
 الطاقة الجوفية و طاقة البراكين    

( 8ضمن سلسلة الطالة المتجددة )                                                           

                                                   حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                       

  المتجددةدكتوراه فً مجال الطالة 

درجة مئوٌة، أما المشرة األرضٌة التً  0000تتجاوز درجة حرارة نواة األرض       

كٌلومتراً، فتبلغ درجة الحرارة فً أعمالها ما بٌن  00إلى  5ٌتراوح سمكها ما بٌن 

درجة مئوٌة. كما تمدر الطالة الحرارٌة الجوفٌة فً حزام عممه  1000إلى  500

ضعف موارد طالة النفط والغاز  500000رض، ما ٌعادل متر تحت سطح األ 100000

 الطبٌعً فً العالم بأسره.

وتمتاز الطالة الحرارٌة الجوفٌة بأنها ال تتأثر بتغٌر الفصول أو بتعالب اللٌل والنهار  •

ً للطالة، ٌُمكن االعتماد  مثل الطالة الشمسٌة وطالة الرٌاح، لذا تعتبر مصدراً ثابتا

 الكهربائٌة على مدار العام.علٌها لتولٌد الطالة 

ٌمكننا الحصول على الطالة الحرارٌة الجوفٌة من حمول المٌاه الحارة الجوفٌة وحمول  •

ً أو من حمول البخار الجاف  الصخور الحارة، التً توجد فً المناطك النشطة بركانٌا

فً أعماق سطح األرض حٌث ٌمكن استخدامها لتشغٌل توربٌنات تولٌد الطالة 

 ٌة.الكهربائ

 

 

 



 

 

مئوٌة و ٌمكن  20متر تمرٌبا ثابتة وهً  3إن درجة حرارة باطن االرض على بعد  •

االستفادة من هذه الخاصٌة الفٌزٌائٌة الثابتة لتبرٌد و تدفئة المنازل من خالل مّد 

م وتتبادل االنابٌب المحتوٌة على  3انابٌب الى عمك مناسب فً االرض ال ٌمل عن 

 االرض بشكل مستمر لغرض تدفئة و تبرٌد المنازل. الماء الحرارة مع باطن

 

 

   

 

 

 

 

 :ممٌزات الطالة الجوفٌة

 الطالة الجوفٌة تنتج الطالة بكمٌات ثابتة ومستمرة. •

 األن. الطالة الجوفٌة أصبحت طالة مجدٌة إلتصادٌا •

  منخفضة نسبٌا. تكلفة توزٌع الطالة الكهرباٌئٌة •

لدٌها لرة عالٌة، وهً تعمل لٌال  محطات تولٌد الطالة الحرارٌة الجوفٌة •

 .بصورة مستمرة  ونهارا

هذا اذا لم -بعد أن تبنى محطة إنتاج الطالة الحرارٌة الجوفٌة، تصبح مجانٌة عملٌا    •

 .-والنمل نأخذ تكالٌف الصٌانة

 )محطات تولٌد الطالة الحرارٌة الجوفٌة صغٌرة نسبٌا وال تلوث الهواء أو الماء  •

 .(نظرٌا على األلل

 



 

 

 :سلبٌات الطالة الجوفٌة

يحطاث إَخاج انطاقت اندىفيت بطزيقت حقٍ انًاء إنى باطٍ األرض حسخخزج كًياث  •

 يٍ انًعادٌ كانكبزيج وانخي يدب إسانخها قبم دخىنها في انخىربيُاث. صغيز

إلَخاج انطاقت انحزاريت انًخخشَت في انى باطٍ األرض حخطهب يىاقع يكىٌ فيها درخت  •

 خًست كيهىيخزاث ححج سطح األرض عهى أقم حقذيز. ثابخا نعًقانحزارة 

  

  بعض انًحطاث انطاقت اندىفيت أحذثج خهال خيىنىخيت يًا سببج سالسل قىيت. •

بهغ في سىيسزا عذد انًُشآث انخي حقىو عهى أساص اسخثًار حزارة باطٍ األرض  •

احبت أكبز كثافت أنف يُشؤة، وبهذا حكىٌ سىيسزا ص 05)سىاء انهىائيت أو انًائيت( 

 يُشآث نهطاقت اندىفيت في انعانى.

حعخبز انًاَيا اول يُخح نهطاقت انكهزبائيت في انعانى يٍ طاقت خىف االرض . و حبعخها  •

 ايطانيا في هذا انًدال .

 

 



 

           

بدأ العملٌة بمد أنابٌب تسحب البخار الساخن المنبعث من باطن األرض حٌث توجد ت •
األرضٌة، وٌتم توجٌه البخار المندفع بكثافة نحو السطح باتجاه حمول الحرارة 

 محطات تولٌد الطالة.

كما تستفٌد من البراكٌن النشطة الستخالص ثانً أكسٌد الكربون وتحوٌله إلى ولود  •
 صناعً بعد تجمٌعه ٌستخدم فً تولٌد الطالة أٌضاً.

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ً نشطا، وتزداد  02وتعتبر هذه الطرٌمة فعالة جداً فً أٌسلندا التً تضم  • بركانا

االنبعاثات الكربونٌة، بشكل كبٌر مع النشاط البركانً، وكذلن الطالة الحرارٌة 

 األرضٌة.

وأكدت التجارب سهولة صناعة الولود من البراكٌن، إذ أن الطالة الالزمة إلنتاجه  •

األرضٌة للبركان نفسه، وٌكون ثانً أكسٌد الكربون ألل  تستمد من الطالة الحرارٌة

 تلوثا بالغازات األخرى من أي انبعاث آخر له.

ً فً حماٌة البٌئة من االنبعاثات الكربونٌة الملوثة وتملٌل  • هذه الفكرة تسهم أٌضا

االعتماد على الولود األحفوري، غٌر أنها بالطبع غٌر لابلة للتطبٌك فً كل البلدان 

 .إلى أنها تتطلب وجود بركاننظرا 

 طالة البراكٌن.  بإستخدام السلفادور بدأ بتعدٌن عملة البٌتكوٌن •


