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  خالصه:

ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یک ابزار برنامه ریزي،اثرات احتمالی مثبت و منفی یک پروژه را بر روي محیط زیست مشخص 

لذا هدف از این با ایجاد یک زمینه مستدل براي تصمیم گیران،به آنها در رد و یا قبول یک پروژه کمک شایانی می کند می نماید و 

اثرات زیست محیطی نیروگاههاي زمین گرمایی به  در این مطالعهمی باشد. گرماییزمیننیروگاهمحیطیزیستاثراتبررسیمطالعه 

بت و منفی فعالیت هاي احداث نیروگاه زمین گرمایی و تجزیه و تحلیل آن در محیط زیست ارزیابی مقدماتی اثرات مث ودر جهان 

نتایج حاصل از اثرات مثبت و منفی پروژه هاي زمین گرمایی نشان می دهد که بخش اعظم اثرات مثبت پروژه جنبه پرداخته می شود.

همچنین اثرات کوتاه مدت این پروژه ها بیشتر از اثرات بلند اقتصادي داشته و غالب اثرات منفی آن متوجه محیط زیست منطقه است. 

 وگرماییزمینپروژهباارتباطدراستالزمسردوگرمآبهايچشمهپایشبرنامهمدت آنها می باشد. نتیجه بررسی نشان داد که 

 رودخانهدستپایینبرايآبفیتکیپایشهمبرناهمچنین . یابدادامهگرماییزمینسیاالتوحفاري سیاالتازحاصلآلودگی

.استنیازموردشوداستفادهکشاورزيجهتحتی اگر

  زمین گرمایی،اثرات توسعه،ارزیابی،محیط زیست کلیدي: واژه هاي

 
  مقدمه

ی باشد. هر م عظیمی از انرژي حرارتیدر حقیقت زمین منبع 

چه به اعماق زمین نزدیکتر می شویم حرارت آن افزایش می 

یابد بطوریکه این حرارت در هسته زمین به بیش از پنج هزار 

درجه سانتیگراد می رسد. این حرارت به طریقه هاي متفاوتی 

، آبهاي موجود در درون زمین و فورانهاي آتشفشانیاز جمله 

یا بواسطه خاصیت رسانایی از بخش هایی از زمین به سطح آن 

هدایت می شود. در یک سیستم زمین گرمایی حرارت ذخیره 

شده در سنگها و مواد مذاب اعماق زمین بواسطه یک سیال 

تاً نزوالت حامل به سطح زمین منتقل می شود. این سیال عمد

جوي می باشد که پس از نفوذ به اعماق زمین و مجاورت با 

سنگهاي داغ حرارت آنها را جذب نموده و در اثر کاهش 

چگالی مجدداً به طرف سطح زمین صعود می نماید و موجب 

پیدایش مظاهر حرارتی مختلفی از قبیل چشمه هاي آب گرم، 

ن می گردد.آبفشانها و گل فشانها در نقاط مختلف سطح زمی

ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یک ابزار برنامه 

ریزي،اثرات احتمالی مثبت و منفی یک پروژه را بر روي محیط 



زیست مشخص می نماید و با ایجاد یک زمینه مستدل براي 

تصمیم گیران،به آنها در رد و یا قبول یک پروژه کمک شایانی 

یست محیطی ابزاري .در حقیقت ارزیابی اثرات ز]1[می کند

براي اطمینان یافتن از اجراي مناسب و صحیح یک پروژه 

است و می توان آن را روشی جهت تعیین،پیش بینی و تفسیر 

اثرات زیست محیطی یک پروژه پیشنهادي بر کل مجموعه 

محیط زیست،بهداشت عمومی و سالمت اکوسیستم هایی 

وابسته دانست که حیات و تداوم زیست انسان ها به آنها 

کشور ایران در کمربند آتشفشانی زمین قرار گرفته است است.

و داراي آثار و نشانه هاي بارز این انرژي در آتشفشان هاي 

  ].2[خاموش سبالن،سهند،دماوند،تفتان و بزمان است

دستگاهازاستفادهباگرماییزمین انرژيطریقازبرقتولید

 قابلغیرگازهايسازيرهاباعثبخار)توربینبخار(سیکل

شودمیپروژهاطرافاتمسفربهریزجامدذراتوکندانسور

شماربهمهمطبیعی منابعجزءو زیرزمینیسطحیآبهاي .

امریکزیرزمینیوسطحیآبهايمنابعحفظ .روندمی

منابعبهتوجهعدمنتیجهدرواست محیطیزسیتمهم

دورزندهموجوداتدسترسیقابلآبهايآلودگیاحتمالفوق

حاصلآلودگیدقیقپایشوکنترللذا .نیستدسترساز

                       ].٣[ استالزمهاپروژهاجراياز

 

                 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میادین زمین گرمایی - 1شکل 

  

  روش بررسی

روش مورد استفاده در ارزیابی مذکور فهرست کنترل توصیفی 

ارزیابی مقدماتی استفاده شده است.چنانچه در است که جهت 

این روش متداول است موارد ذیل به طور خالصه توضیح داه 

  شده می شود.



چهار چوب قانونی،اداري و سیاسی                                        -1

  تجزیه و تحلیل گزینه ها -5

                     پروژه پیشنهادي                                         -2

طرح هاي پیشنهادي- 6

تشریح محیط زیست منطقه                                                  -3

برنامه پایش-7

  نشانزدههاي محیط زیست مهم-4

چهارچوب قانونی،اداري و سیاسی - 1

براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمی و ماده یک آیین نامه 

رنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی قانون ب 82اجرایی تبصره 

و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اجراي این طرح موکرل به 

انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی براساس مصوب شوراي 

عالی حفاظت محیط زیست و بر مبناي نتایج ارزیابی زیست 

  محیطی مذکور می باشد.

  تشریح محیط زیست منطقه - 3

  مطالعات هوا و اقلیم -1.3

در مطالعات هواشناسی انجام شده پارامترهاي درجه 

حرارت،تابش خورشید و تشعشع انعکاسی،رطوبت نسبی،میزان 

بارش،سرعت و جهت باد و از لحاظ آالینده هاي هوا،غلظت 

دي اکسید گوگرد و اکسیدهاي نیتروژن می تواند مورد 

  ].4[سنجش قرار گیرد

  اکولوژي  -2.3

رد مطالعه با استفاده از شناسایی پوشش گیاهی منطقه مو

نقشه و عملیات میدانی و شناسایی مهمترین گونه هاي 

جانوري (پستانداران ،پرندگان،خزندگان، دوزیستان، حیوانات 

اهلی) منطقه که باید مورد بررسی و ارزیلبی قرار گیرد.  

  شناسی زمین مطالعات – 3.3 

شناسایی چین خوردگی هاي منطقه،واحدهاي چینه شناسی  

که باید جهت ارزیابی که در این منطقه حائز اهمیت هستند،

  زیست محیطی مورد بررسی و ارزیلبی قرار گیرد.  

  مطالعات خاك -4.3

براي تهیه مدل و نقشه بافت خاك از نمونه برداري و آنالیز 

  خاك استفاده می گردد.

انجام مطالعات فرسایش و رسوب تا وضعیت مناطق در معرض 

  ص و درصد آن تعیین گردد.فرسایش آبی مشخ

بررسی وضعیت آلودگی خاك و تهیه نقشه هاي ژئوشیمیایی 

خاك هاي سطحی،براي این کار ابتدا ایستگاههاي نمونه 

برداري در منطقه تعیین و پس از نمونه برداري،نمونه به 

آزمایشگاه منتقل و بار مواد آلی و عناصر سنگین مورد نظر 

یج براي منطقه مدل سازي می آنالیز شده و سپس از روي نتا

  گردد.

  هیدرولوژي -5.3 

  محاسبه دبی حوزه.

بررسی کیفی رودخانه و چشمه آب گرم و سرد منطقه که 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیري و با مقادیر 

سازمان محیط زیست مقایسه می شود. 

  اقتصادي و اجتماعی مطالعات – 6.3

کز جمعیتی محدوده مورد مطالعه بررسی تعداد جمعیت در مرا

و همچنین منابع درآمد ساکنین منطقه مورد بررسی قرار می 

   ].4[گیرد

  نشانزدهاي زیست محیطی مهم - 4

  اثرات منفی -4.1



  ) خالصه شده است:1،2،3در جدول شماره (اثرات منفی طرح احداث نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر 

  

  

  نیروگاه زمین گرمایی در مرحله اکتشاف اثرات منفی طرح احداث - 1جدول 

  

  اثرات منفی  فعالیت هاي عمده  زمان اثر

  

  مطالعات زمین شناسی مقدماتی و تکمیلی؛  کوتاه مدت

شناسایی کلی محدوده مورد مطالعه-

تهیه نقشه هاي زمین شناسی در منطقه-

تهیه نقشه هاي توپوگرافی،هیدرولوژي، -

یهیدروژئولوژي،تکتونیکی و چینه شناس

  تهیه نقشه مظاهر سطحی زمین گرمایی-

فشردگی خاك،افزایش تردد وسایل نقلیه، -

افزایش فشار بر روي سیستم حمل و نقل منطقه 

اي، ایجاد شرایط روانی نامناسب براي ساکنین، 

بهم خوردن نظم و تعادل بیولوژیک در 

  میکروارکانیسم ها

    

  

  مطالعات ژئو شیمیایی؛  کوتاه مدت

شناسایی و تهیه نقشه چشمه هاي آبگرم و سرد -

منطقه

نمونه برداري از چشمه هاي آبگرم و سرد منطقه-

نمونه برداري از مناطق دگرسانی و تهیه نقشه از -

مکانهاي دگر سان شده

-  

فشردگی خاك،افزایش تردد وسایل نقلیه، -

افزایش فشار بر روي سیستم حمل و نقل منطقه 

امناسب براي ساکنین، اي، ایجاد شرایط روانی ن

بهم خوردن نظم و تعادل بیولوژیک در 

میکروارکانیسم ها، احتمال پاشیدن اسید ومواد 

آزمایشگاهی درزمان نمونه برداري،پسماندهاي 

  آزمایشگاهی

    

  

  مطالعات ژئوفیزیکی؛  کوتاه مدت

انجام عملیات مقاومت سنجی به روش الکتریکی -

قهانجام عملیات مگنوالکتریکی در منط-

ارزیابی مقدماتی مخزن و تعیین محل حفر چاههاي -

اکتشافی 

  

فشردگی خاك،افزایش تردد وسایل نقلیه، -

افزایش فشار بر روي سیستم حمل و نقل منطقه 

اي، ایجاد شرایط روانی نامناسب براي ساکنین، 

بهم خوردن نظم و تعادل بیولوژیک در 

میکروارکانیسم ها، اثرات برق گرفتگی در 

زیر زمینی، احتمال برق گرفتگی  موجودات

ساکنین بومی و کارکنان پروژه

  

  

  

  

  

  اثرات منفی طرح احداث نیروگاه زمین گرمایی در مرحله حفاري و ساخت و ساز - 2جدول 

  

  اثرات منفی  فعالیت هاي عمده   نوع اثر



کوتاه 

  مدت 

ومیان 

  مدت

ساخت جاده هاي دسترسی-

ساخت سکوهاي حفاري-

و نیروگاهی داريساخت ساختمانهاي ا-

خطوط انتقال آب و خطوط انتقال نیرو و -

  ارتباطات

تصرف اراضی،جابجایی زیستگاههاي انسانی -

(عشایري)،تغییر در شکل زمین، فرسایش خاك، 

فشردگی خاك، بهم خوردن نظم و تعادل 

بیولوژیک در میکروارکانیسم ها، افزایش سر و 

صدا و پسماند، تخریب منظره آلودگی خاك، 

گی اب، افزایش گرد و غبار، از بین رفتن آلود

قشر آلی خاك، جابجایی خاك با حجم 

باال(خاکبرداري خاك ریزي)،منظره بد، ایجاد سد 

و مانع در مسیر حرکت طبیعی جانوران و 

ساکنین، تخریب پوشش گیاهی، کاهش آب 

مصرفی کشاورزي در اثر برداشت از رودخانه، 

له هاي پسماند و نخاله هاي ساختمانی، زبا

خانگی و مصرفی، افزایش آالینده هاي هوا، 

دسترسی آسان به منابع طبیعی، از بین رفتن 

  زمین هاي کشاورزي و کاهش سطح کشت  

  

  

کوتاه 

  مدت

افزایش سر و صدا، تخریب منظره آلودگی خاك -  حفاري و آزمایش چاه-

کاهش آب مصرفی کشاورزي در اثر برداشت از 

ی و زیر زمینی، رودخانه، آلودگی آبهاي سطح

دپوي کنده هاي حفاري و نشر مواد سمی گل 

) و...CO2وH2Sحفاري، انتشار آالینده هاي هوا(

از بخار خروجی چاه در حین آزمایش، دفع حجم 

زیاد آب و سیاالت زمین گرمایی در آبراهه هاي 

سطحی و رودخانه، مهاجرت حیات وحش در 

  هنگام آزمایش چاه حفاري

  

  

  

  منفی طرح احداث نیروگاه زمین گرمایی در مرحله بهره برداري اثرات - 3جدول 

  

  اثرات منفی  فعالیت هاي عمده  نوع اثر

افزایش سر و صدا، آلودگی خاك، آلودگی آبهاي   بهره برداري نگهداري و تولید برق  بلند مدت

سطحی و زیر زمینی، تخریب پوشش گیاهی و جانوري، 

  افزایش آالینده هاي هوا

  

  ات مثبتاثر - 2.4

ایجاد راههاي دسترسی مناسب و آسفالته شدن بسیاري از   -

  جاده ها جهت روستاههاي مسیر سایت و ساکنین محلی

  ایجاد اشتغال در سطوح مختلف تحصیلی  -



تسریع انتقال محصوالت صنعتی، کشاورزي و دامی به محل   -

  هاي مصرف

  توسعه سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی و بهداشتی منطقه  -

  توسعه روابط بین المللی  -

  اخذ وام از منابع مالی جهانی  -

  کاهش نشر گازههاي گلخانه اي در برابر مقدار تولید برق  -

  توجه مجامع جهانی به مسئله انرژي هاي نو ایران  -

  بهبود صنعت گردشگري منطقه  -

  افزایش خدمات عمومی در منطقه  -

  کاهش مهاجرت از روستا به شهر  -

  ارتباط اثرات منفی و مثبت -3.4

توجه به اثرات مثبت و منفی پروژه نشان می دهد که بخش 

اعظم اثرات مثبت پروژه جنبه اقتصادي داشته و غالب اثرات 

منفی آن متوجه محیط زیست منطقه است.نظر به عدم قابلیت 

سنجش و ارزش گذاري واقعی جنبه هاي اکولوژیکی با فرمول 

به توازن اثرات مثبت و منفی پروژه هاي اقتصادي، نمی توان 

در منطقه قائل شد و فقط با توجه به اجتناب ناپدیر بودن 

اجراي پروژه و هماهنگی بیشتر پروژه هاي زمین گرمایی با 

محیط زیست بایستی امیدوار بود که در دراز مدت تعادلی بین 

  ].4[اهمیت اقتصادي و ارزش واقعی محیط زیست برقرار کرد

  لیل گزینه هاتجزیه و تح-5

هدف، انتخاب بهترین گزینه براي بهینه ترین استفاده از 

منطقه مطالعاتی با وجود مطالعات زمین گرمایی و طرح آن 

می باشد.توجه به این نکته مهم است که انرژي زمین گرمایی 

و استفاده از آن در جهان به دلیل سازگاري با محیط زیست 

  است. امروزه از اهمیت ویژه اي برخوردار

  اجراي طرح هاي کشاورزي و مرتع داري -گزینه اول

  اجراي طرح زمین گرمایی - گزینه دوم

  عدم اجراي طرح - گزینه سوم

  دوم و اول هاي گزینه تلفیق –گزینه چهارم 

در حال حاضر از نظر  4با یک دید کلی می توان فهمید گزینه 

اقتصادي، اجرایی و زیست محیطی تنها گزینه قابل قبول 

  ت. اس

  

  بهسازي هاي طرح – 6

از دو روش طرح هاي بهسازي یعنی بهبود شرایط زیست 

محیطی یا بهبود اثرات منفی ناشی از پروژه فقط مورد دوم 

توجیه اقتصادي داشته و قابل اجرا است. جدول زیر خالصه 

طرح هاي بهسازي را در مراحل مختلف پروژه نشان می 

].6[دهد

  

بهسازي در مراحل مختلف از  بودجه الزم جهت طرح هاي

محل بودجه جاري قابل پرداخت است. همچنین جهت 

اجرا،گروه هیئت مشاوره مدیریتی جنبی و گروه محیط زیست 

  باید تشکیل گردد.

  پایش برنامه – 7

در برنامه پایش مشخص می گردد:آیا پروژه در جهت کاهش 

  اثرات منفی طرح پیش رفته است یا خیر؟

نظارت با همکاري گروه محیط زیست با بنابراین دستگاه 

انتخاب شاخص هاي محیط  زیست در هر زمینه،به بررسی 



تاثیرات فعالیت هاي پروژه در قبل و بعد از اجراء می پردازد و 

  دستوالعمل هاي الزم را صادر می کند.

  نتیجه گیري

با توجه به مطالب عنوان شده، توسعه میدان زمین 

فی و در صورت مثبت بودن نتایج گرمایی، حفر چاههاي اکتشا

چاهها،احداث نیروگاه زمین گرمایی با رعایت اصول حفظ و 

حراست از محیط زیست انسانی و طبیعی و پایش مداوم منابع 

  طبیعی، در جهت رسیدن به توسعه پایدار امکان پذیر است

 
 
 
:منابع

[١]-SEED Science center, Roles of Drilling. luids,http://www.seed.slb.com/en 
/watch/mud/char.htmJonathan Wills, M.A Drilling Waste Streams fromOffshore Oil and Gas 
Installations, (٢٠٠٠),

[٢]  Ian  Bogie,  A.  J.  Cartwright,  Khosrow  Khosrawi,  BehnamTalebi  and  F.  Sahabi.,  The  
Meshkinshahr Geotherma  Prospect,  Iran.,  (٢٠٠٠),  Proceedings  World  Geothermal  Congress,  
Kyushu  -  Tohoku,  Japan, May 
٢٨ - June ١٠٠٢-٩٩٧ ,١٠.

 3گزارش، "شهر مشکین گرمایی زمین نیروگاه محیطی زیست اثرات ارزیابی" سهراب تیکا – جباریان بهمن – یوسفی حسین – ]3[ 

  1381وزارت نیرو، ،معاونت انرژي700 جلد،صص

  

،سازمان حفاظت محیط زیست چاپ  130صص  "راهنماي ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه هاي حرارتی"منوري مسعود – ]4[ 

  1381اول 

  
[٥] - Jha R. , Whalley j . (١٩٩٩).The Environmental regime in Developing countries . N. B.E.R 
.National Bureau of Economic Research. Cambridge Massachusetts U.S.A
[٦] - The Environmental Encylopedia and Directory (٢٠٠١) . Europa Publications, Taylor &francis 
group,

 


