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  مقدمه
ــعه فعاليت هاي    ــرفت و توس ــك، پيش طرح "بدون ش

بدون همراهي  ،"هاي انرژي زمين گرماييتوسعه فناوري 
صين فعال در           ص سان و متخ شنا ساير كار و همكاري 
ــر نمي     هاي مختلف انرژي زمين گرمايي، ميسـ حوزه 
باطي طرح انرژي زمين       هاي ارت باشـــد. يكي از راه 

ر د گرمايي و نامبردگان، تهيه و ارائه خبرنامه تخصصي  
پذير      اين حوزه از انرژي يد جد ــد. اين   هاي ت باشـ مي 

  اييزپمربوط به فصــل رنامه خبنســخه هشــتم ، شــماره
. بخش هاي مختلف اين خبرنامه شــامل اســت 1399

  گردند:موارد زير مي

ارائــه آخرين اخبــار مربوط بــه طرح انرژي زمين  -
مايي  مايي  گر كه طي    و انجمن علمي انرژي زمين گر

  سه ماه گذشته روي داده اند.

هاي           - ــوص فعاليت  جديدترين خبرها در خصـ ئه  ارا
ــده در   ــاير  انجام شـ حوزه انرژي زمين گرمايي در سـ
  هاها و دانشگاهها، شركتمؤسسات، سازمان

ــوص برگزاري كنفرانس    - ئه اطالعات در خصـ ها و  ارا
هاي       خارجي در حوزه انرژي  هاي داخلي و  نار ــمي سـ

  تجديدپذير

-ارائه آخرين اخبار خارجي در حوزه انرژي زمين -

  گرمايي
اينترنتي مفيد هاي ارائه اطالعات در خصوص سايت -

  .در خصوص مباحث مختلف انرژي زمين گرمايي

در راستاي اعتالي هر چه بيشتر انرژي  آنكهذكر  شايان
زمين گرمايي در كشور و همچنين معرفي انجمن علمي 
انرژي زمين گرمايي، تصميم بر آن شد كه خبرنامه 
 پيش رو با همكاري انجمن علمي انرژي زمين گرمايي

  د ادامه دهد. ، به كار خوايران

 ،بعمل آمدهتمامي تالش هاي  بديهي است كه با وجود
. بنابراين، نيستاين خبرنامه، كامل و بدون نقص 

از  خواهشمند است با ارائه نقطه نظرات سازنده خود
، ما را در راستاي geothermal@nri.ac.irطريق ايميل 

  .فرماييدارتقاي كيفي اين خبرنامه ياري 
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  اخبار طرح 

  

 سازمان    پژوهش امور مدير با جلسه  برگزاري
پذير و بهره وري انرژي        يد جد هاي ت انرژي 

  )ساتبابرق (
در روز اول مهر ماه، پيرو درخواســت جناب آقاي دكتر 
شعباني كيا، مدير محترم امور پژوهش، فناوري و نوآوري 
ــوص نحوه آغاز فعاليت هاي    ــه اي در خص ــاتبا، جلس س
مرتبط بــا حوزه انرژي زمين گرمــايي، در محــل دفتر 

سه،       شد. در اين جل شان، برگزار  شت كه   وياي اظهار دا
ر با پژوهشگاه نيرو در حوزه انرژي ساتبا قصد تعامل بيشت

تا، مجري طرح     ــ مايي را دارد. در همين راسـ زمين گر
نرژي زمين گرمــايي، نقطــه نظرات خود را در اين               ا
خصــوص، به نامبرده، منعكس نمود. در خاتمه جلســه،  
سان طرح زمين گرمايي، عناوين پايان      شنا شد، كار مقرر 

عناوين نامه هاي كارشـناسـي ارشـد و دكترا و همچنين    
ــترك،   ــي را كه مي توان به طور مش ــات هم انديش جلس
ــال نمايند.      ــاتبا ارسـ برگزار نمود براي امور پژوهش سـ
شد مجموعه اي      ساتبا، مقرر  ست  همچنين، بنا به درخوا
از سمينارهاي آموزشي براي مخاطبيني در وزارت نيرو و   
ــط مجري طرح زمين    ــازمان هاي ذيربط، توس ــاير س س

شناس   مربوطه، برگزار گردند. تمامي موارد  گرمايي و كار
يادشـــده، ظرف مدت ســـه روز كاري، براي كارشـــناس 

  .، ارسال گرديدسازمان مذكورمحترم امور پژوهش 

   نار     برگزاري ي ب باني    " و نرژي  م   زمين   ا
سعه  مراحل معرفي و گرمايي   برداري بهره تو

 "گرمايي زمين هاي نيروگاه از

 سه  روز در ساتبا،  با آمده بعمل هاي توافق پيرو 
  مدت به الذكر، فوق وبينار ماه، مهر 8 مورخ شنبه 

  نيرو، وزارت كارشناسان   از جمعي براي ساعت،  5/2
ساير عالقه   و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان
  يمطالب ابتدا وبينار، اين در. گرديد برگزارمندان، 

ــوص در  براي گرمــايي  زمين   انرژي  معرفي    خصـ
  يك توسعه  مراحل ادامه، در .گرديد ارائه مخاطبين
 رد حضار براي كامل، طور به گرمايي، زمين نيروگاه
  .گرديد تشريح وبينار
  معرفي انرژي زمين " وبيناربرگزاري

  "گرمايي و نشانه هاي سطحي آن

آبان ماه، وبينار فوق الذكر،   21در روز چهارشنبه مورخ 
ســـاعت، براي جمعي از اعضـــاي انجمن   5/2به مدت 

شگاه هاي     شجويان دان انرژي زمين گرمايي ايران و دان
، برگزار مندانه و ســاير عالقتهران صــنعتي شــريف و 

در اين وبينار، ابتدا مطالبي در خصوص معرفي    گرديد.
مايي ب  يد    انرژي زمين گر ئه گرد خاطبين ارا ر د. راي م

سطحي منابع انرژي زمين گرمايي،     ادامه، شانه هاي  ن
 براي حضار در وبينار تشريح گرديد.
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  كشاورزي در  جهادوزارتخانه هماهنگي با
خصوص استفاده از داالن هاي زمين گرمايي 

 براي گلخانه ها

گرمايي، استفاده از يكي از موارد كاربرد انرژي زمين 
داالن هاي زمين گرمايي در گلخانه ها است. به كمك 
داالن هاي مذكور، مي توان مصرف برق و گاز را در 
گلخانه ها به ميزان قابل توجهي، كاهش داد. نظر به 
اهميت اين موضوع، محور پژوهشي انرژي زمين گرمايي 
پژوهشگاه نيرو، فعاليت هايي را در خصوص همكاري با 

زي جهت استفاده از داالن هاي وزارتخانه جهاد كشاور
مذكور آغاز نموده است. بديهي است كه در شماره هاي 
بعدي خبرنامه طرح زمين گرمايي، نتايج اين فعاليت ها 

    و اقدامات، اطالع رساني خواهد شد. 
  تأييد حكم هيأت علمي آقاي دكتر داور

 ابراهيمي در پژوهشگاه نيرو

اواخر طرح انرژي زمين گرمايي، مجري گزارش بنا به 
، حكم عضويت هيأت علمي )1399جاري ( دي ماه سال

گروه انرژي هاي  ، درآقاي دكتر داور ابراهيمي
الزم  .تجديدپذير پژوهشگاه نيرو، مورد تأييد قرار گرفت

فعاليت در حوزه تالش و سالها ايشان پس از  ذكر آنكه
ود. انرژي زمين گرمايي، اين حكم را دريافت نم

نويسندگان خبرنامه، براي ايشان آرزوي موفقيت       
 مي نمايند. 

  جلسات كميته راهبري  
 جلسه سومين برگزاري 

 گرمايي زمين انرژي طرح راهبري كميته

 جلسه سومين ،29/9/1399 مورخ شنبه سه روز در
گرمايي در سال  زمين انرژي طرح راهبري كميته
. گرديد برگزار راهبري، كميته اعضاي حضور با ،1399

 اقدامات از گزارشي طرح، مجري ابتدا جلسه، اين در
. نمود ارائه را 1399 پاييز ماهه سه طي خود شده انجام

 نظرات نقطه راهبري، كميته اعضاي از يك هر ادامه، در
 طرح به مربوط امور بهتر پيشبرد خصوص در را خود

 طرح مجري شد مقرر خصوص، اين در. نمودند مطرح
 تفهرس راهبري، كميته اعضاي از يكي با اي جلسه طي

 هاي سيستم از برداري بهره توسعه جهت الزم اقدامات
                   .نمايد تهيه را كشور در گرمايي زمين حرارتي پمپ

   اخبار انجمن
  
       ــله وبينارهاي ــلس برگزاري س

ــي انجمن علمي انرژي زمين        ــص تخص
 گرمايي ايران

انجام شده با هدف ترويج علم،  زمان بنديبرنامه طبق 
، انجمن شناساندن انرژي زمين گرمايي به همگان

اقدام به برگزاري  با همكاري دانشگاه تهران،مذكور 
وبينارهاي تخصصي در حوزه انرژي زمين گرمايي در 

ي يادشده، به نمود. وبينارها )1399سال جاري (پاييز 
وبينار در ماه برگزار مي گردد.  صورت منظم و با ارائه دو
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آزاد و  ،براي عموم شركت در وبينارهاالزم ذكر آنكه، 
است. البته، گواهينامه حضور در وبينار صرفاً رايگان 

عضو  درخواستو در صورت اعالم  براي اعضاي انجمن
 صادر مي گردد. انجمن،

  
 
 
 
 
 
 

در ادامه به صورت مختصر به وبينارهاي برگزار شده 
 :مي گردد، اشاره 1399ن در پاييز انجم

  
وبينار آشــنايي با انرژي زمين گرمايي و نشــانه  -1

 هاي سطحي آن

آقاي مهندس جواد نورعليئي، نائب رئيس انجمن  سخنران:
  عملي انرژي زمين گرمايي ايران

  1399آبانماه  21 تاريخ برگزاري:
 ساعت 2 مدت زمان وبينار:

  

محيطي و وبينار مروري بر تأثيرات زيست  -2
 اقتصادي انرژي زمين گرمايي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آقاي دكتر ميرمهدي سيدرحيمي نيارق، عضو هيأت  سخنران:
  مديره انجمن علمي انرژي زمين گرمايي ايران

  1399آذرماه  5 تاريخ برگزاري:
  ساعت 2 مدت زمان وبينار:

ــيل        -3 ــي مخازن در برآورد پتانس كاربرد مهندس
 ايرانمنابع انرژي زمين گرمايي 

 
 
 

  
  
  
  

دبير و خزانه دار ، آقاي مهندس فرهاد عبداله زاده بيناسخنران: 
مدير پروژه هاي انرژي  -انجمن علمي انرژي زمين گرمايي ايران

  تجديدپذير در ساتبا 
  1399 مهرماه 27تاريخ برگزاري: 

  ساعت 2مدت زمان وبينار: 



      
  
  
  

 و گرماييهاي انرژي زمينفناوريخبرنامه مشترك طرح توسعه 
  ، 13شماره گرمايي ايران، انجمن علمي انرژي زمين
  1399 پاييز

 

 

٥ 
 

 اتادو اطمينان قابليت بررسي و مدلسازي وبينار -4
 قدرت الكترونيك

 

دكتر اميرسجاد بهمن، استاديار گروه فناوري انرژي  سخنران:
  دانشگاه آلبورگ دانمارك

  1399آبانماه  21 تاريخ برگزاري:
  ساعت 2 مدت زمان وبينار:

 نوراللهي به  انتخاب آقاي دكتر يونس
عنوان شخصيت علمي برتر در حوزه انرژي 

 1398هاي تجديدپذير در سال 

 ايهانرژي الملليبين كنفرانس و نمايشگاه پنجمين
 تجديدپذير هايانرژي انجمن همت به ايران تجديدپذير

 رياست فناوري و علمي معاونت حمايت با و ايران
 رياست پيشرفت و تحول هايهمكاري مركز جمهوري،

 جاري سال آذرماه 26 تاريخ درجمهوري و وزارت نيرو 
 از .گرديد برگزار مجازي نمايشگاه و وبينار صورت به

 اعطاي ، مي توان بهكنفرانس اين اصلي هاي برنامه
 ،)دوره دومين( تجديدپذير هاي انرژي ملي جايزه

 راهكارهاي و تجديدپذير هايانرژي توسعه بازار بررسي
 هاي انرژي فناوري توسعه روند بررسي آن، تحول

 با لليالمبين تجربيات از استفاده و دنيا در تجديدپذير
در اين دوره،  .نمود اشاره ،خارجي سخنرانان حضور

 و رئيس آقاي دكتر يونس نوراللهي از دانشگاه تهران
انجمن علمي انرژي زمين گرمايي ايران به عنوان يكي 

هاي تجديدپذير شخصيت علمي برتر در حوزه انرژياز 
نويسندگان اين خبرنامه،  .انتخاب گرديد 1398در سال 

 اين موفقيت را به آقاي دكتر نوراللهي تبريك مي گويند.

   شركت در نشست تخصصي نقش آفريني
انجمن هاي علمي ايران در جامعه، دولت 

 و صنعت

، اعضاي هيأت مديره 1399آذرماه  23يكشنبه  روزدر 
انجمن علمي انرژي زمين گرمايي ايران، در نشست 
تخصصي نقش آفريني انجمن هاي علمي ايران در 

كه به مناسبت  جامعه، دولت و صنعت  و چالش هاي آن
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به صورت مجازي برگزار گرديد، شركت هفته پژوهش 
 نجمننمودند. در اين نشست كه به همت كميسيون ا

هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد، 
از سامانه ارزيابي جديد انجمن هاي براي اولين بار 

  علمي رونمايي گرديد.
   حضور آقاي دكتر نوراللهي، رئيس انجمن

 2علمي انرژي زمين گرمايي ايران، در بين 
 درصد دانشمندان برتر جهان 

 ژيانر علمي انجمن رياست نوراللهي، يونس دكتر آقاي
  انتهر دانشگاه علمي هيئت عضو و ايران گرمايي زمين

 لي،المل بين عرصه در پژوهشي و علمي باالي سوابق با
 .گرفت قرار جهان برتر دانشمندان درصد 2 بين در

نويسندگان اين خبرنامه، اين موفقيت را به آقاي دكتر 
 نوراللهي تبريك مي گويند.

  كســب رتبهC  ــاالنه انجمن از  در ارزيابي س
 سوي كميسيون انجمن هاي علمي ايران

به   ،1398پيرو ارســــال عملكرد انجمن در ســــال 
كميســيون انجمن هاي علمي، پس از بررســي هاي به 
عمل آمده توســط آن كميســيون، انجمن علمي انرژي 

سب امتياز    Cو رتبه  75/486زمين گرمايي ايران با ك
شته   با ارتقاي چشم گير   سبت به ادوار گذ گاه به جاي ،ن

 بهتري دست پيدا كرد. 

 
 

    صاب آقاي مهندس فرهاد عبداله زاده بينا انت
به ســمت مدير پروژه هاي انرژي تجديدپذير 

 در ساتبا

سوي مدير كل     سال جاري، طي حكمي از  در دي ماه 
دفتر مديريت طرح هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي، 

يكي از اعضاي هيئت مديره  ،آقاي مهندس عبداله زاده
بــه عنوان   انجمن علمي انرژي زمين گرمــايي ايران،

مدير پروژه هاي انرژي هاي تجديد پذير سازمان انرژي 
با)          پذير و بهره وري انرژي برق (ســــات يد جد هاي ت

شد.   شان      منصوب  سندگان اين خبرنامه، انتصاب اي نوي
سمت جديد را به آقاي مهندس عبداله زاده تبريك   به 

 مي گويند.

     شترك نمايندگاني از هيئت مديره سه م جل
با     مايي ايران  انجمن علمي انرژي زمين گر
رياســت محترم گروه برنامه ريزي و بازرگاني  
ــي توليد نيروي برق      ــص ــركت مادر تخص ش

ــوص ن مايي    حرارتي در خص گاه زمين گر يرو
 سبالن

سوي انجمن علمي انرژي زمين    پيرو ارسال نامه اي از 
گرمايي ايران به آقاي مهندس طرزطلب، مدير عامل           

شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي       محترم
ــوص دريافت          به عمل آمده، در خصـ هاي  و پيگيري 
اطالعات از آخرين وضـــعيت نيروگاه زمين گرمايي در 

ــاخ   ــت سـ ــنبه مورخ    دسـ ــبالن، در روز يكشـ ت سـ
، جلســه اي با حضــور تعدادي از اعضــاي  11/8/1399

هيــأت مــديره انجمن مــذكور و جنــاب آقــاي دكتر 
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شركت واقع در       سات اين  سالن جل پرخيال، در محل 
 پژوهشگاه نيرو، برگزار گرديد. 

 
در اين جلسه، ابتدا آقاي دكتر پرخيال به ارائه گزارشي  

ــوص آخرين مراح  ــرفت پروژه احداث    در خصـ ل پيشـ
ايشان در ادامه،    نيروگاه زمين گرمايي سبالن پرداخت. 

يان   كه پروژه ب مايي       نمود  گاه زمين گر ــاخت نيرو سـ
سازمان انرژي      شكالت قراردادي، در  سبالن به دليل م
هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) متوقف  

ــده بود و  ــت به منظور  شـ  ،فعال نمودن آن  مي بايسـ
ليت فعابدين منظور، اقداماتي صــورت پذيرد. بنابراين، 

  انجام شدند:  به صورت موازي  هاي زير
م    - به عنوان طرح ني به     همعرفي طرح  مام  ت

  برنامه و بودجه كشورسازمان 
ساتبا   انتقال - شركت ما پروژه از    درتخصصي  به 

 توليد نيروي برق حرارتي

شان در ادامه  ور به فعاليت هاي مذك عنوان نمود كه ،اي
شدند. نهايتاً پروژه     سبي انجام  ش  تالمذكور با نحو منا

آقاي جناب همكاري ارزشمند   همچنين، و هاي فراوان

ــركت برق حرارتي      منتقل   ،مهندس طرز طلب، به شـ
ــ حمايت هاي مدير عامل        با  پروژه، بدين ترتيب،   د. شـ

شركت برق حرارتي،   شد.  مجدداً محترم  شكل   فعال  م
شدن پروژه شده بود با اخذ     قراردادي كه باعث متوقف

 رفع شد. ضمناً   ،ظرف سه ماه  ،مجوز شوراي عالي فني 
شاور  پرداخت گرديد و  پروژه نيز مطالبات پيمانكار و م

ــعيت قراردادهاي    همچنين،  ــكالت وضـ كاركنان   مشـ
 مشكين شهر نيز مرتفع زمين گرمايي سايتمستقر در 

 داشـــت كه اظهاردر ادامه  آقاي دكتر پرخيال،گرديد. 
برابر و  5به دليل توقف پروژه و افزايش قيمت دالر به     

برابر، و عدم پوشش تعديل هاي قراردادي،  10اخيراً تا 
 يافتن مســـيرهاييكي از بزرگترين مشـــكالت پروژه، 

مت       هت جبران افزايش قي هاي اجراي     قانوني ج ند ب
نه،      .بود پروژه تا ــبخ ندس         خوشـ قاي مه مت آ با ه

لب  تدريج   ،طرزط مه موانع  ب حال  راي پروژه، اجه در 
ــدن ــتند.  رفع ش ــر  هس ــلي بر س يكي از اين موانع اص

ــورت      به صـ كه  اجراي پروژه، نوع قرارداد نيروگاه بود 
صورت ريالي در     شده و تعديل آن نيز به  ريالي منعقد 
نظر گرفته شــده بود. در بخشــنامه تعديل (تهيه شــده  
ــور)، بندي وجود    ــازمان برنامه و بودجه كش توســط س

ــعيت دارد كه ا مكان تبديل هزينه هاي پروژه ها از وض
ريالي به حالت ارزي و ريالي را امكان پذير مي ســازد. 
شركت برق حرارتي از    لذا طبق مفاد بخشنامه مذكور، 
شوراي عالي فني درخواست نمود كه هزينه هاي پروژه 

ــبالن  گاه سـ يالي       نيرو به ارزي و ر لت ارزي  حا نيز از 
ــت م     ــرورتاً مي   تبديل گردد. پيرو درخواسـ ذكور، ضـ
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ست  شده    پروژه، اقالم مورد نياز باي جهت تأمين، آناليز 
صد ارزبري  ستگاه هاي مورد    و جدول در تجهيزات و د

ــده  نياز نيروگاه،   مقام محترم  نامه   و همراه با   تهيه شـ
در واقع، ارســـال گردد.  ،به شـــوراي عالي فنيوزارت، 

ر د تنها شورايي است كه مجوز تغيير شوراي عالي فني
وي در ادامه، اشــاره  قرارداد ها را صــادر مي كند. مفاد 

مفاد  درخواســت تغييرماه قبل، نامه  3نمود كه حدود 
. به ارســال شــده اســت ي فوق الذكر،به شــورا قرارداد

تاكنون  ــوع،  ــه    منظور پي گيري موضـ چندين جلسـ
سخ        شده و پا سي برگزار  شنا شده،   كار در  شوراي ياد

وري نمود كه آايشان ياد ضمناً  حال پيگيري مي باشد.  
  توسط  يهاي متعدد مشابه درخواست به طور پيوسته،  

اً بعضــ كهكارفرمايان ديگر نيز به شــورا ارائه مي شــود 
سال زمان مي برد    سيدگي به آنها بيش از يك  ا اما ب .ر

مهندس طرزطلب و آقاي پيگيري هاي مســتمر جناب 
ــت       گروه مديريت   ــيدگي به درخواسـ پروژه، روند رسـ

عالي فني  ــوراي  ــبتاً     پروژه در شـ مدت زمان نسـ ، در 
دكتر پرخيال، اشاره    ،در ادامهكوتاهي صورت پذيرفت.  

ــده در پروژه تا به امروز           اي به فعاليت هاي انجام شـ
ــامل نصـــب خطوط  موارد زير مي گردند:  نمود كه شـ

به نيروگاه و از نيروگاه         چاه  يال از  ــ چاه    انتقال سـ به 
تزريقي، نصب كندانسور، تكميل سالن توربين، تكميل     
سي بيرون و داخل        ستر سوله ها، تكميل جاده هاي د

شان كرد كه اميد  نيروگاه.  آن مي رود كه با وي خاطرن
مورد   بحث تأمين قطعات   پي گيري هاي بعمل آمده،    

ــال جاري      نياز نيروگاه   ــورت  )1399( تا پايان سـ صـ

ته    ــ   پذيرف تداي سـ يات  )1400آتي ( الو در اب ، عمل
شركت ملي حفاري      شوي چاه ها با كمك   ،ايران شست

وي اين نويد را داد كه در صورت  ، در پايان شود. انجام 
شكالت پروژه  شااله  حل م سال  در خرداد ، ان يا تيرماه 

شي از نيروگاه ، بهره 1400 زمين گرمايي  برداري آزماي
شان، مهم شد.  انجام خواهد  سبالن،   ترين به عقيده اي

 دليل جهت پي گيري ســاخت نيروگاه ســبالن، احياي
ه كشور و ب در زمين گرمايي مرتبط با انرژي تنها پروژه 

مرتبط با اين منبع  طبع آن زنده نگه داشــتن صــنعت
ــد.      راه اندازي   با  آنكه،   اميد انرژي تجديدپذير مي باشـ

ــبالن،  زمين گرمايي  نيروگاه  ــنعت انرژي زمين سـ صـ
ته و بيش از پيش        ياف تازه اي  جان  مايي در ايران،  گر

ــكوفا گردد.  ــاوير ادامه،در ش ــاخت  ي از تص مراحل س
شده          شان داده  شهر ن شكين  نيروگاه زمين گرمايي م

 .اند
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   انتشار مقالهISI 

ــال  ــط، آقاي دكتر 1399در مهرماه س ، مقاله زير توس
ســيدرحيمي نيارق، عضــو هيأت علمي انجمن علمي   

 ”Geothermics“انرژي زمين گرمايي ايران، در مجله   
، به 1399، منتشــر گرديد. اين مقاله در پايان مهرماه 

ــده     ــر ش ــورت آنالين در در مجله فوق الذكر منتش ص
   است.  

  

 

  
  

  كنفرانس هاي داخلي
     مايش بين المللي زيســـت ــومين ه س

 اسفند؛ همدان   20، شناسي و علوم زمين

ســومين همايش بين المللي زيســت شــناســي و علوم  
ــفند   20زمين در تاريخ   ــط دبيرخانه    1399اسـ توسـ
   برگزار خواهد شد. شهر همدان در ،دائمي همايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

      سي معدن و شمين همايش ملي مهند ش
 اسفند ؛ جزيره كيش 8، علوم زمين

ــي معدن و علوم    ــمين همايش ملي مهندس ــش ش
سفند   8زمين در تاريخ  شكده     1399ا توسط ،اندي

ــراق در جزيره   مطــالعــات علوم و فنــاوري اشـ
  .برگزار خواهد شد كيش
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  اخبار خارجي

  
  
  
  

 10  ــور برتر از لحاظ ظرفيت توليد     جهان كش
(برگرفته از   2020در ســال برق نصــب شــده 

 )ThinkGeoEnergyسايت 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ساني اينترنتي    ،2020 سال پايان  در پايگاه اطالع ر
thinkgeoenergy  كشـــور برتر  10گزارشـــي از

يد برق        يت تول حاظ ظرف هان از ل نابع انرژي  ج از م
سال  زمين گرمايي  شر كرد. در اين  مذكور را در  منت

 پروژه هاي 2020ســال گزارش آمده اســت كه در 
يا  گرمايي  زمين  روبرو زيادي  هاي  چالش  با  در دن
سامان دهي نيروي   براي سرمايه گذاران . است  شده 
ــاخت حفاري،عمليات  ،كار ــاز و س  اندازي راه يا س

  .ده انشـــد روبرو هايي چالش با ،آماده هاي پروژه
نابراين  ــت تعداد  ،ب ــماري  انگشـ  ها  نيروگاه  از شـ

ستند   ظرفيت و شده  وارد مدار 2020 سال  در توان
ان  در جه گرمايي زمين از منابع انرژي برق توليد كل
  .برسانند مگاوات 15608 به را

كشور برتر زمين گرمايي در پايان سال     10 ،ادامهدر 
  .گردند معرفي مي 2020
    مگاوات 3714  - متحده اياالت

    مگاوات 2133 - اندونزي
  مگاوات 1918 - فيليپين
ــال در مگاوات 179 - مگاوات 1526 - تركيه   س
  .است شده اضافه 2019

   مگاوات 1005 - نيوزيلند
   مگاوات 962 ‐ مكزيك
   مگاوات 944 - ايتاليا
  مگاوات 861 - كنيا

  مگاوات 755 - ايسلند
   مگاوات 603 - ژاپن
ــده  يهاآمار ــان مي دهدارائه شـ ــال  كه  نشـ در سـ

به ظرفيت توليد برق     مگاوات  202 اًمجموع ، 2020
ضافه از انرژي زمين گرمايي در جهان،  ست  شده  ا .  ا

ــايرظرفيت توليد برق    ــورها  سـ   1024معادل   كشـ
 رينبيشت شايان ذكر آنكه، تركيه،  . مي باشد  مگاوات
شته است. بدين ترتيب    رشد ميزان  سال  كهرا دا  در 
مايي     2020 يدي از انرژي زمين گر ، ميزان برق تول

ــور، به ميزان  افزايش يافته  مگاوات 179در اين كش
    است.

archiviostorico.enel.co 
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Geothermal conferences & 
events: 

 GeoTHERM expo & congress  
 
June ٢٤th + ٢٥th ٢٠٢١ 

 
Website: https://www.geotherm-offenburg.de/en 

  

 
 
 
 
 

 World Geothermal Congress 

Start: May ٢١ – May ٢٠٢١ ,٢٦ 

Website: https://www.wgc٢٠٢٠.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 


