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مقدمه
بدون شک ،پیشرفت و توسعه فعالیت هاا "طرح توسعه فناوریهای انررژی زمرین گرمرایی" ،بادون هررههاو و
هرکار سایر کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه ها مختلف هنرژ زمین گرمایو ،میسر نرو باشاد یکاو
هز رهه ها هرتباطو طرح هنرژ زمین گرمایو و نامبردگان ،تهیه و هرهئه خبرنامه تخصصو در هین حوزه هز هنارژ -
ها تجدیدپذیر مو باشد هین خبرنامه ،نسخه دوم مربوط به فصل زمستان  1396مو باشد بخش ها مختلاف
هین خبرنامه شامل موهرد زیر موگردند:
 هرهئه آخرین هخبار مربوط به طرح هنرژ زمین گرمایو که طو سه ماه گذشته رو دهده هند هرهئه جدیدترین خبرها در خصوص فعالیت ها هنجام شده در حوزه هنرژ زمین گرماایو در ساایر مسسساا ،سازمانها ،شرکتها و دهنشگاهها
 هرهئه هطالعا در خصوص برگزهر کنفرهنس ها و سرینارها دهخلو و خارجو در حوزه هنرژ ها تجدیدپذیر هرهئه هطالعا در خصوص سایتها هینترنتو مفید در خصوص مباحث مختلف هنرژ زمین گرمایو هرهئه هطالعا در خصوص جدیدترین کتب و مقاال منتشر شده در حوزه هنرژ زمین گرمایوپس هز رهه هندهز طرح هنرژ زمینگرمایو در پژوهشگاه نیرو ،تصریم بر آن شد که به منظور تبادل نظر و هرتباط
با کارشناسان و صاحبنظرهن حوزه هنرژ زمین گرمایو ،یک گروه در تلگرهم رهه هندهز شود هما هز آن جایو که
قبالً هین گروه خبر  ،توسط دست هندرکارهن محترم هنجرن هنرژ زمین گرمایو هیرهن ،هیجاد شده بود لذه هز هین
همر صرف نظر و مقرر گردید کلیه فعالیت ها طرح هنرژ زمین گرمایو جهت هطالع متخصصین مربوطه نیز در
گروه مذکور ،منعکس گردد هلبته ،در آینده نزدیک و پس هز تهیه بانک هطالعاتو هیریل کارشناسان و متخصصین
مربوطه ،خبرنامه طرح هنرژ زمین گرمایو عالوه بر بارگذهر در گروه تلگرهمو هنجرن مذکور و هرچنین سایت
طرح ،بره یکایک نامبردگان نیز به طور هختصاصو هرسال خوههد شد ناگفته پیدهست که علیرغم ترامو تالش
ها

هنج ام شده ،هین خبرنامه ،کامل و بدون نقص نرو باشد بنابرهین ،خوههشرند هست با هرهئه نقطه نظره

سازنده خود هز طریق هیریل  ،geothermal@nri.ac.irما ره در رهستا هرتقا کیفو هین خبرنامه یار نرایید
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اخبار طرح توسعه فناوریهای انرژی زمین گرمایی
هز بین پروژه ها فرهخوهن شده در سال  ،1396پس هز بررسو مدهرک
مسسسا  ،دهنشگاهها و شرکتها حضور یافته در فرهخوهن ،محققین یا شرکت
ها برنده مشخص گردید و در حال حاضر هقدهما ضرور جهت هنعقاد
قرهردهد در دست هنجام مو باشند یادآور موگردد که پروژه ها مذکور تراماً
مربوط به دو حوزه بهرهبردهر هز منابع هنرژ زمینگرمایو و پرپها حرهرتو
زمین گرمایو موباشند هین پروژهها به شرح ذیل مو باشند:






"ارزیابی فنی و اقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمینگرمایی"
"تدوین دانش فنی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمینگرمایی"
"طراحی مفهومی نیروگاههای زمینگرمایی دو مداره"
"امکان سنجی بهره برداری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی ،بررسی گلوگاههای توسعه آنها و ارائه
راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور"
"مطالعه ایجاد کسب و کارهای روستایی مبتنی بر انرژی زمینگرمایی"

اخبار مناقصه ها
آگهو برگزهر مناقصه پروژه ها ذیل در هوهسط د
ماه سال جار ( )1396در یکو هز روزنامه ها کثیر
هالنتشار درج گردید پس هز برگزهر

جلسه نخست

بازگشایو پاکا  ،مشخص گردید که مجروعاً  5شرکت
در مناقصه یاد شده ،حضور یافته هند مرهحل هجره مناقصه فوق هلذکر در دست هقدهم مو باشد الزم به ذکر آنکه
پروژه ها یاد شده مربوط به حوزه هکتشاف منابع هنرژ زمین گرمایو مو باشند
 پروژه "مطالعات ارزیابی پتانسیل و تهیه اطلس منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال در استان های تهران،

زنجان ،قم و مرکزی"
 پروژه "مطالعات ارزیابی پتانسیل و تهیه اطلس منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال در استان های
لرستان ،ایالم ،کرمانشاه ،همدان و کردستان"
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جلسات کمیته راهبری
 برگزا ری اولین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری
های انرژی زمینگرمایی در دی ماه 1396
هولین جلسه کریته رههبر طرح توسعه فناور ها هنرژ زماینگرماایو در
 ،1396/10/19با حضور کارشناسانو هز سازمان مادر تخصصو ساتبا ،دهنشگاه
تهرهن ،پژوهشکده محیط زیست پژوهشگاه نیرو و گروه هنرژ ها تجدیدپاذیر پژوهشاگاه ،در سااختران هنارژ
ها تجدیدپذیر برگزهر گردید در هین جلسه به معرفو طرح و عناوین پروژه ها مطرح شده در طرح پردهختاه
شد هرچنین به وظایف هعضا کریته رههبر طرح هنرژ زمین گرمایو نیز هشاره شد
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 برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های انرژی زمینگرمایی در
اسفندماه 1396
دومین جلسه کریته رههبر طرح توسعه فناور ها هنرژ زمینگرماایو در روز ساه شانبه  ،1396/12/15باا
حضور کارشناسانو هز سازمان مادر تخصصو ساتبا ،پژوهشکده محیط زیست پژوهشگاه نیرو و گاروه هنارژ هاا
تجدیدپذیر پژوهشگاه ،در ساختران هنرژ ها تجدیدپذیر برگزهر گردید در هین جلسه ،به معرفو فعالیات هاا
هنجام شده طرح هنرژ زمین گرمایو در سال  1396و هرچنین برنامهها طرح در سال آینده ،پردهخته شد
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جلسات هم اندیشی
 برگزاری دومین جلسه هم اندیشی طرح
توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در
آذرماه 1396
در تاریخ  ،1396/9/29دومین جلسه هم هندیشو
طرح توسعه فناور ها هنرژ زمین گرمایو در
پژوهشگاه نیرو با موضوع " بررسی وضعیت موجود،
گلوگاهها و راهکارهای پیشنهادی به منظور توسعه

بهره برداری از پمپ های انرژی زمین گرمایی در کشور " برگزهر گردید در جلسه مذکور ،کارشناسانو هز
سازمان مادر تخصصو ساتبا ،پژوهشگاه موهد و هنرژ  ،پژوهشگاه صنعت نفت ،شرکت برنولو و شرکت آتک
حضور دهشتند در هین جلسه به هیجاد بازهر پرپ حرهرتو زمین گرمایو ،فرهنگ ساز در هین خصوص در
کشور و هرچنین گلوگاه ها موجود در هین حوزه ،هشاره شد
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 برگزاری سومین جلسه هم اندیشی طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در اسفندماه
1396
هنرژ

زمینگرمایو در

در تاریخ  ،1396/12/20سومین جلسه هم هندیشو طرح توسعه فناور ها
پژوهشگاه نیرو با موضوع "بررسی وضعیت موجود ،گلوگاهها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص احداث نیروگاه-
های زمینگرمایی در کشور" با حضور کارشناسان فعال در هین حوزه برگزهر خوههد شد

جلسات هماهنگی بین مرکز بارهای سرمایشی و طرح
انرژی زمین گرمایی در حوزه پمپ حرارتی
 برگزاری اولین جلسه در اسفندماه 1396
در روز چهارشنبه مورخ  ،1396/12/2هولین جلسه در خصوص بررسو پروژه ها پرپ حرهرتو زمین
گرمایو با حضور آقا دکتر سفیدگر و آقا مهندس نورعلیئو برگزهر شد در هین جلسه شرح خدما پروژه
ها "تدوین دانش فنی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمینگرمایی" و "امکان سنجی بهره برداری از پمپ
های حرارتی زمین گرمایی ،بررسی گلوگاههای توسعه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها

در کشور" بررسو شد و مقرر شد که نظار هر دو پروژه توسط ناظرین مورد وثوق مرکز بارها سرمایشو و
طرح هنرژ زمین گرمایو ،هنجام شود
 برگزاری دومین جلسه در اسفندماه 1396
در روز دوشنبه مورخ  ،1396/12/7دومین جلسه در خصوص بررسو پروژه ها پرپ حرهرتو زمین گرمایو
با حضور آقا دکتر سفیدگر ،آقا دکتر سلطانو ،آقا مهندس تقدسو و آقا مهندس نورعلیئو برگزهر شد
در هین جلسه به بررسو شرح خدما پروژه "امکان سنجی بهره برداری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی،
بررسی گلوگاههای توسعه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گستره آنها در کشور" پردهخته شد در
هین جلسه مقرر شد که شرکت انرژی گستران تجدیدپذیر در پایان هر مرحله هز پروژه نتایج بدست آمده هز آن
ره بره نرایندگان مرکز بارها سرمایشو و طرح هنرژ زمین گرمایو هرهئه نروده و حتو هلرقدور هیرهده و
نقطه نظره نامبردگان ره برطرف نراید
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 برگزاری سومین جلسه در اسفندماه 1396
پروژه "تدوین دانش فنی

در روز دوشنبه مورخ  ،1396/12/14سومین جلسه در خصوص بررسو شرح خدما
طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی" با حضور آقا دکتر سفیدگر ،آقا دکتر سلطانو،
آقا مهندس قاضو زهده ،آقا مهندس محبو ،آقا مهندس هنصار  ،آقا دکتر بیگلریان و آقا مهندس
نورعلیئو برگزهر شد پس هز بحث و بررسو در خصوص شرح خدما پروژه یاد شده و بیان نکا و هصالحا
مورد نیاز ،به هین نکته هشاره شد که خروجو هین پروژه بهتر هست جنبه هجرهیو دهشته باشد و بره مهندسین
مشاور مفید باشد
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سمینارها
سرینار "معرفی سیستمهای پمپ حرارتی زمین گرمایی و نقش
آنها در کاهش مصرف برق و ارائه تجربیات موفق بهره برداری از
آنها" در تاریخ  ،1396/10/18در محل پژوهشگاه نیرو ،با حضور آقا
دکتر حکاکو فرد عضو هیأ علرو دهنشگاه صنعتو شریف و آقا
مهندس تقدسو هز کارشناسان با تجربه سازمان مادر تخصصو ساتبا
برگزهر گردید
در قسرت هول سرینار ،آقا دکتر حکاکو فرد هبتده
به معرفو پرپها حرهرتو ،هنوهع آن و نحوه کارکرد
آنها پردهختند سپس در خصوص مزهیا و معایب
پرپها حرهرتو با منبع هوهیو و نقش آنها در
کاهش مصرف هنرژ بحث شد در هدهمه سابقه
هستفاده هز هنرژ زمینگرمایو در کاربردها مختلف
معرفو شد هرچنین پرپها حرهرتو زمین
گرمایو و هنوهع آن معرفو شدند با توجه با هستفاده
فرهوهن هز پرپها هوهیو ،و رقابت آنها با پرپها
زمینگرمایو ،نتایج یک پژوهش که در آن به
مقایسه فنو و هقتصاد پرپ حرهرتو زمینگرمایو هنبساط مستقیم با پرپ حرهرتو با منبع حرهرتو هوهیو در
یک منطقه سردسیر پردهخته شده بود ،هرهئه و نتایج آن تحقیق شرح دهده شد در هدهمه نیز یک نوع پرپ حرهرتو
زمین گرمایو هایبرید معرفو و عرلکرد آن با هنوهع دیگر مقایسه شد سرهنجام نیز نتایج یک پژوهش دیگر که در
آن عرلکرد گرمایو هنوهع مبدلها حرهرتو هفقو پرپها حرهرتو زمین گرمایو با سیال وهسط مورد بررسو
قرهر گرفته هست ،هرهئه و نتایج آن شرح دهده شد

8

خبرنامه طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی
زمستان 1396

در هدهمه جناب آقا مهندس تقدسو به هرهئه مطالب
خود در خصوص پرپ حرهرتو زمین گرمایو به شرح
زیر پردهختند :سیستم هاا گرمایشاو -سرمایشاو
پرپ حرهرتو زمین گرمایو هز جرلاه سیساتم هاا
تهویه مطبوع ماو باشاند کاه باه دلیال بااال باودن
رهندمان و مصارف پاایین بارق در مقایساه باا ساایر
سیستم ها رهیج گرمایشو – سرمایشاو در دنیاا هز
هستقبال روز هفزونو برخوردهر هستند در کشور هیرهن
به دلیل دهره بودن هقلیم ها مختلف و تنوع آب و هوهیو هز سیستمها تهویه مطبوع مختلفو هستفاده مو شاود
به عنوهن مثال در ماهها گرم سال ،در هستانها گیالن ،مازندرهن ،بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان هز کولرها گاز
هستفاده مو شود و در ماهها سرد سال هز وسایل گاز سوز جهت تأمین گرمایش محیط هساتفاده ماو شاود کاه
هکثر هین وسایل دهره رهندمان پایین و مصرف هنرژ باالیو هستند هز هین رو در کشور جهات توساعه و فرهناگ
ساز هستفاده هز هنرژ زمین به عنوهن یک منبع حرهرتو مطرئن و دهئرو ،چناد دساتگاه پراپ حرهرتاو زماین
گرمایو در شهرها تبریز ،مشکین شهر ،رشت ،طالقان ،بندرعباس ،ههوهز ،قم ،تهرهن و مشهد نصب گردید که در
هین سرینار به هرهئه گزهرش در خصوص تجربیا کسب شده کشور هقدهم نرودند
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تازهها
به منظور هطالع رسانو بهتر ،در هین نسخه و شرارهها آتو خبرنامه ،ساعو
بر هین خوههد بود که تألیفا و هنتشاره هز قبیل چاپ کتب ،مقاال و
حوزه هنرژ زمینگرمایو ،به خوهنندگان محترم معرفو گردند
 چاپ کتاب
در بهراان ماااه سااال  ،1396نخسااتین
کتاب در حوزه هکتشااف مناابع هنارژ
زمین گرمایو در کشور به زبان فارسو
توسااط آقااا دکتاار دهور هبرههیرااو و
آقا مهندس جوهد نورعلیئو ،با عنوهن
"مبانی اکتشراف منرابع انررژی زمرین

گرمرررایی" تاااألیف و در هنتشااااره
سخنورهن به چاپ رسید

 چاپ مقاله
مقاله ذیال توساط آقاا دکتار سایدرحیرو نیاارق در ژورناال
 Geothermal Energyبه چاپ رسیده هست
Seyedrahimi-Niaraq, Mirmahdi, et al. "Development of
an updated geothermal reservoir conceptual model
for NW Sabalan geothermal field, Iran." Geothermal
Energy 5.1 (2017): 14.
10
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 حضور مدیر امور بین الملل انجمن انرژی زمرین گرمرایی ایرران در سریزدهمین نمایشرگاه و
کنگره ژئوترم Geotherm
نرایشگاه و کنگره ژئوترم بزرگترین رویدهد صانعت هنارژ
زمینگرمایو در جهان موباشد که همسال در تاریخها 28م
فوریه تا  2مارچ  2018در شهر هوفونبورگ آلران برگزهر شد
در هین کنفرهنس بالغ بار  200شارکت فعاال و  40محقاق و
دهنشرند برجسته زماینگرماایو در حاوزه هاا مختلاف
باالدستو و پایین دستو زمینگرمایو عریق و زماینگرماایو
کم عرق گرد هم آمدند هز برگزهرکنندگان هصلو هین نرایشگاه موتوهن به هنجرن جهانو زماینگرماایو (هیگاا) و
وزهر محیط زیست و هنرژ هیلت بادن-ووتربرگ هشاره نرود مهندس سپهر سانگین ،مادیر هماور باین هلرلال
هنجرن هنرژ زمینگرمایو هیرهن با شرکت در هین کنگره ،سعو بر متقاعد نرودن شرکتها بزرگ هین صانعت و
هرچنین هنجرن جهانو زمینگرمایو بره

شرکت در هولین کنفرهنس زمینگرمایو هیرهن در تابستان سال 1397

و بازدید هز هولین نیروگاه زمینگرمایو خاورمیانه وهقع در مشکین شهر هیرهن نرود که در هین همار نیاز تاا حادود
زیاد موفق بود خوشبتانه نزدیک بر  10شرکت و هنجرن بزرگ منجرله هنجرن جهانو زمینگرمایو هبرهز ترایل
خود ره بره حضور در هیرهن هعالم کردند و شرکتها بسیار دیگر منتظر جزئیا بیشتر هستند تاا تصاریم
نهایو خود ره هعالم کنند
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کنفرانسهای داخلی










چهارمین کنفرهنس ملو پژوهشها نوین در علوم و مهندسو شایرو در تااریخ  30فاروردین
 1397توسط موسسه علرو تحقیقاتو کومه علم آورهن دهنش و تحت حرایت سیویلیکا در شهر
مازندرهن -بابل برگزهر مو شود/http://cse2018.ir ،
چهارمین کنفرهنس بین هلرللو مهندسو محیط زیست ،هردیبهشت ماه Eiconf.ir 1397
هولین کنفرهنس ملو پژوهش ها نوین در علوم و توسعه فناور در تاریخ  30خردهد  1397تاا
 31خردهد  1397توسط شرکت سارینا پروژه رهاا دهناش و تحات حرایات سایویلیکا در شاهر
بابلسر برگزهر مو شود/http://ets2018.ir/fa ،
دوهزدهرین هرایش بین هلرللو هنرژ  29 ،هلو  30خردهد  ،1397کریته ملو هنارژ جرهاور
هسالمو هیرهن و دبیرخانه هرایش بین هلرللو هنرژ http://irannec.com/Home.aspx ،
هولین کنفرهنس ملو هیده ها خالقانه در هنارژ هاا پایادهر در تااریخ  19هردیبهشات 1397
توسط دهنشگاه آزهد هسالمو وهحدکرمانشاه و تحت حرایت سیویلیکا در شاهر کرمانشااه برگازهر
مو شود/http://iiseconf.com/fa ،
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اخبار خارجی
 انرژی زمین گرمایی در ترکیه:
نیروگاه کویوکاک،1

وهحد جدید  8مگاوهتو نیروگاه زمین گرماایو
کویوکاک در هوهیل مااه دساامبر ساال 2017
عرلیا خود ره آغاز کرده هست هولاین وهحاد
 10مگاوهتو هین نیروگاه ،در روز  27هکتبر باه
طااور موقاات پذیرفتااه شااده هساات بنااابرهین
نیروگاااه زمااین گرمااایو کویوکاااک ،در حااال
حاضر ،با توجه به مجوز دریافت شاده توساط
شرکت تولیاد بارق زماینگرماایو تورکااس
کویوکاک  )TKJ(2در سال  ،2016ظرفیت تولید برقو معادل  18مگاوه ره دهرد
Source: http://www.thinkgeoenergy.com/18-mwturcas-kuyucak-geothermal-power-plant-startsoperation-inaydin-turkey/ In IGA Newsletter, No.110, January-March 2018.

 1053مگاوات ظرفیت نصب شده در کل کشور

معاون رئیس هنجران سارمایه گاذهرهن نیروگااه
زمین گرمایو در ترکیه ) (JESDERهعالم کرد
که ظرفیت تولید برق زمین گرماایو در کشاور
به  1053مگاوه هفزهیش یافته هست و در حاال
حاضر کشور ترکیه بعد هز هیاال متحده همریکاا،
فیلیپین و هندونز  ،چهارمین کشور هست کاه
بیشااترین هسااتفاده هز هناارژ زمااین گرمااایو ره
دهرند و در آینده نزدیک هدف آن قارهر گارفتن
در سطوح باال هنرژ زمین گرمایو در دنیا مو
باشد

افزایش ظرفیت نصب شده زمین گرمایی در ترکیه
در دهه گذشته (با استفاده از داده های .)Think Geo Energy
Kuyukak
Turcas Kuyucak
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Sources:
https://www.dailysabah.com/energy/2017/12/19/geot In IGA Newsletter, No.110, January-March 2018.
hermal-industry-to-receive-1b-investment-in-2018, In IGA Newsletter, No.110, January-March 2018.
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Geothermal, In IGA Newsletter, No.110, January-March 2018.
http://www.thinkgeoenergy.com/indonesia-vs-turkeythe-different-path-of-growing-a-geothermal-market/ In
IGA Newsletter, No.110, January-March 2018.

افزایش تولید سیفی جات در ترکیه با استفاده از منابع زمین گرمایی

ترکیه به عنوهن بزرگترین صادر کننده گوجه فرنگو در دنیا ،همیدوهر هست که با هستفاده هز حارهر سایال زماین
گرمایو ،به صادرکننده برجسته جهان تبدیل شود هگروبو ،یک شرکت مساتقر در  Dikili-Bergamaدر هساتان
هژه هزمیر ،در حال حاضر 15،000تن گوجه فرنگو هز گلخانه ه تولید ماو کناد کاه هز حارهر زماین گرماایو
هستفاده مو کند در هین منطقه درجه حرهر سیال زمین گرمایو ،به  278درجه سانتو گرهد مو رسد
مزرعه حسن بو که نام هولیه هگروبو مو باشد ،در سال  2001به عناوهن یاک باار هرگانیاک ،هرارهه باا چنادین
گلخانه در زمینو به مساحت  6هکتار تأسیس شد در حال حاضر مساحت هین شرکت به  70هکتار هفزهیش یافته
هست و آن ره به بزرگترین کرپانو در هروپا و بعد هز مکزیک دومین در جهان تبدیل کرده هست مدیرعامل شرکت
در نظر دهرد که به منظور هفزهیش تولید و صادره گوجه فرنگاو ،مسااحت زماین هاا خاود ره تاا  110هکتاار
هفزهیش دهد
هگروبو در حال حاضر حدود  90درصد هز گوجه فرنگو تولید خود ره به روسیه و هتحادیه هروپا صادر ماو کناد
هستفاده هز تکنیک ها مدرن هرانند سیستم آبیار بسته در هین مزرعه باعث ذخیره آّب ،کود و هنرژ مو شود
آب مورد هستفاده در آبیار مزرعه جرع آور شده و مجدد به منابع زمین گرمایو زیرزمینو ،تزریاق ماو شاود
که باعث کاهش هزینه ها و کرک به محیط زیست مو شود
Source: http://www.hurriyetdailynews.com/topturkish-tomato-exporter-looks-to-hot-springs-to-leadworldmarket-12400 In IGA Newsletter, No.110, January-March 2018.
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انرژی زمین گرمایی در اندونزی:
راه اندازی یک نیروگاه زمین گرمایی دماپایین

در سپتامبر  2017هولین نیروگاه زمین گرمایو دما پایین در هندونز باا موفقیات رهه هنادهز شاده هسات و هام
هکنون در مرحله آزمایش هست
هین نیروگاه بره خنک کردن بخشو هز سیال زمین گرمایو هستفاده نشده ،هز دما  170درجه ساانتو گارهد تاا
 140درجه سانتو گرهد ،به منظور تولید برق ،طرهحو شده هست در طول مد زمان تست ،دماا سایال زماین
گرمایو  145درجه سانتیگرهد هست که در نتیجه آن خروجو برق حادود  300کیلاووه خوههاد باود در حالات
عاد  ،توهن تولید برق مو توهند تا 500کیلووه برسد و با توجه به متوسط مصرف برق ،هین مقادهر باره تاأمین
برق  1200خانوهر کافو هست
Source:
http://www.gfz-potsdam.de/en/mediacommunication/news/details/article/inbetriebnahmedesgeothermischen-niedertemperaturdemonstrationskraftwerks-in-lahendong-indonesien/ In IGA Newsletter,
No.110, January-March 2018.

پتانسیل انرژی های تجدید پذیر در اندوزی

هندونز  ،به عنوهن چهارمین کشور پر جرعیت دنیا به دنبال هفزهیش سهم خود در هستفاده هز هنرژ هاا تجدیاد
پذیر در بین کشورها تا حدود  23درصد تا سال  2025مو باشد کشور هندونز ره مو توهن به عنوهن یک هلگاو
مناسب در پیشرفت هستفاده هز هنرژ ها تجدیدپذیر ،بره کشورها جزیره هستفاده کرد هیان کشاور در حاال
حاضر در حال هرهئه بازهر رو به رشد بره پیشرفتهترین فنآور ها هنرژ در سرهسر جهان مو باشد
در سال  2025جرعیت مورد هنتظار کشور  285میلیون نفر خوههد بود و تا آن ساال بزرگتارین چاالش هنادونز
دستیابو فرهگیر و هرگانو برق در مناطق و جزهیر دور هفتاده خود مو باشد هین مناطق در حال حاضر باه شاد
به سوخت دیزل با قیرت باال وهبسته هستند.
در جدول زیر پتانسیل کل برآورد شده بره چنادین
منبع هنرژ تجدید پذیر و ههادهف باره ساال هاا
 2025و  2050در کشور هندونز آورده شده هست
Source: RE4I, Renewable Energy for Indonesia
Conference (http://www.there4i.org/) In IGA
Newsletter, No.110, January-March 2018.
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 Geothermal conferences & events:
March 2018


Mar 01, 2018 - Mar 02, 2018 GeoTHERM - Expo & Congress

Location: Offenburg, Germany
Mar 02, 2018 Stakeholder Side Event during GeoTherm Expo & Congress
Location: Offenburg, Germany


Mar 12, 2018 - Mar 16, 2018 CAS Deep Geothermal Systems - Certificate of Advanced Studies
Module 4: Reservoir Evaluation and Production

Location: Neuchâtel, Switzerland


Mar 13, 2018 - Mar 14, 2018 GESEP School 2018 on Geoscientific and Environmental Drilling,
Sampling and Analysis

Location: Bochum, Germany
EXTENDED DEADLINE for application is February 2nd 2018


Mar 14, 2018 - Mar 15, 2018 IGC Turkey 2018

Location: Ankara, Turkey


Mar 14, 2018 - Mar 16, 2018 9th European Geothermal PhD Days (EGPD)

Location: Zurich, Switzerland


Mar 20, 2018 - Mar 22, 2018 Intensive Course on Energy Geostructures: Analysis and Design

Location: Lausanne, Switzerland


Mar 28, 2018 GEMex Informative Event

Location: Pisa, Italy
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