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 مقدمه

طرح  "بدون شک،  یشرکت و و سعهکفع  فت شو  ت  

انرژی زمین گرمعاییتوسععععه فنعاوری بکدون     "هعای 

 متا ی و  مکتر  هکترت اترشکستهکتن و صصینکنکش   

 فکت  رر وعه   کت  صیص ا اژت   هصش  متصکتری   

صشسکککت ژمی بتشکککدا رکی اه را   ت  ارسرت ی  ت  

اژت   هصش  متصکتری و ژکتصرترمکتن  س شکع و ارا کع 

 کت  رر ار  وعه  اه اژت    خرتژکتصکع سینکککنکککی

ژسککیع  رککص     شککمتر صی بتشککدا ار  سجدردیذرت 

ا اهککو  1399  هصسککصتنصتبعط بع  نکک   تژتصع  خر

بیش  کت  صیص ا ار  خرتژکتصکع شکککتصک  صعارر هرت 

 مترژد:صی

ارا کع خختر  اخرکتر صتبعط بکع  ت  اژت   هصش    -

اکع   و اژجم  ع می اژت   هصش  متصکتری  متصکتری

  ی هع صت  مذشصع رو  رار  اژدا

ارا ع جدردستر  خرت ت رر خنککعف  فت شو  ت    -

رر وعه  اژت   هصش  متصتری رر هککترت اژجتم شککد  

  ت ت و راژرگت  ت  شتاوصؤهستت  هتهصتن

 ت و ارا ع ا العتت رر خنکعف بتماار  اسرتاژ   -

هککمشستر ت  راخ ی و خترجی رر وعه  اژت    ت  

 سجدردیذرت

-ارا ع خختر  اخرتر خترجی رر وعه  اژت   هصش  -

 متصتری 

هترو  - خنعف  رر  ا العتت  ارسصتژصی  ارا ع   ت  

هصش    اژت    صیص ا  صرتوث  خنعف  رر  صرشد 

 ا متصتری

بشرصت    خژکع ذات    شترتن اعصال   ت چع  راهصت   رر 

صفت ی   و  مچسش   ارعر  رر  متصتری  هصش   اژت   

اژجم  ع می اژت   هصش  متصتری  سنمش  بت خن شد  

اع خرتژتصع یشش رو بت  مکتر  اژجم  ع می اژت    

 ر خعر اراصع ر دا    بع اتارتان  هصش  متصتری

وجعر  بت  اع  اهو  سالش  ت     بدر ی  بفم   سمتصی 

ژقص  خصد  بدون  و  اتص   خرتژتصع   ار   ا  ژشسو  

ژظتات   ژقطع  ارا ع  بت  اهو  خعا رمسد  بستبتار   

خعر ارمش     هتهژد   اه  ترق 

geothermal@nri.ac.ir   ارسقت راهصت   رر  را  صت    

 ا تصترشد اشری ار  خرتژتصع رتر   
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 اخبار طرح  
 

تهیه و ارسال عناوین پروژه های پژوهشی   ▪

 برای ساتبا

  بست بع ررخعاهکو یوو رککد  1399رر اهکرسدصت   

عسعان یتو      10اژت   و صحشط هرسککککو  صجمععکت   

یوو ری و  ستوراژع رر وعه  اژت   هصش  متصتری بتا  

   سکتور  و ژعخور  هکککتسرکت صکدرت صحصتم اصعر یوو ش

 کت  صکذاعر رر هکککع وعه    ارهکککت  متررکدا یتو  

ااصرکت،  ب ت  بترار  و هکشسکص   ت  یمر وتارسی 

هصش  متصکتری ارا کع شکککدژکدا  رق راراژی  کت  بفمک  

خصد   صدرتان ارشکد هکتسرت  عستور  یتو    ت را بترهکی 

بکع  ژمعر  و صعارر رارا  او عرکو بکتر را ج کو اجتا 

ا رصکع  رر ار   یوو رکککگکت  ژشتو اعالم خعا کد ژمعرا 

   راراژی  ت  رو جتژرع  امتاتن اراصع رارراخنعف

جلسععه بعا معدیر امور گل عانعه    برگزاری ▪

 های وزارت جهاد کشاورزی

صکتسرتت بفم  خصد  بش  یوو رکگت  ژشتو و   یشتو  

صدرت اصعر م یتژع  ت  وهارت ج تر ارککتوره    

رر ب م  صت   اترشکککستهکککتن  ت  اژت   هصش  

سقع  و  مککتران  خیکت  ص سکدو  بکت  متصکتری 

اررکککتن  ج سکککع ا  را بع صسظعر سعهکککفع ب ت  

بترار  اه رارن  کت  هصش  متصکتری رر صحک  

بتماار ژمعرژدا   هکتخصمتن وهارت ج تر ارکتوره 

رر ج سکککع صکذاعر  ی  اه سرکتر  ژظت و راراژی 

  ی  صقتر شکد ژتصرتر   ا العتت اتص    ت  هکتهژد 

را رر خنککعف هککطر هرت ارککو م یتژع  ت  

ارکعر  صشاان صنکت، اژت   م یتژع  ت  صذاعر  

)بتق و مته( رر اخصشتر اترشککستهککتن  ت  اژت    

 هصش  متصتری یتار ر دا 

ستهکتن  ت  هصش  متصتری   ضکمست  صقتر شکد اترشک

ا العکتت رررکت صی را یتراهش ژمعر  و یتو    کت   

صتسرط بت رارن  ت  هصش  متصتری را یشرکککس تر 

ژمکترسکدا بت اهکککتو سعا ق  ت  بفمک  خصد   صقتر  

شکد اترشکستهکتن  ت   ایداصتت رهم را بع صسظعر  

سأصش  اعصرتر یتو    ت  یشرکس تر  بفم  خورژدا 

ن  کت  هصش  متصکتری  ژععی رهم ذات خژککع رار

تری  سکصسد اع  صاه هکشسکص   ت  س عرع هصش  مت

و مکته   قبت  ،بکع امک، خژ کت صی سعان رر صنکککت

 م یتژع  ت صت ع جعری ژمعرا

استانداردهای   ▪ تدوین  پروژه  آغاز 

طراحی و عملیات نصب سیستم های پمپ  

 حرارتی زمین گرمایی بسته

صحشط یشتو ررخعاهو خبتژشتو اه یوو رکد  اژت   و  

هرسککو یوو رککگت  ژشتو رر خنککعف س شع و سدور  

سجکدرکدیکذرت   اژت    کت   رر وعه   اهکککصکتژکدارر 

اترشکستهکتن وعه  اژت   هصش  متصتری متو  اژت   

 کت  سجکدرکد یکذرت  یتو    عق ا کذات را بکع خبکتژشتو 

صفدر و یشرکس تر ژمعرژدا ی  اه بتماار  ج سکتت ص

خرت  رر راراژی  ت  صرشد و هکتهژد  بت اترشکستهکتن  
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وعه  هککشسککص   ت  یمر وتارسی هصش  متصتری   

ی  اه   ت  تم  کت  سفترا یتو    س شکع متررکد و ژ کترصک

 فکت شکو  کت  یتو        ی صتاوک  یکتژعژی سنکککعرک 

خغکته متررکدا یتو   رکتر   1/11/1399  اه سکترر  صکذاعر

شکککد   رارا  چ کتر صتو کع اصککک ی بعر  و  بتا  

 یذرتراژیسصش  بتر رر ارعر صعرت صی 

انرژی   ▪ ت صصی  محور  گیری  شکل 

 زمین گرمایی در پژوهشگاه نیرو

رر   ژشتو  را رت   "یوو رگت   و  صدرترو  ژتصع  ژظتم 

ژشتو وهارت  و  ستور   اه    "یوو ش  رکی  عسعان  بع 

ژشتو     رر هطر صدرترو   وهارت  یوو ری  صتااا 

یوو ش و    رر هطر صجترتن یتو    ت  یوو ری  

ب و  راشصع  یتار  جترگت   و  ستور   ار   اهتو  ت 

صعررو  ت  صصستظت بع یوو رگت  ژشتو ابالغ شد   أص

  اهوا

صطت فتت   اژجتم  شتص   صتصعررو  ت  ار   اه  بیری 

هطر     خرسد  رر  یوو ری  ارد   ت   هته   جترتن 

ارعر  سعهفع شرکع صصیننتن و صدرترو و رهعب  

راژش  ت  ارجتر شد  رر صسفو بتق و اژت   اهوا  

هتهصتژی  هتخصتر  و   رر  صدرترو  بتژتصع    یوو رگت   

صأ  ار   اررت   رر ج و  بع  ررا   صعررو  ت  االن 

شد  اهوا بع    صحع    متو   ت  یوو ری یوو رگت 

وعه    رر  ژگت  خرسد   بت  فت شو  ت   سمتاا  صسظعر 

یوو ری   جترتن  بتیتار   بت  د،  و  راژری   ت  

ارعر    اژت    و  بتق  صسفو  ژشته  ت   بت  صصسته  

بت  فت شو  ت یتااسد   سمتاا  اه  یت شا     د مسد  

رر   یوو رگتان  صشتن  رر  ا ااری  ارجتر     و  اتر  

اه متو   ت    صعضععتت سیننی  رر ذر   ت ر، 

اهوا   شد   ارجتر  یوو ری  صحعر  چسد  یوو ری  

خژ ت بع چسد   بت اهتو ا مشو و جتصفشو  صحعر  ت 

 هرتصحعر یوو ری سقسش  صی مترژدا  

ان بع صعارر ذر   اه جم ع وظترا ص   صحعر  ت صی سع

 اشتر  ژمعر: 

م ع   و  وشستخو  ستور   ت  صعجعر و رصد صدا-

  ستور  رر صعضععتت سیننی صتسرط 

شستهتری روژد ت  سحقشقتسی و اژجتم  فت شو  ت     -

 خرسد  ژگت  

بع    - و  سدور   و  اژجتم  ت   ت  االن  و  صدرترو 

ژشته   صعرر  را رتر   اهستر  ت   ت   روهرهتژی 

    صسفو بتق و اژت  

بسصتهته  و ارجتر جترتن سحقشقتسی ج و  ت     -

بعرو    و  یوو رگتان  سعهط  یوو ری  ارد   ت  

 صحققتن راژرگت ی 

صعضععتت    - بت  صتسرط  ارد   ت   ستوراژع  خهصعن 

 سیننی و اژجتم یتو    ت  صتسرط  

شستخو را رتر ت  صعجعر و یشرس تر را رتر ت     -

ط بت  ژعر  و ب سد صدت رر صعضععتت سیننی صتسر

 صسفو بتق و اژت    
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رر    - صعجعر  سعاژمسد   ت   و  ظت شو  شستهتری 

شرکع   سعهفع  و  ارجتر  صسظعر  بع  ارعر  هطر 

 صصیننتن رر صحعر ت و هرتصحعر  ت  

رکی اه صحعر  ت  اص ی یوو ری ذر  متو  اژت    

سیننی   صحعر  ژشتو   یوو رگت   سجدردیذرت   ت  

هع   اع  اهو  متصتری  هصش   سمتم  اژت    یوو رگت 

صحعر ار   رر  صدرت     ویو  یتراهژدا  صی  بع  فت شو 

خیت  راور ابتا شمی  اه     صحعر اژت   هصش  متصتری

 اعضت   شتت ع می یوو رگت  ژشتو صی بتشدا  

 شا وهشفی  متصتری   صحعر سیننی اژت   هصش   

بت صی مشترا صحعر   یوو ری را رر  اه  فت شو  ت  

بع   بع    5رترشد   سقسش  هرتصحعر   ذر                شت  

 صی مترر: 

هصش    - اژت    صستبع  هسجی  یصتژسش   و  ااصرت، 

 متصتری 

 ب ت  بترار  اه صستبع اژت   هصش  متصتری   -

 سفمشت و ژگ دار  چت   ت  هصش  متصتری   -

 یمر  ت  وتارسی هصش  متصتری   -

 صستبع اژت   هصش  متصتری یشرت صع و ژتصصفتر،  -

صسد  ب ت   و  ا ااری  صسظعر     راژش  بع  اه    

شرکع   متصتری  هصش   اژت    وعه   صتورسظتان 

را رت    صصیننتن اعضت  شعرا ت و امشصع  ت     

ژتظتان و راوران سیننی رر خنعف صعارر ارجتعی   

اژت    ت    هتهصتن  صفصرت   راژرگت   ت   اه 

سجدردیذرت و ب ت  ور  اژت   بتق )هتسرت(  و  مش   

  تاو عر شتاو  ت   فت  رر ار  وعه  شتص  ش 

بتا  صحعر  صعژسکع  خس،  ص تب یدو و غشت  ااا     ت 

 اسرکش  متررد  اهومتصتری   هصش  

 جلسات کمیته راهبری 
 

  راهبری   کمیته  جلسه  چهارمین  برگزاری ▪

ماه   -گرمایی  زمین  انرژی  طرح اسفند 

1399 

  چ ترصش   18/12/1399  صعرخ  روشسرع  روه   رر

  بت   متصتری  هصش   اژت     ت   را رت   امشصع  ج سع

  صجته   صعرت   بع    صذاعر  امشصع  اعضت    وضعر

  یتو     بترهی   صذاعر    ج سع  رهصعر ا  شد   بتماار 

  متصتری  هصش    اژت     اه  بترار    ب ت    هسجی  اصکتن»

ا  بعر  «ارعر   مته  و  ژرو  صصتواع   ت    چت   رر  صعجعر

 اترشستهتن   اه  رکی  و  یتو     صدرت  ج سع   ابصدا   رر

  رتر   یتو    خنعف  رر  صیصنت   سعضشحتت  یتو   

  امشصع   اعضت   اه   ر،   ت  اراصع    ررا  ژمعرژد   ارا ع  شد  

   عق   یتو    خنعف   رر  را  خعر   ژظتات  ژقطع   را رت  

  اعضت   اه  رکی  یشرس تر  بع  بستا  ژمعرژد   صطت   ا ذات 

   ت    یتو     اژجتم  صسظعر  بع   متررد   یشرس تر  امشصع  

   ت   اجتا   اه  یر   بترسو  صی   خرسد    رر  عم شتسی

  صعرت   ژشا   ایصنتر   و    سی   ریشق   صطت فتت  یتو    

 ایذرتر
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   اخبار انجمن
تهیه برنامه وبینارهای سعال  ▪

1400  

ی  اه بتماار  ج ستت اترشستهی بت وضعر اعضت   

 شأت صدرت  اژجم  ع می اژت   هصش  متصتری ارتان  

بتماار  صع ق چسدر  وبشستر سیننی   بع رژرت   و 

  س شع  1400وبشستر ت  هت     بتژتصع 1399رر هت  

صسصرت   صجته   رر  ضت   عمعم   خمت ی  ج و  و 

بتماار    سداوم  اص ی  ع و  ش،   بدون  مترردا 

  اهصقرت  عالیع  1400وبشستر ت  سیننی رر هت   

صسدان وعه  اژت   هصش  متصتری و بعرو  راژرجعرتن  

شتغ  بع سحنش  رر وعه  اژت    ت  سجدرد یذرت  

رر اراصع بع  وبشستر ت  بتماار شد  اژجم     بعر  اهوا

 : صی مترر  اشتر  1399 هصسصتنرر 

مراحل توسععه بهره برداری از نیروگاه وبینار   -1

 های زمین گرمایی

خیکت  ص سکدو جعار ژعرع ش،ی  ژکت ک  ر ش    سعع نران 

 اژجم  عم ی اژت   هصش  متصتری ارتان

 1399  ر  صت  3  تاریخ برگزاری 

 هتعو  2 وبینار مدت زمان 

 

 

 

 
 
 
 

زمین وبینار   -2 انرژی  نامتعارف  منابع  ارزیابی 

 گرمایی، ویژگی ها و مطالعات موردی

اژجم  ع می    بتهرو   راور ابتا شمیخیت  راصت    س نران 

 اژت   هصش  متصتری ارتان

 1399 ر  صت   17 تاریخ برگزاری 

 هتعو  2 مدت زمان وبینار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهره   -3 مزایعای  زمین وبینعار  انرژی  از  برداری 

 گرمایی

  ژت   ر ش  اژجم  جعار ژعرع ش،یخیت  ص سدو س نران   

  ع می اژت   هصش  متصتری ارتان

 1399 ر  صت   23تاریخ برگزاری   

 هتعو  3مدت زمان وبینار   
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آشنایی با پمپ حرارتی زمین گرمایی   وبینار -4

 برای تأمین گرمایش و سرمایش ساختمان ها 

ر ش  اژجم  ع می     رعژ  ژعرا   یراصت  خیت     س نران 

 اژت   هصش  متصتری ارتان

 

 1399  ب م  صت  8  تاریخ برگزاری 

 هتعو  3 مدت زمان وبینار 

 

 

 

 

 

 

 

  

گرمایی   وبینار -5 زمین  انرژی  کاربرد  موارد 

 )نیروگاه ها و کاربردهای حرارتی(

ص سدو  س نران    سقخیت   اترشستو     دهیصحس  

 یصتژسش  هسجی هتسرت ر صت 

 1399ر  صت   6تاریخ برگزاری  

 هتعو  3مدت زمان وبینار   

 

 

 

 

 

 

 

 

وبینار بررسععی ویعععیو کنونی انرژی زمین  -6

 گرمایی در ایران

  جعار ژعرع ش،ی  ژت   ر ش  اژجمخیت  ص سدو س نران   

  ع می اژت   هصش  متصتری ارتان

 1399 اهرسد صت   20تاریخ برگزاری   

 هتعو  3مدت زمان وبینار   

 

 

 

 

 

 

 

انعرژی   ▪ انعجعمعن ععلعمعی  فعععالعیعو 

گرمایی برای حضعور تأییرگاار در زمین

المللی فناوری و هفتمین کنفرانس بین

 مدیریو انرژی

اسرتاژ    صدرترو  ا م  ی  بش  رصمش   و   ستور  

اژت   ش ترعرصت  اصست  رر راژرگت  صحقق ارربش ی  

اژت   هصش  ارربش  اع ص د  متصتری ارعر  رر ش ت 

صشتص د   بتشد   صی راصت  خیت   شدا  خعا د  بتماار 

ژشترق   عضع  شأت صدرت  اژجم  ع می  هشدروشمی  

رۀ اهصتن  هصش  متصتری ارتان  صس،ع  اژجم  رر شف

متصتری  ارربش  و ربشت ع می صحعر ت  اژت   هصش 

ر بت  اترژد  بشتن  مت صع  ژیارا اسرتاژ   صعرت   ت  
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اژجم  و  اسرتاژ   امشصۀ  سی  ه   بش   -صش اژت   

اسرتاژ    ار   اه  اژجم   صفسع   ومترو  متصتری  

رر بیش    ژشا  اعالم شد و رر ار  راهصت  عمع  اژجم 

وبسترو   رر  اسرتاژ   ار   مت وا  وتصشتن  یتار 

 مچسش   رق صذااتات صعرت مت صع  یتار شد اع  

هصش  اژت    بیش  رر  ا شد      هیستان  -ر، 

 متصتری بع اسرتاژ  صفت ی متررا 

اژجم    اعضت  اص ی  اه  ژرت  یسج  اه  یتب  ذات اهو 

هصش  اژت    ع می  ع می  عضع  شأت  اع  متصتری 

امشصع  سی   رر  ارربش ی  سصسد   صحقق  راژرگت  

راصت  شد    رتراسرتاژ    خیت   جستب  رارژدا  وضعر 

 تر  غت ری بع عسعان ربشت ع می اسرتاژ   جستب  

ربشت   جتژرش   عسعان  بع  بتبتیعر  عارا  راصت  خیت  

صشتص د  هشدروشمی خیت  راصت  -اجتا ی  جستب 

-ژشترق بع عسعان ربشت ع می صحعر ت  اژت   هصش 

اهکسدرهار  ص د   راصت  خیت   اص   متصتری  جستب 

عسعان   خیت   بع  جستب  و  صسفو  بت  ارسرتط  صس،ع  

راصت عسگت صشست ی بع عسعان ربشت ع می صحعر ت   

 ا  صسنعب شدژدابش  رشصع

هصش  اژت    ع می  سمتصی    ارتان    متصتریاژجم   اه 

اژجم   عالی یوو رگتان  ع  اعضت  صحصتم  و  صسدان 

ژمترد ست بت ارا ۀ  متصتری رععت صیصحعر اژت   هصش  

اسرتاژ    ار   رر  ارهشمسدشتن    صعج صقترت 

شستهتری   مچسش      و ا اارش غست  ع می اسرتاژ   

صسدان  ع  ا عالی مترژد  ت  ار  وعه  رر ارعر   فت شو

وبسترو  صی بع  خعر  صقترت  ارا ۀ  بتا   سعاژسد 

ژرتژی   بع       / c2021.ir/fahttp://ieanاسرتاژ  

 صتاجفع  تصترسدا

 کنفرانس های داخلی

 ایران بادی انرژی کنفرانس هفتمین ▪

 27  سکترر   رر  ارتان  بکتر   اژت    اسرتاژ    رصمش 

و   شت تور  صسفصی  راژرگت   سعهط   1400  ارررر رو

 بتماار  س تان  شککک ت  رر  ارتان  بکتر   اژت    اژجم 

 صکعرت  بع  مترش  ار   ارسکع  بع  سعجع  بت اشکد  خعا د 

  اسرتاژ  ار   صقترت  ا شع  مترر   صی  بتماار رهکمی

 ص ی  صحصعا   اسسکتهکشعم  ژشا  و هکشعر شکت یترگت   رر

 د سکسعاژ  صی ا شکع عالیکع صسکدان و  شکککد   خعا کد   ژمکترکع

 اه  و  ژمعر   ارا کع   مکترش  ار   رر  را  خعر  صقکترت

 رررکت کو  بکت  اسرتاژ   رر  صقکت کع  ارا کع  ع می  اصصشکتهات

   ب ت  صسد شعژدا معا ی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ieanc2021.ir/fa/
http://ieanc2021.ir/fa/
http://ieanc2021.ir/fa/
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هعای   ▪ معبعدل  دوازدهعمعیعن کعنعفعرانعس 

 گرمایی،چیلر و برج خنک کن

چش ت   رواهر مش  اسرتاژ  صرد   ت  متصتری 

  1400خترار    27و بتج خسک، ا  رر سکترر   

   اژدررکتن صعهکسکع    سعهکط راژرکگت  اتشکتن 

شکک ت   اژت   اشمشت و ژرککترع صرد  متصتری رر

بت سعجع بع ارسکع ار   بتماار خعا د شککدا س تان

 مترش بع صکککعرت رهکککمی بتماار صی مترر   

ا شع صقترت ار  اسرتاژ  رر یترگت  هککشعر شکت 

د سژمترع خعا    و ژشا اسسکتهکشعم صحصعا  ص ی

د صقکترت سکی سعاژالیع صسکدان صا  ذا ا شکع عشکککد 

ارک   کمککترکش رر  را  اه    خکعر  و  ژکمکعر   ارا ککع 

ارا کع صقکت کع اسرتاژ  بکت   رر  اصصشکتهات ع می 

 .ژتصع صفصرت ب ت  صسد مترژد  معا ی رررت و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب  ▪

و سععراب"  اکصککتب )طعراحعی معجعمعوععه    آب 

بعا رویکرد   اقعامتی آبعدرمعانی در اقلیم سععرد

طراحی اقلیمی و بهره وری از انرژی زمین  

سعهککط اژصرککترات اوررسککع رر هککت  " گرمایی(

صککرحع  صسصرککت شککد  اهککوا   270و رر    1398

ژعرسکککسکدمکتن ار  اصکتب  خکتژ  ا  کتم صتشکککد   

خیکترکتن صحمکد رومکتژی ینکککرکع و هکککشکد صحمکد 

ختسمی صی بتشککسدا اصتب رترشککد   بتمت صع اه 

  بت یسج یترتن ژتصع ختژ  صتشکد  بعر  و صرکصم

  ن  بع شت  هرت صی بتشد:

  ن  او : بشتن صست ع   -

  ن  روم: بترهی اربشتت یوو ری  -

  ن  هعم: روش سحقشق  -

 نکک  چ ترم: بترهککی ژمعژع  ت و شککستخو    -

 بسصت  ت 

و    - اککت رککد   ررا   بتژککتصککع  یسج :   نکککک  

 اهصتژدارر ت

شککترتن ذات خژکع  امتچع اصتب  عق ا ذات رر هککت  

اهکو و ی بت سعجع بع صعضکع   صسصرکت شکد    1398

   جذاب خن  ج و ا ال  رهتژی بع صیت رش  صحصتم 

 بع خن اشتر  شد  اهوارر ار  خرتژتصع 

 

 

 

 

 

 

https://www.symposia.ir/ListCity/98/1
https://www.symposia.ir/ListCity/98/1
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 اخبار خارجی

 

 

 

 

کشععور جهعان دارای   4ترکیعه در میعان  ▪

بیشعترین ررفیو انرژی زمین گرمایی 

 در جهان

 28 اژعرع )  17ر ش  جم عر ستاشع رر روه رکرسرع  

ر ( رر ا صصتوشع ر، ژشتومت  وتارسی و هع ژشتومت   

هصش  متصکتری  اعالم ژمعر اکع ارکککعرش رر صشکتن 

چ کتر ارکککعر بتست ج کتن رر هصشسکع اژت   هصش  

متصتری یتار رارر و بت ا مشو ار  ارکعر بع هکتصترع 

اشکد اترا مکذار  بت رو  اژت    کت  سجکدرکد یکذرت سکأ

صش شکترر   37/1ار  ژشتومکت   کت بکت هکککتصکترکع مکذار   

ررر  اجتا شکد  اژدا ار  سسک شالت هصشسع اشکص ت  

ژرت رر صکتژشسکککت را  تا   صی اسکدا   1700وکدور  

ارروغکتن  مچسش  ا اور اکع سع شکد بتق ستاشکع  ی 

  96000هکع بتابت شکد  اهکو و بع     هکت  مذشکصع  18

ع اصتوه رر صگتوات رهکشد  اهکوا و  اضکت ع اتر ا

ررصکد اه ظت شو ژنک  شکد  بتق اه صستبع   63ستاشع  

ررصککد اه خن صصف ق بع   7/51اژت   راخ ی اهککو و  

صستبع اژت   سجدرد یذرت اهکوا و   مچسش  اظ تر 

راشکو اع سع شد بتق هصش  متصتری ستاشع رر هکت  

بککع    18سکسک ککت    2002 ااکسکعن  بکعرا    1613صکگککتوات 

  ستاشع بع صگتوات رهکککشد  اهکککو اع بت ار  صشاان

رر ج تن رر او ش  ارکعر رر ارویت و چ ترصش  ارکعر  

هصشسکع اژت   هصش  متصکتری سرکدرک  صی متررا و  

ا اور اع ستاشع ینکد رارر ژع سس ت رر سع شد  ب کع رر 

هصشسکع سکأصش   سکتور  اژت   هصش  متصکتری ژشا جاو 

ارکککعر ت  یشرکککتو رر ج تن صحسکککعب متررا بت 

ژکع  شکتاو هکتهژد  اهکتو بشتژشع متو  صکسفصی هکت

ژشتومت   ت بت صجمع  ظت شو ژنکک  شککد  بع صشاان 

 500صگکتوات و صجمع  سع شکد بتق هکککترژکع    5/54

صش شعن اش عوات هککتعو  اژت   صعرر ژشته رورسککو 

 اار ختژعار رر اهککصتن صتژشسککت سأصش  خعا د شککدا 

 ( 1399)خرتژتصع بتق ارعر ت   مجعار  ب م  صت   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


