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مقـدمهای بر کتـاب
بنام خداوند جان و خرد
باتوجه به بحران انرژی در آینده نزدیک در جهان ،به لحاظ کاهش سوختهای فسیلی و ضرورت
جلوگیری از تولید گازهای گلخانهای حاصل از احتراق سوختهای هیدروکربنی ،هرگامی در
جهت بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه آن مثبت و ضروری است .گردآوری ،تالیف،
تصنیف و ترجمه متون و مقاالت علمی به منظور تولید علم و آگاهی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر
توسط دانشمندان این رشته ،خدمت بزرگی به جهان بشریت خواهد بود.
کتاب حاضر که تحت عنوان "مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی" توسط پژوهشگران دکتر
علی میرمحمدی و دکتر جاماسب پیرکندی تألیف گردیده مورد توجه و مطالعه اینجانب قرار
گرفت که نمونهای از متون علمی ارزشمند در جهت توسعه بهرهبرداری از منبع انرژی خدادادی
الیتناهی زمین گرمایی است لذا به دانشگاهیان و همکاران گرانقدر توصیه میشود مطالعه و توجه
به آن را به دانشجویان و پژوهشگران یادآوری فرمایند.
و من اهلل التوفیق  /فتحاله امی /بهار 5931

أ

ب

پیشـگفتـار
سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بیکران او توفیق تالیف کتاب مبانی
و کاربردهای انرژی زمین گرمایی حاصل آمد .از این رو در آغاز ،کمترین ادب بندگی بجای آورده
و یاد میکنیم آموزنده بیآموزگار را و چه خوش گفت حکیم عمر خیام که؛
اجرام که ساکنان این ایوانند

اسباب تردد خردمندانند

هان تا سر رشته خرد گم نکنی

کانان که مدبرند سرگردانند

کتابی که پیش رو دارید حاصل تالشی مجدانه به منظور تالیف دانستهها و تجربیات نگارندگان
در راستای بهبود و گسترش فناوری انرژی زمین گرمایی در ایران است .این کتاب مطابق با
آخرین یافتهها و همگام با مراجع معتبر علمی دنیا تالیف شده و مهمترین هدف آن ارائه اطالعات
جدید ،همسو با نشریات معتبر ،مجامع علمی ،پایگاههای اطالعاتی و کتب منتشره به عالقمندان
است .کتاب مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی در مقام معرفی انرژی زمین گرمایی و فناوری
آن به عنوان یکی از منابع انرژی خدادادی پاک ،تجدیدپذیر و آینده پیش روی آن است .در این
کتاب سعی شده است سیستمهای تولید توان موجود و جدید مبتنی بر انرژی زمین گرمایی
معرفی گردد .در فصل نخست کتاب ابتدا انواع انرژیهای تجدیدپذیر و سپس به صورت کلی
انرژی زمین گرمایی معرفی میگردد .در فصل دوم انرژی زمین گرمایی به صورت کامل معرفی
میگردد .دالیل اهمیت انرژی زمین گرمایی ،مزایا و معایب استفاده از انرژی زمین گرمایی ،اثرات
زیست محیطی نیروگاههای زمینگرمایی ،اثرات کلی تولید برق ،مزایای زیستمحیطی
نیروگاههای زمینگرمایی ،انواع منابع زمین گرمایی ،نشانههای انرژی زمین گرمایی ،تاریخچه
کاربرد انرژی زمین گ رمایی ،جایگاه انرژی زمین گرمایی در جهان ،جایگاه انرژی زمین گرمایی
ت

در ایران از موارد مهم بررسی شده در این فصل میباشد .در فصل سوم کتاب سامانههای موجود
و کاربردی در انرژی زمین گرمایی معرفی شده است .در ادامه و در فصل چهارم پمپهای حرارتی
به عنوان یک سامانه جدید معرفی شده و کارکرد آن توضیح داده میشود .در فصل پنجم یک
مثال نمونه از طراحی یک پمپ حرارتی ارائه شده است .در آخر جمع بندی کتاب در فصل ششم
انجام شده است.
نگارندگان تالشها و دلسوزیهای پیشگامان فناوریهای نوین و انرژیهای خدادادی ،پاک و
تجدیدپذیر در ایران را ارج نهاده و ضمن پاس داشت مقام آنان ،انگیزه خود از تالیف کتاب مبانی
و کاربردهای انرژی زمین گرمایی را لزوم توجه به انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در راستای تأمین
نیازهای انرژی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی انرژیهای فسیلی میدانند؛ از آنجا که
دانستههای بشری مرز نمیشناسند و دانش نگارندگان نیز بیتناسب با فرموده حکیم عمر خیام
نیست که؛
هرگز دل من ز علم محروم نشد

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

معلومم شد که هیچ ،معلوم نشد

لذا از دانشجویان عزیز ،همکاران و پژوهشگران گرامی و خوانندگان محترم استدعا داریم که با
رهنمودهای ارزشمند خود ما را در جهت رفع نقایص احتمالی یاری نمایند.
مؤلفان کتاب از جناب آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی و همکاران ایشان در انتشارات دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی که زحمت کلیه امور مرتبط با چاپ کتاب را متحمل شدند و از استاد
ارجمند جناب آقای دکتر فتحاله امی که کتاب را مطالعه و توصیههای ارزشمندی در ارتقای
کیفی سطح آن پیشنهاد نمودند ،مراتب کمال تشکر و سپاس خود را ابراز میدارند .همچنین
مؤلفان کتاب از خانوادههای گرامی خود که با تحمل و شکیبایی بسیار ،انجام این امر مهم را
مقدور ساخته و با فراهم آوردن محیطی آرام ،فرآیند تألیف این مجموعه را سرعت بخشیدهاند،
صمیمانه تشکر و قدردانی میکنند.
جاماسب پیرکندی ،علی میرمحمدی
بهار 5931
ث
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