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 مقدمه

بددون هررههدو و    ،"های انررژی زمرین گرمرایی   طرح توسعه فناوری"رفت و توسعه فعالیت های بدون شک، پیش

هرکاری سایر کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه های مختلف هنرژی زمین گرمایو، میسر نرو باشد. یکدو  

-در هین حوزه هز هنرژی هز رهه های هرتباطو طرح هنرژی زمین گرمایو و نامبردگان، تهیه و هرهئه خبرنامه تخصصو

. بخش های مختلدف  مو باشد 1397 پاییزمربوط به فصل  چهارمنسخه مو باشد. هین خبرنامه، های تجدیدپذیر 

 گردند:هین خبرنامه شامل موهرد زیر مو

 هرهئه آخرین هخبار مربوط به طرح هنرژی زمین گرمایو که طو سه ماه گذشته روی دهده هند. -

خبرها در خصوص فعالیت های هنجام شده در حوزه هنرژی زمین گرمدایو در سدایر مسسسدا ،    هرهئه جدیدترین  -

 هاها و دهنشگاهها، شرکتسازمان

 ها و سرینارهای دهخلو و خارجو در حوزه هنرژی های تجدیدپذیرهرهئه هطالعا  در خصوص برگزهری کنفرهنس -

 گرمایوهرهئه آخرین هخبار خارجو در حوزه هنرژی زمین -

 های هینترنتو مفید در خصوص مباحث مختلف هنرژی زمین گرمایوهرهئه هطالعا  در خصوص سایت -

که علیرغم ترامو تالش های هنجام شده، هین خبرنامه، کامل و بدون نقص نرو باشد. بنابرهین،  هستو بدیه

، ما ره در رهستای geothermal@nri.ac.ir هیریل هز طریق خوههشرند هست با هرهئه نقطه نظره  سازنده خود

 هرتقای کیفو هین خبرنامه یاری نرایید.
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 گرماییهای انرژی زمیناخبار طرح توسعه فناوری

  با موضوع انرژی زمین گرمایی و چشم انداز آن در کشوردو برنامه رادیویی ضبط حضور در 

آمده از سوی سازمان صدا و سیما، آقایان دکترر بررممهرری، مردیر    (، پیرو دعوت بعمل 1397در اواخر مهرماه سال جاری )

مروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو، مهندس جواد نورعلیئی، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین مرمایی 

بحر  و بررسری در   و دکتر داور ابراهیمی، مدیر طرح اکتشاف منابع انرژی زمین مرمایی در برنامه علمی رادیو مفتگرو، بره   

رادیو ایران  "میربان"الزم ذکر آنکه، برنامه دوم، در برنامه خصوص انرژی زمین مرمایی و چشم انداز آن در کشور پرداختند. 

و با حضور آقای مهندس نورعلیئی و آقای دکتر ابراهیمی و همچنین با حضور آقای دکتر مجیدی از کارشناسان وزارت جهاد 

ط مردید. در هر دو برنامه، نامبردمان، در خصوص موارد زیر به بح  و تبادل نظر برا مجرری برنامره    کشاورزی، تهیه و ضب

 های یادشده پرداختند. مباحثی که در این مفتگوها، مورد بررسی قرار مرفتند به شرح زیر می باشند:

 تعریف انرژی زمین مرمایی -

 مرایای بهره برداری از انرژی زمین مرمایی -

 نرژی زمین مرمایی در کشورتنوع منابع ا -

 موانع توسعه بهره برداری از انرژی زمین مرمایی در کشور  -
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  موافقت کمیته انتشارات پژوهشگاه نیرو با چاپ کتاب

به همراه  -روش های اکتشافی منابع انرژی زمین گرمایی"

 "معرفی ریسک های اکتشاف و مطالعات موردی

روش "انتشارات پژوهشگاه، مفاد کتاب در جلسه کمیته  و در مهر ماه

به همراه معرفی  -های اکتشافی منابع انرژی زمین گرمایی

، مورد بح  و تبادل نظر  "ریسک های اکتشاف و مطالعات موردی

قرار مرفته و نهایتاً با چاپ آن، موافقت مردید. در حال حاضر، کتاب یاد 

 شده، در دست داوری است.

  نیروگااه مفهومی طراحی  "پروژه  اولمرحله معرفی نتایج بدست آمده از اجرای برگزاری جلسه 

  "زمین گرمایی دومداره های

 هاای  نیروگاهمی مفهوطراحی "مرحله اول پرروژه  معرفی نتایج بدست آمده از جلسه ، 22/08/1397در روز سه شنبه مورخ 

 برا حضرور   مرذکور  جلسره ساختمان انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برمرار مردید. محل در  "زمین گرمایی دومداره

 ی ازکارشناسران ، وری های انرژی زمین مرمایی، نرارر پرروژه   ااعضای تیم فنی پروژه از دانشگاه تبریر، مدیر طرح توسعه فن

آقرای دکترر   ، برمرار شد. در ابتدای جلسره  و پژوهشگاه نیرو (ساتباسازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )

. ارائه نمودنرد مرارشی از فعالیت های انجام شده در مرحله اول پروژه را  ، یکی از اعضای مروه کارشناسی پروژه،محمدخانی

ادل و مورد بح  و تب هبیان مردید پروژه، ار در مورد فعالیت های صورت مرفته و برنامه های آتینقطه نظرات حضدر ادامه، 

 حفرر شرده در   چاه های زمرین مرمرایی  تری از  اطالعات کامل ،تیم فنی پروژهمقرر شد که  ،نظر قرار مرفت. در این جلسه

به منظور دریافت اطالعات چراه  که نمود ، پیشنهاد آقای دکتر محمد خانیرا مردآوری نماید. همچنین،  منطقه مشکین شهر

   برای ساتبا ارسال مردد.زمین مرمایی پژوهشگاه نیرو انرژی رح ، نامه ایی از سوی طهای مذکور
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 جلسات کمیته راهبری

  برگزاری پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری

 ییی انرژی زمین گرماها

جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های  پنجمین، 30/8/1397تاریخ  در

محترم  ریاستانرژی زمین مرمایی با حضور اعضای محترم کمیته راهبری )شامل 

از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه پژوهشکده انرژی و محیط زیست، یکی 

از کارشناسان محترم ساتبا و مجری طرح انرژی زمین مرمایی( در سالن جلسات ساختمان انرژی  دو نفرصنعتی شریف، 

بازنگری "د. در واقع، این جلسه با هدف بح  و بررسی در خصوص پروژه های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برمرار مردی

ر ابتدای د ، تشکیل شده بود. "راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرماییسند راهبردی و نقشه 

جلسه، مجری طرح انرژی زمین مرمایی، سند یاد شده را به طور مختصر برای حضار معرفی نموده و در ادامه، دالیل 

موافقت با موضوع، پیشنهاداتی را در توجیهی برای بازنگری آنرا به طور کامل تشریح نمود. اعضای کمیته راهبری، ضمن 

خصوص نحوه اجرای پروژه بازنگری سند، ارائه نمودند که مقرر مردید در جلسات بعدی کمیته راهبری، پیشنهادات یاد شده، 

 مورد بح  و بررسی قرار میرند.

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 فناوری های انرژی زمین گرماییخبرنامه طرح توسعه 

7139 پاییز  

 

 

6 

 

  هامینارس

 عدم توسعه بهره  سمینار با موضوع برگزاری

 در کشورژی زمین گرمایی برداری از انر

آسیب شناسی " سمینارجلسه ، 12/9/1397روز دوشنبه مورخ  در

با  "عدم توسعه بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در کشور

همکاری انجمن علمی انرژی زمین مرمایی کشور، در محل سالن 

رار مردید. در این جلسه، نمایندمانی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق فردوسی پژوهشگاه نیرو برم

 تخصصی برق حرارتی، حضور داشتند.  )ساتبا(، وزارت علوم، دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت مادر

فعالیت های صورت در ابتدای جلسه، آقای مهندس نورعلیئی، مجری طرح انرژی زمین مرمایی، تاریخچه مختصری از 

. در ادامه، آقای دکتر ابراهیمی، سخنرانی کوتاهی در مرفته در حوزه انرژی زمین مرمایی در کشور را برای حضار ارائه نمود

. سپس، هر یک از شرکت کنندمان بهره برداری از انرژی زمین مرمایی در کشور، ارائه نمود فعلی جهتخصوص مشکالت 

در کشور، مطرح نمودند. بعضاً برخی  مذکورود را در خصوص موانع پیش برد بهره برداری از انرژی در جلسه، نقطه نظرات خ

از افراد، راهکارهای پیشنهادی خود جهت رفع موانع توسعه کاربرد انرژی زمین مرمایی را نیر ارائه نمودند. در خاتمه جلسه، 

در پایان، کرده و برای حاضرین در نشست، بیان نمود.  مجری طرح انرژی زمین مرمایی، همه نقطه نظرات را جمع بندی

مقرر مردید که در آینده نردیک، جلسات مشابه به صورت تخصصی برای هر یک از حوزه های انرژی زمین مرمایی، برمرار 

  مردد
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 های داخلیکنفرانس

 

 
 دهنشدگاه  و شدیرهز  دهنشدگاه  توسد   1397 هسدفند  ۸ تاریخ در پاک هنرژی سالیانه کنفرهنس ششرین 

 برگدزهر  شدیرهز  شدهر  در سدیویلیکا  حرایت تحت و کرمان پیشرفته فناوری و صنعتو تکریلو تحصیال 

   http://os/frmpresentation.شد خوههد

 
   ۸هفترین کنفرهنس ملو و هولین بین هلرللو هنرژی های تجدید پذیر و تولید پرهکنده هیرهن در تداریخ 

. برگزهر خوههد شد تهرهندر شهر سیویلیکا و تحت حرایت  دهنشگاه شهید بهشتوتوس   1397هسفند 

http://www.icredg2019.ir/fa/index.php 
 

   سدت و گردشدگری هیدرهن در    چهارمین کنگره بین هلرللو توسعه کشاورزی، منابع طبیعدو، محدی  زی

دهنشگاه میعاد و با هرکاری دهنشگاه شیرهز و دهنشدگاه   - دبیرخانه دهئروتوس   1397بهرن  ۲۴تاریخ 

 . http://www.4icsda.ir/faبرگزهر خوههد شد تبریزدر شهر سیویلیکا و تحت حرایت  یاسوج

 
    یازدهرین نرایشگاه بین هلرللو هنرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویو هنرژی هیرهن توسد

 .گردد در شهر تهرهن برگزهر مو 1397هسفند  ۵-۲رههکار تجار  مدیریت کوشا در تاریخ شرکت 

http://energysaving.ir/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://os/frmpresentation
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%8A
http://www.civilica.com/
https://www.symposia.ir/ListCity/98/1
http://www.icredg2019.ir/fa/index.php
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
http://www.civilica.com/
https://www.symposia.ir/ListCity/19/1
http://www.4icsda.ir/fa/
http://energysaving.ir/
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 خبار خارجیا

  :زمین گرمایی ساخت یک نیروگاهبرنامه تصویب ارمنستان 

زمدین گرمدایو مسدتقر در     هندرژی  ، شامل یک تیم بین هلرللو هز متخصصدین  SUMEC GeoPower AGگروه 

 30ظرفیت تولید  با نیروگاه زمین گرمایو یک ، ساختصنعتو مذکور گروهسوئیس مو باشد. یکو هز برنامه های 

 در جدایگزین  هندرژی  مندابع  توسعه برهی هی برنامه هرمنستان، ۲001 سال هزمو باشد.در هرمنستان مگاوه   ۵0تا 

 برنامده،  هیدن  هصدلو  نکدا   هز یکدو . هسدت  هنرژی وهرده  به وهبستگو کاهش آن هدف که هست کرده هعالم کشور

، مهدم  توسدعه  و بازسدازی  هلرللدو  بدین  بانک ،در هین برنامه مو باشد.توسعه بهره بردهری هز هنرژی زمین گرمایو 

 هنجام عرلیدا   ه منظورببا دولت هرمنستان،  ره هی توهفقنامه،  ۲016 سال در کهین کشور مو باشدهترین شریک 

مطالعا  همکان سنجو ساخت نیروگاه زمین گرمدایو  نروده هست.  همضا گرمایو زمین هکتشافو چاه های حفاری

طرهحدو و سداخت   نحدوه  خیدره   ه .هنجام شده هسدت  ۲017هز سال  (وهقع در جنوب شرق کشور) کارکار منطقه در

 ، آقدای وزیر هندرژی و مندابع هرمنسدتان    و هرمنستان در در چارچوب دیدهر سفیر جرهوری چک ،یاد شده نیروگاه

 قرهر گرفته هست. و بررسو مورد بحث ، SUMECو هرچنین مدیر هجرهیو گروه آرتور گرگوریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هرمنستان در جنوب شرق  کاکارزمین گرمایو و منطقه مکان تقریب

 
Sources: http://www.thinkgeoenergy.com/czechcompany-planning-to-build-30-50-mw-geothermalplant-

in-armenia/,http://www.sumecgeopower.com/en/66/sumecgeopower-ag-intends-to-build-a-geothermal-

powerplant-in-armenia/?id=619 
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 :رژی زمین گرمایی پیشرو در کاربرد مستقیم ان چین 

 

زمدین  روزهفزون بهره بدردهری هز مندابع هندرژی     در حال توسعه تدریجه چین بکه  جدید نشان مو دهدا  مطالع

بدا مقولده    تطدابق بیشدتری   نسبت به گذشته، هین کشور نیز نظام صنعتو حال حاضر،در  و باشد.مخود  گرمایو

ظرفیت نصب شده پرد  هدای حرهرتدو     ،تا پایان سال گذشته هست. افتهیهنرژی زمین گرمایو  هستفاده هز توسعه

ره هز آن خدود  جهان رتبه هول  در هین خصوص، که هفزهیش یافته هستمگاوه   ۲0،000به چین  در زمین گرمایو

 نروده هست. 

 گرمایش تأمین دربویژه  هنرژی زمین گرمایوز کاربرد مستقیم هعالوه بر هین کشور، ، هرهئه شده های طبق گزهرش

که هز هین حیث نیز تولید مو نراید برق  مگاوه  ۲۸/۲7 معادلبه کرک هین منبع هنرژی، آبزیان، پرورش  و فضاها

 مو گیرد.در رتبه هشتم جهان قرهر 

 توسدعه  مشدکال   ،چدین  گرمدایو  زمدین  هنرژی صنعت در راکانک که شده هست هشاره هرچنین ،گزهرشدر هین 

 در و ودهبد  نادرسدت در کشدور چدین    گرمدایو  زمدین هنرژی  ملو منابع آمار .دهرد وجود ،هراهنگو عدم و ناکافو

 حدال  درو  یدن کشدور  هدر . دهرد وجدود هطالعدا   تهیه و هرهئه در  مشخصو شکاف ،پیشرفته کشورهای با مقایسه

 متحدده  هیدات   برهی رقم هین که حالو در هست، موجود شده گیری هندهزه گرمایو زمین دهده 1۲30 فق  ،حاضر

  . مو باشد دهده 17000معادل 
Source: https://www.yicaiglobal.com/news/chinaleads-geothermal-heat-capacity-power-generation-

lagsstudy-finds 
 

  در نیروگاه زمین گرمایی ایسلند: تولید هیدروژنFlúðir  

 
 زمین گرماییانرژی استفاده از با  هیدروژنتولید 

بدا هسدتفاده هز هندرژی     تولید هیدروژن ،عنوهن بخشو هز یک پروژه هروپایوبه هنرژی شرکت  گوست،آدر هوهیل ماه  

دو  .رددگهکتبر آغاز ماه در  ،فروش هیدروژن برهی وسایل نقلیهمرکن هست  د.آغاز کر در هیسلند رهزمین گرمایو 

با شرکت مدذکور،  در هین پروژه نیز ،  Icelandic New Energyو  Orkanبه نام های شرکت دیگر هیسلندی،

موجود در هیدن   هیدروژنو خودروهای کلیهمصرف  برهی، یروگاهندر هین  تولید شده هیدروژن .مو کنندهرکاری 

 .دکشور، کافو مو باش

Source: https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2018/07/31 /hydrogen_to_be_produced_in_iceland 

https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2018/07/31
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 Geothermal conferences & events: 

 GeoTHERM – Expo & Congress  

14. February 2019 - 15. February 2019, Offenburg, Germany   

Website: http://www.geotherm-germany.com/ 

 International Geothermal Conference  

14. February 2019 - 19. February 2019, Offenburg, Germany   

Website: https://10times.com/international-geothermal-conference 

 10th European Geothermal PhD Day  

25. February 2019 - 27. February 2019, Potsdam, Germany 

Website: https://www.geothermalresearch.eu/egpd-2019/ 

   

 Intensive Course on Energy Geostructures: Analysis and Design  

6. March 2019 - 8. March 2019, Lausanne, Switzerland 

Website: http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/en/formation/energy-geostructures-analysis-design/ 

 

 EAGE Annual Conference & Exhibition 2019  

3. June 2019 - 6. June 2019, London, UK 

Website: https://events.eage.org/2019/eage-annual-2019  

  

 European Geothermal Congress (EGC) 2019  

11. June 2019 - 14. June 2019, The Hague, The Netherland   

Website: http://www.iigce.com/  
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