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 ها های بادی فراساحلی، مزایا و محدودیت های بادی و توربین بررسی توربین

 

 چکیده

های بی رویه  های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت ناپذیر و همچنین افزایش آلودگی های تجدید محدودیت منابع انرژی

های اسیدی، افزایش میزان انتشار گاز دی  ای، باران فسیلی آثار اساسی و اغلب فاجعه آمیزی اعم از اثرات پدیده گلخانه

کنند. در این  اکسیدکربن به همراه داشته است که همگی ضرورت توجه به استفاده ازمنابع انرژی تجدید پذیر را ایجاب می

 ترینهای تجدیدپذیر به عنوان بنیادی های استفاده از انرژی میان پژوهش در خصوص امکان سنجی و بررسی مزایا و محدودیت

این مقاله کوششی در راستای بیان تاثیرات مثبت و منفی انرژی باد در راستای  .شوند های نو محسوب می گام در توسعه انرژی

مختصری در خصوص استفاده از انرژی باد بیان  ی. بدین ترتیب که نخست تاریخچهاستشناخت هر چه بیشتر این انرژی 

به بررسی مزایای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین معایب و  ی وشده و پس از ذکر روند استفاده از این انرژ

های  های بادی و انواع مزارع خشکی و فراساحلی توربین و بهروری از توربین های موجود در راستای توسعه انرژی باد محدودیت

های موجود  پرداخته شده است. در پایان نیز با جمع بندی موارد فوق، راهکارهایی در خصوص رفع موانع و محدودیت بادی

 .ارائه گردیده است

شناور اسپار و پایه   های بادی فراساحلی، سازه های بادی، توربین پذیر، توربین های تجدید انرژی باد، انرژی کلمات کلیدی:

 کششی

 مقدمه -1

 ترین مهم از یکی عنوان به زیست محیط به توجه محیطی، زیست مخاطرات از ناشی ملموس و آشکار عواقب به توجه با امروزه

 این بزرگترین از یکی عنوان به زمین گرمایش پدیده به توان می خصوص این است. در یافته افزایش جوامع های دغدغه

 ایجاد علل بزرگترین از یکی منابع محدودیت بر عالوه فسیلی های انرژی از استفاده اینکه به توجه با .کرد اشاره مخاطرات

 تواند می که راهکاریست پاک و پذیر تجدید های انرژی از استفاده به آوردن روی شود. محسوب می زمین گرمایش پدیده

 در و رسانده حداقل به را زیست محیط بر فسیلی های انرژی از استفاده اثار مخرب آن از استفاده بودن نامحدود بر عالوه

 آورد. بار به نیز توجهی قابل اقتصادی عواید موارد از بسیاری

 توجه مورد زیست محیط با هماهنگ پیشرفتی جهت در اساسی الگوهایی به تدریج به اخیر های دهه در پایدار توسعه و توسعه

 تر انسانی و بهتر زندگی سوی به اجتماعی نظام و جامعه کل مستمر ارتقای معنای به توان می را است. توسعه گرفته جوامع قرار

 ]1[توسعه است. حال در پذیر تجدید انرژی منبع یک عنوان به باد انرژینمود.  تعبیر

 تولیدی های آالینده میزان کاهش باعث خورشید و باد انرژی مانند پاک های انرژی از استفاده با الکتریکی انرژی تامین

 محیط برای آلودگی ایجاد عدم و بودن هزینه کم آسان، دسترسی دلیل به باد انرژی تجدیدپذیر های انرژی درمیان .گردد می
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 پیشرفت و باد انرژی از استفاده اهمیت به بردن پی با. باشد فسیلی های سوخت برای مناسبی تواند جایگزین می زیست

 ]1[ .است افزایش به رو زیادی سرعت با جهان در الکتریسیته تولید برای باد انرژی از آن استفاده از برداری بهره تکنولوژی

 مهندسی دریایی، مهندسی علوم ترکیب و کارگیری به با بوده. بشر اهداف از امروز همواره به تا گذشته از باد انرژی از استفاده

 های توربین امروزه .نمود اقدام ساحل از دور مناطق در بادی های توربین نصب و طراحی  به  توان می برق، مهندسی و مکانیک

 در موجود باد انرژی دریافت در ها توربین گونه این های توانایی و خود خاص و متمایز های ویژگی به باتوجه فراساحلی بادی

 دارند را دریا به دسترسی که کشورهایی بخصوص پیشرفته کشورهای از بسیاری توجه برق، مورد انرژی به آن تبدیل و دریاها

 در چه هایی پیشرفت و فارس خلیج و خزر       عمان، دریاهای به کشور دسترسی به توجه با مقاله این در اینرو از .است گرفته قرار

 گرفته صورت کشور در دریایی گوناگون های سازه اجرای و طراحی ساخت زمینه در چه و بادی های توربین ساخت زمینه

 است.

 دریافت در ها توربین گونه این های توانایی و خود خاص و متمایز های ویژگی به باتوجه فراساحلی بادی های توربین امروزه

که  کشورهایی بخصوص پیشرفته کشورهای از بسیاری توجه برق مورد انرژی به آن تبدیل و دریاها در موجود باد انرژی

 ]2.[است گرفته قرار دارند را دریا به دسترسی

 ی بادی دریایی  مزرعه بزرگترین ساخت برنامه است، ای هسته های نیروگاه به وابستگی کاهش بدنبال که ژاپن دولت مثال برای

 ]2[ .دارد کار دستور در را جهان)فراساحلی(

 و استفاده ای هسته نیروگاه 53 فعالیت توقف بدنبال ژاپن میالدی 2111 مارس ماه در فوکوشیما اتمی نیروگاه فاجعه از پس

 ]2[ .است سبز های انرژی از حداکثری

 بادی در توربین 131 شامل مگاوات 513 تولیدی توان با جهان)فراساحلی(دریایی بادی مزرعه بزرگترین حاضر حال در

 ]2[ .است شده واقع انگلیس سوفولک سواحل

 دیگر نیست. از خشکی در جدید نیروی انتقال خطوط ساخت به و نیازی است نزدیک مصرف محل به فراساحل باد مزارع در

 انداز چشم از انسان دید روی بر کمتر که است این خشکی در بادی های توربین به نسبت فراساحل بادی های توربین مزایای

 ]5[است. کمتر بسیار آنها صدای و سر همچنین و گذارند می اثر طبیعت

 

 های تجدیدپذیر انرژی -2

. دارند طبیعت های تجدیدناپذیر قابلیت بازگشت مجدد را به که بر خالف انرژیگویند  انرژِی تجدید پذیر به انواعی از انرژی می

 سال در. اند گرفته قرار توجه مورد منابع این هستند اتمام به رو تجدیدناپذیر انرژی منابع که این به توجه با اخیر های سال در

دست آمد. سهم زیست توده به طور سنتی حدود های تجدید پذیر به  % از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژی11حدود  2112

 انرژی بادی، انرژی کوچک، آبی های نیروگاه مانده شامل باقی % 2.2. بود انرژی آبی%5 و دهی حرارت %، که بیشتر جهت15

به دو دلیل عمده باید  .هستند که به سرعت در حال گسترش است زیستی های سوخت و گرمایی زمین انرژی خورشیدی،

 ]2[ .نمود های فسیلی دید انرژی را جایگزین سوختمنابع ج

با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش مصرف انرژی سالیانه به طور متوسط : های فسیلی محدودیت منابع سوختالف: 

میلیارد تن افزایش خواهد یافت،  13شود به طوری که در زمان حاضراین رقم تا  میلیارد تن سوخت مصرف می 11نزدیک به 
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زیرزمینی انرژی  دهد که عمرمتوسط منابع شود. و تحقیقات نشان می این افزایش به کاهش منابع انرژی فسیلی منجر می

 ]2[ .کند منابع جایگزین را اعالم می بیش از صد سال نخواهد بود و چنین رشدی احتیاج به (نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی(

 

کربن و  اکسید مصرف سوختهای فسیلی موجب ایجاد دی(: اثر گلخانه ای)گرم شدن کره زمین ، یست محیطیخطرات زب: 

که  شود موجب ایجاد الیه ضخیمی از گاز می حد این گازها در جو زمین، تجمع و افزایش بیش از گردد. گازهای دیگری می

ها از بازگشت حرارت مازاد حاصل از تابش نور خورشید به سطح زمین به فضا جلوگیری کرده  گلخانه همانند پوشش پالستیکی

ی  در اثر بروز این پدیده.  گردد دارد و همانند گلخانه باعث گرم شدن هوای زمین می در نزدیکی سطح زمین نگه می و گرما را 

ی سانتی گراد افزایش  درجه 5.3تا  1.1حاضر بین  ی زمین در طی قرن ی کره زیست محیطی بنا به تخمین دانشمندان دما

ی آب و هوایی در مناطق مختلف زمین و بروز وقایعی نظیر خشکسالی  یابد. این اثر از یک سو موجب بروز تغییرات گسترده می

ها و  ب دریاهای قطبی باعث باال آمدن آ گردد و از سوی دیگر با افزایش سرعت ذوب یخ های شدید می یا بالعکس سیل وطوفان

 ]2[ ها و به زیر آب رفتن بسیاری از مناطق ساحلی و ارزی مستعد سرزمینی خواهد شد. اقیانوس

اکسید گوگرد و  گازهای دی روند. یکی از اشکال آلودگی هوا بشمار می های اسیدی هم باران: های اسیدی آلودگی هوا و باران

ا با بخار آب موجود ترکیب شده و تشکیل اسید سولفوریک و اسید های فسیلی در هو اکسید نیتروژن حاصل از مصرف سوخت

این اسیدها  نیتریک را می دهند که به همراه ابرها بر فراز گستره وسیعی از زمین حرکت کرده و هنگام تبدیل ابرها به بارش

ت بشر و نیز ها و ابنیه ساخت دس پوشش گیاهی و حتـی ساختمان، ها زمین برگشته و موجب تخریب جنگل به سطح

 ]2[ شوند. آلــودگی منابع آبی سطحی و زیـــرزمینی می

 بیست قرن اول دهه و بیستم قرن دوم نیمه طول در در را ناپذیری جبران های آسیب فسیلی های سوخت از روزافزون استفاده

 شده زمین دمای رفتن باال موجب کشورها توسط ای گلخانه گازهای تولید کرده است. افزایش وارد زمین کره به ویکم

 سطح یخی عظیم هایپیکره ازاین حاصل آب و گشته زمین قطبین در یخی هایکوه ذوب باعث شدن گرم این]3[.است

 مرگ زمین موجب کره های آب دمای رفتن باال طرفی برد. ازمی باال زمین کره دریاهای و هااقیانوس در را جهان آزاد های آب

آب  حرارت درجه در نوسانی اندک و دارد زیادی بستگی آب دمای به ها آن حیات و زیست محیط که شود می ازآبزیانی بسیاری

 .بفرستد مرگ کام به را موجودات این از زیادی تعداد تواند می

 منابع مهمترین از یکی هستند. باد تجدیدپذیر های انرژی جایگزین های انرژی پایدارترین و سالمترین مهمترین، جمله از

 اثبات به عملی طور به آن طریق از بزرگ مقیاس در جوامع نیاز مورد انرژی تأمین امکان که چرا است تجدیدپذیر های انرژی

 سمت به ها خشکی از پیشروی حال در جدید منابع از استفاده جهت گاز و نفت صنعت همانند بادی برق است. صنعت رسیده

 ]2[است.  فراساحل مناطق و دریا

 بادانرژی  -3

به طوری که  که از دیر باز ذهن بشر را به خود معطوف کرده استانرژی باد یکی از انواع اصلی انرژی های تجدید پذیر 

از انرژی باد برای به حرکت در آوردن قایقها و کشتیهای  انسان. هستندهمواره به فکر کاربرد این انرژی در صنعت  محققین

پذیری اقتصادی  کرده است. در شرایط کنونی نیز با توجه به موارد ذکر شده و توجیه میهای بادی استفاده  بادبانی و آسیاب

رسد. در کشور ما  پرداختن به انرژی باد امری حیاتی و ضروری به نظر می، های نو انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی
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پذیری   که با توجه به توجیه های برق بادی وجود دارد ینهای مناسبتی جهت نصب و راه اندازی تورب ها و پتانسیل قابلیت ایران

توسعه و کاربرد این تکنولوژی چشم انداز روشنی را  آن و تحقیقات، مطالعات و سرمایه گذاری که در این زمینه صورت گرفته

 ]1[. فراروی سیاست گذاران بخش انرژی کشور در این زمینه قرار داده است

و در شود  رسد سبب ایجاد تغییرات در دما و فشار می طور نامساوی به سطوح ناهموار زمین میهنگامی که تابش خورشید به 

گرما را از مناطق گرمسیری به  همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل حرکت وضعی زمین آید جود میواثر این تغییرات باد ب

جریانات اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده  ود.ش دهد. که این امر نیز باعث بوجود آمدن باد می مناطق قطبی انتقال می

. در مقیاس جهانی این جریانات اتمسفری به صورت یک عامل قوی جهت است% انتقال حرارت کلی در جهان 51و عامل 

 در اتمسفر ای تواند در برقراری الگوهای نیمه دائم جریانات سیاره . دوران کره زمین نیز میکند انتقال حرارت و گرما عمل می

 ]2[ .انرژی مضاعف ایجاد نماید

 ها و مزایای باالتری نسبت به سایر منابع انرژی برخوردار است که پذیر از ویژگی انرژی باد نیز مانند سایر منابع انرژی تجدید

 : عبارتند از مزایا اهم این

 فسیلی.های  و در نتیجه کاهش میزان مصرف سوخت های بادی به سوخت عدم نیاز توربین-1 

 . رایگان بودن انرژی باد-2

 .مین بخشی از تقاضای انرژی برقتأتوانایی -5

 .های فسیلی کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژی-2

 . گذاری انرژی باد در بلند مدت کمتر بودن هزینه های جاری و هزینه های سرمایه-3

 .سیستم پایدار انرژیتنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد  -2

 .قدرت مانور زیاد، جهت بهره برداری در هر ظرفیت و اندازه )از چند وات تا چندین مگاوات( -7

 .عدم نیاز به آب -1 

 .عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب -9

 .های فسیلی نداشتن آلودگی محیط زیست نسبت به سوخت -11

 های بادی توربین -4

توربین ها در  .سرعت رشد کرده است و اروپا در راس این صنعت قرارگرفته استه ب سالهای اخیرتکنولوژی انرژی بادی در 

شدن هستند، با طول پره بیشتر که قادر است از مقدار باد زیادتری استفاده کند و بنابراین الکتریسیته  حال ارزانتر و قدرتمندتر

 .قابل تجدید را کاهش دهد غیر نماید و هزینه تولید برق از منابع میبیشتری تولید 
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کنند. باد یک منبع  های بادی با استفاده از نیروی طبیعی باد برای به حرکت درآوردن ژنراتور الکتریسیته تولید می توربین

 .شود سوخت پاک و پایدار است که مواد دفعی ندارد و هرگز تمام نخواهد شد چون دائما توسط انرژی خورشید تجدید می

اما اکنون معموال سه پره دارند که حول یک  هستند.های بادی سنتی  های بادی تکامل طبیعی آسیاب جهات توربیناز بسیاری 

 .چرخند که به نیروی الکترونیکی واقع در موتورخانه که در نوک برج فوالدی قراردارد اتصال دارند حلقه مرکزی افقی می

نمایند و حداکثر مجاز برق را  شروع به تولید برق می استمتر در ثانیه  5-2های بادی زمانی که سرعت باد حدود  بیشتر توربین

متر در ثانیه و یا بیشتر متوقف  23کنند و برای جلوگیری از خسارات حاصل از توفان در  ثانیه تولید می متر در 13در حدود 

 ]2[ .یستدا شده و از کار می

رود  پروانه داخل موتور که به جعبه دنده می های چرخان پره. کند جاد میها عبور کرده و یک نیروی چرخش دهنده ای باد از پره

ژنراتور از میدان مغناطیسی برای تبدیل انرژی . دهد جعبه دنده سرعت چرخش برای ژنراتور را افزایش می. چرخاند را می

ترانسفورماتور انرژی . رود می کند. نیروی خروجی تولید شده به یک ترانسفورماتور چرخشی به انرژی الکتریکی استفاده می

 کیلو ولت( است55ولت ) 55111که معموال  مناسب برای سیستم توزیع ولت است را به ولتاژ 711حاصل از ژنراتور که حدود 

دوقسمت دیگر  .دهند سر کشور انتقال می ای یا شبکه ملی الکتریسیته را به سرتا شبکه های توزیع برق منطقه .کند تبدیل می

ها را در جهت  پرهکه  (ymetsys waموتور انحراف)و  شامل دو سنسور سرعت سنج و جهت نماکه  سنسورهای اندازه گیری

  دهد. وزش باد قرار می

و توربین افقی با محور  (egg-beater)توربین بادی محور عمودی .های الکتریکی بادی وجود دارد دو مدل اصلی از توربین 

که تقریبا کل  است.  (Horizontal-axis)توربین افقی با محور بادی ،امروزه متداولترین آن  (Propeller-style)بادی

. که هردونوع در شکل زیر مشخص دهد های در مقیاس مصارف عمومی و همگانی را در سطح بازار جهانی تشکیل می توربین

 شده است. 

 

 ]7[های مختلف  ها با محور توربین 1شکل 
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 ای که انسان خلق کرده مزایا و معایب خاص خودش را دارد توربین بادی نیز از این قضیه دانیم هر وسیله همانطور که می

های بادی، انرژی باد  بدلیل اینکه سوخت توربین. پردازیم های بادی می مستثنی نیست. در ادامه به بررسی مزایا و معایب توربین

خروجی توربین بادی پاک  .نیاز به پرداخت هزینه برای سوخت ندارد .دارداست و انرژی باد بصورت خدادادی در طبیعت وجود 

های بادی در  زمین های زیر مکانی که توربین. نیست مضر آن خروجی …های حرارتی، هسته ای و  است یعنی مانند نیروگاه

ی ها . این موضوع بیشتر در زمینهستندها در ارتفاع باال نصب  شوند قابلیت استفاده را دارند زیرا این توربین نها نصب میآ

ای و دیگر انرژی  ی کشورها را دارد و مانند انرژی هسته ها قابلیت انتقال به همه تکنولوژی این توربین. اهمییت داردکشاورزی 

معنی  این بدینهستند. ها قابلیت طراحی برای مصارف کوچک و بزرگ را دارا  این توربین .های خاص محدودیت انتقال ندارند

توانند الودگی هوا را  ها بدلیل ساختارشان می توربین .ها قادر به تامین برق یک خانه یا یک کارخانه هستند است که این توربین

انرژی باد یکسان نیست و از صفر شروع شده تا به حد طوفان  توان به مواردی اشاره کرد که و از معایب آنها می کاهش دهند

ها به هم زدن محیط زندگی  یکی دیگر از معایب این توربین .الکتریکی تولید توربین بادی متغییر استعنی که انرژی ی برسد

ها به میزان کمی سر و  توربین .کند یت پیدا مییهای بادی این موضوع بیشتر اهم های توربین پرندگان است مخصوصاً در مزرعه

 ]1[ .شود ود به یک مشکل برای محیط زیست تبدیل مینها زیاد باشد این خآکنند که اگر تعداد  صدا تولید می

رنگ کردن معایب نام برده، تقویت توان تولید شده و تجدید پذیر بودن این مجموعه دانشمندان  به منظور بر طرف کردن و کم

 اند.  ها کرده ها و اقیانوس های بادی از خشکی به سمت دریا تصمیم به انتقال مزارعه توربین

 دیگر از نیست. خشکی در جدید نیروی انتقال خطوط ساخت به و نیازی است نزدیک مصرف محل به فراساحل باد مزارعه در 

 انداز چشم از انسان دید روی بر کمتر که است این خشکی در بادی های توربین به نسبت فراساحل بادی های توربین مزایای

 ]2[است.  کمتر بسیار آنها صدای و سر همچنین و گذارند می اثر طبیعت

 توان می نتیجه است. در ها خشکی از تر یکنواخت و تر قوی مناطق این در باد که است این فراساحلی مناطق در باد انرژی مزیت

 قله زمان یعنی ظهرها از بعد در فراساحل باد نسیم کرد. بعالوه استفاده باالتر بازدهی و ظرفیت با بزرگتر بادی های توربین از

 مرز دارای کشورهای اکثر در ساحلی شهرهای در جمعیت تمرکز به توجه با است. همچنین قوی کافی اندازه مصرف به

 ]2[شده است.  تولید برق دریا با مشترک

 .شود می  های بادی فراساحلی پرداخته ی توربین که در ادامه به بحث و مطالعه

 های بادی شناور توربین -5

 گرفته است. قرار علمی محافل توجه مورد اخیر دهه یک طی که است نو های ه اید فراساحل شناور بادی های توربین از استفاده

 ها دانشگاه اند. بوده پیشگام صنعت این در گذاری سرمایه زمینه در بادخیز و آبی وسیع های پیکره دارای کشورهای ترتیب بدین

 هـای  لـی، پاسـخ   ،2113 سـال  در انـد.  کـرده  شروع را تحقیقاتی و کرده تعریف زمینه این در هایی پروژه نیز انرژی مؤسسات و

 دو خود تحقیق در وی است. داده قرار تحقیق مورد موج و باد نیروهای اثر تحت را فراساحل شناور بادی های توربین دینامیکی

 محیطی بررسـی  بارگذاری مختلف شرایط 3 در را کششی پایه با شناور توربین و اسپار نوع از فراساحل بادی توربین سازه نوع

 بـه  آزادی درجـه  شـش  در را هـا  سـازه  پاسخ طیف کرده است فرض خود تحقیق در وی که محیطی شرایط تحت است. کرده
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 را ها سازه حداکثر های پاسخ ثابت تناوب دوره و ارتفاع با دوم( درجه )استوکس خطی غیر موج برای او نهایت در آورد. می دست

 ]1[ آورد. می دست به

 حاضر حال در بزرگ مقیاس در فراساحل بادی برق تولید متحده، ایاالت انرژی اطالعات آژانس اساس گزارش بر دیگر طرف از

 میزانی به 2122 سال تا فراساحل باد انرژی هزینه رود می انتظار وجود این با ]9[ .است انرژی تولید تکنولوژی گرانترین

 بر صنعتی کشورهای در جهانی گذاری سرمایه فزونی به رو حجم. گردد رقابت قابل فسیلی های انرژی هزینه با که یابد کاهش

 یکم و بیست قرن در انرژی تیاهمی با صنایع جمله از صنعت این دهد می نشان آن گرانی وجود با فراساحل باد انرژی روی

 ی آنها حاشیه در پرجمعیت  ساحلی مناطق وجود و شمال و جنوب در طوالنی آبی مرزهای داشتن با ما کشور  .بود خواهد

 خلیج در فراساحل بادی های توربین از استفاده گرفته صورت مطالعات معدود. باشد می انرژی این از استفاده مزیت دارای

 ]9[اند. کرده عنوان بخش را امید فارس

 جای به اقتصادی دالیل به تر عمیق هایآب در . شوند می نصب ثابت سکوی روی بر بادی های توربین متر 31 عمق تا معموالً

 این دارای شناور بادی توربین یک شود. می استفاده بادی توربین نگهدارنده سازه عنوان به شناور سکوهای از ثابت سکوهای

 خیز زلزله مناطق در کرد. بعالوه نصب دیگری محل در و برچید شده نصب محل را از آن سادگی به توان می که است مزیت

 وقوع صورت در دریا بستر به نگهدارنده سازه اتصال عدم دلیل به است ناچیز نیز سونامی وقوع احتمال که فارس خلیج شبیه

 از یکی زنجیری مهار  سیستم با مغروق نیمه سکوی از استفاده گیرد. نمی قرار خطر معرض در چندان شناور توربین زلزله

 آن روی بر مطالعاتی و ارائه توربین نوع این از هایی نمونه قبال. است شناور بادی های توربین نصب جهت موجود پیشنهادهای

 ]9.[است شده انجام

کابل به کف دریا بسته شده است و بیشتر شبیه یک  2تا  2توربین شناوردر اقیانوس یک ساختار نیمه شناور دارد که توسط 

های تواند به خارج دریا کشیده شود یا در آبمتمایز است که میهمچنین در این نکته  توربین شناور. کندسه پایه عمل می

 ]9[ .کارگرفته شوده متر( ب 31تا  51کم عمق تر )بین 

اش مجهز شده است که تأثیرات جریانات اندازند در هر پایهدام میای که آب را بهتوربین شناور با صفحات محصور کننده

تواند نیروی ناشی از کند که میسیستم یک بدنه حلقه بسته قابل تنظیم را ارائه میدهند. همچنین این گردابی را کاهش می

شود دارد. تمام مجموعه توسط اجزای متعارف باد را کاهش دهد و فواید زیادی در هنگامی که سرعت و جهت باد عوض می

 ]11[شود. ف دریا متصل می،شامل زنجیرها و کابلهای پلی استر و لنگرهای پیش دفن شده کاهش دهنده پسا به ک

 با که هرکدام کرد اشاره اسپار و کششی، شناور ثابت، پایه پایه بادی های توربین به توان می فراساحلی بادی های توربین انواع از

 .گیرند می قرار استفاده مورد مختلف های مکان در خود های قابلیت به توجه

 نظر به مختلف دریاها های قسمت بستر بودن متفاوت به توجه بردریاها و با حاکم محیطی شرایط و عمق شرایط به توجه با

 ]2[دارد وجود ها سازه نوع این تمامی از مندی بهره امکان رسد می

  ها توربین نوع این به مربوط مقاله اشکال ی ادامه در شده برده نام فراساحلی های توربین از بهتر درک داشتن و تصور برای

 است. شده داده نشان
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 ]7[های شناور جهت نصب توربین بادی  انواع سازه 2شکل 

 

( که از متداول ترین نوع آنها Sparو پایه اسپار) TLP)های متداول پایه کششی) ی این مقاله به برسی دو نوع از سازه در ادامه

 دهیم. است را مورد برسی قرار می

های شناوری هستند که برای کنترل حرکت عمودی دکل ((Tension Leg Platform or TLP کششی ی پایه سکوهای

گیرند و متر( مورد استفاده قرار می1129پا ) 2111هایی به عمق اند. سکوهای پایه کششی در آبسازه به کف دریا مهار شده

پانتون به سمت های مثلثی به هم متصل شده و در پایین هر ستون یک ای هستند که توسط پانتوندارای چهار ستون استوانه

ها از های شمعی در کف دریا را تقویت نمایند. این کابلهای فوالدی متصل شده به پیبیرون امتداد پیدا کرده است تا کابل

کنند. با این حال توسط امواج خروشان دریا جلوگیری می (Roll & Pitch) و حرکت چرخشی (Heave) حرکت قائم سکو

از لحاظ  )ها )سکوهای پایه کششیاگرچه این سازه آزاد است. (Surge & sway) عرضی این سازه نسبت به حرکت افقی و

عالوه بر  نسبت به سکوهای ثابت (TLP) پایه کششی هایی هستند ولی مزیت اصلی سکوهایوزن روی سازه دارای محدودیت

صرف است. قریبا مشابه با سکوهای ثابت های تولید، استخراج و نگهداری آن است که تعمق زیاد حفاری آن، پایین بودن هزینه

نظر از اینکه نصب این سکو به زمان زیادی نیاز ندارد از دیگر محاسن این نوع سکو جابجایی آسان آن در زمان تغییر محل 

. این در حالی است که استفاده از این سکوها در میادینی که دارای یک وضعیت جوی استسکو بواسطه اتمام ذخایر میدان 

 ]11[ .است نصب توربین بادیگزینه بسیار ایده آل برای قرار گیرد ار ناپایدار و تالطم شدید امواج بسی
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 ]11[( TLPنمایی ازسازه شناور پایه کششی) 5شکل 

 

برداری از میادین فراساحلی طراحی و  در میان انواع گوناگونی از سکوهای فراساحلی که در طول چند دهه گذشته برای بهره

 اسپار سکوی .را بزرگترین شاهکار مهندسی در صنعت فراساحل توصیف نمود (Spar) اسپار توان سکوی اند می ساخته شده

SPAR) یا( Single Point Anchor Reservoir   سکوهای عظیم ستونی شکل هستند که از استوانه بزرگ تشکیل

یکی از نکات قابل توجه  .ک کوه یخی در زیر سطح آب قرار دارداند. از این سکوها که قسمت عمده تاسیسات آنها همانند یشده

شود که سکو حتی در صورت فعالیت در بدترین شرایط در طراحی این سکوها این است که آبخور عمیق سکوی اسپار سبب می

. لکرد توربین استباعث افزایش بازدهی در عم ها قرار گیرد که همین ویژگیآب و هوایی کمتر تحت تاثیر باد، موج و جریان

که پایه آنها به بستر دریا متصل می باشد، بدنه  (Compliant towers) انطباقی سکوهای خالف بر  این در حالی است که

گردند. های تحت کشش به بستر دریا متصل مییابد بلکه بوسیله کابلاستوانه ای شکل سکوهای اسپار تا بستر دریا امتداد نمی

به کف دریا مهار   (Tension Leg Platform orTLP )پایه کششی یک سکوی اسپار همانند یک سکودر واقع باید گفت 

های مهار به صورت کامال عمودی به بستر دریا متصل کابل (TLP )پایه کششی شود ولی با این تفاوت که در سکوهایمی

از سکوهای   (SPAR)اسپار ر حالی است که سکوهایشوند. این داند اما اسپارها به شیوه معمولی در بستر دریا مهار میشده

تر هستند؛ زیرا دارای یک وزنه تعادل بزرگ در پایین سازه خود هستند. جالب است باثبات  (TLP) با پایه و مهار کششی

وری های فوالدی برای حفظ تعادل سازه بسیار ضرکه در آنها استفاده از کابل  (TLP)پایه کششی بدانید بر خالف سکوهای

های فوالدی نیست؛ زیرا در طراحی منحصر به فرد در این سکوها برای حفظ تعادل و عمود ماندن سکو نیازی به کابل .است

به دلیل پایین بودن مرکز شناور کرانیگاه در پایین مرکز تعادل شناوری قرار دارد. به همین علت حتی   (Spar )اسپار سکوی

دلیل شکل خاص طراحی سکو هیچ وقت امکان چپ شدن و بر هم خوردن تعادل آن وجود  ها بریده هم شوند بهاگر این کابل

ندارد. در خصوص فرایند جابجایی و انتقال یک سکوی اسپار بعد از ساخت آن نیز باید گفت که به علت طول زیاد در مقابل 

ای به نقطه دیگر را به صورت افقی از نقطهتوان به صورت قائم جابجا کرد. به همین علت، اسپارها عرض کم این سکوها را نمی

 ]12[ .کنندجا می هجاب
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 3شکل                                                                                                       2شکل                             

 ]12[ها  ( جهت نصب توربین بادی در دریاها و اقیانوسSparنمایی از سازه شناور اسپار)

 گیری نتیجه -6

 سبب فسیلی های سوخت بیرویه مصرف از ناشی محیطی زیست مشکالت همچنین و پذیر تجدید هایانرژی منابع محدودیت

 مزایا بررسی با نوشتار این شود. در محسوب ما عصر ضروریات از دنیا در تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده سوی به گرایش شده

 زیست مزایای انرژی این توسعه زمینه در اندک های محدودیت و معایب علیرغم شد باد مشخص انرژی توسعه معایب و

 خاک، و آب منابع از حفاظت کربن اکسید دی گاز باالخص هوا آالینده گازهای کاهش قبیل از اجتماعی و اقتصادی محیطی

 را کشورمان در باد انرژی توسعه ملزومات کردن فراهم زمینه در بیشتر هرچه توجه لزوم ...و اجتماعی های هزینه کاهش

 وحش حیات رفتن بین از صوتی، آلودگی قبیل از شد مشکالتی مشخص باد انرژی معایب بررسی با همچنین میسازد؛ روشن

ها نه تنها این مشکالت  ها از خشکی به دریاها و اقیانوس توربینها بوده که با انتقال  توربین پایین تکنولوژی دلیل به عمدتاً ...و

 توان در این عرصه گام نهاد. کند بلکه با راندمان باالتر می را برطرف می

 مراجع

نخستین همایش ها پیرامون استفاده از انرژی باد در کشور ایران،  پورشاهید. شیما؛ جمال خداکرمی و نازنین نصر الهی، بررسی مزایا و محدودیت ]1[

 1591، ، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیاملی انرژی باد و خورشید

های بادی فراساحلی باتوجه به  های مختلف توربین رزاقی کلجاهی. امین و محمدعلی لطف اللهی یقین، بررسی و ارزیابی امکان استفاده از گزینه]2[

 1592، ، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فرداهای نو و پاک اولین همایش ملی انرژیشرایط محیطی و ژئوتکنیکی سواحل و دریاهای ایران، 

، تاکستان، دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدارهای تجدید پذیر در دنیا،  وسفی. آرش، پتانسیل انرژی باد در ایران و دنیا و استفاده از انرژی]5[

 1592، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
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های تجدید پذیر الزمه گسترش اقتصاد سبز مطالعه موردی: بررسی وضعیت کنونی انرژی بادی  سروش نیا. شیوا و نوید طاهری، بکارگیری انرژی]2[

 1593، ، بابلسر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمالسومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبزایران با استفاده از سیستم اطالعات مکانی، 

[5] Mostafaeipour, A., “Feasibility Study of Offshore Wind Turbine Installation in Iran Compared with the 

World,”Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.14, pp. 1722–1743, 2010. 

 

[6] Marco Torresi, Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM), Politecnico di Bari, Via 

Re David. “Design of a ducted wind turbine for offshore floating platforms” Italy. 2016 

های بادی شناور فراساحلی،  ی دریایی روی پاسخ دینامیکی توربینها امیری نیا. غالمرضا؛ باقر ذهبیون و سعید مظاهری، بررسی اثر جریان]7[

 1591، ، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایرانچهاردهمین همایش صنایع دریایی

 [8] Lee, K. H. “Response of floating wind turbines to wind and wave excitation”. MS thesis at 

Massachusetts Institute of Technology, Department of Ocean Engineering. 2005t

پنجمین همایش بین المللی مهار یک توربین بادی شناور جهت نصب در خلیج فارس،   دراهکی. امین و کیوان صادقی، بهینه سازی طول خطوط]9[ 

 1591، ، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایرانصنایع فراساحل

و بررسی  TLPمگاوات با پایه شناوری  3اتفاق. میرمحمد؛ مبین علیپور؛ ابراهیم اکبری و یوسف گلی زاده، مدل سازی تجربی توربین بادی شناور  ]11[

 1592، ، تهران، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایرانسومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاترفتار سازه با اعمال عیب در اتصال کابل، 

قلی پورسلیمی. مستوره؛ محمدعلی لطف اللهی یقین و حمید احمدی، مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قابلیت اعتماد سکوهای پایه  ]11[

 1592، عمران مهندسی دانشکده  ، تبریز، دانشگاه تبریزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانکششی وپیشنهاد روش برای طراحی بهینه، 

سومین ظمی. سعید؛ فاطمه ذوالفقارنسب و حسین پروره، معرفی سکوی استخراج نفت و گاز نوع اسپار، بررسی مزایا، اقتصاد و روش ساخت آن، کا]12[

 1593، ، تهران، موسسه مدیران خبره نارونکنفرانس بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی بارویکرد توسعه ارتباط دولت، دانشگاه وصنعت
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