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چكیده
در این مطالعه برای تهیۀ نقشۀ مناطق مستتعد احتداگ خلنانته در استتان آرربایجتان قتر ی بتهمنظتور بهترهخیتری از انتریی
زمینخرمایی ،از سیستم اطالعات جغرافیایی (ساج) بهعنوان نرمافزار پشتیبان تصمیمخیری استتااده قتده استت .تد


از ایتن

مطالعه ،تعیین مناطق پتانسیلدار انریی زمینخرمایی در استان بهعنوان پایۀ مطالعات تکمیلی برای بهرهبرداری از انریی طبیعتی،
پاک و سازخار با محیط زیست برای نیل به ا دا
در کشور ای صاحب تکنولویی اکتشا

توسعۀ پایدار در بنش کشاورزی است .پس از بررسی مطالعات انجامقتده

و بهرهبرداری از انریی زمینخرمایی ،قوا د و مظا ر طبیعی سطحیای تعیین قتدند

که نشاند ندۀ وجود انریی زمینخرمایی در اعماق ستند و میتوانند بهعنوان قتاص

در مکتانیتابی منتاطق دارای پتانستیل

زمینخرمایی مناسب باقند .سپس اطالعات و داده ای موجود در استان بتا داده تای متورد نیتاز تطبیتق داده و متد ماهتومی
مکانیابی انریی زمینخرمایی تهیه قد .برای تعیین مناطق پتانسیلدار زمینخرمایی الیه ای اطالعاتی در سه ختروه بتهصتورت
موضوعی قامل زمینقناسی ،یئوقیمی و یئوفیزیک طبقهبندی قدند .سپس این الیه ا با برنامهنویسی در محیط ساج با توجته
بهمیزان ا میت آنها در قناسایی منابع انریی زمینخرمایی با م تلایق و مناطق دارای پتانسیل مشتن

قتدند .در نهایتت ،بتا

اجرای مد ساج ،مساحت کل مناطق پتانسیلدار انریی زمینخرمایی حدود  22درصد از کل مساحت استان انتناب قتد .ایتن
مناطق میتوانند بهعنوان مناطق دارای پتانسیل زمینخرمایی در آینده برای استااده در خرمایش خلنانته تا و تتممین آب آبیتاری
استااده قوند و با تلایق الیه ای اطالعاتی عوامل مؤثر در مکان مناسب برای احداگ خلنانه نقشۀ نهایی تهیه قد.
کلیدواژگان :آرربایجان قر ی ،انریی زمینخرمایی ،تممین خرمایش ،خلنانه ،مکانیابی.

* نویسنده مسئول

Email: noorollahi@ut.ac.ir
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جهان امروز ،جهان توسعۀ اقتصادی و صنعتی است .وونتد
این توسعه دو طول دهههای اخیر شتتا یشتتری گرفتته
اس .انرژی هعنوان مهمترین کاالی تجاوی که یشتترین
سهم وا دو تجاوت جهتان داود ترای فعالیت.هتای شتر از
اهمی .فراوانی رخووداو اس .ایران هعنوان کشووی وو ه
وشد و داوای منا ع انرژی غنی و گسترده و وجتود ماتازن
زوگ نفتی ،معادن عظیم زیرزمینی و تتوان تالووۀ انترژی
یکی از مصداقهای الگوی وشد ا فشتاو تر منتا ع ط یعتی
هشماو میوود
اش کشاووزی نیز یکتی از اتشهتای مصتر کننتدۀ
انرژی اس .انرژی هعنوان نهادۀ مصرفی دو اش کشاووزی
اهمی .خاصی داود پس میتوان گف .که یکی از نهادههتای
مهم و مؤثر دو تولیدات کشاووزی ،تأمین انترژی متوود نیتاز
استت .روستی مصتتر انتترژی دو اتتش کشتتاووزی ،نشتتان
میدهد طی سالهای ماتلف همراه ا افزایش تولید و اوزش
افزودۀ مصر انواع حاملهتای انترژی شتامل فترآوودههتای
نفتی و رق ،افزایش یافته اس .اش انرژی همچنین ستهم
شتتایان تتتوجهی از کتتل هزینتتههتتای تولیتتد وا نیتتز تته ختتود
اختصاص داده اس .از آنجا که دو تولیتد پایتداو محصتوالت
کشاووزی ،توجته ته نهتادههتا و هینتهستازی مصتر آنهتا
میتواند کاوکردی اساسی داشته اشد ،یتافتن ووشتی ترای
حذ و یا کاهش تأمین انرژی از منا ع ناپایداو (سوخ.هتای
فسیلی) و ناسازگاو ا محیط زیس .میتواند گتا متؤثری دو
جه .وسیدن ه هد پایداوی دو تولید محصوالت اشد
دسترسی مناسب و آسان ه انرژی ،موتوو وشد ،توسعه
و پیشرف .کشووها است .و تصتمیمگیتری و رنامتهویتزی
دول.ها دو این زمینه ،تأثیرات مستویمی ر زندگی مرد و
جامعه داود هم اکنتون محتدودی .و گرانتی ستوخ.هتای
فستیلی ،حتران زیستت.محیطتی و آلتتودگی ناشتی از آنهتا
جستت.وجتتوی منتتا ع انتترژی تجدیدپتتذیر وا تته موعتتوعی
پراهمی .ت دیل کرده اس .اوتوای کیفی .زندگی و وونت
کاو و اشتغال دو ووستاها میتوانتد تهطتوو عمیوتی تحت.
تأثیر حرانهای انرژی و قیم .آن قراو گیرد تا توجته ته
اینکه توسعۀ ووستتایی ته سترمایهگتذاوی دو اتشهتای
صنع ،.کشتاووزی و ختدمات ووستتایی نیتاز داود ،تتأمین
انرژی اوزان و پایداو اتشهتای یادشتده نیتازی عترووی
اس .از آنجا که یکی اشهای جتذا تولیتد محصتوالت
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کشاووزی مر وط ه گلاانههای کشاووزی اس .و ووز هووز
نیز ر تعداد آنها افزوده میشود ،نا راین تأمین انرژی موود
نیاز این اتش از منتا ع پایتداو و اوزان متیتوانتد کتاوکرد
مؤثری دو توسعۀ گلاانهها و هت تع آن توستعۀ کشتاووزی
ایفا کند از طتر دیگتر ،کشتوو ایتران از منتا ع و نیتروی
انسانی فتراوان و شترایط استتننایی ترای تجدیتد نظتر دو
زمینۀ الگوی مصر انرژی و استفاده انرژیهای پایداو داود
و تکیه ر فناووی انرژیهای تجدیدپذیر هصووت نیروگاهی
و حراوتی وویکردی اجتنا ناپذیر رای توسعه ،هخصتوص
دو توسعۀ مناط ووستایی اس]1[ .
انرژی زمینگرمایی هعنوان یک من تع عظتیم و الیتزال
انرژی ،یکی از منا ع انترژیهتای تجدیدپتذیر است .کته تر
خال سایر منا ع تجدیدپذیر ،منشأ انرژی پایداوی اس .کته
هطوو ش انهووزی و دو تما طتول ستال قا تل هتره ترداوی
اس ،.دو حالی که سایر منا ع انرژیهای نو و فصلی ه زمتان
و شرایط خاص وا ستهاند [ ]2دو این میان ،عالوه تر تولیتد
رق توسط منا ع زمینگرمتایی ،دو ستیاوی متواود استتفادۀ
مستویم از انرژی هدس.آمده از این منتا ع متد نظتر است.
اگرچه استفادۀ مستویم از دمای زمینگرمایی ویشه دو تاویخ
هتتزاوانستتاله داود ،امتتروزه منتتا ع تتا دمتتای کتتم و متوستتط
زمینگرمایی ( 22تا  152دوجۀ ستانتیگتراد) من تع انترژی
نس تاً اوزان و عاوی از آلودگی وا رای استفادههتای مستتویم
فراهم میکنند [ ]3کاو ردهای فراوانی دو استفادۀ مستتویم
از انرژی زمینگرمایی وجود داود که ازجملۀ مهمتترین آنهتا
کاو رد دو کشاووزی اس .دینمنظوو از پتانسیل این من تع
انرژی متیتتوان دو تتأمین گرمتایش و آ گتر متوود نیتاز
گلاانهها سود جست.؛ تهطتووی کته تا استتفاده از دمتای
هدس.آمده از آ های منتا ع زمتینگرمتایی ،متیتتوان ته
گرمایش گلاانهها پرداخ .و پس از استحصتال گرمتای آ ،
ا ذخیرهسازی آ ها دو استارها ،از آن رای آ یاوی استفاده
کرد [ ]4دو نتیجه ،ا کاهش هزینههای انرژی مصترفی کته
سهم مهمی از هزینههای تولید وا شامل میشوند ه اقتصتاد
پایداو این اش کمک خواهد شد از ایتنوو ،یتافتن منتاط
داوای پتانستتیل انتترژی زمتتینگرمتتایی تتا هتتد ایجتتاد
مجتمعهای گلاانهای و اوائۀ یتک نوشته ترای هتر منطوته
میتواند واهگشای تصمیمگیران این حوزه قراو گیرد
استفاده از انرژی زمینگرمتایی دو اتش کشتاووزی و
هویژه گلاانهها سالها اس .که دو ستیاوی از کشتووهای
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دنیا موود توجه جدی قراو گرفته است .و متیتوانتد تتأثیر
زیادی دو اقتصاد کشووهای دو حال توسعه داشته اشد دو
سال  ،2215حدود  33کشتوو تهطتوو مستتویم از انترژی
زمینگرمایی استفاده کردهاند؛ اش مهمی از ایتن انترژی
دو اتتش کشتتاووزی مصتتر شتتده استت .طتتی  25ستتال
گذشته ،گرمایش گلاانهها وایجترین نوع استفاده از انترژی
زمینگرمایی دو اش کشاووزی وده اس .و ایتن امتر ،دو
ستتیاوی از کشتتووهای اووپتتایی تترای تولیتتد محصتتوالت
گلاانهای دو طول سال استفاده شده است ]3[ .جتدول 1
ووند وو ه وشد استفادۀ مستویم از انرژی زمینگرمتایی دو
گرمایش گلاانهها دو جهان وا نشان میدهد ،اما دو کشتوو
ایران ،هوغم وجود پتانسیل سیاو زیاد ،از ایتن امتر غفلت.
شتده استت .و تتا مطتتر شتتدن موعتتوع آزادستتازی قیمتت.
حاملهای انرژی ،اش کشتاووزی تا آستیبهتای جتدی
مواجه شده و خواهد شد نا راین ،انجا تحوی پیشنهادی
میتواند زمینهساز توسعۀ فنتاووی کتاو رد حراوتتی انترژی
زمینگرمایی دو اش کشاووزی و رطر کردن اشی از
دغدغههای فعاالن این اش اشد
دو زمینۀ پتانسیلسنجی منا ع زمینگرمتایی تحویوتات
متعددی دو سالهتای گذشتته انجتا شتده است .دو ستال
 ،1991پرولت لزوماً از نر افتزاو ستا ترای اکتشتا منتا ع
انرژی زمینگرمایی دو مکزیک استفاده کترد دو آن مطالعته
تترای تعیتتین دقیتت محتتل ماتتزن از دادههتتای مطالعتتات
ژئوفیزیک و زمینشناسی استفاده شد و امتروزه ایتن میتدان
ا نا  Los Azufresاز معرو ترین میدانهای زمینگرمتایی
این کشوو است ]5[ .دو ستال  ،2222کتول تاگ از دانشتگاه
نوادا امریکا دو اوزیا ی میزان انرژی زمینگرمایی و پروژههای
اکتشا منطوهای دو میدان  Great Basinامریکا از نر افتزاو
سا استفاده کرد دو ایتن مطالعته هتد اولیتۀ نشتاندادن
اوت اط ین انرژی زمینگرمایی ا ساختاوهای زمینشناستی،
مطالعتتات ژئوشتتیمیایی و دادههتتای ژئتتوفیزیکی تتود [ ]6دو
سال  2225نوواللهی دو پروژۀ مطالعات اکتشتافی دو میتدان
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زمینگرمایی  Namafjallدو شمال کشوو ایسلند از نتر افتزاو
سا هطوو گسترده استفاده کرد دو این پروژه هترین محل
تترای حفتتاوی چتتاههتتای زمتتینگرمتتایی و احتتدار نیروگتتاه
زمینگرمایی دو ناحیۀ  Bjarnarflagتا استتفاده از نتر افتزاو
سا انتاا شد دو این پروژه که دو دانشگاه ستازمان ملتل
انجا شد دادگانهای زمینشناسی ،ژئوشیمیایی ،ژئوفیزیکی
و زیس.محیطی استفاده شد []3
رای استفاده از انرژی زمینگرمایی دو گرمایش و تأمین
آ رای آ یاوی گلاانههتا از سیستتم اطالعتات جغرافیتایی
هعنوان نر افتزاو پشتتی ان تصتمیمگیتری ترای شناستایی
مناط پتانسیلداو انترژی زمتینگرمتایی و منتاط مستتعد
رای احدار گلاانه دو استان آذو ایجان شرقی استفاده شده
اس .هد از این مطالعه تعیین مناط پتانستیلداو انترژی
زمینگرمایی دو استان هعنوان پایۀ مطالعات تکمیلتی ترای
هره رداوی از انرژی ط یعی ،پاک و سازگاو ا محیط زیست.
رای نیل ه اهدا توسعۀ پایداو دو اش کشتاووزی است.
پس از روسی مطالعتات انجتا شتده دو موتاالت و مطالعتات
متعدد دو زمینۀ انرژی زمینگرمایی ،شواهد و مظاهر ط یعی
ستتطحیای تعیتتین شتتدند کتته نشتتاندهنتتدۀ وجتتود انتترژی
زمینگرمایی دو اعماق هستند و میتوانند هعنتوان شتاخ
دو مکانیا ی مناط پتانستیلداو اشتند ست س اطالعتات و
دادههای موجود دو منطوه ا دادههای موود نیاز تط ی داده
و مدل مفهومی مکانیا ی انرژی زمینگرمایی تهیه شد
منطقۀ مطالعهشده
منطوۀ مطالعه شده دو این تحوی استان آذو ایجان شترقی
اس .این استان دو شمال غر کشوو و ین متداوهای 36
دوجه و  45دقیوه تا  39دوجه و  26دقیوۀ عرض شمالی و
نصفالنهاوهای  45دوجته و  5دقیوته تتا  41دوجته و 22
دقیوۀ طول شرقی جای گرفته اس ..متداوهای ´ 2445 ،5و
´ 2436 ،22منتهیالیه غر ی و شرقی ماتصات جغرافیتایی
این استان وا مشا میکند ( شکل )1

جدول  .1روند مصرف مستقیم انرژی زمینگرمایی در گرمایش گلخانهها در جهان (سالهای ]9[ )2212-1339
سال

1339

2222

2229

2212

ظرفی( .مگاوات حراوتی)
مصر انرژی (تراژول دو سال)

1215
15342

1246
13164

1424
22661

1544
23264
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شكل  .1نقشۀ مرزهای سیاسی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی

دو سطح استان پوششهتای گیتاهی جلگتهای ،دوهای،
کوهستانی و جنگلی ه چشم میخوونتد دامنتۀ اوتفاعتات
استان مملو از گیاهان و پوشش گیاهی غنتی ترای چترای
دا هاس.
شتترایط آ و هتتوایی ،ویژگتتیهتتای ختتاک و فراوانتتی آ ،
آذو ایجتتان شتترقی وا تته منطوتتهای مناستتب و مستتتعد تترای
کشاووزی و زواع .ت دیل کرده اس .دو این سرزمین وستیع،
محصتتوالتی نظیتتر گنتتد  ،جتتو ،تترنج ،ح و تتات ،س ت زیجات،
صتتیفیجتتات ،ن اتتتات صتتنعتی ،محصتتوالت علوفتتهای ،انتتواع
محصوالت اغی ،پیتاز ،ستیبزمینتی و خشتک تاو تهدست.
میآیند که رخی از آنها ه خاو از منطوه و کشوو نیتز صتادو
میشوند
آ و هوای آذو ایجان شرقی هطوو کلتی سترد و خشتک
اس ،.ولی هعل .تنوع توپوگرافیکی اقلیمهتای متفتاوتی داود
این استان همواوه تح .تأثیر ادهای سرد شمالی و ستی ری و
ادهای مرطتو دویتای ستیاه و مدیترانته و اقیتانوس اطلتس
قراوگرفته اس.؛ ه عالوه ،ادهای محلی نیز تح .تأثیر شرایط
ط یعی استان از ستوی کوهستتانهتای لنتد و دویاچتههتای
اوومیه و خزو ه سوی دش.ها و جلگهها میوزنتد آذو ایجتان
شتترقی منطوتتهای سردستتیر و کوهستتتانی استت .و از لحتتا
توسیم ندیهای اقلیمی جزء مناط نیمهخشتک ته حستا
میآید و میانگین اوندگی سالیانۀ آن  252تتا  322میلتیمتتر
اس.

ارزیابی معیارها و شاخصها برای شناسایی مناطق مستعد
زمینگرمایی

مناط داوای پتانسیل زمینگرمایی هطوو ط یعی شتواهد
و شاخ هایی دو ستطح زمتین داونتد کته از جملتۀ آنهتا
میتوان ه چشمههای آ گر  ،گازفشانها ،گتلفشتانهتا،
سنگهای دگرسانی اسیدی و اشاوه کرد که یانگر وجود
منا ع انرژی زمینگرمایی دو اعماق هستند دو پتروژههتای
شناستایی انترژی زمتینگرمتایی از ایتن شتاخ هتا تترای
مکانیا یهای اولیه استفاده میشتود و ست س از مطالعتات
دقی تر و تکنیکهای پیشرفتهتتر ترای اوزیتا ی ماتزن و
میزان انرژی قا ل استحصال هره میگیرند
همچنین رای شناسایی مناط مناسب ترای احتدار
گلاانتههتتای کشتتاووزی نیتتز پاوامترهتتای ستتیاوی دخیتتل
هستتتند کتته قا لیتت .اقتصتتادپذیری سیستتتم وا افتتزایش
میدهند عوامل پاوامترهای تأثیرگذاو ر این مکانیتا ی دو
اشهای عدی این مواله روسی خواهد شد
امروزه دو دنیا رای تعیین مکتانهتای مناستب از همتۀ
اطالعات و شواهد موجود و تتأثیرگتذاو استتفاده متیشتود و
هدلیل حجم زیاد اطالعات و دادهها ،استتفاده از متدلهتای
کام یوتری رای تلفی دادهها عرووتی اجتنا ناپذیر اس .و
میزان خطای انسانی رای تجزیه و تحلیل دادههتا وا کتاهش
میدهد نا راین ،دو این مطالعه از نتر افتزاو  ArcGISترای
تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است .چترا کته ترای
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مویاسهای زوگ ،این نر افزاو دو امر مکتانیتا ی و ترکیتب
دادهها و تلفی نوشهها و کاهش هزینههای مطالعتات ستیاو
تواناس .دینترتیب ،ا تدا دو محیط نر افزاو رنامتهنویستی
الز تترای مراحتتل ماتلتتف پتتروژۀ پتانستتیلستتنجی انتترژی
زمینگرمایی و شناسایی مناط مناسب رای احدار گلاانه
انجا شده و مدلی مفهومی تفصیلی طراحی میشود ست س
اطالعات موجود تهصتووت وقتومی دو ایتن متدل قتراو داده
میشود تا نتایج تدوین شود
عد از روسی دادههای موجود دو کشوو و تط ی آنهتا
ا الیههای موود نیاز رای پتانسیلسنجی تعدادی دادگتان
) (Datasetیا (گروه داده) اصلی رای مدل تعریف شتد کته
هریک از دادگانها شامل تعدادی الیتۀ اطالعتاتی هستتند
دو این مواله ا تدا مناط مستعد رای انرژی زمینگرمتایی
شناسایی می شود س س دو ایتن منتاط شترایط مناستب
احدار گلاانههای کشاووزی جست.وجتو شتده و منتاط
منط ر معیاوهای احدار گلاانه انتاا میشود
رای تعیین مناط پتانسیلداو زمینگرمایی الیتههتای
اطالعتتاتی دو ستته گتتروه تتهصتتووت موعتتوعی شتتامل
زمینشناسی ،ژئوشیمی و ژئوفیزیتک ط وته نتدی شتدند
س س این الیهها ا رنامهنویسی دو محیط نر افزاو ا توجه
همیزان اهمی .آنها دو شناسایی منا ع انرژی زمینگرمایی
ا هم تلفی و مناط داوای پتانسیل مشا شدند
دو این اش الیههای شاخ وقومی ،مشاصات آنهتا
و معیاوهای (اندازۀ  )Bufferایجادشده رای آمتادهستازی و
تهیۀ نوشههای فاکتوو استفادهشده دو متدل ترای تعیتین
منتتاط پتانستتیلداو ،توعتتیح داده شتتده استت .دو ادامتته
شاخ هایی که دو این مطالعه استفاده شدهانتد تههمتراه
نوشۀ آنها نشان داده شده اس .کل دادههای هکاووفته دو
این مطالعه شامل سه دادگان ( )Datasetه شر زیر اس:.
 دادگان زمینشناسی شامل شاخ های سنگهتای
آتشفشانی ،دهانههای آتشفشتانی ،گتلفشتانهتا و
گسلها؛
 دادگان ژئوشتیمیایی شتامل چشتمههتای آ گتر و
سنگهای دگرسان اسیدی؛
 دادگان ژئوفیزیکی شتامل زمتینلترزههتا کوچتک و
زوگ و مغناطیسسنجی هوایی
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عوامل و پارامترهای زمینشناسی
سنگهای آتشفشانی

روسی میدانهای زمینگرمایی دو دنیا نشان داده اس .کته
دو اغلب آنها سنگهای آتشفشانی هوفتوو یافت .متیشتوند
ه یانی دو اغلب مناط مستعد داوای منتا ع زمتینگرمتایی
سنگهای آتشفشانی توزیع سطحی وسیعی داوند نتا راین،
وجود سنگهای آتشفشانی دو یک منطوه متیتوانتد گتواه و
شاخصی ر وجود فعالی.های آتشفشانی دو گذشته و دلیلتی
ر احتمال تشکیل منا ع زمتینگرمتایی دو عمت اشتد (دو
صووت وجود عوامل دیگر رای تشکیل منا ع زمینگرمایی)
این سنگها دو ایران دو امتتداد دو وشتتهکتوه ال ترز و
زاگرس کشیده شدهانتد و همچنتین دو اطترا کتوههتای
آتشفشانی شرق کشوو دیتده متیشتوند نگتاهی ته نوشتۀ
سنگهای آتشفشانی استان (شکل  )2نشان متیدهتد کته
مستاح .پوشتیدهشتتده تا ستنگهتتای آتشفشتانی حتتدود
 39431مترمر ع اس .دو این مطالعه ترای تهیتۀ «نوشتۀ
فاکتوو» موود نیاز رای مدل ،افر سهکیلومتری دو اطترا
سنگهای آتشفشانی ایجاد شده اس ]1[ .شتکل  2نوشتۀ
سنگهای آتشفشانی ههمراه افر آن وا نشان میدهد
دهانههای آتشفشانی

یشتر دمای الز رای انرژی زمینگرمایی از ماگمای دوون
زمین نشئ .میگیترد از نظتر زمتینشناستی ایتن انترژی
یشتر دو مناطوی اس .که دهانههای آتشفشتانی فعتال یتا
غیرفعال جوان داوند کته هنتوز دو حتال ت تادل انترژی تا
الیههای زمینشناسی اطرا هستند نا راین ،دهانتههتای
آتشفشانی میتوانند هعنتوان من تع حراوتتی میتدانهتای
زمینگرمایی محسو شوند و حضوو آنها میتواند شتاهد و
شاخصی رای وجود این انرژی اشد دو این مطالعه حضوو
دهانههای آتشفشانی هعنوان یکی از الیههتای شتاخ دو
دادگان زمینشناسی دو نظر گرفتته شتده است .دو حتال
حاعر شش دهانۀ آتشفشتانی دو نوشتۀ تهیتهشتده توستط
سازمان نوشه رداوی کشوو دیده میشود (شکل  )3دو این
مطالعه ا استفاده از نر افزاو ستا  ،تافری پتنجکیلتومتری
[ ]1دو اطرا این دهانهها ایجاد و نوشۀ فاکتوو متوود نیتاز
دو مدل تهیه شده اس .که می توان گف .احتمتال حضتوو
منا ع زمینگرمایی دو مناط یشتر از مناط دیگر اس.
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شكل  .2نقشۀ سنگهای آتشفشانی بههمراه مناطق انتخابشده

گسلها و شكستگیها

یکی از شواهد مهم حضتوو انترژی زمتینگرمتایی دو یتک
منطوه وجود گسلها و شکستگیها اس .چراکته گستلهتا
دو ایجاد جریان آ های زیرزمینی ،شاوژ و پایداوی ماتازن
تأثیر سزایی داوند امروزه دو دنیا تأثیر مهتم گستلهتا دو
توسعه و پایداوی ماازن زمینگرمایی و حتی نف .هخو ی
شناخته شتده است .هتانون دو ستال  2222متیالدی اثتر
گسلها ر خصوصتیات ط یعتی ،جریتان ستیال و هتدای.
حراوت دو ماازن زمینگرمایی وا روستی و نتیجتهگیتری
کرده اس .که گستلهتا تتأثیر تراوایتی ثانویته دو ماتازن
زمینگرمایی داوند تراوایتی ثانویتۀ مهتمتترین تتأثیر وا دو
انتوال سیال دو یشتر میدانهتای زمتینگرمتایی دنیتا ته
عهتتده داود [ ]9لویتت .دو ستتال  2223تتا روستتی محتتل
قراوگرفتن نیروگاههای زمینگرمایی و چاههای تولیتدی دو
میدان زمینگرمایی  Great Basinدو آمریکا ثا  .کرد کته
محل قراوگرفتن نیروگاههای زمتینگرمتایی تا گستلهتا و
شکستگیهای دوونی زمین تطا داود نا راین ،یان کترد

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار 1931

شكل  .9دهانههای آتشفشانی موجود در استان

که جریان سیال زمینگرمایی دو الیتههتای زمتینشناستی
توسط گسلها و شکستگیها کنترل میشود []12
نوواللهی و همکاوانش دو سال  2223میالدی ا مطالعه
ووی  432چاه زمتینگرمتایی دو دو استتان شتمالی ژاپتن
نتیجهگیری کردند که یش از  95دوصد چاههای تولیتدی
دو میتتتدانهتتتای زمتتتینگرمتتتایی دو فاصتتتلۀ حتتتداکنر
ششکیلومتری از گستلهتا قتراو داونتد [ ]1نتا راین ،دو
مطالعۀ مکانیا ی مناط پتانسیلداو انترژی زمتینگرمتایی
دو این استان نیز از وجود گسلها هعنوان شتاهدی ترای
وجود منا ع زمینگرمایی استتفاده شتد دو کتل ،محتدودۀ
استان دو مویاس  1:2524222حدود  336گستل مشتا
شتد شتتکل  4نوشتتۀ گستتلهتتا و شکستتتگیهتتا دو استتتان
آذو ایجان شرقی اس .که یتک تافر شتشکیلتومتری نیتز
اطرا این گسلها ایجاد شده و نوشۀ فاکتوو مر وط ته آن
تهیه شده و دو مدل مکانیا ی استفاده شده اس .منتاط
انتاا شده دو ایتن نوشته منتاطوی هستتند کته از منظتر
گستتلهتتا و شکستتتگیهتتا متتیتواننتتد منتتاط پتانستتیل
زمینگرمایی داشته اشند و احتمال حضوو منا ع آ هتای
گر زیرزمینی دو این مناط زیاد اس.
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شكل  .4نقشۀ گسلها و شكستگیهای استان که با اعمال پارامتر مكانی به نقشۀ فاکتور تبدیل شده است

گلفشانها

چشمههای آب گرم

گلفشانها ترکیب آ و خاکسترهای آتشفشتانی هستتند
کتته تتهصتتووت گتتلداغ جوشتتان از زمتتین نمتتود داونتتد
گلفشانها ممکن اس .دو زمان فعالی .آتشفشان تشتکیل
شوند و منل ماگما جریان یا ند وجتود گتلفشتان دو یتک
منطوه میتواند دلیلی ر وجود من ع حراوتی دو عم اشد
که دو سطح زمین تهصتووت یادشتده دیتده متیشتود دو
استان آذو ایجان شرقی هیچگونه گلفشانی مشاهده نشتده
اس ،.نا راین از این معیاو استفاده نشد

توری اً دو همۀ مناط پتانسیلداو دنیا مهتمتترین شتاخ
انرژی زمینگرمایی وجود چشتمههتای آ گتر است .دو
واقع چشمههای آ گر شاهدی رای وجود من ع حراوتی
دو منطوه هستتند و دمتای چشتمههتای متد نظتر وا طتۀ
مستویمی ا میزان دمای من تع داود متیتتوان ادعتا کترد
مناطوی که دو آن چشتمههتای آ گتر دو ستطح زمتین
دیده میشوند ،منتاط تا پتانستیل انترژی زمتینگرمتایی
هستند چراکه دو این مناط احتمال وجود من ع حراوتتی
سیاو یشتر از سایر مناط اس .دو یک مطالعه دو کشوو
ژاپتتن [ ]1نشتتان داده شتتده استت .کتته همتتۀ چتتاههتتای
زمتتینگرمتتایی حتتداکنر دو فاصتتلۀ چهتتاوکیلتتومتری از
چشمههای آ گر قراو داوند نا راین ،دو مطالعتۀ حاعتر
نوشۀ چشمههای آ گر استان هعنتوان شتاخ انترژی
زمینگرمایی دو نظر گرفته شد
هطوو کلی ،چشمههای آ گر دو ایران دو همهجتای
کشوو پراکنده شدهاند که یشتترین آنهتا دو شتمال غتر
کشوو و همچنین یشترین دما مر وط ه چشتمۀ آ گتر
قینرجتته دو جنتتو شهرستتتان مشتتکینشتتهر دو ناحیتتۀ

عوامل و پارامترهای ژئوشیمی

ووشهای ماتلف ژئوشتیمیایی تهصتووت گستتردهای دو
اکتشافات اولیه و تکمیلی میدانهای زمینگرمایی و توسعۀ
میدان استفاده میشوند دو ایتن مطالعته کته هتد از آن
مشا کردن مناط داوای پتانسیل انرژی زمتینگرمتایی
دو استان آذو ایجان شرقی اس .دو دادگان ژئوشیمی از دو
الیۀ مهم اطالعاتی شامل چشتمههتای آ گتر تا دمتای
تتیش از  25دوجتتۀ ستتانتیگتتراد و الیتتۀ ستتنگهتتای
دگرسانشدۀ اسیدی استفاده شده اس.
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زمینگرمایی س الن واقع شده است .دو متدل تهیتهشتده
رای چشمههای آ گر ا تدا نوشۀ چشمههتای آ گتر
ایجاد و س س افری چهاوکیلومتری دو اطترا چشتمههتا
ایجاد و نوشۀ فاکتوو تهیهشده دو مدل مکانیتا ی استتفاده
شد شکل  5نوشۀ توزیع مکتانی چشتمههتای آ گتر دو
استان آذو ایجان شرقی وا نشان میدهد
سنگهای دگرسانی اسیدی

پراکنش سنگهای دگرسانشده دو یک منطوته متیتوانتد
شاخصی رای حضتوو منتا ع انترژی زمتینگرمتایی اشتد
ه یان دیگر ،احتمال وجود منا ع زمینگرمایی دو منتاطوی
که سنگهای دگرسانی هوفوو یاف .میشوند سیاو یشتتر
از مناط دیگر اس .چراکه عمل دگرسانشدن سنگهتا و
تغییتر دو ترکیتتب کتانیهتتا توستتط آ هتای گتتر صتتووت
میپذیرد و این عمل متیتوانتد دلیلتی ترای وجتود من تع
حراوتی و سیال دو یک منطوه اشد
ساختاو زمتینشناستی و نتوع کتانیهتای ستنگهتای
دگرگتونشتده دو منتاط زمتینگرمتایی توستط وعتتعی.
فیزیکتتی و شتتیمیایی سیستتتم حراوتتتی تعیتتین متتیشتتود

هطووی که موداو ،فراوانی ،و پایداوی کانیهای سنگهتای
دگرگون شتده ته دمتا ،فشتاو ،نتوع ستنگ ،نفوذپتذیری ،و
ترکیب شتیمیایی ستیال ستتگی داود نتا راین ،تجزیته و
تحلیل مکان و نتوع ستنگهتای دگرستانشتده متیتوانتد
اطالعات وخدادهای منتا ع زمتینگرمتایی وا دو گذشتته و
حال دو اختیاو محووان قراو دهد []11
مطالعات نشان میدهتد تیش از  92دوصتد چتاههتای
زمینگرمایی ژاپتن دوون محتدوده یتا حتداکنر تتا فاصتلۀ
سهکیلومتری از حاشیۀ سنگهای دگرگونی قراو داوند []1
دو ایران یشترین فراوانی سنگهتای دگرگتونی دو شتمال
غر  ،مرکز و شترق ایتران دیتده متیشتود حتدود 1123
کیلومترمر ع از کل استتان توستط ستنگهتای دگرگتونی
پوشیده شده اس( .شکل  )6رای افزایش عریب اطمینان
دو انتاا منتاط پتانستیلداو استتان و اهمیت .دادگتان
ژئوشیمیایی ،دو این مطالعه افر پنجکیلتومتری دو اطترا
سنگهای دگرسانشده ایجاد شده و س س نوشتۀ فتاکتوو
تهیهشده دو مدل تلفیوی پتانسیلسنجی واود شده اس.

شكل  .9نقشۀ چشمههای آب گرم و محدودۀ مستعد انتخابشده
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شكل  .1نقشۀ سنگهای دگرسانی و مناطق مستعد انتخابشده برای ارزیابی منابع

استتتفاده از ووشهتتای ژئتتوفیزیکی دو اکتشتتا منتتا ع
زمینگرمایی سیاو متداول و موفوی.آمیتز توده است .دو
مکانیتا ی مکتانهتای تا پتانستیل انترژی زمتینگرمتایی
اطالعات ژئوفیزیکی متعددی میتوانند استفاده شوند ،ولتی
دسترسی ه این اطالعات و دودسترس ودن آنها رای کتل
استان دو این مطالعه امکانپذیر نیس.
دو مطالعۀ حاعر راساس اطالعات قا ل دسترس کشوو
زمینلرزههای کوچک (کمتر از  4ویشتر) زلزلههای تزوگ
( یشتر از  6ویشتر) و دادههای مغناطیسسنجی هوایی که
ه شناسایی سنگهای آتشفشانی نفتوذی منجتر متیشتود
هعنوان شاخ دو دادگان ژئوفیزیک استفاده شده اس.

همچنین محل وخدادن زمینلرزههای کوچک ا محتلهتایی
مطا و .داود که از نظر ساختاو زمینشناسی اجتازۀ حرکت.
ه آ های زیرزمینی وا میدهند [ ]13همینطتوو ط یعت.
زمینلرزههای مناط زمینگرمتایی متفتاوت و زوگتی آنهتا
زیاد نیس .دو حالی که دو ختاو از منتاط زمتینگرمتایی
زلزلههایی ا زوگی یشتتر و عمیت تتر وخ متیدهتد []12
نا راین ،زمینلرزههای کوچک میتوانند هعنوان شتاخ و
نشاندهندۀ انرژی زمینگرمایی دو نظر گرفته شوند
دو این مطالعه زمینلرزههای ث .شده دو استان روستی و
استفاده شد (شکل  )3رای تهیۀ نوشۀ فاکتوو این الیته ا تتدا
زمینلرزههای کوچکتر از  4ویشتر انتاتا و دو اطترا آنهتا
افر پنجکیلومتری ایجاد و س س دو مدل استفاده شد

زمینلرزههای بزرگ

مغناطیسسنجی هوایی

روسی عم زلزلههای زوگ و محل وخداد آنها رای تهیتۀ
نوشۀ شکستتگیهتا و گستلهتا و مستیر حرکت .آ هتای
زیرزمینی داخل مازن استفاده میشود و از طرفتی اغلتب
سیستمهای زمینگرمایی دو طول صفحات تکتونیک جایی
قراو داوند که مرکز زمینلرزههای زوگ اس]12[ .

سنگهای آتشفشانی نفوذی ه ستنگهتای آتشفشتانی ای
گفته می شود که تهصتووت الیتۀ نفتوذی دو ستاختاوهای
زمینشناسی دو نزدیکی سطح زمین هآوامی سرد شدهاند
این الیه توسط مغنتاطیسستنجی هتوایی قا تل شناستایی
اس .دو عضی میدانهای زمینگرمایی الیتههتای نفتوذی
جوان هعنتوان من تع حراوتتی مستتویم عمتل متیکننتد،
نا راین موقعی .و فراوانی این سنگها میتواند دلیلتی تر
وجود انرژی زمینگرمایی اشد ه یتانی احتمتال تشتکیل

ژئوفیزیک

زمینلرزههای کوچک

مطالعات نشان میدهند زمینلرزههای کوچک دو میدانهای
زمینگرمایی همراتب یشتر از مناط دیگر وخ متیدهنتد و
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منا ع زمینگرمایی دو منتاط حتاوی ستنگهتای نفتوذی
کمعم یشتر از سایر مناط اس .دو ایتن مطالعته الیتۀ
سنگهای آتشفشانی نفوذی هدلیتل اینکته تا ووشهتای
ژئتتوفیزیکی قا تتل تشتتای استت .تتهعنتتوان یکتتی از
شاخ های دادگان ژئوفیزیک دو نظر گرفتته شتده است.

این نوشه توسط سازمان نوشه رداوی کشوو دو سال 1313
تهیه و منتشر شده اس .رای تهیۀ نوشۀ فاکتوو این الیته
افر پنجکیلومتری اطرا عواوض ایجتاد و ست س دو متدل
مکانیا ی استفاده شد (شکل )1

شكل  .4نقشۀ زمینلرزهها و مناطق مستعد مربوط به آن

شكل  .2نقشۀ سنگهای آتشفشانی نفوذی و مناطق انتخابشده در استان
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مدل ترکیب و تحلیل مكانی الیههههای اطالعهاتی بهرای
شناسایی مناطق پتانسیلدار

دو پروژههای مکانیا ی ا استفاده از  GISمهتاوت و دانتش
انتاا الیهها و چگتونگی ترکیتب و وویهتمگتذاوی آنهتا
هخصوص دو مکتانیتا ی منتا ع ط یعتی زیرزمینتی ترای
جلوگیری از هزینههای اعتافی اکتشتا و همچنتین عتد
شناستتایی و انتاتتا منتتا ع و از دستت .دادن آنهتتا ،ستتیاو
ااهمی .اس]5[ .
دو مطالعۀ حاعر مدل ولین ) (Booleanاستفاده شتده
استت .کتته دو واقتتع ترکیتتب منطوتتی نوشتتههتتای دودویتتی
( )Binaryاستت .کتته تتا استتتفاده از عملکتتردهتتای ”“OR
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( )Unionو ” )Intersect(“ANDصووت گرفته اس .ترای
استتتفاده از منطتت تتولین دو محتتیط سیستتتم اطالعتتات
جغرافیتتایی ایتتد عتتواوض داختتل نوشتته دو دو کتتالس
ط وتته نتتدی شتتوند کتتالس اول داوای پتانستتیل انتترژی
زمتتینگرمتتایی و کتتالس دو فاقتتد آن استت .و وزنهتتای
منتسب ه این کالسها هترتیب یک و صفر اس .شکل 9
مدل مفهومی چگونگی استفاده از منط ولین ،عملگرها و
همچنین چگونگی ترکیب الیهها وا دو ایتن مطالعته نشتان
میدهد و دو جدول  2دادگانها ،الیهها و تافر ایجتادشتده
خالصه شده اس.

شكل  .3مدل مفهومی مكانیابی مناطق پتانسیلدار انرژی زمینگرمایی در استان آذربایجان شرقی
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جدول  .2دادگانها ،الیهها و اندازۀ بافرهای ایجادشده
دادگان

الیهها

بافر (متر)

زمینشناسی

سنگهای آتشفشانی
دهانههای آتشفشانی
گلفشانها
گسلها

3222
5222
5222
6222

ژئوشیمی

چشمههای آ گر
سنگهای دگرگونی

4222
5222

ژئوفیزیک

زمینلرزههای کوچک
زمینلرزههای زوگ
سنگهای آذوین نفوذی

5222
424222
5222

دو دادگان زمینشناسی نوشههای فاکتوو تهیتهشتده از
الیههای شاخ گسلها ،سنگهای آتشفشانی ،دهانههتای
آتشفشانی و گلفشانهتا تا عملگتر تولین ” “ORتا هتم
ترکیب شدند و مناط پتانسیلداو از نظر زمتینشناستی وا
ایجاد کردند (شکل )12
دو دادگان ژئوشیمی نوشههای فاکتوو چشمههتای آ
گر و سنگهای دگرگونی اسیدی ا عملگتر تولین ”“OR

ا هم ترکیب شده و مناط
مشا کردهاند (شکل (11
دو دادگان ژئوفیزیک نوشههای فاکتوو زمینلترزههتای
کوچک ،زمین لرزههای زوگ و سنگهای آذوین نفوذی تا
ووش ولین و ا عملگر ” “ORا هم ترکیب شتده و نوشتۀ
مناط پتانسیلداو انرژی زمینگرمایی ا توجه ه دادههای
ژئوفیزیکی حاصل شده اس( .شکل )12

شكل  .12مناطق پتانسیلدار براساس الیههای دادگان زمینشناسی

ا پتانسیل وا از نظر ژئوشتیمی
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شكل  .11مناطق پتانسیلدار براساس الیههای دادگان ژئوشیمی

شكل  .12مناطق پتانسیلدار براساس الیههای دادگان ژئوفیزیک
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مدل مفهومی و روش تجزیه و تحلیل دادهها

دو این مطالعه هدلیل حجم زیاد اطالعات توصیفی ،نوشههتای
وقتتومی ،تنتتوع دادههتتا و همچنتتین اوائتتۀ یتتک ووش تحلیلتتی
کام یوتری از نر افزاو سا استفاده شده اس .دو ووش اصتلی
شتتامل تلفی ت ) (UNIONالیتتههتتا و هم وشتتانی یتتا توتتاطع
) (INTERSECTالیتتههتتا دو تجزیتته و تحلیتتل اطالعتتات و
نوشهها استفاده شتده است .ایتن ووشهتا تهصتووت خیلتی
خالصه دو این اش توعیح داده خواهد شد دو این فصتل از
نوشههایی ه مویاس 1 : 252/222استفاده شده اس .نه الیتۀ
اطالعاتی اصلی و شاخ دو این متدل واود شتده و محوویت.
مطالعه راساس وجود این شاخ ها دو یک منطوته است .دو
مدل نوشتهشده این الیهها ا معادلۀ  1ترکیب شدهاند
()1





Ib

Mv

MaS

Vc

S   Fa V r

  MiS

Az

 Hs

دو این معادله  و  عملگرهای ویاعی ترکیتب و
تالقی الیههتا MaS ،MiS ،Az ،Hs ،Mv ،Vc ،Vr،Fa ،و Ib
هترتیب نشتان دهنتدۀ گستلهتا ،ستنگهتای آتشفشتانی،
دهانههای آتشفشانی ،گتلفشتانهتا ،چشتمههتای آ گتر ،
سنگهای دگرسانشده ،زمینلرزههای کوچک ،زلزلتههتای
زوگ و تودههای نفوذی آتشفشانی هستتند متدل تلفیت
رای ترکیب الیه دو محیط سا رنامهنویسی شد و دادهها
ا همدیگر ترکیب شدند
ترکیب شاخصها ()Union

رای ترکیب الیهها دو این مطالعه از ا زاو  Unionاستتفاده
شده اس .از این ا زاو دو مواودی استفاده میشود که نیتاز
اس .کلیۀ اطالعات توصیفی و مکتانی نوشتههتا ته نوشتۀ
جدید منتول شود و هیچیک از اطالعتات از تین نترود دو
مدل نوشتهشده الیههای اطالعاتی شاخ دو یک دادگتان
ا هم ترکیب شدهاند و نوشۀ جدید تهیهشده حتاوی کلیتۀ
اطالعات شاخ ها دو دادگان مر وط ته آن است .از ایتن
جه .مدل تهیهشده دینامیتک است .و تهواحتتی امکتان
افتتزودن الیتتههتتای شتتاخ جدیتتد تترای افتتزایش دقتت.
هخصوص دو اکتشافات سطحی خرد وجود داود
تالقی یا همپوشانی شاخصها ()Intersect

تترای تالقتتی و انتاتتا منتتاط هم وشتتان شتتاخ هتتای
اطالعاتی دادگانها از دستوو  Intersectرای اجترای متدل
استفاده شده اس .ا استفاده از این ا زاو اطالعات توصیفی

و مکانی مشترک ین یک یا چند الیتۀ اطالعتاتی انتاتا
می شود مناط انتاا شده ا این ووش منتاطوی هستتند
که دو همۀ دادگانها جتزء منتاط انتاتا شتده هستتند
ته یتتانی منتتاط انتاتتا شتتده شتتامل هتتر ستته شتتاخ
زمینشناسی ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی هستند
دو مرحلۀ نهایی ،نوشههای ایجادشده ترای دادگتانهتای
زمینشناسی ،ژئوشیمی و ژئوفیزیک ا استفاده از عملگر ولین
” “ANDوویهتتمگتتذاوی و نوتتاط هم وشتتان همتتۀ نوشتتههتتا
هعنتوان منتاط داوای پتانستیل انتاتا شتدند شتکل 13
محدوده و محل مناط پتانسیلداو وا نشان میدهد
مساح .کتل منتاط پتانستیلداو انترژی زمتینگرمتایی
حدود  24دوصد از کل مستاح .استتان است .ایتن منتاط
میتوانند هعنتوان منتاط داوای پتانستیل زمتینگرمتایی دو
آینده رای استفاده دو گرمایش و تتأمین آ گتر گلاانتههتا
استفاده شوند دو مطالعات عتدی دوون ایتن منتاط نتواحی
مستعد رای احدار گلاانههای کشاووزی از منظر پاوامترهای
مؤثر دو شناسایی مناط مستعد گلاانهها تحلیل خواهد شد
ا توجه ه شتکل  ،13کتامالً مشتهود است .ایتن منتاط
پراکندگی خو ی نس  .ه سطح استتان داونتد و توری تاً همتۀ
پهنۀ استان وا پوشش داده اس .اگر سازمانهای متولی ماننتد
سازمان جهتاد کشتاووزی استتان ترای توستعۀ گلاانتههتای
کشاووزی دو این مناط متمرکز شوند ،تا حفتاوی چتاههتای
زمینگرمایی میتوان سیال زمینگرمایی وا هدست .آوود کته
هم دو فصل سرد سال گرمتایش گلاانتههتا تتأمین کنتد کته
س ب کاهش هزینههای سوخ .دو نگهداوی گلاانهها خواهتد
ود و هم دو فصتول دیگتر اگتر شتیمی ستیال مناستب اشتد
میتوان از این سیاالت رای آ یتاوی محصتوالت نیتز استتفاده
کرد از سوی دیگر ،سیستمهای گرمایش زمینگرمایی از نظتر
نصب و نگهداوی نس تاً ساده هستند و کتاو ری زیتادی داونتد
همچنین ،هدلیل نزدیک ودن من ع انرژی ته محتل گلاانته،
ازدهی تولید دو گلاانههتای تا من تع انترژی زمتینگرمتایی
همراتب یشتر اس .ا عنای .ه اینکته انترژی زمتینگرمتایی
یتتک انتترژی تجدیدپتتذیر استت .و میتتزان گازهتتای گلاانتتهای
منتشرشده از آن نس  .ه سوخ.های فسیلی همراتب کمتتر
اس ،.نا راین دو صووت استفاده از ایتن نتوع سیستتمهتا ته
سم .توسعۀ پایداو دو اش کشاووزی پیش ختواهیم وفت .و
اهدا توسعۀ پایداو دو اش کشاووزی دو دسترستر خواهتد
ود
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شكل  .19مناطق پتانسیلدار انرژی زمینگرمایی در استان آذربایجان شرقی

نتیجهگیری
این مواله تهیۀ نوشه و شناسایی مناط پتانسیلداو انترژی
زمینگرمایی رای احدار گلاانههای کشاووزی دو استتان
آذو ایجان شرقی وا روسی و ه انجا وسانیده اس .هتد
غتتایی از ایتتن مطالعتته تعیتتین منتتاط مستتتعد انتترژی
زمینگرمایی دو استان هعنوان پایۀ مطالعات تکمیلی رای
هره رداوی از انرژیهای ط یعی ،پاک و سازگاو تا محتیط
زیستت .تترای نیتتل تته اهتتدا توستتعۀ پایتتداو دو اتتش
کشاووزی اس.
ا تدا فاکتووها و پاوامترهای مؤثر دو مکانیتا ی منتاط
مستعد زمینگرمایی از مواالت و کاوهای علمی دیگتران از
دووترین نواط جهان استارا شد س س نوشهها ،اطالعات
و دادههای موجود دو استان ا دادهای متوود نیتاز تط یت
داده شده و مدل مفهومی مکانیا ی انترژی زمتینگرمتایی
تترای استتتان تهیتته و دو ستته گتتروه موعتتوعی شتتامل
زمینشناسی ،ژئوشیمی و ژئوفیزیک ط وه ندی شد
دو نهای ،.این الیهها ا رنامهنویسی دو محیط  GISتا
توجه ته میتزان اهمیت .آنهتا دو شناستایی منتا ع انترژی
زمینگرمایی ا هم تلفیت شتده و منتاط داوای پتانستیل

مشا شدند که امکان احدار گلاانههتای کشتاووزی دو
آنها وجود داود ا این مکتانیتا ی از مستاح .کتل استتان
همیزان  24دوصد منا ع زمینگرمایی داوند که دو صتووت
فراهمکردن سایر شرایط رای احدار گلاانه امکان توستعۀ
پایداو کشاووزی وجود داود این حوزهها میتوانند هعنتوان
مناط داوای پتانسیل زمینگرمایی دو آینده رای استفاده
دو گرمایش گلاانهها و تأمین آ آ یاوی استفاده شوند دو
عمن ا تلفی الیههتای اطالعتاتی عوامتل متؤثر دو مکتان
مناسب رای احدار گلاانه نوشۀ نهایی تهیه شد
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