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  مقدمه

بـدون همراهـي و    ،"هاي انـرژي زمـين گرمـايي   طرح توسعه فناوري"رفت و توسعه فعاليت هـاي  بدون شك، پيش
همكاري ساير كارشناسان و متخصصين فعال در حوزه هاي مختلف انرژي زمين گرمايي، ميسر نمي باشـد. يكـي   

-در اين حوزه از انـرژي  از راه هاي ارتباطي طرح انرژي زمين گرمايي و نامبردگان، تهيه و ارائه خبرنامه تخصصي

. بخـش هـاي   مـي باشـد   1398 تابسـتان مربوط به فصـل   هشتمنسخه مي باشد. اين خبرنامه، هاي تجديدپذير 
  گردند:مختلف اين خبرنامه شامل موارد زير مي

  ارائه آخرين اخبار مربوط به طرح انرژي زمين گرمايي كه طي سه ماه گذشته روي داده اند. -

خبرها در خصوص فعاليت هاي انجام شده در حوزه انرژي زمين گرمـايي در سـاير مؤسسـات،    ارائه جديدترين  -
  هاها و دانشگاهها، شركتسازمان

  ها و سمينارهاي داخلي و خارجي در حوزه انرژي هاي تجديدپذيرارائه اطالعات در خصوص برگزاري كنفرانس -

  گرماييارائه آخرين اخبار خارجي در حوزه انرژي زمين -

  هاي اينترنتي مفيد در خصوص مباحث مختلف انرژي زمين گرماييارائه اطالعات در خصوص سايت -

ناگفته پيداست كه عليرغم تمامي تالش هاي انجام شده، اين خبرنامه، كامل و بدون نقص نمي باشد. بنابراين، 
، ما را در راستاي geothermal@nri.ac.ir ايميل از طريق خواهشمند است با ارائه نقطه نظرات سازنده خود

  ارتقاي كيفي اين خبرنامه ياري نماييد.
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  گرماييهاي انرژي زميناخبار طرح توسعه فناوري

  ادامه همكاري هاي مشترك با ساتبا در خصوص پتانسيل سنجي سراسري منابع
 انرژي زمين گرمايي

پيرو هماهنگي هاي قبلي بعمل آمده بين دفتر پتانسيل سنجي و ارزيابي منابع سازمان انرژي هاي تجديد 
، 1398پذير و بهره وري برق (ساتبا) و طرح انرژي زمين گرمايي مستقر در پژوهشگاه نيرو، در تابستان 

ين اطالعات بدست آمده تعداد چهار جلسه كارشناسي برگزار گرديد. در جلسات ياد شده، كارشناسان طرف
ذخيره نمودند. با توجه به سرعت اجراي  GISخود را با يكديگر تبادل نموده و آنها را در محيط نرم افزاري 

) ويرايش دوم 1398تحقيقات و مطالعات انجام شده، پيش بيني مي شود كه در اواسط پاييز سال جاري (
  تهيه شده و منتشر گردد. اطلس منابع انرژي زمين گرمايي كشور به صورت نهايي

  
  ،پي گيري انعقاد تفاهم نامه بين پژوهشگاه نيرو و سازمان ميراث فرهنگي

هاي صنايع دستي و گردشگري در خصوص همكاري به منظور توسعه مجتمع
 1398 مرداد ماه - آب درماني در مناطق زمين گرمايي كشور

 

پژوهشگاه نيرو به رياست محترم سازمان ميراث اي از طرف رياست محترم در بهمن ماه سال گذشته، نامه
هاي آب درماني در ها در خصوص توسعه مجتمعفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور آغاز همكاري

الذكر، در اسفند ماه سال مناطق اميدبخش زمين گرمايي كشور ارسال گرديد. پس از پي گيري نامه فوق
اي را با گرمايي به همراه يكي از كارشناسان طرح مذكور، جلسه )، مجري طرح انرژي زمين1397گذشته (

ازمان ميراث مسئول دفتر تسهيالت و تأمين منابع مربوط به معاونت سرمايه گذاري و تأمين منابع س
هاي فيمابين ها، مقرر گرديد كه جهت آغاز همكاريپس از انجام مذكرات و رايزنينمودند. فرهنگي برگزار 

اي بين پژوهشگاه نيرو و سازمان ميراث فرهنگي تهيه گرديده و به امضاي طرفين برسد. پس نامهابتدا تفاهم 
از برگزاري جلسه مذكور، اقدامات الزم براي تهيه تفاهم نامه ياد شده آغاز گرديد. اما پس از گذشت حدود 
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زارت نيرو و سازمان ميراث دو ماه از تهيه متن اوليه تفاهم نامه، مشخص گرديد كه تفاهم نامه جامعي بين و
هاي گردشگري در مجاورت تأسيسات آبي كشور، منعقد شده است. فرهنگي در خصوص احداث مجتمع

بنابراين، به منظور صرفه جويي در زمان، تصميم بر آن شد كه موضوع همكاري بين پژوهشگاه نيرو و 
مه اجرايي تفاهم نامه اخير، اضافه سازمان ميراث فرهنگي در حوزه انرژي زمين گرمايي نيز به شيوه نا

  .گرديده و مفاد آن توسط طرفين، پي گيري شود

  

  برگزاري مجمع عمومي ساليانه انجمن انرژي زمين
 1398مهر ماه  -گرمايي

 18الي  14مجمع عمومي ساليانه انجمن انرژي زمين گرمايي، در ساعت 
محل ساتبا، واقع در تهران، شهرك در  21/7/1398روز يكشنبه مورخ 

غرب، انتهاي بلوار شهيد دادمان، پژوهشگاه نيرو، ساختمان ساتبا، طبقه اول 
 سالن كنفرانس شهيد مطهري تشكيل مي گردد. 

  

 در خصوص پمپ هاي  اي پي گيري تهيه الگوي كسب و كار براي اجراي پروژه
  حرارتي زمين گرمايي با همكاري بخش خصوصي

، جلسه دوم جهت بررسي پروژه روغن كاري ترانس با حضور نمايندگاني از گروه خط و 15/5/1398در تاريخ 
پست پژوهشگاه نيرو، در محل ساختمان انرژي هاي تجديدپذير برگزار گرديد. در اين جلسه، نماينده شركت 

گروه خط و پست انرژي گستران تجديدپذير، نتايج بررسي هاي فني و اقتصادي پروژه را براي نمايندگان 
ارائه نمود. نهايتاً كارشناسان ياد شده، بيان نمودند كه توجيه فني پروژه، مناسب مي باشد اما توجيه 
اقتصادي آن كافي نيست. بنابراين، مقرر شد كه بين مجري طرح انرژي زمين گرمايي و كارشناسان شركت 

ر صورت امكان، هزينه هاي اجراي پروژه انرژي گستران تجديدپذير، رايزني هاي بيشتري صورت گيرد تا د
  كاهش يابند. اين رايزني ها كماكان ادامه دارند.
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  2020ايراني در كنگره جهاني زمين گرمايي سال  متخصصينمشاركت درخشان     
)WGS 2020در ايسلند (  

و دانشجويان  پس از پايان يافتن مهلت ارسال مقاالت به كنگره جهاني زمين گرمايي، كارشناسان، پژوهشگران
مقاله را در پايگاه اطالع رساني كنگره جهاني زمين گرمايي بارگذاري نمايند. كنگره  30ايراني موفق شدند تعداد 

) در ايسلند برگزار خواهد شد. نكته قابل 2020مي سال  1آوريل تا  27( 1399ياد شده در ارديبهشت ماه سال 
چكيده  2656راسر جهان، در اين كنگره، ركورد بارگذاري تعداد ذكر آنكه به دنبال استقبال گسترده محققين س

ايراني در هر دسته موضوعي ارائه شده  متخصصينمقاله ثبت شد. در جدول زير، تعداد مقاالت ارائه شده توسط 
  است.

 موضوع مقاله رديف

  )2020 -كنگره جهاني زمين گرمايي  (بر اساس تقسيم بندي پايگاه اطالع رساني 
مقاالت تعداد 

  ارسال شده
1  Policy, Legal and Regulatory Aspects 2  
2  Geochemistry4  
3  Country Update2  
4  Geothermal Heat Pump4  
5  Case Histories1  
6  Exploration4  
7  Geology3  
8  Reservoir Engineering1  
9  Power Generation4  
10  Economics and Financing1  
11  District Heating1  
12  Direct Use1  
13  Environmental Aspects1  
14  Sustainability and Climate Change1  

  30مجموع
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  جلسات كميته راهبري
  

  برگزاري هشتمين جلسه كميته راهبري طرح توسعه
 1398تير ماه  - هاي انرژي زمين گرماييفناوري

 

هاي انرژي زمين گرمايي با حضور جلسه كميته راهبري طرح توسعه فناوري هشتمين 5/4/1398 تاريخ در
هاي تجديدپذير پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد. اين اعضاي محترم كميته مذكور در سالن جلسات ساختمان انرژي

 هاي جاري و آتي طرح انرژي زمين گرمايي به اعضاي كميتهجلسه، با هدف ارائه گزارشي از وضعيت پروژه
راهبري، برگزار گرديد. در جلسه، ابتدا مجري طرح انرژي زمين گرمايي، با ايراد سخنراني خود، ميزان پيشرفت 

هاي ارديبهشت و هاي اجرا شده در ماهپروژه جاري طرح را براي حضار تبيين نمود. در ادامه، وي به فراخوان 5
هاي فراخوان شده از زير مجموعه ت يكي از پروژهخرداد، اشاره نمود. همچنين، وي بيان نمود كه مقرر شده اس

سند انرژي زمين گرمايي، به دليل به حد نصاب نرسيدن شركت كنندگان، مجدداً در تير ماه سال جاري 
)، فراخوان گردد. در ادامه، يكي از اعضاي كميته راهبري از مجري طرح درخواست نمود كه در جلسات 1398(

هاي جاري طرح، توسط مدير پروژه مربوطه، براي كليه اعضا تشريح گردد. از پروژهآتي كميته، دستĤوردهاي يكي 
هاي مرتبط با در همين راستا، مقرر گرديد در جلسه آتي كميته راهبري، گزارش پيشرفت كار يكي از پروژه

 .هاي حرارتي زمين گرمايي، ارائه گرددپمپ

  

  

  

  

  



 

  
  فناوري هاي انرژي زمين گرماييخبرنامه طرح توسعه 

1398 تابستان  

 

 

6 
 

 هاي داخليكنفرانس

  

  

 المللــي بــين كنفــرانس و نمايشــگاه چهــارمين 
ــرژي ــد هــاي ان ــذير تجدي ــاه  23و  22، پ مهرم
، در تهران مركز همايش هاي بين المللي 1398

   سازمان صدا و سيما، برگزار مي شود.
http://irec.irrea.ir/fa#/ 

  

  

  

 تـا   27المللـي بـرق از   سي و چهارمين كنفرانس بين
در تهران، پژوهشگاه نيـرو برگـزار    1398آبان ماه 29
 .گرددمي

  
https://psc‐ir.org/ 
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 و علـوم  در نوين هاي پژوهش ملي كنفرانس هشتمين 

ــاريخ در شــيمي مهندســي ــر 25 ت  توســط 1398 مه
 و دانـش  آوران علـم  كومـه  تحقيقـاتي  علمـي  موسسه
 شود مي برگزار بابل شهر در سيويليكا حمايت تحت

 
http://www.NCCSC.IR/  

  
  
  
 
 
 
 
 

  
     همايش ملي چرخه توليد آب و بـرق از منـابع آبـي

، توسـط انجمـن بـرق    98ماه سال آبان در  نامتعارف
آبي ايران در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 

 برگزار خواهد شد.
http://conf98.hydropower.org.ir/ 
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  خبار خارجيا

 تجديدپذير انرژي بعامن: توليد صد در صدي برق از كاستاريكا 
  آن صادرات و
  

 گيگـاوات  984 حدود 2019 مي سال ماه روز 31 طول دردر كشور كاستاريكا بر اساس گزارش هاي اعالم شده، 
نكتـه   ي باشـد و مـ  ياد شـده  در بازه زماني خود تاريخ در رقم باالترين شده است كه اين ميزان توليد برق ساعت

با توجـه  تأمين شده است.  پذير تجديدانرژي هاي  منابع برق توليدي از ٪99/99 از اين ميزان حدود جالب آنكه،
 را) MER( بـرق  اي منطقـه  بازار از برق خريد مي، ماه اول هفته از ،)ICE( كاستاريكا برق شركت ،به اين موضوع

 آمريكـاي  كشـورهاي  بـه  را بـرق  صـادرات  بعـد،  بههمان ماه  يازدهم روز از آن، بجاي وه درآورد تعليق حالت به
 رغـم  علي اين كشور است. ملي منابع سازي بهينه و ريزي برنامه نتيجه ،وردĤدست اين .ه استداد افزايش مركزي
 معـادل بـا رقمـي    مچنـان ه تجديدپذيرآن از منابع انرژي  برق توليدميزان شديد در اين كشور،  ساليخشكوقوع 

 تشـديد  دليل به سال دوم نيمه ردقابل توجه است. البته، سهم منابع انرژي مذكور در توليد برق كشور،  99/97٪
 هشـد  توليداز كل برق  ،كاستاريكا انرژي كنترلملي  مركز گزارش اساس بر. رو به افزايش خواهد بود ها بارندگي

متعلـق بـه    ٪99/6 گرمايي، زمين انرژيمربوط به  ٪9/12 نيروگاه هاي برق آبي، مربوط به ٪04/80در ماه مي، 
 جـوالي  مـاه  درعالوه بر اين، بوده است.  خورشيدي و توده زيست هاي انرژيآن متعلق به  ٪06/0 و يباد نرژيا

  آغاز بكار نمود.  مگاوات 55ظرفيت توليد با  Las Pailas II گرمايي زمين نيروگاه ،نيز )2019( جاري سال

http://www.thinkgeoenergy.com/costa‐rica‐reports‐near‐100‐renewable‐energy‐electricity‐supply‐and‐electricity‐

export/ 
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 Geothermal conferences & events:  
 

 

 

 

 1st Philippine Geothermal Conference 

October 2 - October 3, Manila, Philippines   

Website: https://www.ngaphil.com/ 

 

 

 

 European Geothermal Workshop 2019 

October 9 - October 10, Karlsruhe, Germany 

Website: http://www.agw.kit.edu 

 

 
 Energy Transition Forum 2019 

October 15 - October 16, Edinburgh, United Kingdom 

Website: https://energytransition.aapg.org 

 

 New Zealand Geothermal Workshop 2019 

November 25 - November 27, Auckland, New Zealand 

Website: https://www.geothermalworkshop.co.nz/ 
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 RENAG – National Geothermal Meeting, 
Colombia  

November 25 - November 28,	Medellín, Colombia  
Website: https://renagcolombia.wixsite.com/2019 
 

   
 United Nations Framework Convention on 

Climate Change, 25th Conference of the Parties 
(COP 25), Chile 

December 2 - December 13, Santiago, Chile. 
Website: https://www.cop25.cl/web/ 
 


