شماره  – 1پاییز 1396

خبرنامه طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی

مقدمه
بدون شک ،پیشرفت و توسعه فعالیت های "طرح توسعه فناوری های انرریی ممر گ مرمرا " ،بددون هررههدو و
هرکاری سایر کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه های مختلف هنرژی زمین گرمایو ،میسر نرو باشدد یکدو
هز رهه های هرتباطو طرح هنرژی زمین گرمایو و نامبردگان ،تهیه و هرهئه خبرنامه تخصصو در هین حدوزه هز هندرژی
های تجدیدپذیر مو باشد هین خبرنامه ،در وهقع نخستین خبرنامه تخصصو هنرژی زمین گرمایو هست که هر سه
ماه یکبار در کشور ،تهیه و منتشر مو گردد بخش های مختلف هین خبرنامه شامل موهرد زیر مو گردند:
 هرهئه آخرین هخبار مربوط به طرح هنرژی زمین گرمایو که طو سه ماه گذشته روی دهده هند هرهئه جدیدترین خبرها در خصوص فعالیت های هنجام شده در حوزه هنرژی زمین گرمدایو در سدایر مسسسدا ،سازمانها ،شرکتها و دهنشگاهها
 هرهئه هطالعا در خصوص سایت های هینترنتو مفید در خصوص مباحث مختلف هنرژی زمین گرمایو هرهئه هطالعا در خصوص جدید ترین کتب منتشر شده در حوزه هنرژی زمین گرمایوپس هز رهه هندهزی طرح هنرژی زمین گرمایو در پژوهشگاه نیرو ،تصریم بر آن شد که به منظور تبادل نظر و
هرتباط با کارشناسان و صاحبنظرهن حوزه هنرژی زمین گرمایو ،یک گروه در تلگرهم رهه هندهزی شود هما هز آن
جایو که قبالً هین گروه خبری ،توسط دست هندرکارهن محترم هنجرن هنرژی زمین گرمایو هیرهن ،هیجاد شده بود
لذه هز هین همر صرف نظر و مقرر گردید کلیه فعالیت های طرح هنرژی 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 هنرژی زمین گرمایو عالوه بر بارگذهری در گروه تلگرهمو هنجرن
مذکور و هرچنین سایت طرح ،برهی یکایک نامبردگان نیز به طور هختصاصو هرسال خوههد شد ناگفته پیدهست
که علیرغم ترامو تالش های هنجام 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 رهستای هرتقای کیفو هین
خبرنامه یاری نرایید

1

اخبار طرح توسعه فناوریهای انریی مم گ مرما
فراخوانها
 اول گ فراخوان شناسا
مم گ مرما

متقاض ان مشارکت در انجام پرویه های انریی

در مرداد و شهر ور ماه 1396

 در مردهد ماه و شهریور ماه سال جاری ،طو دو نوبت ،پروژه های ذیل هز طریق سایت پژوهشگاه نیرو بهمنظور هجره توسط هساتید دهنشگاهو و هرچنین موسسا تحقیقاتو ،فرهخوهن گردیدند:
 همکانسنجو بهرهبردهری هز پرپهای حرهرتو زمین گرمایو و بررسو گلوگاههای توسعه آنها و هرهئه
رههکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور
 پروژه هرزیابو فنو و هقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با هستفاده هز هنرژی زمین گرمایو
 تدوین دهنش فنو طرهحو کویل زمینو سیستم پرپ های حرهرتو زمین گرمایو
 طرهحو مفهومو نیروگاههای زمین گرمایو دومدهره
 مطالعه هیجاد کسب و کارهای روستایو مبتنو بر هنرژی زمین گرمایو
 دوم گ فراخوان شناسا

متقاض ان مشارکت در انجام پرویه های انریی مم گ مرما

در

مهرماه 1396
 در مهر ماه سال جاری ،پروژه های ذیل هز طریق سدایت پژوهشدگاه نیدرو بده منظدور هجدره توسدط هسداتیددهنشگاهو ،موسسا تحقیقاتو و هرچنین شرکت ها فرهخوهن گردیدند:
 مکانسنجو بهرهبردهری هز پرپهای حرهرتو زمین گرمایو و بررسو گلوگاههای توسعه آنها و هرهئه
رههکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور
 مطالعه هیجاد کسب و کارهای روستایو مبتنو بر هنرژی زمین گرمایو
 هرزیابو پتانسیل و تهیه هطلس منابع هندرژی زمدین گرمدایو هیددروترمال در هسدتان هدای تهدرهن-
زنجان -قم و مرکزی
 هرزیابو پتانسیل و تهیه هطلس منابع هنرژی زمینگرمایو هیدروترمال در هستانهای لرستان -هیالم-
کرمانشاه  -هردهن و کردستان
 سوم گ فراخوان شناسا

متقاض ان مشارکت در انجام پرویه های انریی مم گمرما

در آبان

ماه 1396
 در آبان ماه سال جاری ،پروژه های ذیل هز طریق سایت پژوهشگاه نیرو به منظور هجره توسط شرکت هابرهی دومین بار ،فرهخوهن گردیدند:
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 همکانسنجو بهرهبردهری هز پرپهای حرهرتو زمین گرمایو و بررسو گلوگاههای توسعه آنها و هرهئه
رههکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور
 مطالعه هیجاد کسب و کارهای روستایو مبتنو بر هنرژی زمین گرمایو

جلسات هم اند ش
 برمزاری نخست گ جلسه هم اند ش

طرح
در

توسعه فناوری های انریی مم گ مرما
شهر ور ماه 1396

در تاریخ  ،1396/6/29نخستین جلسه هم هندیشو
طرح توسعه فناوری های هنرژی زمین گرمایو در
پژوهشگاه نیرو با موضوع " بررس وضع ت موجود ،ملوماه
ها و راهکارهای پ شنهادی به منظور توسعه بهره برداری ام منابع انریی مم گ مرما در کشور" برگزهر گردید در جلسه
مذکور ،کارشناسانو هز موسسه ژئوفیزیک دهنشگاه تهرهن ،شرکت مادر تخصصو ساتبا و هرچنین سازمان
زمین شناسو کشور حضور دهشتند در هین جلسه ،بر تدهوم پروژه های نیره کاره هجرهیو بویژه در حوزه
هکتشاف منابع هنرژی زمین گرمایو در کشور تأکید گردید هرچنین ،حاضرین ،خوهستار فعالیت بیشتر طرح
هنرژی زمین گرمایو ،در حوزه پرپ های حرهرتو علو هلخصوص توجیه پذیری بهره بردهری هز هین سیستم
های تهویه مطبوع شدند
 دوم گ جلسه هم اند ش طرح توسعه فناوری های انریی مم گ مرما

در آذر ماه 1396

در تاریخ  ،1396/9/29دومین جلسه هم هندیشو طرح توسعه فناوری های هنرژی زمین گرمایو در پژوهشگاه
نیرو با موضوع " بررس وضع ت موجود ،ملوماهها و راهکارهای پ شنهادی به منظور توسعه بهره برداری ام پمپ های
انریی مم گ مرما در کشور"  ،با حضور کارشناسانو هز شرکت مادر تخصصو ساتبا ،پژوهشگاه موهد و هنرژی،
پژوهشگاه صنعت نفت ،شرکت برنولو و شرکت آتک برگزهر خوههد شد
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سم نارها
سرینار "معرف
مرما

س ستم های پمپ حرارت

مم گ

و نقش آنها در کاهش مصرف برق و ارائه

تجرب ات موفق بهره برداری ام آنها" در تاریخ
 1396/10/18هز ساعت  9هلو  ،12در محل پژوهشگاه نیرو
برگزهر خوههد شد سخنرهنان هین سرینار ،آقای دکتر حکاکو
فرد عضو هیأ علرو دهنشگاه صنعتو شریف و آقای مهندس
تقدسو هز دفتر هنرژی زمین گرمایو ساتبا مو باشند

تامه ها
 پروژه مطالعاا

رارت

جا در م م طزای ما

گرمایر محال
هین پروژه هز تاریخ  1395/9/1در گدروه هندرژی هدای تجدیدپدذیر
پژوهشگاه نیرو آغاز گردیده و هم هکنون مرهحل پایانو آن در حال
هنجام مو باشد
هدف هصلو هز هجرهی هین پروژه ،بررسو نحوه توزیع شیب حرهرتو
زمین گرمایو ( )Geothermal gradientمنطقه محال با هستفاده
هز حفر گرانه های کم عرق (تا عرق  100متر) مدو باشدد بدرهی
هین منظور ،پس هز حفر گرانه ها ،به کردک تجهیدزه مخصدوص،
شیب حرهرتو در هر یک هز گرانه ها هندهزه گیری مو شود در یک
منطقه هکتشدافو ،هسدتفاده هز هیدن روش معردوقً قبدل هز حفداری
چاههای زمین گرمایو عریق صور مو پذیرد

تصو ر دستگاه حفاری ممانه های ش ب حرارت مم گ
مرما

در منطقه محالت

با هنجام هین پروژه ،برهی نخستین بار در کشور ،نحوه توزیع حرهر
در هعراق یک منطقه زمین گرمایو ،توسط پژوهشگرهن دهخلو با هزینده بسدیار پدایین نسدبت بده مدوهرد مشدابه
خارجو ،صور خوههد گرفت مطالعا حرهر سنجو غالباً در مناطقو هجره مو شود که مطالعا هولیه هکتشافو
در آن منطقه ،قبالً هنجام شده باشد در منطقه زمین گرمایو محدال  ،مطالعدا زمدین شناسدو ،ژئوشدیریایو و
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ژئوفیزیکو در قالب دو پروژه تحقیقاتو توسط پژوهشگاه نیدرو
هنجام گرفته هسدت و بدا توجده بده هطالعدا موجدود ،یکدو هز
مندداطق مناسددب کشددور بددرهی هجددرهی هیددن پددروژه ،محسددو
مو گردد با هجرهی هین پروژه ،مدل توزیع حرهر در منطقده،
بدست آمده و به کرک مدل یاد شده ،مو توهن نقاط مناسدب
ره بدرهی حفدداری چاههدای عریددق زمدین گرمددایو در منطقدده
محال  ،مشخص نرود عالوه بدر هیدن ،بدا هنجدام هیدن پدروژه،
مو توهن کلیه دهده های هکتشافو بدست آمده قبلو ره با نتایج
مطالعا حرهر سنجو ،مطابقت نرود

موقع ت تع گ شده برای ممانه های حرارت سنج بر روی نقشه
مم گ شناس منطقه محالت

 -نتا ج و دستآوردهای مورد انتظار:

 هشرهف کامل نسبت بده کلیده مرهحدل هجرهیدو یدکنرونه هز مطالعا حرهر سدنجو (شدامل طرهحدو،
تهیه تجهیزه  ،شناسایو پیرانکارهن حفداری وهجدد
شرهیط و نحوه هجرهی مطالعا )
 هندهزه گیری شیب حرهرتو در منطقه زمین گرمایومحال
 پو بدردن بده نحدوه هلگدوی پرهکنددگو حدرهر درهعراق منطقه زمین گرمایو محال
 بررسو جامع نتایج بدست آمده هز مطالعا حدرهرتصو ری ام برداشت داده ها و عمل ات حرارت سنج در منطقه
سنجو و هرهئه یک مدل مفهدومو جدیدد هز منطقده
مم گ مرما محالت
محال
 پیشنهاد نقاط حفر چاههای عریق زمین گرمایو در منطقه محال مستند سازی کلیه مرهحل هجرهیو پروژه به منظور هجرهی مجدد در سایر نقاط کشوردر هین پروژه ،هبتده بر هساس دهده های موجود و تفسیر آنها موقعیت دقیق گرانه های حرهر سنجو در منطقده،
مشخص گردید پس هز آن ،عرلیا حفاری در منطقه آغاز شد و چاه های گرهدیان بر هساس هلگدوی پدیش بیندو
شده و هلزهما زیست محیطو در منطقه ،حفر گردیدند سپس ،توسط کارشناسان گروه هنرژی های تجدیدپدذیر،
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عرلیا ژئوفیزیکو حرهر سنجو در گرانه های حفر شده و با هستفاده هز ترمومتر مخصوصو که برهی هین پروژه،
طرهحو و ساخته شده هست ،هجره گردید که در حال حاضر ،مرهحل پایانو آن در حال هنجام هست
پس از مشخص شدن شيب حرارتي كليه گمانه هاي حفر شده ،نتايج بدست آمده با ساير داده هااي مجواجد در مقه،اه ،باه
دقت بررسي گرديده و مهاب،ت داده مي شجند .اين بررسي ها از مقظر وضعيت زمين شقاسي ،ژئجشيميايي و نحجه پراكقادگي
ناهقجاري هاي ث،لي مي باشقد .نهايتاً پس از تکميل مهالعات ،الگجي پراكقدگي حارارت در امماام مقه،اه زماين گرماايي
محالت ،مشخص گرديده و بر اساس آن مي تجان در خصجص مشخص نماجدن كاانجن هااي داعجد سايا داح و احتماا ً
شقاسايي مجقعيت حفر چاه (هاي) زمين گرمايي با دقت بسيار بيشتري اظهار نظر نمجد .در آيقده ،نتايج بدسات آماده از ايان
پروژه از طريق همين خبر نامه ،اطالع رساني خجاهد شد.

 عمل ات نصب اول گ ن روماه مم گ مرما

کشور در شهرستان مشک گ شهر

بر هساس هطالعا دریافتو هز کارشناسان
سازمان هنرژی های تجدیدپذیر و بهره وری
هنرژی برق (ساتبا) ،مشخص گردید که
عرلیا هحدهث نخستین نیروگاه زمین
گرمایو کشور به ظرفیت  5مگاوه در
منطقه زمین گرمایو شرال غر سبالن
(شهرستان مشکین شهر) در حال هنجام
مو باشد هقدهما صور گرفته و در حال
هنجام تا تاریخ  1396/8/23به شرح زیر هستند:
-

حرل پکیج توربوژنرهتور به سایت نیروگاه
حرل دستگاه های رطوبت زده و جدهکننده
به سایت نیروگاه
هجرهی محوطه سازی و کانال جرع آوری
آ های سطحو
خاک بردهری و خاکریزی شبکه های هر
نیروگاه
هجرهی خط لوله هنتقال سیال زمین گرمایو
هز چاه تولیدی به سایت نیروگاه و هز سایت
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نیروگاه به چاه تزریقو
 آرماتوربندی محل هستقرهر مخزن خنککننده
 هجرهی هسکلت فلزی و بتن ریزی ساخترانهدهری
یادآور مو گردد که در حال حاضر ،میزهن
پیشرفت کل پروژه ،بیش هز  50درصد
مو باشد

 پرویه نصب س ستم پمپ حرارت مم گ مرما

پست برق وردآورد

کارفرما :شرکت برق منطقه هی تهرهن
مشاور :شرکت مهندسین مشاور آتک
پیرانکار :شرکت برنولو
هین پروژه با هددف تدأمین سدرمایش و گرمدایش
ساختران پست بدرق وردآورد در هردیبهشدت مداه
سال  1394شروع بده کدار کدرد و در هردیبهشدت
سال  1396به کار خود پایدان دهد زیربندای هیدن
ساختران  1020مترمربع مو باشد سیستم گرمایش قدیرو هز نوع رهدیاتور های برقو بدوده و جهدت سدرمایش
پست فوق هلذکر نیز هز کولر گازی پنجره هی هستفاده مو شده هست طبدق محاسدبا هنجدام شدده ،بدار حرهرتدو
ساختران مذکور  525000 BTU/HRو بدار برودتدو آن 300000 BTU/HRهسدت ظرفیدت دسدتگاه پردپ
حرهرتو زمین گرمایو هستفاده شده معادل  45تن تبرید مو باشد میزهن حرهر یا برود سیستم های یاد شده
معادل  540000 BTU/HRمو باشد
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در هیددن پددروژه ،بدده منظددور گرمددایش و سددرمایش
ساختران ،هز  9دستگاه پرپ حرهرتو زمین گرمدایو
با ظرفیت 60000 BTU/HRهستفاده شدده هسدت
هین دستگاه ها در محوطه دهخلدو سداختران پسدت
برق توزیع شده هند کویل زمیندو مدورد هسدتفاده هز
نوع کویل بسته عرودی هست در هین پدروژه ،تعددهد
 16حلقه چاه به عرق  160متر و به قطدر  10هیدن
حفر شده هست لوله هایو که در هین چاه ها به کدار
رفته هند هز جنس پلو هتدیلن بدا هنددهزه ¼  1,و بدا
 SDR=9مو باشند

در بخش گرمایش ،توهن مصرفو دستگاه های مورد هستفاده قبلو
 158 KWبوده و هنرژی مصرفو ساقنه آن ها نیز KW/HR
 230000بوده هست با هستفاده هز سیستم پرپ حرهرتو زمین
گرمایو ،توهن مصرفو دستگاه به 51 KWو هنرژی مصرفو ساقنه
به  KW/HRآن  72500کاهش پیده کرده هست با هستفاده هز
سیستم پرپ حرهرتو زمین گرمایو ،معادل 158000 KW/HR
در بخش گرمایش ساختران پست وردآورد صرفه جویو گردید
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در بخش سرمایش ،توهن مصرفو کولرهای گازی پنجره هی42 KW
و میزهن هنرژی مصرفو ساقنه آنهدا  62500 KW/HRبدود کده بدا
هستفاده هز سیستم پرپ حرهرتو زمدین گرمدایو نصدب شدده ،تدوهن
مصددرفو بدده 25 KWو هنددرژی مصددرفو سدداقنه آن بدده KW/HR
 35500کاهش پیده کرده هست

 انعقاد تفاهم نامه ب گ پژوهشکده انریی و مح ط م ست پژوهشگاه ن رو و انجمگ انریی ممر گ
مرما

ا ران

در هوهخر آذرماه سال جاری ( ،)1396به منظور فرههم نرودن بستر قزم برهی هرکداری هدای گسدترده در آیندده
نزدیک در حوزه هنرژی زمین گرمایو ،تفاهم نامه هی بین پژوهشکده هندرژی و محدیط زیسدت پژوهشدگاه نیدرو و
هنجرن هنرژی زمین گرمایو هیرهن منعقد گردید کارشناسان طرح توسعه فناوری های هنرژی زمین گرمایو ،بدرهی
هر دو طرف هین تفاهم نامه ،آرزوی موفقیت مو نرایند
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کنفرانس های داخل

 چهارمین کنفرهنس بین هلرللو هنجرن علرو هنرژی هیرهن با
رویکرد هنرژی ،هیرندو و محدیط زیسدت 10 ،و  11بهردن
 ،1396مرکز هردایش هدای بدین هلرللدو دهنشدگاه شدهید
بهشتوwww.ieanc.org
 چهارمین کنفرهنس بین هلرللو مهندسو محیط زیست با محوریدت توسدعه پایددهر 15 ،هسدفند
 ،1396مرکز رههکارهای دستیابو به توسعه پایدهر و مسسسه آموزش علرو مهرهروند،
www. Eiconf.ir

 ششرین کنفرهنس هنرژیهای تجدید پذیر و تولیدد پرهکندده هیدرهن 16 ،و  17هسدفندماه ،1396
دهنشگاه شهید مدنو آذربایجان /http://icredg2018.azaruniv.ac.ir
 دوهزدهرین هرایش بین هلرللو هنرژی 29 ،هلو  30خردهد  ،1397کریته ملو هندرژی جرهدوری
هسالمو هیرهن و دبیرخانه هرایش بین هلرللو هنرژیhttps://www.symposia.ir/IEC12 ،

اخبار خارج
 نخست گ پرویه اکتشاف منابع انریی مم گمرما

در امارات

متحده عرب
در کشور هماره متحده عربو ،پروژه هکتشاف منابع هنرژی زمین گرمایو به
عنوهن یک منبع پاک و تجدیدپذیر هنرژی توسط محققان دهنشگاه هماره متحده عربو ( )UAEUهجره گردید هین
پروژه ،در ماه ژهنویه سال جاری ( )2017با هدف بررسو همکان هستفاده هز هنرژی زمین گرمایو در هین کشور آغاز
شد دکتر حکیم سایبو ،دهنشیار ژئوفیزیک دهنشگاه یاد شده و یکو هز محققان هصلو پروژه ،هدف هز هنجام هین
طرح پژوهشو ره مطالعه و بررسو مناطق زمین گرمایو در هماره متحده عربو و جرع آوری هطالعا در هین
زمینه مو دهند دو منطقه هلعین و رأس هلخیره ،برهی هنجام مطالعا هکتشافو تکریلو هنتخا شدند پس هز
هنجام مطالعا  ،مشخص گردید که درجه حرهر مخزن زمین گرمایو موجود در هین مناطق ،حدود  120درجه
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سانتیگرهد بوده و عرق مخازن مذکور نیز حدود  3کیلومتر هست به گفته دکتر سایبو ،یافته ها نشان مو دهد
که همکان هستفاده هز هنرژی زمین گرمایو در هین کشور وجود دهرد بنا به نظر کارشناسان ،با هستفاده هز هنرژی
زمین گرمایو در مناطق مورد مطالعه ،مو توهن در آینده ،حدود  1000مگاوه برق تولید نرود
دکتر سایبو هشداره کدرد کده پدس هز خاترده
مرحله بعدی پروژه ،تردام یافتده هدای علردو
خود ره در یک نشدریه علردو معتبدر ،منتشدر
خوههد نردود بددون شدک ،هطالعدا بدسدت
آمده هز هیدن پدروژه تحقیقداتو بدرهی سدرمایه
گذهرهنو که مایل به طرهحو و ساخت نیروگداه
زمین گرمایو در منداطق همیددبخش هسدتند
بسیار مفید خوههد بود
Source: http://gulfnews.com/news/uae/environment/study-explores-geothermal-energy-option-foruae-1.2078798

 انریی پاک  :تول د  %100برق مورد
ن ام  139کشور ام انریی های پاک
بددر مبنددای آخددرین نقشدده رهه تهیدده شددده توسددط
محققان دهنشگاه هستنفورد ،تدا سدال 139 ،2050
کشور با تغییره زیرسداخت هدای موجدود خدود،
قادر خوههند بود هنرژی مورد نیاز خود ره به طور کامل هز طریق هنرژی های بدادی ،برقدآبو و خورشدیدی ،تدأمین
کنند هین دوره گذهر هز هنرژی فسیلو به تجدیدپذیر ،موجب کداهش مصدرف هندرژی و هفدزهیش بهدره وری آن در
آینده خوههد شد ضرناً ،دوره گذهر یاد شده ،موجب هفزهیش خدالص بدیش هز  24میلیدون شدغل طدوقنو مدد
کاهش ساقنه  4هلو  7میلیون مرگ و میر ناشو هز آلودگو هوه ثبا قیرت های هنرژی و صدرفه جدویو سداقنه
بیش هز  20تریلیون دقر در هزینه های سالمتو مردم خوههد شد با حذف بهدره بدردهری هز مندابع نفدت ،گداز و
هورهنیوم در آینده ،تقاضای هنرژی مرتبط با هستخرهج معادن ،حرل و نقل و فرآوری سوخت های مذکور نیز حدذف
شده و مجروعاً تقاضای هنرژی در سرهسر جهان ،حدود  33درصد کاهش خوههد یافت
Source: https://www.pvbuzz.com/press-releases/countries-100-percent-powered-clean-energy/,
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 پتانس ل کاربرد مستق م انریی مم گمرما

در استانبول

بددا هجددرهی مطالعددا تعیددین خطددر زلزلدده در
هستانبول ،مشخص شد که در هین شهر ،پتانسیل
هنددرژی زمددین گرمددایو نیددز وجددود دهرد گددروه
شرکتهای ییدیول 1قصدد دهرد هز مندابع هندرژی
زمین گرمایو هستانبول بهدره بدردهری نرایدد هز
هینرو ،شرکت مذکور ،ساخت پروژه های مسکونو
خود ره در هین شهر آغاز نروده هست وهحددهای
مسکونو مورد نظدر ،دهرهی هسدتخرهایو هسدتند
که گرمایش آنها توسط هنرژی زمین گرمایو تأمین مو گردد هین شرکت ،وهحدهای یاد شده ره با شعار "همکاندا
گرمایشو و حرهرتو رهیگان ،با بهرهگیری هز هنرژی زمین گرمایو" ساخته و عرضه خوههدد نردود هرچندین ،هیدن
شرکت در نظر دهرد مرهکز آ درمانو ره با هستفاده هز آبدهغ حاصل هز مخازن زمین گرمایو مجاور ،هحدهث نرایدد
بدین ترتیب ،میلیون ها نفر هز گردشگرهنو که هر ساله به هستانبول سفر مو کنند عالوه بدر بازدیدد هز هیدن شدهر
تاریخو ،با هستفاده هز مرهکز آ درمانو ،رونق بیشتری به صنعت گردشگری هین شهر مو بخشند
Source: http://www.thinkgeoenergy.com/study-finds-potential-for-geothermal-energy-utilisationbeneath-istanbul-turkey/

Yediyol
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 Geothermal conferences & events:
January 2018


Jan 10, 2018 - Jan 11, 2018 SMU Power Plays Conference
(SMU Geothermal Lab)

Location: Dallas, Texas, USA
The SMU Geothermal Lab is hosting our 9th international energy conference, Power Plays:
Drilling into Geothermal Energy Applications, January 10-11, 2018 on the SMU campus in
Dallas, Texas.
Power Plays will advance the understanding of geothermal resources in conjunction with wasteheat and direct-use applications, providing attendees with strategies for developing clean
energy. Join others with expertise in field operations, project development, technology, finance,
engineering, and resource assessment from the geothermal, oil & gas, and renewable energy
sectors to explore economic solutions for geothermal energy at the 2018 SMU Power Plays
conference.



Jan 15, 2018 - Jan 19, 2018 CAS Deep Geothermal Systems - Certificate of Advanced Studies
Module 3: Drilling and Logging

Location: Neuchâtel, Switzerland

February 2018
Feb 12, 2018 - Feb 14, 2018 Stanford Geothermal Workshop - 43rd annual
Location: Stanford, California, USA
The goals of the conference are to bring together engineers, scientists and managers involved in
geothermal reservoir studies and developments; provide a forum for the exchange of ideas on the
exploration, development and use of geothermal resources; and to enable prompt and open
reporting of progress. We strongly encourage all scientists and engineers involved in geothermal
reservoir technology to attend the workshop.
Topics:
Papers will be presented on recent research relating to geothermal reservoirs including:


Case Studies: reservoir response to production, effects of injection, scaling characteristics
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Enhanced Geothermal Systems (EGS): current and future activities
Engineering Techniques: reservoir simulation, empirical methods, well tests, tracers
Field Management: strategies for exploitation, injection, scale inhibition
Exploration: geophysics, geochemistry, geology, heat flow studies, outflows
Drilling and Well Bore Flows: well stimulation, bore flow modeling, hydro-fracturing,
scaling
Low Enthalpy Systems: applications of heat pumps, hot dry rock technology
Geosciences: application of geophysics, geochemistry, thermodynamics and fluid
mechanic
Feb 21, 2018 - Feb 24, 2018 IV. Geothermal and Natural Mineral Waters Symposium
and Exhibition

Location: Afyonkarahisar, Turkey


Feb 28, 2018 Southeast-Asia Symposium Geothermal Energy

Location: Offenburg, Germany
Contact: iga-event@geothermal-energy.org
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