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 سنجیاستفادهازانرژیجزرومددرایرانامکان

 

 

 

كنند كه عالوهه بالر   تامين مي منابع فسيلي از  را ر حال توسعه همواره انرژي مورد نياز خودكشورهاي د -چکیده  

تيابي باله انالرژي هالاي نالوين ه     جهالت توسالعه پايالدار دسال     رهاز ايالن  .تندسال ه جديدناپذيرت ،زيست آاليندگي محيط

،پالا  ه اابال     تجديدپذير انرژي جز ه مد يكي از انواع انرژي هاي .رهري استضامري براي اين كشورها پذير تجديد

خورشاليد ه زمالين    نيرههاي گرانشي بين ماه ، هشود حاص  ميجاذبه ماه ه خورشيد  ازاين انرژي  .است  بيني پيش

 بهره برداري ااتصادي از شود. د ميم امواج جزر ه موجب ايجادشدن منظم منابع آبي ه در نتيجه  سبب باال ه پايين

ميالزان  از حيال     ، هاي نصالب تجهيالزات استحصالال    صات فيزيكي مح اخت مشخاين انرژي مستلزم بررسي ه ه شن

ارتفاع امواج در آن محدهده است كه اين شاخص از موارد بسيار با اهميت در تعيين مقرهن باله صالرفه شالدن ايجالاد     

توليالد  مورد نياز بالراي   موجود حداا  طول موج با توجه به تجهيزات ه تكنولوژي  نيرهگاه هاي استحصال است زيرا

   متر است .    5در حدهد از انرژي جز ه مد ااتصادي برق 

   انرژي جزر ه مد ،انرژي تجديدپذير  ،امكان سنجي  ، استحصال انرژي  –کلید واژه 

 مقدمه  .1

 ،يكيدارد كه عبارتند از: انرژي مكان يهاي مختلف كند، انرژي شك  يم انيانجام كار را ب ييانرژي، استعداد هتوانا  

  يتبديک ديگر به  توانند يكه همه انواع انرژي م ه.... يه انرژي اتم يتابش ،يكيالكتر ،ييايميش ،ييگرما  نيرژي زمان

 شود:  يم ميرتقسيچهار گرهه عمده ز هه به لحاظ ااتصادي انرژي در جهان ب يشوند.به طور كل

 ريدناپذيتجد كننده ه آلوده يها يانرژ •

 ريدپذيتجد هكننده  آلودههاي  انرژي •

 ريدناپذيتجد ه يهاي بدهن آلودگ انرژي •

 .نامحدهد ه ريدناپذيهتجد يهاي بدهن آلودگ انرژي •

 

  2فريد ادمي، 1عرفان الياسي
 erfan.elyassi@gmail.com، دانشگاه آزاد هاحد تهران غرب  تبدي  انرژي مهندسي مكانيکدانشجوي كارشناسي ارشد 1

 mania.farid@gmail.com، دانشگاه آزاد هاحد تهران غرب  مدرس2
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 :شود يمرا شام  ريدارد كه موارد ز ارييبس ديرفوايدپذياستفاده از انرژي تجد  

 شونده   ديهدهباره تجد يمحل من،ياستفاده از منابع ا •

  ريناپذ  ديهاي تجد به انرژي يكاهش بستگ •

 نگه داشتن هوا، آب ه خا    زهيكمک به پاك •

 گازهاي گلخانه اي   گريكربن هد ديدي اكس ديكاهش تول •

 اشتغال در صنعت جاديا •

  يدال نيا نيشمارند از جمله مهم تر يها بر م انرژي نيرا براي عدم توجه به ا  يدل نيانرژي هاي نو چند مخالفان

ه بهبود  شدن يبراي بوم يگذاري كاف هيها، عدم سرما انرژي نيتمام شده باالي ا متيه ا هياهل نهيتوان به هز يم

 ]1 [.آن اشاره كرد ريه نظا ياي ه محل منطقه ،يدر سطح جهان يتيحما هاي استينبود س ،ييكارآ

 :از عبارتند كه شوند مي تقسيم كلي دسته چند به دريا از استحصال ااب  هاي انرژي

 جزرهمد انرژي  

 امواج ژيانر  

 فراساحلي باد انرژي  

 دريايي جريانهاي انرژي  

 گرمايي اختوف انرژي  

 چگالي اختوف انرژي  

 دريايي رسوبات ه زيستي منابع انرژي 

 انرژي جزر و مد . 2

تواند  مي انرژي الكتريسته عمدتاً ه انرژي مفيد اشكال به كه است تجديدپذير انرژي از شكلي مد، ه جزر انرژي  

 ]2 [.شود  تبدي 

 بيني پيش .است گرفته ارار موردتوجه بودن بيني پيش ااب  آن، از تر مهم ه پايدار پا ، هاسطه به مد ه جزر انرژي   

 خورشيد يا باد انرژي ميزان درباره توان مي دشواري به كه درحالي بوده عملي آن از انرژي حاص  ه مد ه جزر ميزان

 هنگام به ماه ه خورشيد خصوص به آسماني اجرام ه زمين بين جاذبه نيرههاي هاسطه به مد ه جزر .نمود بيني  پيش

 به باال سمت به برآمدگي يک زمين هاي اايانوس كه شود مي سبب ماه جاذبه نيرهي .شود مي ايجاد زمين، گردش

 به آن محدهده ترين نزديک كه اايانوس از بخشي كه افتد، مي اتفاق علت اين به برآمدگي .باشند  داشته ماه طرف
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 خودش، محور رهي زمين چرخش از ناشي نيرهي زمين، خوف درجهت ه شود مي كشيده تر بيش است ماه

 باال ده اين دادن جا براي  .گيرد مي ارار اهلي خوف جهت در كه كند مي ايجاد اايانوس در را ديگري برآمدگي

 بااي ساكن اساساً رفته  فره نقاط ه برآمدگي ده اين .افتد مي فره ها آن بين اايانوس سطح اايانوس، سطح در آمدگي

 ده از زمين سطح رهي نقطه هر كند، مي كام  ساعت 14 در را چرخش يک ه چرخد مي زمين كه زماني .ماند مي

 ه افتد مي اتفاق مد 1 ه جزر 1 رهزانه، .شود مي ناميده مد ه جزر حالت اينكه گذرد مي رفته فره نقاط ه برآمدگي

 هاي اايانوس اكثر مد ه جزر غالب الگوي سيستم، اين .است دايقه 12 ه ساعت 21 مد، حالت ده بين ريبيتق زمان

 2 از بيش نيرهيي ماه تقريباً كه اي گونه به است تر ضعيف هلي ماه مشابه نيز خورشيد جاذبه نيرهي اثر .است جهان

 ]3 [.كند اد ميايج كند، مي هارد مدي ه جزر امواج بر خورشيد كه نيرهيي برابر

 . روش هاي تولید انرژي جزرو مد )کشند(3

  :استهاي زير شام  رهشه شود مي بندي تقسيم جنبشيه به صورت پتانسي  (كشند)جزره مد توليد انرژيهاي  رهش

 حركت براي رهان آب جنبشي انرژي از كشند، جريان ژنراتورهاي  : (TSG)کشند  جريان اتورالف . ژنر

 ژنراتورهاي برخي .كنند مي استفاده باد از حركت براي بادي هاي توربين كه گونه همان كنند، مي دهاستفا ها توربين

 ]2 [.ندارد پي در شناختي زيبايي مشك  هيچ كه كرد نصب موجود هاي پ  ساختار در توان مي را كشندي

 پايين ه باال كشند نبي هد، ارتفاع، اختوف در موجود پتانسي  انرژي از كشندي، سدهاي: ب. سد کشندي 

 ارار با كشند يک پتانسي  انرژي شود، مي استفاده برق توليد براي كشندي سد از كه هنگامي.كنند مي استفاده

 شود، مي شرهع كشند هد ياب مي افزايش دريا سطح كه هنگامي .شود مي ذخيره هيژه سدهايي دادن راهبردي

 ذخيره پتانسي  انرژي زيادي مقدار ه شود مي هدايت سد پشت در بزرگ آبگير يک به كشندي انرژي مواتي افزايش

 مكانيكي انرژي به آن انرژي بزرگي هاي توربين حركت با ه شده آزاد آب اين انرژي كشند نشيني عقب با.شود مي

 ]2 [.شود مي انجام برق توليد ژنراتورها هاسطه به ه شده تبدي 

 است نويدبخش اما نشده آزمايش فناهري يک ديناميک، يكشند نيرهي:  (DTP) کشندي دينامیکي نیرويج. 

 كند. مي استفاده كشندي هاي جريان در جنبشي ه پتانسي  هاي انرژي بين متقاب  كنش از كه

 به مستقيم ساح ، كيلومتر ( از 53تا  33طول  به نمونه )براي طوالني بسيار سدهاي كند مي پيشنهاد فناهري اين

 سوي ده در شده ايجاد فاز كشندي اختوفات .برگيرد در را اي ناحيه آنكه بدهن شود، تهساخ اايانوس يا دريا سمت

 ]2 [.انجامد مي عمق كم ساحلي درياهاي آب سطح در توجهي ااب  اختوف به سد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                  
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

   4 

 جريان جزر و مدياز عملکرد دستگاه تولید برق هاي  تجزيه و تحلیل شاخص - 4

هاي توليد برق از جريان جزر ه مدي  دستگاهشده گيري  هاي اندازه داده اند كه هه دادئارا و ه همكاران در مقاله خودئژ

به به طور معمول كه )است زمان هااعي جريان جزر ه مدي ه توان خرهجي دستگاه سرعت به طور عمده شام  

ده  يها دادهگيري  اندازه (.شود مي خرهجي سيستم توليد محاسبهدر  iاي  لحظهجريان ه  uاي  هلتاژ لحظههسيله 

ايش دهره آزمكنند.  هرتز ه يا حتي باالتر تنظيم  2را در سطح هماهنگ شود ه فركانس نمونه با يكديگر بخش بايد 

مدت زمان اندازه گيري مداهم هر شوند.  ميثبت به صورت رهزانه مداهم  يكار يها ه از دادهگره 144ه است رهز  15

 ]4 [.استدايقه  13گرهه 

 برق خروجيويژگي هاي . 4-1

جزر ه  برق از جريانبررسي دستگاه توليد  برايمهم  يشاخص عملكرد يک به عنوانهاي برق خرهجي،  هيژگي  

مستقيم بر رهي خرهجي برق  گذاريرتاثيبراي دهنده اابليت دستگاه جذب انرژي جريان جزر ه مدي  ان، نشمدي

جريان توليد شده از انرژي  است.توليد دستگاه  ادرت خرهجيكننده سرعت جريان جزر ه مدي تعيين است. ساالنه 

ادرت خرهجي دستگاه توليد متر در ثانيه باشد.  1كه سرعت باالتر از  ارزش خواهد بودبا تنها زماني جزر ه مدي 

 ]4 [:دست مي آيدشرح زير به به  جزر ه مدي برق از جريان

 

 شده جارهب عرضي مقطع سطحS  ه مدي است.جريان جزر از توان خرهجي دستگاه توليد انرژي  P ،كه در آن

 PC هسرعت جريان جزر ه مدي  V است. 3kg / m 310 *= 1.025  ρه جريان چگالي ρ ، آبي توربين پره توسط

سرعت جريان مربوط به هاي  ها، تمام داده دادهآهري  جمعدر طول  دستگاه است. اهلين تبدي فاكتور بهره برداري 

هايي  ه داده اشته باشندتطابق د اند به دست آمده يدر مدت مشابههاي مربوط به توان كه داده  اجزر ه مدي بايد ب

ها مشخص  دادهبازه تجزيه ه تحلي  حذف شوند. بايد سازند  ه نميرا برآهردتجزيه ه تحلي   كه نيازهاي مربوط به

منحني هيژگي سپس  شود. محاسبه ميبازه ذكر شده مربوط به  PGNه  VCN رياضياست، ه مقادير ميانگين  شده

بازه توان خرهجي، عرض هيژگي در تجزيه ه تحلي    عددي به دست آهرد. برازشتوان با  دستگاه را ميخرهجي توان 

 ادرتهيژگي منحني هستند كه مبناي برازش  ها داده ارائهكننده بازه تعييناين در اي  ه تعداد نقاط داده
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ي كه مربوط به طيف سرعت كاري درجه بندي انتخاب عرض فاصله اه براي بهينتعيين طرح راي بنابراين، ب .هستند

با توجه به رهش آماري ه را خطاي ناشي از طرح هاي مختلف انتخاب عرض فاصله  مقاديرشده دستگاه شود، بايد 

كه طي ي بايد با داده هايبرازش در همين حال، نتيجه  .شده، تجزيه ه تحلي  كرد همچنين داده هاي اندازه گيري

هيژگي  برازش، به طوري كه منحني طرح شوند مقايسهارار داشتند رصد مستمر  دهره اي بيشتر از يک ماه تحت

،  معموالً .شرايط برازش به دست آهرد ي، ه مقدار خطاپذيري، ثبات پذيري توان از نظر اطمينانبخرهجي ادرت را 

 ]4 [ شود.مي محسوبرهش حداا  مربعات يک گزينه خوب براي برازش منحني 

 

 خروجي انرژي ساالنه. 4-2

مقدار جزر ه مدي ه  برق از جرياندستگاه توليد منحني هيژگي خرهجي توان با توجه به را توليد ساالنه انرژي  

ك  خرهجي انرژي الكتريكي دستگاه را مي توان در عرض يک كنند. سرعت جريان جزر ه مدي محاسبه مي توزيع

جزر ه مدي  برق از جريانگيري عملكرد ااتصادي دستگاه توليد  براي اندازه يشاخص مهمن آ، ه كردسال برآهرد 

  :گونه محاسبه كرد اينتوان ميرا  باال به آن اشاره شد، خرهجي انرژي ساالنهكه در  يبر اساس تجزيه ه تحليل است.

 

مجموع دفعات نمونه  n است. زهباتعداد تجزيه ه تحلي   N سال است.در طول زمان توليد برق  hAE ،كه در آن

 ]4 [است. ام i بازه خرهجي مربوط بهتوان  Pgi است. ام iبازه ( در Vcn  ،Pgnمربوط به نقطه ) Vcnتعداد  ai ؛گيري

 ظرفیتضريب . 4-3

 آن ه جزر ه مدي است برق از جرياندهنده انرژي خرهجي دستگاه توليد  است كه نشان يشاخص ،Fضريب ظرفيت  

)از يک سال، يک فص  يا يک است در يک دهره آزمايشي  PN شده ارزيابيبرق  به PA ين برق خرهجيميانگنسبت 

 ماه(.
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F هم  ناخالص دستگاهتوان با زمان توليد بار كام  در طول دهره تست نيز نشان داد، ه براي تعيين هزن توليد  را مي

 در ادرتميانگين سرعت جريان ه ميانگين ده توسط به دست آم توالي توان با ذخيره معموالًكه  استفاده شده است

 ]4 [ .محاسبه مي شود زمان از دهره يک

 تمیانگین قدرت به حداکثر قدرنسبت . 4-4

آن به عنوان نسبت است هبرق  حداكثر آن براي خرهجي توانايي ،دهنده نشان توان حداكثر به ميانگين تواننسبت   

شان ن θmaxشود كه با  ميدر يک دهره آزمايشي تعريف  Pmax كثر ادرتبه حدا Paتوليد  دستگاهادرت ميانگين 

 ]4 [ شوند داده مي

 

 پايدارکار زمان . 4-5

انجامد.  به طول ميساعت  24ساعت يا  12كه معموال  است چرخه جريان جزر ه مدي مطابق با چرخه جزر ه مدي

ثبت  دستگاهپايدار به عنوان زمان كار است را ار كه خرهجي دستگاه برق پايد يآزمون، تمام مدت كام  دهرهيک در 

 ]4 [شود. يم استفادهپايدار  كار زمان شاخص عنوان بهيانگين مقدار مشود.  نشان داده مي TSتوسط كنند كه  مي

 نرخ بهره برداري. 4-6

نشان داده  TWبه عنوان درصد زمان كار عادي معموالً ، نشان داده مي شود AVكه به صورت برداري،  بهره نرخ 

با سيستم باشد ه  نرمال متواف ميتعمير ه نگهداري به دلي  كه در طي آن توليد سيستم  يزمانحذف )شود  مي

در محاسبات هااعي، تابع هيژگي ادرت دستگاه توليد برق از . است T دهره ك  زمان دره ( شود ر ميمشك  دچا

 ]4 [كنند.  ره استفاده ميمحاسبه نرخ به برايمعموالً را  PW(v)جزر ه مدي  جريان
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 راندمان تبديل انرژي. 4-7

به  Pنسبت خالص برق خرهجي صورت به را جزر ه مدي  برق از جرياندستگاه توليد  ηانرژي راندمان تبدي  

 كنند.  ميتعريف  PKEي هااع جزر ه مدهرهدي ادرت جريان 

 

صورت به آهرند كه  سه سطحي به دست مي تبدي  انرژيراندمان  جمع آهرياز  معموالًمقدار را در آزمون هااعي، 

 :نشان داده شده استزير 

 

 ]4 [ مكانيكي است.توليد هري  بهره dη از انرژي است. بهره برداريضريب  CP ،كه در آن

 امكاناتي ه است ارارگرفته بررسي مورد مدي ه جزر انرژي از استفاده براي مناسبي هاي مح  جهان نقاط دربعضي 

 زمان ه كون گذاري سرمايه به مدي، ه جزر هاي نيرهگاه از استفاده براي بطوركلي .دارد هجود آنها توسعه يبرا

 استفاده براي موجود تكنولوژي به توجه با. است مدي نياز ره جز اي ذخيره هاي حوضچه ساخت براي طوالني

 كه مح  27 حدهد جهان تاكنون در كه است، الزم متر 13 الي 5 مد ه جزر اختوف مدي، ه جزر انرژي از ااتصادي

 ]5 [:است شده آهرده 1 شماره جدهل در آنها از تعدادي كه اند شده شناسايياست  دارا را مناسب شرايط

 ]5 [: کشورهاي داراي باالترين ارتفاع جزرو مد 1جدول شماره 

 ارتفاع جزر ه مد )متر( مكان نام كشور

Fundy 2/16خليج  كانادا  

 Severn 5/14مصب  نانگلستا

 Ganville 7/14بندر فرانسه

 La Rance 5/13 فرانسه

 PuertoRio Gallegos 3/13 آرژانتين

 13 (سفيد درياي)Mezen خليج  رهسيه

 4/13 )درياي اختسک( رهسيه
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 ه ماليش ساح  كيلومتر 033 از بيش جنوبي، مناطق در كيلومتر 1433 از بيش طول با سواحلي هجود به توجه با

 انرژي استحصال براي خوبي مواعيت داراي ايران كشور، داخ  در...  ه مستعد ها، خورهاي درياچه برخي سواح 

 ]6 [.است دريايي

 

 در كه(  كوچک ه بزرگ بندر 8 حدهد)  عمان درياي ه فارس خليج سواح  بنادر مد در ه جزر ايستگاههاي

 داراي كه هاي ايستگاه. است گرفته ارار بررسي ماهه مورد 12 مانيز دهره در ،ارار دارند  كشور جنوبي استانهاي

 ]7 [.اند شده مقايسه يكديگر با 1 شماره شك  در است مد ه جزر انرژي پتانسي  بيشترين

 

 

 ]7 [:مقايسه پتانسي  انرژي بنادر جنوبي  1شك  شماره 

 ه جزر ارتفاع متوسط ه بوده مد ه جزر رتفاعا ترين بيش داراي ماهشهر بندر عمان درياي ه فارس  خليج سواح  در

 براي نقطه بهترين مد ه جذر ارتفاع لحاظ از ماهشهر بندر متر است . 5/5 ايستگاه اين در مطالعه مورد دهره در مد

 خليج غرب شمال در كيلومتر 4/223  ساح  طول با بندر اين. است كشور جنوبي سواح  در انرژي استحصال

 انرژي پتانسي  كه شده هااع درجه 33 جغرافيايي عرض ه درجه 40 جغرافيايي طول با زستانخو استان در ه فارس
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 اين گفت بتوان اطمينان با شايد كه دهد مي نشان هاي گيري اندازه ه مطالعات .دارد را برمترمربع ساعت هات 8/22

 گيري بهره هاي پرهژه اجراي براي مد ه جزر ارتفاع از لحاظ مناسب هاي مح  بهترين از يكي( ماهشهر بندر) منطقه

 ه هارد مد ه جزر اثر در مرتبه ده شبانه رهز در آب آبراهه اين در كه است كشور سواح  ك  در مد ه جزر انرژي از

پتانسي   انرژي به مربوط محاسبات انجام به توجه با. است ساعت 13 حدهد مد ه جزر دهره زماني .شود مي خارج

. است دارا جهته ده هاي توربين كمک به مگاهات 43 ظرفيت با توان توليد پتانسي  آب، از محج اين انتقال از حاص 

 سد رهي بر را نيرهگاه هاحد 4 بر بالغ ، مگاهاتي 13 هاي توربين كمک به توان مي منطقه دريايي در سد احداث با

 خواهد نظير كم اًمطمئن نباشد، نظير بي اگر تجديدپذير، انرژي جهت توليد يپتانسيل چنين. كرد احداث مذكور

   ]7 [.بود

  در ايرانمطالعات انجام شده و بررسي .5

هاي  دهد كه شايد با اطمينان بتوان گفت بندر ماهشهر يكي از بهترين مح  هاي نشان مي يگير طالعات ه اندازهم  

كه  استمد در ك  سواح  كشور گيري از انرژي جزر ه  هاي بهره رتفاع جزر ه مد براي اجراي پرهژهمناسب ازلحاظ ا

 ]7 [ .مرتبه در اثر جزر ه مد هارد ه خارج مي شوده رهز ده  در اين آبراهه آب در شبانه

 ايران مدي ه جزر مناطق بهترين را خوران تنگه ه موسي خور منطقه ده خود تحقيقاتي كار در همكاران، ه نظري

 ادامه در .ميرسد ثانيه بر متر 1 از بيش به دريايي جريانات سرعت خوران، تنگه در اند داشته اذعان ه معرفي كرده اند

 بيش راندمان با خوران تنگه در گارهلوف توربين از اصوح شده اي نوع به كارگيري براي را طرحي كارتحقيقاتي اين

 ]8 [.اند كرده درصد ارائه 33 از

 مطالعه به BOM ه COHERENS هاي دلم كمک به مدي ه جزر مؤلفه 6 گرفتن نظر در با چگيني، ه محموداف 

 اين به محققان تحقيقاتي، كار اين در .اند پرداخته موسي خور در مدي ه جزر جريانهاي پذير تجديد انرژي برآهرد ه

 ]0 [است. تر نزديک هااعيت به COHERENS مدل كه اند رسيده نتيجه

كم  آب در مدي ه جزر جريان سازي دلم جهت غيرخطي مدل يک تحقيقاتي كار يک در نيز همكاران ه كريمي 

 ]13 [.است گرفته شده نظر در مدي ه جزر جريان مؤلفه 4 گرفته انجام مطالعات در .اند نموده ارائه عمق

 در مدي ه جزر جريان ه موج از استحصال ااب  انرژي برآهرد ه مطالعه براي تحقيق در چگيني، ه منش شيرين

 ضعيف بسيار خليج چابهار در مدي ه جزر جريان از استحصال ااب  انرژي كه ندا رسيده نتيجه اين به چابهار خليج

 ]11 [. نيست مقرهن به صرفه ااتصادي نظر از ه است
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 ه جزر جريان مؤلفه 4 ارهندرهد، مدي ه جزر رهدخانه مصب رهي خود مطالعه در محمدي، فياض ه بسن صدري  

 ]12 [ .اند كرده استفاده COHERENS ديناميكيهيدره ه سه بعدي مدل از ه گرفته نظر در را مدي

 يک طول در اشم كانال در آب سطح نوسانات ه جريان ه سرعت تغييراتخود  مطالعات در همكاران، ه آرهين  

 ،Delft3D ، Mike3 مدل سه با تحقيق اين عددي مدلسازي .ارا دادند بررسي مورد يكساله مدي ه جزر دهره

Mike21 ابولي ااب  اعتبار داراي منطقه اين كارگرفته برايه ب هاي مدل كه گيري شده يجهنت است ه شده انجام 

 ]13 [. است

 جمله از .اند پرداختهMike21 مدل با خوران تنگه مدي ه جزر هاي جريان عددي سازي مدل به همكاران ه صاداي  

 مدي ه جزر جريانات منطقه، ينا جريانات ايجاد عام  مهمترين كه است اين تحقيقاتي كار اين نتايج مهمترين

 مد ه جزر توان نتيجه در ه است غربي مرز از آن از خرهجي ه شراي مرز از تنگه به هرهدي غالب جريان .است

 ]14 [.است تر اوي هاي شراي جريان

 زير موارد به توان مي جمله آن از كه شوند مي استفاده مدي ه جزر هاي جريان مدلسازي براي مختلفي هاي مدل

 ]15 [ :كرد اشاره

 ADCIRC3D 

 COHERENS 

 MIKE3 

 ROMS 

 DELFT3D 

 TELEMAC3D 

 BOM 

 MIKE21 

 

 مد و جزر دامنه بر موثر عوامل.6

 :از عبارتند مد ه جزر دامنه بر موثر اصلي عوام  است، متفاهت بسيار مختلف نقاط در مد ه جزر دامنه

  ساحلي خط شك  

 آب عمق  

  دريا بستر پرهفي  

 جغرافيايي عرض  
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 يک به منجر كه مي آيد بوجود كننده تشديد اثر نوعي باشند مناسبي تركيب داراي مح  يک در فوق عوام  اتيه

 ]16 [ .شود مي باال بسيار دامنه با جزرهمد

 

 گیري  نتیجه.7

امنه جزر ه مد در سواح  جهت مشخص شده است كه ارتفاع امواج ه د كشورهاي صورت گرفته در  در بررسي 

زيرا باالترين ارتفاع ثبت شده در ايران  بندر ماهشهر  نيستاز اين انرژي در حال حاضر مقرهن به صرفه  برداري بهره

ره در اين زمينه همانند  است در حالي كه اين ارتفاع در كشورهاي پيش 2/5ه در چابهار به ارتفاع  5/5به ارتفاع 

ست. اما اميد است با بررسي ه مطالعات انجام شده در  متر  ا 13متر ه در رهسيه  14متر ، در انگلستان   16كانادا 

كم ، نقاط جديدي طول موج هاي برداري انرژي در  با اابليت بهرهاين زمينه ، ضمن دستيابي به سيستم هاي نوين 

داراي امواجي با طول  شناسايي شود كه كيلومتري سواح  شمالي  033كيلومتري سواح  جنوبي ه  1433از پهنه 

كه اين موضوع  مستلزم بررسي ، تحقيق ه ثبت داده ها ه مولفه هاي موثر در جزر همد در مناطق  باشد ترموج بيش 

 ذكر شده است.

 

  راجعم.8

، كنفرانس  "ي جزر همد ه امواج درياژبرداري از انر بررسي ه بهره"نظري، ه ا هااسمي،ه  سلطاني،فه  ااسمي،ف ]1 [ 

 (1303، ) برداري از آب دريا ملي بهره

 "گيري از آنها دركشور هاي كشندي ه پتانسي  بهره نيرهگاه" كني،ع،ا ه شيعه بيگي،ه  عطائي،آه  شيخ بهايي،ع ]2 [ 

  (1304،)، هشتمين كنفرانس انرژي هاي تجديدپذير ، پا  ه كارآمد

 ) 1303 ( ،ايران نفتي فرآهردههاي پخش ه پااليش ملي ،شركت"تجديدپذير هاي انرژي" م، ،ميرزائي ]3 [ 

 [4] ZHU,Y.,WANG,X .,YE,Q., DUAN,C., Comprehensive evaluation method for 

tidal current power generation device , Journal of Modern Power Systems and Clean 

Energy Vol 4, Issue 4, pp 702–708 (2016) 

 هفتمين ،"اشم هجزير سواح  در كشندي انرژي از گيري بهره پتانسي  بررسي"، هافري،به  كرمي،ح ]5 [ 

 (1388)،انرژي ملي همايش
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 مناسب هاي سيستم انتخاب ه امواج انرژي استحصال هاي سيستم انواع بررسي"، هاشمي،سه  يعقوبي،ف ]6 [ 

 (1383)،ادس مهاب مشاهر مهندسين شركت ،"ايران جنوبي سواح  براي

امكان سنجي فني ه ااتصادي احداث نيرهگاه جزر همد در سواح  جنوبي  "، م،حسين زادهه  ح،حسين زاده  ]7 [ 

 (1301)،بنادر ه سازه هاي دريايي،دهمين همايش بين المللي سواح  ،" لعه موردي بندر ماهشهر(ايران )مطا

 جزر موج جنبشي انرژي مبدل يک مقدماتي طراحي ه مطالعه" ، ح ااسمي،ه  م غياثي، ه م برنجكوب، ظرين ]8 [ 

 (1301، )3، شماره ، 15 دهره ايران، انرژي نشريه "اشم، خوران تنگه در همد

 در مدي ه جزر هاي جريان پذير تجديد انرژي برآهرد ه عددي سازي مدل" ، ه چگيني، ه م محموداف، ]0 [ 

 (1302) ،3شماره ، 12 دهره دريايي، فنون ه علوم مجله "خورموسي،

دريا،  فناهري ه علم ،" فارس خليج غربي شمال در جزرهمدي جريانات سازي مدل" ه ، چگيني، ه ز كريمي، ]13 [ 

 (1303) ، 57ه شمار

 مدي ه جزر جريان ه موج از استحصال ااب  انرژي برآهرد بررسي ه مطالعه" ه، چگيني، ه س منش، شيرين ]11 [ 

  (1303) ،13دهره ، دريايي فنون ه علوم مجله "چابهار، خليج .در

 "ارهندرهد، رهدخانه مصب در آب سطح نوسان ه جريان سازي مدل" م ، محمدي، فياض ه م نسب، صدري ]12 [ 

 (1388) ، 8دهره دريايي، فنون ه علوم مجله

 مدي ه جزر جريانات عددي بررسي" ح ، زاده، ااسمي ه ه چگيني، ه م چي، تجزيهه  ا صاداي، ه ع آرهين، ]13 [ 

 (1380) ، زيباكنار ايران، دريايي، صنايع همايش دهازدهمين "اشم، دركانال

 تحت خوران تنگه هيدرهديناميک سازي مدل" ح ، زاده، ااسمي ه ه ،چگينيه  م چي، تجزيه ه ا صاداي، ]14 [

 (1388) ، كيش ايران، دريايي، صنايع همايش يازدهمين "مدي، ه جزر هاي اثرجريان

هاي جزر ه مدي در مزرعه انرژي جزر همدي  استخراج ميانگين مولفه" ،م،احمدرضاييه  ر،پناهي ه  س،رادفر ]15 [

دهمين كنفرانس ،"مطالعه موردي در خليج فارس؛ 21لس جزر همدي همدل مايک به كمک ده رهش نقشه اط

 يريت شهريدالمللي دستاهردهاي نوين پژههشي در عمران ه معماري ه م بين

هاي استحصال انرژي از امواج ه جزر همد  بررسي انواع تكنولوژي"،ح،حسين زاده ه  م،راعي تبار  ]16 [

 (1302) ،ي انرژي هاي پا اهلين همايش مل ، "اايانوس/دريا
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