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  ي ايرانانرژي امواج درياهاارزيابي 
  براي استخراج اين انرژيو ساخت و تست يك مدل

 
 فرشيد ذبيحيان

 خش نيروگاه بشركت متن ـ
 15745 -448صندوق پستي 
 8079410: تلفكس

  ايران تهران ـ
Farzabn@matn.com 

 
 

 واجبدل انرژي ام انرژي تجديدپذير درياها، انرژي امواج،: هاي كليدي واژه
 
 
 
 

 كيدهچ
مروري بر تاريخچه استفاده از انرژي در اين مقاله ابتدا 

امواج درياها شده و سپس پتانسيل امواج درياهاي ايران مورد 
 . ارزيابي قرار گرفته است

هاي مختلف استفاده از انرژي  درادامه اصول عملكرد روش
و امواج درياها و مزايا و معايب هريك موردمطالعه قرار گرفته 

ها، طرح مورد نظر انتخاب  سپس با مقايسه بين اين روش
 . گرديده است

شود و  در اين طرح يك شناور بر روي امواج قرار داده مي
زمان با سطح آب دريا باال و پايين  هنگام عبور موج، شناور هم

رود، اين حركت رفت و برگشتي شناور توسط يك  مي
البته با توجه به دو . شود مكانيزم به حركت دوراني تبديل مي

طرفه بودن حركت شناور، مكانيزم طوري طراحي شده است 

كه فقط در يك جهت قدرت را منتقل كرده و در جهت ديگر 
توان يك  حال با قرار دادن يك چرخ طيار مي. هرز بچرخد

حركت پيوسته را در خروجي داشت كه با انتقال اين حركت 
 .ي دريافت نمودتوان انرژي الكتريك به يك ژنراتور مي

ها روي مدل، يك مخزن ساخته شد كه در  براي انجام تست
با توجه به بسته بودن . يك طرف آن موجساز قرار داشت

گرديد كه با قرار دادن  مخزن، در آن امواج ايستاده توليد مي
. مبدل در محل شكم موج حداكثر انرژي آن قابل استفاده بود

ك سنسور نيرو و يك براي تعيين راندمان مبدل هم از ي
سنسور شتاب استفاده گرديد تا انرژي دريافتي توسط شناور 

 .تعيين شود
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 مقدمهـ 1
هاي اخير با توجه به مسأله بحران انرژي در سطح  در سال

 و هاي فسيلي جهان و مشكالت ناشي از استفاده از سوخت
هاي  اي در خصوص استفاده از انرژي ، تحقيقات گستردهاتمي

در ميان اين منابع، .  در جهان صورت گرفته استتجديدپذير
هاي اخير بسيار  ها در سال انرژي نهفته در درياها و اقيانوس

 .اند مورد توجه قرار گرفته
با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي كشور ايران 

 مرز km 784 مرز دريايي با خليج فارس و km 1259كه 
 مرز با درياي خزر و km 657دريايي با درياي عمان و 

 كيلومتر مربع 4867هاي داخلي مثل درياچة اروميه با  درياچه
، تحقيقات در مورد اين منابع و ]1 [باشد مساحت را دارا مي

هاي ذخيره شده در اين منابع و امكان استفاده از آنها  پتانسيل
 .رسد ضروري به نظر مي

روه زير، ها در پنج گ انرژي نهفته در درياها و اقيانوس
 :شوند بندي مي  دسته
  انرژي نهفته در امواج-1
  انرژي نهفته در جزر و مد-2
 ها ه به علت گرماي اقيانوست انرژي نهف-3
 هاي اقيانوسي  انرژي نهفته در جريان-4
  انرژي نهفته به علت غلظت نمك آب درياها-5

در اين ميان انرژي نهفته شده در امواج به عنوان تجلي 
ها، موضوع مورد مطالعه  ي نهفته در درياها و اقيانوسها انرژي

 .در اين مقاله است
شوند و به  امواج از اثرات باد روي سطح آب ناشي مي

همين دليل به طور غيرمستقيم از انرژيهاي خورشيدي 
امواج نسبت  يكي از مزاياي عمدة انرژي. گردند محسوب مي

انرژي بر واحد به انرژي خورشيدي وباد، مقدار چگالي باالي 
 ميانگين ºN15بطور مثال در عرض جغرافيايي . سطح است

، ميانگين چگالي انرژي 2kw/m 17/0چگالي انرژي خورشيد 
 2kw/mباد در وسط اقيانوس آرام در همين عرض حدود

و چگالي متوسط انرژي امواج ) m/s10دربادباسرعت  (58/0
2kw/m 42/8 8[ است .[ 

 1ـTW10سراسر دنيا حدود كل انرژي موجود در امواج 
شود كه تقريباً معادل كل مصرف انرژي دنيا  تخمين زده مي

 ].6[باشد  مي
 

 اقدامات انجام شده براي استفاده از انرژي امواج ـ 2
 قرن قبل 2 استفاده از انرژي امواج دريا از درها  اولين ايده

 و بعد از آن هزاران طرح و اختراع در اين  شده استارائه
به ثبت رسيده است و تأسيسات آزمايشي و استفاده مورد 

 . اقتصادي فراواني ساخته شده است
اولين قدم براي استفاده اقتصادي از انرژي امواج در سال 

 در ژاپن با ساخت صدها فانوس دريايي كه از انرژي 1965
كردند صورت گرفت كه اين روند تا كنون  امواج استفاده مي

 ]. 9[ادامه دارد 
) 2004 ژوئن 9(ين واحدهاي نصب شده تا كنون و آخر

هاي واقعي و   در اندازهkW2000واحدهاي با ظرفيت بيش از
 در كشورهاي پرتقال، OWCمتصل به شبكه با روش 

 ]. 6[باشد  دانمارك و اسكاتلند مي
 
 ـ بررسي اقتصادي نيروگاههاي انرژي امواج3

اج به با توجه به اينكه توليد تجاري مبدلهاي انرژي امو
گذاري و ارزيابي  تازگي شروع شده است، ميزان سرمايه

ولي به طور . اقتصادي اين مبدلها هنوز منتشر نشده است
توان گفت كه اندازة واحدها  عمومي در مورد اين نيروگاه مي

KW100 تا MW20 سال و زمان 30 تا 20، عمر واحدها 
رق قيمت تمام شدة ب]. 2[باشد   سال مي5 تا 2ساخت آنها 

 و KW36/0/$ تا KW06/0/$توليدي اين نيروگاهها بين 
 تا KW1900/$گذاري اوليه مورد نياز آن بين  سرمايه

$/KW7000] 2 [باشد مي . 

 
 درياهاي ايران براي استفاده از انرژي امواج ـ بررسي4

اولين و مهمترين عامل مؤثر در انتخاب يك محل براي 
باشد چرا كه انرژي  ساخت تأسيسات، دامنة موج آن محل مي

 .  به دامنة موج وابسته است2موج با توان 
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براي تعيين دقيق دامنة امواج و انرژي آنها معموالً از 
متأسفانه در ايران در . شود گيري روي امواج استفاده مي اندازه

اين مورد، به جز در چند ايستگاه آنهم براي چند ماه، ثبت 
ابراين به ناچار از بن. اطالعات ديگري صورت نگرفته است

شوند لذا با بررسي  آنجا كه امواج به علت اثرات باد ايجاد مي
توان شرايط امواج  آمار باد و اثرات آن روي سطح باد مي
براي اين منظور . مخصوصاًً دامنه و انرژي آنها را تعيين نمود

آوري   سايت جمع14 در 1995 تا 1986اطالعات باد از سال 
زارهاي مربوطه، امواج حاصل از اين بادها اف شده و توسط نرم

 . ارائه شده است) 1(، كه نتايج در جدول ]2[تعيين گرديده 
 

ـ توان و انرژي ميانگين در طول سواحل شمال )1(جدول 
 ]2[و جنوب ايران 

 نام ساحل
توان در واحد 
 طول ساحل
(kW/m) 

 طول ساحل

(Km) 
 توان كل
(MW) 

انرژي كل 
 ساليانه

(GW.h) 
 88/0 101 8/34 9/2 نآبادا

 23/0 26 ≈5 1/5 ابوموسي
 70/3 423 5/124 4/3 انزلي
 44/0 50 1/83 6/0 آستارا
 99/2 341 155 2/2 بابلسر

 84/1 210 9/232 9/0 بندرعباس
 70/1 1222 5/359 4/3 بندرلنگه
 15/9 1045 8/474 2/2 بندربوشهر

 48/13 1539 3/265 8/5 بهار چاه
 10/8 925 2/289 2/3 جاسك
 33/3 380 4/223 7/1 ماهشهر
 96/0 110 99/9 1/1 نوشهر
 23/1 141 6/100 4/1 رامسر
 24/0 27 ≈5 3/5 سيري

 17/36 جمع

 
توان موجود در امواج درياهاي ايران در مقايسه با مقادير 

نشان داده شده ) 2(مشابه براي نقاط ديگر جهان در جدول 
ان امواج در جزاير خليج دهد تو اين جدول نشان مي. است

فارس قابل توجه بوده و با توجه به دوري آنها از شبكه برق 
سراسري امكان ساخت تأسيسات استخراج انرژي امواج در 

 . باشد آنها كامالً عملي مي

ـ مقادير ميانگين و حداكثر توان امواج در ايران )2(جدول 
 و ساير نقاط جهان

 توان ميانگين نام 
(kW/m) 

 داكثرتوان ح

(kW/m) 
 19 6/16 جزاير خليج فارس
 1/6 5/3 سواحل خليج فارس
 6/12 5/10 سواحل درياي عمان
 7/6 2/3 سواحل درياي خزر

 5/12 7 ژاپن
 5/4 25/2 چين

 100 6/23 نيوزيلند
 70 9/46 غرب اروپا

 ــ 9 كل آبهاي جهان

 
 ـ روشهاي استفاده از انرژي امواج5

 : باشند اي انرژي ميامواج به دو دليل دار
ـ انرژي پتانسيل ناشي از اختالف ارتفاع بين فراز و فرود 1

ـ انرژي جنبشي ناشي از حركت ذرات آب در اثر عبور 2موج 
هاي تبديل انرژي موج از هر دو براي  موج، كه دستگاه

بندي  دسته. كنند استخراج انرژي الكتريكي استفاده مي
گيرد كه  رت ميتجهيزات بر اساس اصول مختلفي صو

مهمترين آنها بر اساس نوع حركتي است كه سيستم براي 
ها بر اساس معيار فوق  دستگاه. دهد جذب انرژي انجام مي

 ]:7[شوند  بندي مي بصورت زير دسته
 ـ تجهيزات با حركت عمودي يا پيچشي1
 هاي تشديد كننده ـ محفظه2
 هاي فشاري ـ دستگاه3
 اي  موج ضربهيـ مبدلهاي انرژ4
 ـ مبدلهاي حركت ذرات5
 

ـ عوامل مؤثر در انتخاب يك روش براي استفاده از 6
 انرژي امواج

در انتخاب روشهاي استفاده از انرژي امواج بايد به عوامل 
 : زير توجه داشت
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ـ برخالف انرژي باد و خورشيد نياز به زمينهاي با 1
 . مساحت زياد ندارد

 پائين دست ـ گرفتن انرژي امواج باعث آرام شدن آب2
 . شود مي

ـ در مناطق دور از دسترس مانند سكوهاي دريايي و 3
 . باشد جزاير به سهولت در دسترس مي

 .ـ عدم تداوم موج و تصادفي و مقطعي بودن آن4
 .ـ ضرورت مقاومت تأسيسات در مقابل طوفانهاي شديد5
ـ اثر تأسيسات روي رسوبات ساحلي و مناظر طبيعي دريا 6

 در كشتيرانيو ايجاد مشكل 

ليستي از متداولترين روشهاي استفاده از ) 3(در جدول 
انرژي امواج و پارامترهاي مؤثري نظير راندمان، سادگي 

 ]. 4 و 3[مكانيزم و مقاومت در مقابل توفان، ارائه شده است 
 (OWC)در بين اين روشها روش ستون نوسانگر آب 

نوسانگر آب يك استوانه در روش ستون . باشد كارآمدترين مي
دهند كه انتهاي باز آن درون و  را طوري درون آب قرار مي

در اثر عبور موج، . انتهاي بسته آن بيرون آب قرار داشته باشد
رود كه اين حركت  سطح آب داخل استوانه باال و پائين مي

گردد كه  باعث انقباض و انبساط هواي داخل استوانه مي
تواند  وربين هواي فشار پائين ميجريان اين هوا در يك ت
 .باعث توليد الكتريسيته شود

 

 ]4و3[ـ مقايسة روشهاي مختلف استفاده از انرژي امواج دريا )3(جدول 
مقاومت در مقابل توفان سادگي مكانيزم )1(راندمان  مكانيزم نام روش

حركت رفت و برگشتي 
 عمودي

اصول ساده، اجراي  %40حدود 
 نسبتاً پيچيده

  كامالً شكننده
 هاي شناور سيستم

 كامالً شكننده اصول نسبتاً پيچيده ــ اي زاويه برگشتي و رفت حركت
 

 (OWC)هاي ستون نوسانگر آب  سيستم
در حالت ساحلي مقاوم  نسبتاً ساده %80تا 

در حالت غيرساحلي 
 نسبتاً شكننده

 شكننده كامالً پيچيده %3/4حدود  هاي تغيير فشار سيستم

 شكننده كامالً پيچيده %8حدود  هاي امواج خروشان سيستم

 كامالً شكننده نسبتاً پيچيده %27تا % 14حدود  بازوي نوسان كننده
lanchester clam نسبتاً شكننده پيچيده ــ 

هاي حركت  سيستم
 ذرات آب

 نسبتاً مقاوم نسبتاً ساده ــ پذير حلقه انعطاف
 نسبتاً مقاوم هنسبتاً ساد %90باالي  بادامك سالتر

 نسبتاً مقاوم نسبتاً پيچيده %87حدود  شناور كاكرل

DAM-ATOLL تمركز موج نسبتاً مقاوم پيچيده ــ 
 مقاوم ساده ــ لنز

OWC  كامالً مقاوم نسبتاً ساده ــ 
TAPCHAN كامالً مقاوم ساده ــ 

 
هاي غيرفعال  سيستم

 Russel’s ساحلي
Rectifier 

 كامالً مقاوم نسبتاً ساده 6/20%

 ).1(هايي كه تيره گذاشته شده مرجعي در دسترس نيست  براي راندمان: توجه

براي انتخاب بين روشهاي فوق، با توجه به سادگي 
هاي شناور داراي  سيستم(تئوريك و اجرايي روش اول 

به عنوان انتخاب اول مطرح بوده و ) حركت رفت و برگشتي

لذا اين . باشد  ديگر مياز نظر تاريخي هم پيشرو روشهاي
 . روش به عنوان روش مورد نظر اين طرح انتخاب گرديد
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  بررسي معادالت حاكم بر مسأله و حل آنهاـ7
شود يك شناور بر روي  سازي مسأله فرض مي براي شبيه

موج قرار گرفته و بر اثر عبور موج حركت رفت و برگشتي 
از توان خروجي (دهد و بار خروجي  عمودي انجام مي

به صورت يك فنر و يك دمپينگ در نظر گرفته ) سيستم
در اين صورت قانون دوم نيوتن به صورت زير قابل . شود مي

 :]7 [نوشتن است

43321 FFFFFF
dt

zdM lWlw +++++= )()( 22

2
 

 
كه در آن قسمت چپ معادله شامل شتاب و جرم شناور و 
قسمت راست معادله نيز نيروهاي وارد بر مجموعه به شرح 

 .ذيل قرار دارند
F1 : گيري سيال در  نيروي ايجاد شده در اثر شتاب

 همسايگي شناور
F2w :  نيروي هيدرواستاتيكي توليد شده در اثر تغيير نيروي

شناوري ناشي از حركت شناور، كه نهايتاً بصورت يك فنر معادل 
 .شود سازي مي شبيه

F2l :  نيروي مقاومت معادل فنر به عنوان يك نيروي
 خارجي
F3w : دمپينگ آب در اثر توليد موج توسط شناورنيروي  
F3l :  نيروي مقاومت معادل دمپينگ به عنوان يك نيروي
 خارجي

F4 : نيروي القا شده توسط موج به شناور 
  F4شود در معادله فوق نيروي  همان طور كه مشاهده مي

 .محرك و بقية نيروها، مقاوم هستند
باشند كه  ميهاي مختلفي  هريك از نيروهاي فوق شامل ترم

بحث در مورد آنها و نحوة حل معادله، خارج از حوصلة اين 
 .باشد مقاله مي

نهايتاً پس از حل معادله با استفاده از روش رانكوتا به 
 در شرايط خاصي، m 07/0عنوان مثال براي موجي به دامنة

 به w882/0 و توان خروجي  m 044/0 شناورحركت دامنة 
 .دست آمد

 
 يزم عملكرد و ساخت مدل تعيين مكانـ8

طور كه اشاره شد در اين طرح هدف تبديل انرژي  همان
. حركت رفت و برگشتي يك شناور به انرژي الكتريكي است

از طرفي براي امكان تبديل انرژي رفت و برگشتي به 
الكتريكي بايد بتوان اين حركت را تبديل به حركت دوراني 

اي  دندة شانه به چرخلذا در اين مدل از مكانيزمي مشا. نمود
بدين صورت كه شناوري از جنس يونوليت . استفاده گرديد

 و طول cm 10اي به قطر  اين شناور استوانه. ساخته شد
cm40 بود كه هنگام عملكرد، محور آن به صورت افقي و 

حركت اين شناور . گيرد عمود بر راستاي حركت موج قرار مي
اي منتقل شده  ة شانهدند توسط يك بازو به يك مكانيزم چرخ

اين مكانيزم طوري . گردد و تبديل به حركت دوراني مي
يعني هنگام . طراحي گرديده كه به صورت يك طرفه كار كند

باال رفتن شناور، انرژي منتقل شده و هنگام پايين آمدن چرخ 
براي يكنواخت كردن حركت از يك چرخ طيار . گردد هرز مي

 .استفاده شد
 متر 5/2 * 6/0 * 5/0خزني به ابعاد  براي ايجاد موج م

ايجاد موج در مخزن توسط يك صفحه كه مانند . ساخته شد
  پارو در آب قرار گرفته و داراي حركت رفت و برگشتي بود،

هاي ايجاد  از آنجا كه مخزن بسته بوده و موج. انجام گرديد
شد، لذا  شده پس از برخورد به انتهاي مخزن بازتابش مي

 . شده در مخزن از نوع امواج ساكن بودامواج ايجاد
 

  نتايج آزمايشات انجام شده روي مدلـ9
ساز  براي انجام آزمايش، مجموعة مدل بر روي مخزن موج

ساز امواجي با دامنة  قرار داده شد، و سپس به وسيلة موج
براي تعيين توان .  و پريود يك ثانيه ايجاد گرديدcm 7حدود 

ر بسيار كوچك كه توسط غلطك  خروجي ابتدا از يك ژنراتو
گرديد و بر اثر چرخش محور آن  به چرخ طيار متصل مي
ولي با اين روش با . كرد، استفاده شد انرژي الكتريكي توليد مي

 وات انرژي 5/0توجه به محدوديت امكانات حداكثر حدود 
در حد روشن كردن يك المپ بسيار (الكتريكي گرفته شد 

دم كارآمدي روش فوق براي تعيين لذا با توجه به ع). كوچك
سنج كه بر روي محور  توان از دو سنسور نيروسنج و شتاب

دهنده نيرو از شناور به مجموعه قرار داده شده بودند  انتقال
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توسط اين دو سنسور، شتاب و نيروي وارده به . استفاده گرديد
سپس . هاي الكتريكي به كامپيوتر منتقل گرديد صورت سيگنال

براي اين منظور با . عات مورد پردازش قرار گرفتاين اطال
گيري از شتاب مقدار سرعت شناور به دست آمد،  انتگرال

اي  سپس با ضرب نيرو و سرعت، در هر لحظه توان لحظه
اي  گيري از توان لحظه و در پي آن با انتگرال. محاسبه گرديد

. در يك محدودة زماني خاص توان متوسط حاصله تعيين شد
 – يك نمونه از نمودارهاي نيرو صفحة بعددارهاي در نمو

زمان، شتاب ـ زمان، سرعت ـ زمان و توان ـ زمان ارائه شده 
 .است

شود توان خروجي از مجموعه  طور كه مشاهده مي همان
 . استw 5766/0حدود 

براي تعيين راندمان دستگاه، توان موجود در امواج 
ير محاسبه ساز، توسط رابطة ز توليدشده در مخزن موج

 :گردد مي

T
bga

T
EP

8

2ρ
==  

 به ترتيب انرژي و توان ذخيره شده در P و Eكه در آن 
 عرض آنها b دامنه امواج و  a پريود امواج، Tامواج، 

 :باشد مي

WP 3/001
18

0/50/079/81000 2

=
×

×××
=  

 :آيد كه در نتيجه راندمان مبدل به صورت زير به دست مي
راندمان دستگاه=   %19/2100

3/001

0/5766
=×  

 
 گيري  نتيجهـ10

توان گفت كه اين دستگاه داراي راندمان  در مجموع مي
هاي واقعي براي مصارف محدود  باشد و در اندازه مناسبي مي

در مناطقي كه دور از شبكه سراسري برق نظير جزاير، 
 .سكوهاي شناور و روستاهاي دوردست قابل استفاده است

 توانسته باشد قدمي هـر چنـد         مقاله ندر پايان اميد است اي    
تـر در ايـن زمينـه و ايجـاد            كوچك براي شروع كارهاي جدي    

 .هاي آتي ايجاد نمايد بستر مناسب براي پروژه
 

  مراجعـ11
بديعي، ربيع، جغرافياي ايران، جلد اول، جغرافياي طبيعي، ـ 1

 .1371انتشارات اقبال، 
گزارش هاي نو، معاونت انرژي وزارت نيرو،   دفتر انرژيـ2

مطالعات و شناسايي و ارزيابي پتانسيل انرژي جزر و 
 .1377، 4 تا 1مدي و امواج دريا، جلد 

 ذبيحيان، فرشيد، بررسي و تدوين نحوة استفاده از انرژي -3
دريا، سمينار كارشناسي ارشد، استاد محمد رياحي، 

، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكدة 1376شهريور 
 .مكانيك

، فرشيد، تحقيق چگونگي استفاده از انرژي امواج و  ذبيحيانـ4
طراحي و ساخت دستگاه تبديل آن به كار مكانيكي، استاد 

، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1377عباسعلي فرداد، آبان 
 .دانشكدة مكانيك

هاي نهفته در درياها و   ذبيحيان، فرشيد، استفاده از انرژي– 5
ي مكانيك، ها، ششمين كنفرانس مهندس اقيانوس

 .، دانشگاه علم و صنعت ايران77ارديبهشت 
6 – Michael Hay, “Looking to the Sea”, 

Renewable Energy World, July – August 
2004, Volume 7, Number 4.  

7 – McCromic, M. E., “Ocean Wave Energy 
Conversion”, John Wiley & Sons, 1981. 

8- Ross, D. “Energy from the Waves”, 
Pergamon Press, Oxford, U. K., 1981. 

9 – Archie, W. C., “Principle of energy 
convesion, McGraw Hill, 1991. 
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