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  مقدمه

ست كه  سعه فعاليت هاي     بديهي ا شرفت و تو سعه فناوري "پي بدون همراهي و  ،"هاي انرژي زمين گرماييطرح تو
ساير كارشناسان و متخصصين فعال در حوزه هاي مختلف انرژي زمين گرمايي، ميسر نمي باشد. يكي            همكاري 

ــي             ــصـ ئه خبرنامه تخصـ نامبردگان، تهيه و ارا هاي ارتباطي طرح انرژي زمين گرمايي و  در اين حوزه از  از راه 
بخش  .است  1397 سال  زمستان مربوط به فصل   و آن ششم  نسخه  مي باشد. اين خبرنامه،  هاي تجديدپذير انرژي
  :عبارت هستند ازمختلف اين خبرنامه  هاي

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

سات،          ارائه جديدترين خبرها  - س ساير مؤ شده در حوزه انرژي زمين گرمايي در  صوص فعاليت هاي انجام  در خ
  سازمانها، شركتها و دانشگاهها

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

  ارائه آخرين اخبار خارجي در حوزه انرژي زمين گرمايي -

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

چنانچه در حوزه انرژي زمين گرمايي، هر يك از موارد زير را انجام داده ايد ضمناً  كيفي اين خبرنامه ياري نماييد.
با ا ت خبر آنرا از طريق ايميل فوق الذكر براي دفتر طرح انرژي زمين گرمايي ارسال فرماييدلطفاً در صورت تمايل، 

يت هاي شما آگاهي ساير متخصصين عالقه مند نيز از فعالدرج آن در خبرنامه هاي طرح انرژي زمين گرمايي، 
  يابند.

 انجام پروژه پژوهشي  -

 اجراي پروژه عملياتي  -

 چاپ كتاب  -

 چاپ مقاله  -
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  هاي انرژي زمين گرمايياخبار طرح توسعه فناوري
 1397ماه  يد -ريدپذيگستران تجد يبا شركت انرژ يقاتيقرارداد پروژه تحق يامضا   

شركت انرژ  رويپ ستران تجد  يفراخوان بعمل آمده،  سنج  " يقاتيپروژه تحق يجهت اجرا ريدپذيگ  يامكان 
مناسب جهت كاربرد  يها و ارائه راهكارهاتوسعه آن يهاگلوگاه يبررس ،ييگرما نيزم يحرارت يهااز پمپ يبهره بردار

سترده آن  شور گ شگاه ن  نيب 1397ماه  يد رپروژه د ي. قرارداد واگذارديانتخاب گرد "ها در ك شركت   رويپژوه و 
 ،ييگرما نيزم يپمپ حرارت يهاســـتمي. ســـباشـــديماه م 6پروژه،  نيا ي. مدت زمان اجراديمذكور منعقد گرد

س  يانواع ستند كه به كمك حرارت ذخ  يش يو گرما شيسرما  يهاستم ياز  ضاها را در   ن،يرزميشده در ز  رهيه ف
 رينســبت به ســا ييگرما نيزم يحرارت يهاپمپ تيمز ني. مهم تركننديمتابســتان، خنك و در زمســتان، گرم 

   .ها استمصرف برق كمتر آن ج،يمطبوع را هيتهو يهاستميس

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  
  فناوري هاي انرژي زمين گرماييخبرنامه طرح توسعه 

7139 زمستان  

 

 

3 
 

 و  يفن يابيارز "مراحل اول و دوم پروژه  يبدست آمده از اجرا جينتا يجلسه معرف يبرگزار
  "ييگرما نيزم يبا استفاده از انرژ نرجهيق يروستا شيگرما نيتأم ياقتصاد

و  يفن يابيارز "بدست آمده از مراحل اول و دوم پروژه   جينتا ي، جلسه معرف 8/12/1397در روز چهارشنبه مورخ  
صاد  ستا  شيگرما نيتأم ياقت ستفاده از انرژ  نرجهيق يرو سخنران    " ييگرما نيزم يبا ا سالن  ساختمان   يدر محل 

پروژه از دانشــگاه  يفن ميت يحضــور اعضــا با. جلســه مذكور ديبرگزار گرد رويپژوهشــگاه ن ريدپذيتجد يهايانرژ
از  ياز كارشناسان طرح، ناظر پروژه، كارشناسان يكيو  ييگرما نيزم يانرژ يها يطرح توسعه فناور ريمد ف،يشر

شد. در ابتدا    يانرژ يو بهره ور ريدپذيتجد يهايسازمان انرژ  ساتبا) برگزار  سه، آقا  يبرق (   يدكتر حكاك يجل
ضو ه  شر    يعلم ئتيفرد، ع شگاه  ش  ريو مد فيدان شده در مراحل اول و دوم   يها تياز فعال يپروژه، گزار انجام 
 يهاصــورت گرفته و برنامه يهاتيدر مورد فعال نيحضــار ارائه نمود. در ادامه، نقطه نظرات حاضــر يپروژه را برا

سان        رحو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به مطالب مط دهيگرد انيپروژه، ب يآت شنا سط كار شده تو
رح ط يبا هماهنگو  كينزد ندهيكه در آ ديكارشناسان حاضر در جلسه، مقرر گرد     ريپروژه و بنا به نظر سا  يمجر
 .دينما رييتغ يشرح خدمات پروژه، قدر ،ييگرما نيزم يانرژ

  

  

  

  

  

  



   

  
  فناوري هاي انرژي زمين گرماييخبرنامه طرح توسعه 

7139 زمستان  

 

 

4 
 

 ISIمقاالت  انتشار 

  
 ،توسط كارشناسان طرح توسعه  طي سه ماهه گذشته

يك ، 1در ژورنال علوم زمين افريكن، زمين گرماييانرژي 
 اپچبه مقاله در خصوص منطقه زمين گرمايي شاهين دژ 

 رسيد. 

  

  

  

  

                                                            
1 Journal of African Earth Sciences 
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 ،توسط كارشناسان طرح توسعه  طي سه ماه گذشته
 مقاله اي ، 2در ژورنال ژئوترميكس ،انرژي زمين گرمايي

در زمينه منابع انرژي زمين گرمايي استان آذربايجان 
 پ رسيد. چابه غربي، 

  

  

  

  

  

  جلسات كميته راهبري
 طرح توسعه  يراهبر تهيجلسه كم نيششم يبرگزار

 1397ماه  يد -ييگرما نيزم يانرژ يهايفناور

  

  

شم   5/10/1397 خيدر تار ش سه كم  ني،  سعه فناور  يراهبر تهيجل ضور     ييگرما نيزم يانرژ يهايطرح تو با ح
ضا  ساختمان انرژ      يراهبر تهيمحترم كم ياع سات  سالن جل شگاه ن  ريدپذيتجد يهايدر  .  ديبرگزار گرد رويپژوه

ش  يسند راهبرد  يبازنگر"پروژه  ييالزامات اجرا نييجلســه، با هدف تع نيا سعه فناور  هو نق مرتبط با  يهايراه تو

                                                            
2 Geothermics 



   

  
  فناوري هاي انرژي زمين گرماييخبرنامه طرح توسعه 

7139 زمستان  

 

 

6 
 

شك "ييگرما نيزم يانرژ سه، مجر  يشده بود. در ابتدا  لي، ت  اديسند   هيمراحل ته ييگرما نيزم يطرح انرژ يجل
سپس، و   يشده را برا   يسند فوق الذكر برا  يدر خصوص الزامات بازنگر  را خود شنهادات يپ يحضار ارائه نمود. 

سو   شنهاد يموارد پ ،يراهبر تهيكم يادامه جلسه، اعضا   رنمود. د حيتشر  ته،يكم ياعضا  طرح را  يمجر يشده از 
 يبه را بيجهت تصــو يينها يشــنهاديجلســه، الزامات پ انيقرار دادند. در پا يبه طور كامل مورد بحث و بررســ

شد و موارد تا    شته  سه مربوطه درج گرد     دييگذا صورتجل سه     ديشده، در  صورتجل سپس،  سط همه     ادي.  شده تو
  .ديامضاء گرد ،يراهبر تهيكم ياعضا

 گرمايي زمين انرژي هايفناوري توسعه طرح راهبري كميته جلسه هفتمين برگزاري- 

  1397ماه  بهمن

 اياعض حضور با گرمايي زمين انرژي هايفناوري توسعه طرح راهبري كميته جلسه هفتمين 8/11/1397 تاريخ رد

 لسه،ج اين. گرديد برگزار نيرو پژوهشگاه تجديدپذير هايانرژي ساختمان جلسات سالن در راهبري كميته محترم

 در. بود شده تشكيل ،1398 سال در اجرا براي گرمايي زمين انرژي طرح پيشنهادي هايپروژه تصويب هدف با

 را شده ياد طرح جاري هايپروژه خصوص در مختصري گزارش گرمايي، زمين انرژي طرح مجري جلسه، ابتداي

 هادانشگاه به واگذاري و فراخوان در ارائه جهت پيشنهادي هايپروژه عناوين ايشان، ادامه، در. نمود ارائه حضار براي

 و بحث از پس. نمود مطرح راهبري، كميته محترم اعضاي براي را) 1398( آتي سال در پژوهشي موسسات و

 نيطوال دليل به. نمايد تغيير ها،پروژه از برخي خدمات شرح بعضاً و عناوين گرديد مقرر آمده، بعمل هايبررسي

  .دنياب ادامه پيشنهادي هايپروژه به مربوط مباحث آتي، جلسه در كه گرديد مقرر مباحث، شدن
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 گرمايي زمين انرژي هايفناوري توسعه طرح راهبري كميته جلسه هشتمين برگزاري- 
 1397 ماه اسفند

 اياعض حضور با گرمايي زمين انرژي هايفناوري توسعه طرح راهبري كميته جلسه هشتمين 8/12/1397 تاريخ در
 لسه،ج اين. گرديد برگزار نيرو پژوهشگاه تجديدپذير هايانرژي ساختمان جلسات سالن در راهبري كميته محترم

 تشكيل ،1398 سال در اجرا براي گرمايي زمين انرژي طرح پيشنهادي هايپروژه تصويب و تر كامل تشريح هدف با
 وصخص در بيشتري مطالب گرمايي، زمين انرژي طرح كارشناسان كه گرديد مقرر پيشين، جلسه در. بود شده
. ايندنم ارائه راهبري، كميته اعضاي براي را پيشنهادي هايپروژه هزينه محاسبه نحوه همچنين و فناورانه هايجنبه

 واگذاري و فراخوان در ارائه جهت پيشنهادي هايپروژه عناوين گرمايي، زمين انرژي طرح مجري جلسه، ادامه در
 بحث از پس. نمود مطرح راهبري، كميته اعضاي براي را) 1398( آتي سال در پژوهشي موسسات و هادانشگاه به
 هايپروژه اجراي و فراخوان با را خود موافقت كميته، اعضاي آرا، اكثريت با ها،پروژه خصوص در مفصل بررسي و
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 از برخي خدمات شرح كه گرديد مقرر گرفته، صورت مذاكرات طي البته،. نمودند اعالم ،1398 سال در پيشنهادي
 .نمايد تغيير ها،پروژه
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 هاي داخليكنفرانس

  

     هاي  انرژي  المللي     بين   كنفرانس     اولين   و ملي   كنفرانس     فتمين    ه 
جديدپذير    يد  و ت نده  تول ــور  ب و 1398خرداد در  ،ايران پراك ا حضـ

در دانشكده مهندسي     خارجي داخلي و پژوهشگران و شركت هاي  
شگاه ها و       مكانيك و انرژي  شتي و با حمايت دان شهيد به شگاه  دان

ســازمان هاي مرتبط با اين حوزه و با شــعار انرژي پاك براي ايران  
ضمن ارائه مقاله هاي  ،در اين كنفرانس. برگزار خواهد گرديد ،پاك

مســابقه ايده هاي برتر حوزه انرژي  و كارگاه هاي آموزشــي ،علمي
ــ        ــگاه دسـ تاوردهاي فناورانه و     هاي تجديدپذير و همچنين نمايشـ

  .شدخواهد  برگزارصنعتي شركت هاي داخلي و خارجي نيز 

  

 سعه  المللي بين كنگره چهارمين شاورزي،  تو  حيطم طبيعي، منابع ك
ــت ــگري و زيس ــط 1398 مرداد 23 تاريخ  در ايران گردش   توسـ

 و ياســـوج ،شـــيراز هاي دانشـــگاه همكاري با و ميعاد دانشـــگاه
ــيويليكا حمايت تحت و مازندران ــهر در س   خواهد برگزار تبريز ش

   .شد
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 ــتين ، اقليمي تغييرات و هوا و آب زمين، علوم ملي كنفرانس نخس
سسه آموزش عا  توسط   1398خرداد  12در تاريخ  لي مهر  مو

شهر  سيويليكا  و تحت حمايت  اروند برگزار خواهد   تهراندر 
با توجه به اينكه اين همايش به صــورت رســمي برگزار  شــد.

ــيويليكا       و مي گردد، كليه مقاالت اين كنفرانس در پايگاه سـ
  .نمايه خواهد شد ،نيز كنسرسيوم محتواي ملي

  

  

  

  

 اكو انرژي المللي بين كنفرانس دومين  

 خرداد 30 تاريخ  در اكو انرژي المللي بين كنفرانس دومين
 ،وابسـته  صـنايع  و انرژي صـادرات  فدراسـيون  توسـط  1398

صادي  همكاري سازمان    انجمن و انرژي علمي انجمن ،اكو اقت
ستي  هاي سوخت  علمي  رد سيويليكا  حمايت تحت ،ايران زي
  .شد خواهد برگزار تهران شهر
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 خبار خارجيا

  
  كنگره جهاني زمين فراخوان دريافت چكيده مقاالت

  2020گرمايي 
  

  جهاني كنگره براي ارسال چكيده مقاالت  فراخوان
ــط، 2020 زمين گرمايي   برگزار فني كميته  توسـ

  2019 ژانويه 31آخرين مهلت ارسال مقاالت  شد،
ضروري در خصوص    ساير اطالعات   اعالم شده بود. 

به      در برگزاري كنگره،  ــاني آن  گاه اطالع رسـ پاي
  ارائه شده است.  )  http://www.wgc2020.com (نشاني 

   
 زمين گرمايي از انرژي ضعيف در توليد برقكاربرد مستقيم و  در ي پيشروكشور: چين  

ــان مي دهد كه         ــعه   بتدريج   چين،مطالعات جديد نشـ         انرژي زمين گرمايي  بهره برداري از منابع در حال توسـ
شد خود  ساس   .مي با شات بر ا شور، ع  ،موجود گزار ستفاده  بر الوهاين ك  گرمايش جهت انرژي زمين گرمايي از ا
   .  برق نيز توليد مي نمايد مگاوات 27 حدود، انرژي زمين گرماييبا استفاده از  ،پرورش آبزيان و فضاها

بر اســـاس اطالعات موجود، عليرغم توســـعه مناســـب كاربرد انرژي زمين گرمايي در چين، كماكان  حال، اين با
ــنعت ــور از ت گرمايي زمين انرژي صـ ــعهاين كشـ  آمار، ديگربه عبارت  .رنج مي برد هماهنگي عدم و ناكافي وسـ

ز اين ا، يافته توســعه كشــورهاي ســاير با مقايســه دركشــور، دقيق نبوده و  گرمايي زمينانرژي  منابعپراكندگي 
ــر  حال  دربه عنوان نمونه،   . دارد وجود ختالف بارزي ا ،حيث   اندازه  گرمايي  زمين داده 1230 فقط چين در حاضـ
ست،  موجود ،شده  گيري ست مورد  17،000 متحده اياالت براي رقم اين كه حالي در ا يكي از داليل در واقع،  .ا

  فقدان اطالعات كافي مي باشد.  ، در اين كشور زمين گرمايي انرژي رشد ناكافي صنعت توليد برق
Source:  https://www.yicaiglobal.com/news/china‐leads‐geothermal‐heat‐capacity‐power‐generation‐
lags‐study‐finds 
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 زمين گرمايي نيروگاه يك ساخت براي شده تصويب طرح: ارمنستان  
 
 خود هاي برنامه يك شركت از جمهوري چك  
 در زمين گرمايي نيروگاه يك ساخت براي را

 50 تا 30 ينتوليد ب ظرفيت با ارمنستان،
  اعالم نموده است.  مگاوات،

 برايرا  اي ، برنامه2001 سال ارمنستان، از
 كه است كرده اعالم انرژيجديد  منابع توسعه
 انرژي واردات به وابستگي كاهش آناصلي  هدف

 ياصلبخش هاي  از يكي. استاز كشورهاي ديگر 
 زمين گرمايي هاي نيروگاهتوسعه  برنامه، اين

هزينه احداث نيروگاه فوق الذكر، توسط  .است
 اي توافقنامه 2016 سال درتأمين مي گردد. (وابسته به بانك جهاني)  هتوسع و بازسازي براي المللي بين بانك

ده، . پيرو توافق ياد شاست گرديدهي امضا اكتشاف حفاريعمليات انجام  جهتبين دولت ارمنستان و بانك مذكور 
واقع در نزديكي مرز  3كاركار منطقه  در زمين گرمايي نيروگاه ساخت براي سنجي امكان ، مطالعات2017از سال 

  آغاز شده است. آذربايجان، 
 

Sources:  http://www.thinkgeoenergy.com/czech‐company‐planning‐to‐build‐30‐50‐mw‐geothermal‐

plant‐in‐armenia/,  

  
  
 

                                                            
3 Karkar 

 در ارمنستان  (عالمت مثلث قرمزرنگ) زمين گرمايي كاركار منطقهموقعيت تقريبي 



   

  
  فناوري هاي انرژي زمين گرماييخبرنامه طرح توسعه 

7139 زمستان  

 

 

13 

 

 Geothermal conferences & events: 

 

 GOSPEL Project: Final Workshop: A French-Serbian 
partnership for Geothermal Serbia Pilot projects for heat 
and electricity. 

May 23, Belgrade, Serbia  

 

 

  

 

 

 EAGE Annual Conference & Exhibition 2019:  
The 81st EAGE Conference and Exhibition will be held at the ExCeL Centre in London, 
3-6 June 2019. The EAGE conference always provides a fantastic venue for geoscientists 
and engineers to meet and find out about the latest developments across a wide range of 
themes, activities and industries.  
 
June 3 - June 6, London, UK 
Website: https://events.eage.org/2019/eage-annual-2019 
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 European Geothermal Congress (EGC) 2019: 
A stage to discuss new developments in the 
science, technology, industry, and policy of 
geothermal energy. 
 
June 11 - June 14, The Hague, Netherlands 
Website: http://europeangeothermalcongress.eu/ 
 
 
 
 
   


