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  و و مدي رجز نيروگاه تجديدپذير: هايمطالعه و بررسي نيروگاه

  
  2، مجيدرضا ناصح1 حميدساماني

  علوم و تحقيقات خراسان جنوبي

  Hamidsamani2003@yahoo.com   

 

 

 

 

  

  چكيده 
نند امروزه استفاده گسترده از انرژي هاي فسيلي باعث ايجاد مسائل و مشكالت زيادي در سطح جهان شده است. ما

شكافت تدريجي اليه اوزن، افزايش گازهاي گلخانه اي، افرايش الودگي هاي زيست محيطي، گرم شدن  زمين و... امروزه 
كاهش اثرات اين منابع يكي از اولويت هاي اصلي در برنامه ريزي هاي انرژي مي باشد. در كنار تالش براي  بهينه مصرف 

، خورشيد مي تجديدپذير ع انرژي تجديدپذير بپردازيم. از منابع اصلي انرژيكردن بايد به جايگزيني اين منابع با مناب
درصد اين انرژي در دريا ذخيره مي شود. روش هاي مختلفي براي استخراج اين انرژي از دريا ها پيشنهاد  70باشد. حدود 

استخراج الكتريسته از درياها،  نيروگاه هاي امواج، اختالف دما، اختالف غلظت نمك و...يكي از روش هاي شده است مانند
نيروگاه هاي جزر و مدي است. در اين مقاله سرچشمه انرژي جزر و مدي راتوضيح خواهيم داد، به مقدار انرژي قابل 
استخراج از اين روش خواهيم پرداخت، روش هاي مختلف استفاده و توليد را خواهيم پرداخت، مزايا و  معايب اين نيروگاه 

 يم و به امكان سنجي اين نوع نيروگاه در كشور مي پردازيم. ها را مي پرداز

  

توربين هاي  نيروگاههاي جزر و مدي،ماه و زمين ، انرژي هاي تجديدپذير ، انرژي جزرومدي ،  جاذبههاي كليدي:  واژه
  جزر و مدي.
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    دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تحقيقات خراسان جنوبي -1

    گاه ازاد بيرجندعضوهيت علمي دانش -۲
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   مقدمه - 1
استفاده از انرژي ناشي از جزرو مددرياها و اقيانوس ها مي  ،يكي از مهمترين و قابل استفاده ترين منابع انرژي هاي تجديدپذير

ن و انگلستا ،باشد. استفاده از انرژي جزر و مدي به سالهاي دور باز مي گردد. اسيابهاي جزرو مدي از قرن يازدهم درفرانسه
اسپانيا مورد استفاده بوده است. اساس كار انها براين بوده كه اب درحات مد وارد يك حوضچه شده سپس دريچه ورودي بسته 

 Rhodeبه عنوان مثال اسياب شده و در حالت جزر اب براي مدت چند ساعت پره هاي اسياب را به حركت در مي اورد. 

Island   36و عرض  11ه قطر ساخته شده داراي چرخي ب 18در قرن  اوليت  1965تن بوده است. درسال  20و به وزن   
جمعا به  10Mwواحد  24در فرانسه ساخته شد. اين واحداز  Rance Riverتاسيسات براي تو ليد الكتريسته از رود خانه 

 در  400Kwتوسط شوروي سابق يك واحد  1967توليد الكتريسته  داشته است. در سال   Mw 240ظرفيت   Kislaya 
Guba    در امريكاي شمالي روي  1984ساخته شده. در سالAnnapdis River   200با توان Mw  .راه اندازي شده است

منطقه مناسب براي اجراي نيروگاه هاي جزر  26 توسعه و اجراي نيروگاه هاي جزرو مدي تا هم اكنون ادامه يافته است. حدود
ميزان  انرژي  بالقوه جزرو Twh 200 منطقه ان مورد اجراقرار گرفته است.  14ون حدود و مدي امكان پذير است. كه تا كن

درصد  ظرفيتشان مي توانند كار   25، تاسيسات توليد برق از جزر و مد تنها مدي اقتصادي براورد شده است.  به داليل فني
در  2انرژي قابل دسترس مي باشد. حدود  Gw 3000كنند. به همين جهت حداكثر ظرفيت جهاني  انرزي جزر و مدي حدود 

ظرفيت نصب شده  نيروگاه  Mw 166365صد از كل انرژي قابل تبديل به الكتريسته در سطح جهان است. تاكنون حدود 
  هاي جزر و مدي در سطح جهان است.

  

  تشريح انرژي جزرو مدي - 2

مي ايد. زمين و ماه حول مركز جرم مشتركشان با  جزرومد به دليل جاذبه ماه وخورشيد برروي اب هاي سطح زمين به وجود
با توجه به اين موضوع  روز مي چرخند. نيروي جاذبه بين دو جسم با نيروي مركزگراي انها برابراست. 27,3دوره تناوب 

ساعت يك بار  24در نيروي مركزگرا به سمت خارج بوده و باعث برامدگي اب دران دو محل مي شود. زمين هر  )1(تصوير
حول محور خود چرخش مي كند پس در هر نقطه در طول روزدوباره با باال امدگي اب كه مد ناميده مي شود روبرو خواهيم 

درجه زمين هستند. البته نيروي جاذبه اي  325و  225و  135و  45شد. قسمت هايي كه بيشترين نيرو به انها وارد مي شوند 
 رو ضيعف مي باشد.هم بين زمين و خورشيد وجود دارد كه اين ني
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  ):تاثيرات ماه بر زمين1تصوير(

درجه با هم مي سازند ماه و خورشيد اثرجاذبه همديگرراخنثي مي كنند. در اين  90روز وقتي ماه و خورشيد زاويه  7در هر 
متوسط جزرومدهاي قوي مي باشد. اين  1,3حالت جزرومد ضعيف اتفاق مي افتد. متوسط جزر و مدهاي ضعيف حدود 

بارجزرومد اتفاق مي افتد. براي استفاده اقتصادي از 2دقيقه  50ساعت و  24تعييرات كامال متناوب هستند. به طورمعمول هر 
محل شرايط مناسب براي احداث نيروگاههاي جزرومدي   27متري الزم است. كه تاكنون  10تا  5انرژي جزرومدي به اختالف 

) ميزان اختالف جزر و 1جدول ( .[1]راي احداث نيروگاه جزرو مدي را نشان مي دهدنقاط عمده ب )2(را دارا مي باشند.تصوير
مدي در نيروگاه هاي اجرا شده نشان مي دهد. به طور كلي سه چرخه براي اين فرايند مي توان در نظرگرفت. چرخه نيم روزه 

ساس ميدان گرانش ماه و خورشيد صورت روزه كه برا 14كه براساس دوران زمين باميدان گرانش ماه ايجاد مي شود. چرخه 
  مي گيرد. چرخه نيم ساله كه براساس چرخش ماه به دورزمين صورت مي پذيرد.

  

  ):نقاط عمده براي احداث نيروگاه سطح زمين2تصوير(

  

 ):اختالف جزرو مد در نيروگاه جزر مدي1جدول(

  )ft( اختالف ارتفاع  كشور  محل جغرافيايي

Rance River   وSaint Malo  ٢٧٫٨  فرانسه  

Hopewell  و Passamaquddy  18.1  كانادا و متحده  اياالت  

Servern River  35  انگلستان  

Anapolis River  24  متحده اياالت  

Murmask  20  روسيه سفيد درياي  

San Jose  20  آرژانتين  
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   كل انرژي جزر و مدي توزيع شده روي زمين حدود  Mw6103 مي باشد. انرژي كه مي توان به هنگام جزرومد توليد    
  كرد به صورت زير محاسبه مي شود.

)١( 2dgAHE  

 

كه شتاب گرانش مي باشد. شرايط الزم براي ايجاد  gجرم مخصوص اب و    dسطح محصور،   Aارتفاع جزرومد،  Hكه 
ي جزرومدي اولين الزمه مكان يابي مناسب مي باشد كه حداقل ارتفاع مورد نياز براي توليد تاسيسات توليد نيروگاهها
  متر مي باشد. دومين عامل حجم اب جريان يافته در محل مي باشد. 51اقتصادي الكتريسته حدود

)٢( 
)(

2

1
)( 3

0 tVpAtPe   

  

       

. تقريبا در تمام [3]سرعت اببرحسب متر بر ثانيه مي باشد V سب متر مربع، سطح اوليه برح   A0 چگالي اب،  pكه در اينجا 
طرح هاي موجود به يك خليج يا كانال با دهانه باريك نياز دارند.با اين روش هزينه احداث سد براي ذخيره اب كمتر خواهد 

  ار گيرد.شد. عمق سد بايد به اندازه باشد كه توربين در حالت مد در زير اب قر

  روش هاي مختلف استفاده از انرژي جزرومدي 3- 

روش هاي مختلفي براي استفاده از انرژي جزرو مدي ارائه شده است. بهينه ترين و اقتصادي ترين روش احداث سد در مقابل 
نشان مي دهد. ) اصول اين روش را 3اب دريااست. استفاده از جريان براي به حركت در اوردن توربين مي باشد. كه تصوير(

  .پركاربردترين طرح است كه بر روي رودخانه نصب مي گردد واحد هاي هيدروليكي با ارتفاع كم

  

  ):نمونه اي واحدهاي جزرومدي3تصوير(

  

يكي از پارامترهاي موثردر انتخاب روش استفاده از انرژي جذرومدي تركيب زمينهاي اطراف و هزينه اجراي هر طرح است. 
 ش هاي مختلف طرح ها براساس تركيب مخازن عبارت است از:رو

                                                            
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا

 

 احداث مخزن براي جزر .١

 .احداث مخزن براي مد .٢

 .احداث مخزن براي جزر و مد .٣

 .احداث دو مخزن براي جزرو ديگري براي مد .۴

  احداث دو مخزن يكي بلند و ديگري كوتاه با سيستم يك طرفه .۵
مقابل خليج يا كانال ايجاد مي شود. در اين سد توربينها و دريچه ها درطرح هاي فوق يك يا دو مخزن توسط ساختن سد در 

ي باي پس در داخل سد نصب مي شوند. توربينهاي به كار رفته مي تواند از نوع يك طرفه يا دو طرفه جريان در يك جهت 
  .[3][2]يادر هردو جهت باشد

 مدي و جزر انرژي فناوري -۴

د. سوابق به كارگيري اين انرژي به وسيله اسياب هايي كه با قدرت جزرومدي كار مي انرژي جزر و مدي سابقه ي طوالني دار
سال پيش استفاده مي شد. براي كسب انرژي جزرومدي روش هاي  ١١٠٠انگلستان و اسپانيا در  ،كردند در سواحل فرانسه

  توان نام برد.كمپرسورهاي هوايي و... را مي  مختلفي به كارمي رود. مانند چرخ ابي،

  

  

  

  توليدنيرو به هنگام تغيير سطح در يك سيستم  تك حوضچه اي):4تصوير(

حوضچه ذخيره اب به دريچه هاي باال و پايين رونده مجهز گشته و به جاي چرخ ابي قديمي از  ،درشكل جديد اين سيستم
 بخش زير تقسيم مي شود. يك توربين ابي كم ارتفاع استفاده مي شود. چرخه عملياتي اين سيستم به چهار

 پركردن منبع ازاب هنگام مد .١
 نگاه داشتن اب در منبع تا مد كامل كه حداكثر ارتفاع اب حاصل مي شود. .٢
 .تخليه اب حوضچه از طريق توربين ابي به دريا و دادن انرژي الزم به توربين ابي .٣
  توقف و منتظر شدن تا مد كامل مجدد و تكرار مرحل .۴

ناميده مي شود. زيرا دراين مرحله است كه مي توان كسب انرژي كرد. اين چرخه مي تواند بر عكس  روش فوق توليد در جزر
روش  معموال ،اجرا شودو انرژي هنگام جريان اب از دريا به حوضچه صورت گيرد. به هر صورت به علت شيبدار بودن سواحل

اين روش  ،يعني هم در جزر و هم در مد امكان پذيراست ،توليد انرژي در جزر موثرتر و اقتصادي تر است. توليد انرژي دو طرفه
ولي  ،به سيستم تك حوضچه اي دو اثره معروف است. نيروگاه هاي جزر و مدي براي توليد برق طراحي و ساخته مي شوند

نها به منظورپمپ كردن اب هم استفاده كرد. يك نيروگاه جزرو مدي تك حوضچه اي تحت شرايط خاصي مي توان از نيروي ا
در هر بار جزر و مديك يا دو ضربان متناوب انرژي تو ليد مي كند. درحال حاضر تعداد نيروگاه هاي برق جزر و مدي تاسيس 
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با فناوري تك حوضچه اي و دو اثري در مگاوات استو كه  ٢۴٠شده در دنيا كم است. اولين و بزرگترين نيروگاه جزر و مدي 
  .[1]الرنس كنار درياي مانش در كشور فرانسه ساخته شده است

 

  ):سيستم دو حوضچه اي دو اثري6تصوير(

  مزايا و معايب نيروگاهاي جزرومدي -۵

البته باافزايش نيروگاه هاي تجديدپذير كه سوخت ان ها از اترژي هاي تجديد پذير تامين مي شود. بازده بااليي ندارند 
قيمت سوخت و الودگي نيروگاه هاي فسيلي و... سرمايه گذاري بر نيروگاه هاي تجديدپذير چند برابر شده است. محققان و 
پژوهشگران براي براي انتخاب بهترين نيروگاه تجديدپذير، نياز به دانستن مزايا و معايب هر نيروگاه دارند. تعدادي از مهمترين 

  نيروگاه جزر و مدي را مي توان به صورت زير بيان كرد. مزيت ها و معايب

  برنامه ريزي  براي در مدار قرار گيري نيروگاهها-١-۵
بار مصرفي مورد نياز شبكه از الگو هاي خاصي پيروي مي كند. به عنوان مثال در شب ميزان تقاضا باال مي رود ودر  

معايب اين نيروگاهها اين است كه برق توليدي در كنترل ما نيست. بامداد ميزان مصرف كاهش زيادي پيدا مي كند. يكي از 
هنوز هم سيستم هاي ذخيره انرژي اقتصادي براي ذخيره سازي اين توليد وجود ندارد. براي حل اين مشكل از ازواحدهاي 

جديد تطبيق دهند. هيدروليكي استفاده مي شود. واحدهاي هيدروليكي با تعيير مصرف در شبكه به سرعت خود را با شرايط 
  درحالي كه واحدهاي ديگر مانند واحدهاي حرارتي براي اعمال تعييرات زمان نسبتا زيادي الزم دارند.

   فاصله نواحي توليد از نواحي مصرف-٢-5

نقاط خاصي در جهان داراي پتانسيل استفاده از انرژي جزرومدي را دارند. اين نقاط معموال در نزديكي نواحي مصرف 
مي توان شهرك  كه نيازمند احداث خطوط انتقال است. هزينه احداث خطوط انتقال باالست.  براي حل اين مشكل ،نيستند

  هاي صنتعي در نزديكي نيروگاهها احداث كرد تا هزينه هاي مربوط كاهش پيدا كند.

  هزينه سرمايه گذاري باال-٣-5
كند. طبق  شناسي محل تغيير مي محيطي و جغرافيايي و زمين د بسته به خصوصيات زيسترو مزقيمت سيستمهاي ج          

هاي عظيم در  شود، از به اجرا درآمدن طرح هاي درازمدتي كه صرف ساخت مي هاي گزاف و زمان مطالعات بعمل آمده هزينه
طلبند، اقتصادي خواهند  گذاري كالني را مي  كند. تنها نيروگاههاي جذر و مد عظيم كه مقدار سرمايه اين زمينه جلوگيري مي

سطح جذر و  توان اندازه سدهاي مورد نياز و اختالف ارتفاع ها درمحل نيروگاه مي بود. از عوامل عمده تاثيرگذاري بر روي هزينه
اما مزايايي . اً باالستهاي ابتدايي يك نيروگاه جذر ومد در مقايسه با ديگر انواع نيروگاهها نسبت مد ها را نام برد. هرچند هزينه

  .هاي عملياتي و نگهداري پايين دارند باتوجه به اينكه هيچ سوختي مورد نياز نيست شامل هزينه
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  مشكالت زيست محيطي-5-۴
زيرا مسير حركت طبيعي آب تحت . دهد هاي جزر و مدي ساختار محيط زيست اطراف را تحت تأثير قرار مي نيروگاه
اي و  هايي بر تشكيل رسوبات رودخانه در ضمن چنين نيروگاه ،گذارد روي حيات و زندگي پرندگان اثر مي ،گيرد تأثير قرار مي
  يكي از  مهمترين داليل عدم استقبال گسترده ازاين نيروگاهها همين دليل است .گذارند دريايي اثر مي

  كاهش الودگي هاي زيست محيطي-5-۵

توليد گازهاي گلخانه اي ندارند. درنتيجه به داشتن  ستفاده از سوخت هاي فسيلينيروگاههاي جزرومدي به دليل عدم ا
سازي اقتصادي محلي،  محيطي پاك و تميز بسيار كمك مي كنند. ديگر مزايايي كه اين پروژه به همراه خواهد آورد. مانند فعال

در سيوا احداث شده مثال خوبي براي اين ادعا مي  هاي توريستي است . نيروگاهي كه در كره جنوبي عالوه بر جاذبه
 .[6][5]باشد

 

  امكان سنجي بهره برداري  نيروگاههاي جزرومدي در ايران -6

در كشور ايران به دليل جزر و مد هاي قوي در منطق ساحلي جنوب كشور به خصوص شمال خليج فارس مانند دهانه 
به طور جدي قابل مطالعه  و اجرا مي باشد.  اختالف ارتفاع حالت جزرو مد   امكان ايجاد نيروگاههاي  جزر و مدي ،اروند رود

متر مي رسد. پس امكان احداث  5,5متر كه با حركت به سمت تنگه هرمز به حدود  3در قسمت شرقي درياي عمان حدود 
ريا استخراج كرد. به عنوان نيروگاههاي جزر و مدي وجود دارد. انرژي الكتريسته را به چندين روش ديگر هم مي توان از د

اختالف غلظت نمك و... در اين زمينه وزارت نيرو تحقيقاتي را انجام داده است كه در  اختالف دما  مثال از طريق امواج
  .) امده است2جدول (

  ):پروزه هاي امواج وزارت نيرو2جدول(

  سرمايه گذاريانجام شده  سال پايان  سال شروع  

  (ميليون ريال)

  ٣٠٠  ١٣٧۶  ١٣٧۶  )OWC(مدل نيروگاه امواج 

  ١۵٠  ١٣٧٧  ١٣٧۵  مدل نيروگاه امواج (پمپاژ اب)

 

) اين نتايج را 3منطقه  از سواحل جنوبي ايران در معاونت امورانرژي وزارت نيرو بررسي گرديده است. جدول( 36دراين زمينه 
سيلي در نيروگاههاي كشور و امكان تبديل همين سوخت هاي فسيلي به  نشان مي دهد. با توجه به  استفاده سوخت هاي ف

  .[3]ما ناگزير به استفاده گسترده تراز انرژي هاي تجديد پذير هستيم  مشتقات ان درامد بسسار عظيم از اين راه

  

  

  ربع)): ميانگين ساالنه انرژي جزرو مد در يك دوره جزرو مدي (وات ساعت بر متر م3جدول(
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ميانگين ساليانه  نام محل  رديف

  پتانسيل انرژی

 ميانگين ساليانه  نام محل  رديف

  پتانسيل انرژی

  ۴٫۴۵١  بندر لنگه  ١٩  ٨٫٩۴۶  اروند رود  ١

  ۴٫٣١٢  كنگ  ٢٠  ۵٫۴١۶  خور موسي  ٢

  ٣٫٣۶٠  جزيره تنب بزرگ  ٢١  ٩٫۴٣٠  خليج خور موسي  ٣

  ١۴٫١١١  الفت  ٢٢  ٢٢٫٨٠٠  بندر ماهشهر  ۴

  ۵٫٣٩٨  جزيره هنگام  ٢٣  ۴٫٨٣٧  هنديجان  ۵

  ٧٫٣۶٧  با سعيدلو  ٢۴  ۵٫۴٠٣  بندرديلم  ۶

  ١٠٫٩۶۵  بندر شهيد رجايي  ٢۵  ۴٫١١۶  بندر امام حسين  ٧

  بندر عباس  ٢۶  ٢٫٧١۵  جزيزه خارك  ٨

  (بندرگاه جديد) 

١٠٫٨١١  

  بندر عباس  ٢٧  ٢٫٠۴١  بوشهر  ٩

  (بندرگاه قديم) 

٩٫٢۶  

  ٨٫٣٢۴  سيريكبندر   ٢٧  ٢٫٣١٩  پايگاه دريايي بوشهر  ١٠

  ۶٫۴۵٢  گذاري كريك  ٢٩  ٢٫٣١٩  هليله  ١١

  ۶٫٣٠٣  راس ال كوه  ٣٠  ٢٫٩٢٠  الور  ١٢

  ۵٫٧۴٢  خليج جاسك  ٣١  ٣٫٠٩۶  كنكان  ١٣

  ۵٫٠١٩  كوكسار  ٣٢  ٢٫٧۴٠  بندر عسلويه  ١۴

  ۵٫٢٩۶  راس تنگ  ٣٣  ١٫٧٣٧  جزيزه الوان  ١۵

  ۶٫٣٣٧  گالگ  ٣۴  ٢٫٨٢٩  جزيره فارو  ١۶

  ۵٫۴٩٣  اه بهارچ  ٣۵  ٢٫٠۶۴  جزيره  سيري  ١٧

  ۵٫۵٠٠  خليج گواتر  ٣۶  ٣٫٩٩۵  بستانو  ١٨

  

  نتيجه گيري -7

بازده ان باالتر  ،نيروگاه هاي فسيلي بازده خوبي دارتد. با تركيبي نيروگاه فسيلي و چرخه هايي كه تلفات را كم مي كند
ورد كرديم. براي حل اين مشكل به هم شده بود. تا اينكه با افزايش مشكالت زيست محيطي و قيمت ناپايدار سوخت و... برخ

ساخت نيروگاه هايي با االيندگي كمتر رسيديم مانند نيروگاه هاي سيكل تركيبي. اين نيروگاه ها باز هم وابسته به سوخت 
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بودند. براي حل مشكل سوخت هاي فسيلي چاره اي جزاستفاده از انرژي هاي تجديدپدير نيست. اين نيروگاه ابتدا اقتصادي 
با افزايش قيمت سوخت و توليد انبوه و بهينه سازي چرخه هاي اين نيروگاه ها قابل رقابت با ساير نيروگاها شدند.  نبودند.

نيروگاه هاي جزرو مدي از نيروگاه هاي تجديد پذير محسوب مي شوند. اما از ديگر نيروگاه هاي تجديد پذير هزينه متوسط 
هاي گذشته برنامه ريزي روي توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير راشروع كرده اند. كشورهاي توسعه يافته ازدهه  باالتري دارند.

  كشور ما نيز براي توسعه پايداربايد به طور منسجم تر توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير راادامه دهد.
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