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 مقدمه

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

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 8931 پاییزمربوط به فصل  هشتمنسخه مو باشد. هین خبرنامه، های تجدیدپذیر 

 گردند:هین خبرنامه شامل موهرد زیر مو

کده طدو سده مداه      و هنجرن علرو هنرژی زمین گرمایو هرهئه آخرین هخبار مربوط به طرح هنرژی زمین گرمایو -

 گذشته روی دهده هند.

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

 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 -

 ترنتو مفید در خصوص مباحث مختلف هنرژی زمین گرمایوهای هینهرهئه هطالعا  در خصوص سایت -

و هرچنین معرفو هنجرن در کشور قابل ذکر هست که در رهستای هعتالی هر چه بیشتر هنرژی زمین گرمایو 

که خبرنامه پیش رو با هرکاری هنجرن علرو هنرژی بر آن شد هز هین نسخه، تصریم علرو هنرژی زمین گرمایو، 

 ر خود هدهمه دهد. زمین گرمایو، به کا

، هین خبرنامه، کامل و بدون نقص نرو باشد. بنابرهین، بعرل آمدهناگفته پیدهست که علیرغم ترامو تالش های 

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

 .فرماییدهرتقای کیفو هین خبرنامه یاری 
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 گرماییهای انرژی زمیناخبار طرح توسعه فناوری

  خصوص در ساتبا منابع ارزیابی و سنجی پتانسیل دفتر با همکاریخاتمه 

 کشور گرمایی زمین انرژی منابع نقشه تکمیل

 آبگرم های چشره پرهکندگو نقشه دوم ویرهیش تهیه خصوص در هقدهما  و ها فعالیت کلیه مهرماه، در

آذر ماه، طو برگزهری جلسه مشترکو، کلیه هطالعا  بدست  81در روز سه شنبه مورخ . یافت خاتره هیرهن،

آمده در خصوص ویرهیش دوم نقشه پرهکندگو چشره های آبگرم هیرهن، بین کارشناسان طرح هنرژی زمین 

 گرمایو و دفتر پتانسیل سنجو و هرزیابو منابع ساتبا، مبادله گردید.

 

 فرهنگی، میراث سازمان با مشترک همکاری نامه تفاهم انعقاد گیری پی 

 گردشگری و دستی صنایع

 

پیرو برگزهری جلسه مشترک کارشناسو با سازمان میرهث فرهنگو در خصوص هنجام هرکاری های مشترک به 

منظور هیجاد بستر الزم برهی سرمایه گذهری در حوزه هنرژی زمین گرمایو، متن تفاهم نامه هرکاری هز سوی 

رو، تهیه گردیده و برهی سازمان مذکور هرسال گردید. نهایتاً پس هز پو گیری های مکرر، پاسخ پژوهشگاه نی

سازمان میرهث فرهنگو دریافت گردید. پس هز پو گیری های بعرل آمده هز سازمان میرهث فرهنگو، مشخص 

ث مجترع های گردید که هخیرهً تفاهم نامه هی بین سازمان میرهث فرهنگو و وزهر  نیرو در خصوص هحده

گردشگری در مجاور  تاسیسا  آبو کشور، مبادله شده هست که مقرر گردید در شیوه نامه هجرهیو آن، به 

موضوع هحدهث مجترع های آب درمانو در مناطق زمین گرمایو شناخته شده کشور نیز هشاره گردد. پس هز پو 

مه مذکور، به موضوع چشره های آبگرم گیری های بعرل آمده هز وزهر  نیرو، مشخص گردید که در شیوه نا

هشاره هی نشده هست. بنابرهین، طو هراهنگو مجدد با وزهر  میرهث فرهنگو، مقرر شد که مجددهً هنعقاد تفاهم 

نامه مستقل در حوزه هنرژی زمین گرمایو با وزهرتخانه مذکور به جریان هفتد. در آبان ماه، متن تهیه شده تفاهم 
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در وزهر  میرهث فرهنگو، جهت بررسو هرسال گردید. کراکان پو گیری ها در هین  نامه برهی فرد مربوطه

 خصوص هدهمه دهرد.

 

 مجمع عمومی سالیانه انجمن انرژی  انتخابات برگزاری

 زمین گرمایی

، مجرع عرومو هنجرن علرو هنرژی زمین گرمایو هیرهن 18/7/8931در روز 

هنتخابا  دوره جدید هیأ  در هین جلسه،  .در ساختران ساتبا برگزهر شد

 هنجام شد.  ،مدیره هنجرن

 به شرح ذیل مو باشند: جدید هیأ  مدیره منتخب هعضای

 رئیس هیأ  مدیره آقای دکتر یونس نورهللهو                                              

 ب رئیس هیأ  مدیرهنائ آقای مهندس جوهد نورعلیئو                                            

 خزهنه دهر آقای مهندس فرهاد عبدههلل زهده              

 عضو هیأ  مدیره آقای مهندس همیر آزهد                        

 عضو هیأ  مدیره آقای دکتر محسن سلیرو                    

 عضو علو هلبدل هیأ  مدیره آقای دکتر میرمهدی سیدرحیرو نیارق

 عضو علو هلبدل هیأ  مدیره مهندس حسین علو حسین زهدهآقای 

 بازرس هصلو آقای دکتر دهور هبرههیرو

 بازرس علو هلبدل آقای مهندس محرد مهدی رضایو
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   انتخرراط طرررح پیوهشرری پمرر

بره عنروان   حرارتی زمین گرمایی 

 اثر برتر نوآورانه 

 

طراحری و ارررای   ”زمین گرمایو بدا عندوهن    هنرژی پژوهشو کاربردی در زمینه پرپ حرهرتوطرح به تازگو 

در یدازدهرین   ”سرمایش و گرمایش ساختمان بوسرتان مررگران  تأمین سیستم پم  حرارتی زمین گرمایی برای 

دریافدت  ره  "رایزه ترران"و برتر نوآورهنه هنتخاب جشنوهره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری به عنوهن هثر 

هین طرح کاربردی توسط آقای دکتر یونس نورهللهو رئیس هنجرن علرو هنرژی زمین گرمایو و دهنشیار  .کرد

هدای هندرژی پایددهر سمتسدا       دهنشکده علوم و فنون نوین در آزمایشگاه مدلسازی هنرژی و توسدعه سیسدتم  

بدا  هدهری قده  طب کید  وسداختران  شیو سدرما  گرمدایش  نیمأبا هدف تد طرهحو و هجره شده هست. هین پروژه 

شده هست. پدس   هجرهتهرهن  یشهردهر کیمتر مربع در دهخل پارک مهرگان در منطقه  881مساحت حدود 

 شبخد  نیهنجدام شدد. مهرتدر    ستمیس قیدق وطرهح ه،یهول یهاوو بررس وسنجهز مطالعا  شناخت و همکان

 6با قطر   یمتر 71حلقه چاه حدود  4که  باشدوم ونیزم لیکو وطرهح یوگرما نیزم یهاستمیس وطرهح

 . دیگرد یپروژه در نظر گرفته شد و در محوطه ساختران حفار نیه یبره نچیه

دسدتگاه پردپ    کی ،تابستان و زمستان فصولساختران در  ازیمورد ن شیرماسو  شیگرما زهنیبا توجه به م

 سدتم یهز س یبهره بردهرنصب و  8936سال  تابستانو در  هنتخاب ستمیس نیه یبره تن 4با ظرفیت  وحرهرت

قرهر گرفتده هسدت. در فصدل     یبطور کامل مورد بهره بردهر ستمیس نیگذشته ه یهاسال وط در .دیگرد آغاز

بداال   ندان یهطر تید ساختران بطور کامدل و بدا قابل   شیساختران و در فصل زمستان گرما شیتابستان سرما

و بدا   بودهباال در حال کار  اریبس وبا بازده ستمیکه س دهد ونشان م هاوشده هست. مطالعا  و بررس نیمأت

حدرهر  بده    لدوه  یک 4.5 ومصدرف  تهیسد یهلکتر لدووه  یک کید  یبه هزه وعنی (COP=4.5) 451 %رهندمان

کامل  ، به طوروعیبه گاز طب آن ازیدر فصل سرد ن نه تنها ،ستمیس نیدهده هست. با نصب ه لیساختران تحو
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پروژه در جدول  وکرده هست. مشخصا  فن دهیکاهش پ %51تا  زیمصرف برق ن زهنیم لکهب ،حذف شده هست

 . تشده هس هیهره ریز

تهرهن 8شهردهری منطقه  کارفرما  

ورهللهو دهنشکده علوم و فنون دهنشگاه تهرهنسدکتر یونس ن مشاور، طراح و مجری  

 8936 شروع کار سیستم

ساخترانتامین گرمایش و سرمایش  هدف طرح  

متر مربع 881 مساحت ساختمان  

ستمیس تیظرف لووه یک 4   

ینوع پم  حرارت  آب به هوه 

ینیزم لیکو یمتر 71حلقه چاه  4   

ینیمبدل زم نوع  U شکل منفرد    

ینیزم لیکو رنس باال تهیدهنس لنیهت ولوبه پل   

ینیزم لیکو طول متر 591   

یپم  حرارت سازنده وشرکت برنول   
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 مقاالتانتشار               

 

 

 زمین گرمایی در مجله رئیس انجمن ، مقاله زیر توسط 1331 در بهمن ماه                                    

"Natural Resources Research" .به فوق الذکر  ، در مجله1331این مقاله در آبان ماه ، منتشر گردید
 شده است. صورت آنالین منتشر 
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 رلسات کمیته راهبری

 

  رلسه کمیته راهبری طرح توسعه  نرمینبرگزاری

 8931 مررماه -های انرژی زمین گرماییفناوری

 

های هنرژی زمین گرمایو با حضور هعضای جلسه کریته رههبری طرح توسعه فناوری نهرین 87/7/8931 تاریخ در

در جلسه های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزهر گردید. محترم کریته مذکور در سالن جلسا  ساختران هنرژی

جلسا   قبلو کریته رههبری، بنا به درخوهست هعضای محترم کریته، مقرر گردید که هز هین پس، در برخو هز

خاتره یافته هست برهی حضار هرهئه گردد.  هایو که مرهحل هجرهیو آنکریته رههبری، نتایج و دستآوردهای پروژه

هرزیابو فنو و هقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه "پیرو هین درخوهست، در جلسه فوق هلذکر، مدیر پروژه 

شریف با هیرهد یک سخنرهنو، گزهرش مختصری هز نحوه هز دهنشگاه صنعتو  "با هستفاده هز هنرژی زمین گرمایو

هجرهی پروژه و نتایج بدست آمده هز آنره برهی هعضای کریته هرهئه نرود. در حین سخنرهنو مدیر پروژه، هعضای 

کریته رههبری سوهالتو ره مطرح نرودند که مدیر پروژه، پاسخ سوهال  مطرح شده ره برهی حضار هرهئه نرود. پس 

هرهئه دستآوردهای پروژه، هعضای کریته رههبری، مرهتب رضایت خود ره هز نحوه هجرهی پروژه هعالم هز پایان 

 .نرودند
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  های انرژی زمین گرماییرلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری دهمینبرگزاری- 

 8931 مررماه

های هنرژی زمین گرمایو با جلسه کریته رههبری طرح توسعه فناوری دهرین 88/3/8931ر تاریخ د

های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو حضور هعضای محترم کریته مذکور در سالن جلسا  ساختران هنرژی

های جاری طرح هنرژی زمین گرمایو برگزهر گردید. هین جلسه، با هدف هرهئه گزهرشو هز وضعیت پروژه

ی، برگزهر گردید. در هبتدهی جلسه، مجری طرح هنرژی زمین گرمایو، با هیرهد به هعضای کریته رههبر

های جاری طرح ره برهی حضار تبیین نرود. هیشان عنوهن نرود که سخنرهنو خود، میزهن پیشرفت پروژه

ها به طور کامل هنجام شده هست. در های جاری طرح، مفاد شرح خدما  بقیه پروژهبجز یکو هز پروژه

مجری طرح هنرژی زمین گرمایو هعالم نرود که در جلسه آتو کریته رههبری، محقق مربوطه هز  هدهمه،

تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی " پژوهشگاه صنعت نفت، نتایج و دستآوردهای پروژه

ره برهی هعضای کریته، تشریح خوههد نرود. ضرناً مقرر  "های پم  حرارتی زمین گرماییسیستم

های طرح هنرژی زمین گرمایو که در هنتهای هر فصل، تهیه و هین پس، فایل خبرنامهگردید که هز 

 .، هرسال گردندنیز منتشر مو گردند هز طریق هیریل برهی هره هعضای کریته رههبری
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 رلسات هم اندیشی 

 هم " عنوان با اندیشی هم جلسه برگزاری 

 خصوص در کارشناسانه نظر تبادل و افزایی

 زمین انرژی منابع اطلس دوم ویرایش تهیه

 8931 ماه آذر – "کشور گرمایی

 

 سنجو پتانسیل دفتر محترم مدیر دفتر محل در مذکور هندیشو هم جلسه ،81/3/8931 مورخ شنبه سه روز در

 کارشناسان و مدیرهن حضور با و  ساتباس برق هنرژی وری بهره و تجدیدپذیر هایهنرژی سازمان منابع هرزیابو و

 مذکور، طرح کارشناسان هز یکو و نیرو پژوهشگاه گرمایو زمین هنرژی طرح مجری هرچنین و مذکور دفتر

 هطلس خصوص در ره خود هایبررسو و مطالعا  نتایج ساتبا، کارشناسان هز یکو جلسه، هبتدهی در. گردید برگزهر

 نتایج کلیه گرمایو، زمین هنرژی طرح مجری هدهمه، در. نرود هرهئه حضار برهی کشور گرمایو زمین هنرژی جدید

 کشور، آبگرم های چشره مشخصا  شناسایو خصوص در که ره نیرو پژوهشگاه مطالعا  هز آمده بدست

 در که گردید مقرر طرفین، کارشناسان بین آمده بعرل مباحثا  پیرو سپس،. نرود هرهئه بودند شده گردآوری

 مطالعه هایهستان در شده، شناسایو همیدبخش مناطق کشور، گرمایو زمین هنرژی منابع هطلس جدید ویرهیش

. شوند معرفو آبگرم، هایچشره موقعیت نرایش با صرفاً کشور هایهستان سایر در و یک محدوده صور  به شده،

 منابع هرزیابو و سنجو پتانسیل دفتر به نیرو، پژوهشگاه توسط شده گردآوری هطالعا  کلیه نیز جلسه خاتره در

 .گردید هرهئه ساتبا
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  هم اندیشی آسیب شناسی پروژه نصب سیستم پمپ "برگزاری جلسه هم اندیشی با عنوان

 "حرارتی زمین گرمایی در ساختمان اداری پست برق وردآورد

در سالن کنفرهنس ساختران هنرژی های تجدید پذیر ، جلسه هم هندیشو مذکور 11/3/8931در روز چهارشنبه 

جلسه آقای مهندس شایامهر، بعنوهن ناظر هین پروژه در هبتده به معرفو  هر گردید. در هینبرگز پژوهشگاه نیرو

به  تعدهدی هز چالش هایو که در حین هنجام پروژه با آن هیشان  ،در هدهمهپروژه و مرهحل هنجام آن پردهختند. 

 روبرو شده بودند هشاره کردند : 

  چالش های فاز طرهحو و مناقصه

 ساختران مناسبعدم هنتخاب  -

 هطالعا  ضعیف هیستگاه هوهشناسو -

 عدم دسترسو به هطال  زمین -

 نبود ردیف های هنجام کار در فهرست بها -

 چالش های هجرهیو

 هزینه های باالی حفاری -

قوهنین سختگیرهنه سازمان آب در زمان  -

 حفاری

 هخذ مجوزها هز سازمان آب -

 عدم آشناسو کارفرمایان با پروژه -

های تشویقو برهی صاحبان نبود مکانیزم  -

 پروژه

 و ...

 در هدهمه حضار به بحث و تبادل نظر در خصوص چالش های مطرح شده پردهختند.
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 سایر رلسات          

 افتتاح مرکز سبز ایران 

مرکز سبز هیرهن  –به منظور هفتتاح مرکز سبز هیرهن، در ساختران فناوری جلسه هی ، 11/1/8931در تاریخ 

رئیس محترم پژوهشکده هنرژی و محیط زیست و روسای مرهکز و مجریان طرح های  ،تشکیل شد. در هین جلسه

 هز جرله طرح هنرژی زمین گرمایو، حضور دهشتند. مرتبط با حوزه هنرژی

 

 های داخلیکنفرانس

 

 

 

 مددیریت  و فنداوری  هلرللدو بدین  کنفدرهنس  ششرین 

 8931 هسفند 85 تا 8931 هسفند 84 تاریخ در هنرژی

 برگدزهر  رفسدنجان  شهر در هیرهن هنرژی هنجرن توسط

 .شود مو

 http://cnf.vru.ac.ir/ieanc/ 

 

 

 

http://cnf.vru.ac.ir/ieanc/
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       کنفرهنس ملدو سداختران، محدیط زیسدت و مددیریت

توسددط  8931هسددفند  81در تدداریخ  مصددرف هنددرژی 

سازمان نظدام مهندسدو    -دهنشگاه شهید چررهن ههوهز 

 و صدنعت،معدن  سدازمان  –ساختران هستان خوزستان 

 .شهر ههوهز برگزهر مو شود در خوزستان تجار 

      http://www.1arcs.ir/fa/ 

 

 

 

 

 تداریخ  در شهرسازی و معراری عررهن، زیست، محیط کنفرهنس 

 شدهر  در کنفدرهنس  دهئردو  دبیرخانده  توسدط  8931 هسفند 16

 شد. خوههد برگزهر هستانبول شهر ترکیه

http://ecaaconf.com/fa/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.civilica.com/Calendar-ARCS01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-ARCS01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-ARCS01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
http://www.1arcs.ir/fa/
http://www.1arcs.ir/fa/
http://ecaaconf.com/fa/
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    سومین کنگره بین هلرللو علوم و مهندسدو در تداریخ

در  دبیرخانه دهئرو کنفرهنس توسط 8931هسفند  14

 .برگزهر خوههد شد هامبورگ کشور آلرانشهر 

 http://www.germanconf.com/fa/ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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+%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
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+%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://www.germanconf.com/fa/
http://www.germanconf.com/fa/
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 خبار خارریا

 در آستانه شرر ینگمش در ایران گرمایی زمین نیروگاه ولینا ،

 .است برداری برره

 هنتقال های زیرساختنصب  بادر سال جاری 

 در هیرهن گرمایو زمین نیروگاه نخستین ،برق

 بدردهری  بهدره  آمداده  شهر ینگمش ستانشهر

 . بود خوههد

 نیدروی  وزیدر  هردکانیان، رضادر هرین رهستا، 

 ،هردبیدل هسدتان   هدهری شورهی جلسه در هیرهن

 بده  زودی بده  مدذکور  نیروگداه  که نرود هعالم

 که کرد خاطرنشانوی  .رسد وم بردهری بهره

 شدده  دست هحدهث هست. وی هضافه نرود که برق تولید در مربوطه کیلوولت 191 هنتقال خط حاضر حال در

 در منطقه خوههد شد.  کشاورزیفعالیت های  ومحلو  صنایعنیروگاه، موجب رونق  ندر هی

http://www.thinkgeoenergy.com/irans-first-geothermal-plant-at-meshingshahr-nearing-

operation/ 

 

 

 

 

http://www.thinkgeoenergy.com/irans-first-geothermal-plant-at-meshingshahr-nearing-operation/
http://www.thinkgeoenergy.com/irans-first-geothermal-plant-at-meshingshahr-nearing-operation/
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 کنگرره  - دیگرر  ماه 4 از کمتر 

 در 0202 گرمرایی  زمین ررانی

 ایسلند ریکیاویک،

 

 

 

 گدروه  و هندرژی زمدین گرمدایو    هلرللدو  بدین  هنجرن مشترک میزبانو به ، 1111 گرمایو زمین جهانو کنگره

       بیندو  پدیش  .شدود  مدو  برگدزهر  هیسدلند  ریکیاویدک  در 1111 سدال  بهار در هیسلند، گرمایو زمین پیشگامان

هفتتداح   آوریدل  17 نام گرفتده هسدت، در    "کنون تا گرمایی زمین کنفرانس بزرگترین" عنوهن به آنچه ،شود مو

هین حدوزه در   ذینفعان و گرمایو زمین متخصصانخود هز  مخاطبان جذب با در سالیان گذشته، WGC .گردد

 یدک  زمین گرمایو و هرچندین کشدورهای در حدال توسدعه،     هنرژی کشورهای توسعه یافته و پیشرو در حوزه

قداره هدای    هز نراینده 9111 هز بیششاهد گردهرایو  WGCدر  .هست بوده جهانوگذهر در هبعاد تأثیر رویدهد

صنعت هنرژی زمین گرمایو بدا   خصوص در ره خود دیدگاه و تجربهخوههیم بود که  آمریکا و هروپا آسیا، آفریقا،

 . دنگذهر مو هشترهک به یکدیگر

http://www.thinkgeoenergy.com/less-than-4-months-away-world-geothermal-congress-

2020-in-reykjavik-iceland/ 

 

 

 

 

http://www.thinkgeoenergy.com/less-than-4-months-away-world-geothermal-congress-2020-in-reykjavik-iceland/
http://www.thinkgeoenergy.com/less-than-4-months-away-world-geothermal-congress-2020-in-reykjavik-iceland/
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 نانرژی زمی توسعه پتانسیل 

 سوماترا، غرط در گرمایی

  اندونزی

منطقدده در هنددرژی زمددین گرمددایو  پتانسددیل

 ،توهن تولیدد بدرق   مگاوه  8711 باسوماتره، 

پتانسدیل نیروگداه    هز فرهتدر بسدیار   مو توهندد 

در هنددونزی   هخیدرهً  زمین گرمایو باشدد کده  

 هست. شده هحدهث و رهه هندهزی

Lake Maninjau crater lake, West Sumatra, Indonesia  

Source: flickr/ Indrani Soemardjan, creative commons 

 

 که هعالم کرد محلو هخبار در هی مصاحبهطو  سوماتره غرب معدنو منابع و هنرژی آژهنس رئیس مارتینوس، هری

هین منبع هندرژی   پتانسیل. هست برآورد شده مگاوه  8711 حدود سوماتره غرب در گرمایو زمین هنرژی پتانسیل

 .نرود هستفاده برق تولید برهیهست که مو توهن هز آن  یافته گسترش سوماتره غرب مناطق ترام در تقریباً

 مگداوه   15 ظرفیت با ونیروگاه  South Solok Regentمنطقه سولوک ریجنت جنوبو سدر صرفاً  وجود، هین با

 بدرهی  بیشتری فضایقطعاً در آینده، ، منطقه سوماترههای معرفو شده در با توجه به پتانسیل . هست شده هحدهث

 خوههد دهشت.  وجودمذکور  منطقه درهنرژی زمین گرمایو بهره بردهری هز  توسعه

-west-in-developed-be-to-ripe-potential-geothermal-http://www.thinkgeoenergy.com/further

indonesia-sumatra/ 

 

 

http://www.thinkgeoenergy.com/further-geothermal-potential-ripe-to-be-developed-in-west-sumatra-indonesia/
http://www.thinkgeoenergy.com/further-geothermal-potential-ripe-to-be-developed-in-west-sumatra-indonesia/
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 Geothermal conferences & events:   

 

 

 

 

 4th Annual Power Tech Africa 2020 

January 30 - January 31, Nairobi, Kenya 

    

Website: https://bricsaconsulting.com/event/4th-

annual-powertech-africa/ 

   

 1st Philippine Geothermal Conference 

February 5, February 6, Aberdeen, Scotland, UK 

 

 

 

 GEMex Conference 

February 18 - February 19 - Free 

Website: http://www.gemex-h2020.eu/ 

 

11th European Geothermal PhD Days (EGPD) 

February 24 - February 26, Denizli, Turkey 

Website: http://www.pau.edu.tr/egpd2020/en 

https://bricsaconsulting.com/event/4th-annual-powertech-africa/
https://bricsaconsulting.com/event/4th-annual-powertech-africa/
http://www.gemex-h2020.eu/
http://www.pau.edu.tr/egpd2020/en

