/KW         11400          11400هزینه ثابت تعمیرات ونگهداري سالیانه

C/KWH            04/0           04/0بخش ارزي  هزینه متغیر تعمیرات ونگهداري سالیانه

RIALS/KWH            8/0            8/0بخش ریالی  هزینه متغیر تعمیرات ونگهداري سالیانه

-------           )    ماه 4(ومازوت) ما ه8(گازطبیعی ----نوع سوخت

------           C/M^3                  9قیمت صادراتی گاز طبیعی

-------           C/M^3                  773/5قیمت وارداتی گاز طبیعی بانضمام هزینه انتقال

------           C/LITER            785/9قیمت صادراتی نفت کوره

6و8             6و8           درصدنرخ بهره

-----             KCAL/LITER           9925ارزش حرارتی سوخت نفت کوره  

------                      KCAL/LITER            9556ارزش حرارتی سوخت گاز طبیعی
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:نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

   انجام از وپس آغاز 1377 ازبهار شهر مشکین گرمایی زمین نیروگاه پروژه فعالیت
 کیلومتر600 مساحت در شناسی وزمین ،ژئوشیمیایی ژئوفیزیکی ومطالعات تحقیقات

 واقع هرش مشکین شهرستان جنوب به مشرف سبالن آتشفشانی کوه هاي دامنه از مربع
  مجاورت در مربع کیلومتر5 وسعت به اي ناحیه 77 پاییز در سرانجام اردبیل استان در

.شد شناخته پتانسیل حائز موبیل روستاي

  مورد مخزن حرارتی پتانسیل متر3000 عمق به اکتشافی عمیق چاه حلقه6حفر با
  از میدان توسعه طرح. شد تمام حفاري سکوهاي 80 زمستان در گرفت قرار ارزیابی

قرارگیرد برداري بهره مورد 84سال در نیروگاه قراربود شد اجرا 82سال
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www.iehe.ir.دنیروگاه زمین گرمایی وایراکی در نیوزیلن
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دنیروگاه زمین گرمایی نسیاولیر در ایسلن
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