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هاای مختلاا استحلاان انارژی از      های تجدید پذیر معرفی شد و در قدم بعدی به روش در این تحقیق در ابتدا انواع انرژی -چکیده 

های دریافت انارژی از   کار برده شده در تولید انرژی جزر و مد به اختلار توضیح داده شد پس از بررسی روش به  دریا و چند نوع توربین

بینای   های انجام شده توسط محققان برای پایش  سازی یا و معایب تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بیان شد. مدنجزر و مد دریا مزا

 تأثیر افزایش سطح آب دریا بر جزر و مد و تولید نیرو از جزر و مد بیان شد.
 انرژی تجدیدپذیر، توربین، جزر و مد -کلید واژه

 مقدمه -1

کند، به این معنا که هر گااه انارژی باه مقادار کاافی و باه موقاع در         مع، نقش زیربنایی را ایفا میانرژی در حیات اقتلاد صنعتی جوا

 از بسیاری فكری مشغلة امروزه آن به رسیدن های راه و اجتماعی و اقتلادی توسعة ترس باشد توسعه اقتلادی نیز میسر خواهد بود.دس

 محایط  آلاودگی  یكای  بود خواهد روبرو بزرگ بحران دو با دور چندان نه آیندة رد است. بشر شناسان جامعه و سیاستمداران اقتلاددانان

 فسیلی انرژی بودن منابع محدود دلیل منابع. به این بردن پایان به در جهت فزاینده شتاب دیگری و فسیلی سوخت احتراق اثر در زیست

افزایش توجه به گرمایش کره زماین و  بود.  آتی های دهه طون در جهانی انرژی ملرف در پذیر تجدید انرژی برای جایگاهی دنبان به باید

 های فسیلی عالقه به استفاده از منابع تجدیدپذیر برای دست یابی به تولید انرژی پایدار را برانگیخته است. وابستگی به سوخت

 های تجدیدپزیر هستند. نمونه از انرژی انرژی جزر و مد و امواج دریا چند و گرمایی، بیوماس زمین باد، انرژی خورشیدی، انرژی انرژی

  ، به زیبایی آنها و ضارباتی کاه بار پیكار سااحل وارد     گذارند به نمایش میها  تلویری که امواج سهمگین و پرتالطم دریاها و اقیانوس

هاای قابال    یع تاالش هاا و صانا   اقیانوس و جریان جزرومد آشكارا حامل مقادیر زیادی انرژی هستند. دانشاگاه . شود می خالصه آورند می

 های تولید انرژی الكتریكی از این منابع هستند. توجهی برای پیدا کردن بهترین راه

انارژی اماواج    .اسات  امروزه استحلان انرژی از امواج دریا به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر بیش از بیش مورد توجه قارار گرفتاه  

در واقع باد که در اثر اختالف دمای زمین تولیدشاده باا وزش روی محایط هاای آبای      . نتیجه ی تأثیر باد روی اقیانوس ها و دریاهاست

هاا انارژی ناشای از     در دریاها و اقیانوس استحلانقابل  های یكی دیگر از انواع انرژیشود.  میقسمتی از انرژی اش تبدیل به انرژی موج 

 باه  خورشاید  و مااه  جاذباه  اثر در دریاجزر و مد  احل رخ می دهد.ترین مقدار جزر و مد در کناره های سو بیش . معموالًاستجزر و مد 

 باه   برآمادگی  این زمین وضع گردش علت به و شده آبها در برآمدگی ایجاد باعث ماه جاذبه نیروی آید می وجود به زمین گردش هنگام

 .کند می پیدا جریان غرب سمت

ها و دریاها در طون قرن اخیر افزایش داشته، و ایان افازایش    انوسهای قطبی سطح آب اقی به دلیل گرمایش زمین و آب شدن یخچان

 [.2شود] سطح دریا باعث تغییراتی در میزان جزر و مد دریا و نیروی دریافت شده از این جزر و مد می

 های تجدیدپذیر: انرژی -2

 های تجدیدپذیر هستند. ج از جمله انرژیخورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی بیوماس، انرژی جزر و مد و اموا انرژی

 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا بر انرژی جزر و مد

2دکترقدمی، فرید. .1موسوی، سیدمحمد
 

، کارشناسی ارشد مهندسی مكانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران غرب دانشجوی2
e.smmousavi@gmail.com 
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باا   برابر شدتی از زمین کرة میانگین مدار در تابشی است. توان خورشید در ای هسته همجوشی پیوستة فرآیند نتیجة خورشیدی انرژی

 رسد. می TW 20٠٤٤به  زمین مدار به رسیده توان نتیجه در و کیلومتر ٠٤،٤٤٤ زمین است. محیط کیلووات بر متر مربع برخوردار93/2

 انارژی  دریافات  لحاا   باه  کاه  شاده  واقاع  ای منطقاه  در است گرفته قرار شمالی عرض درجة ٠٤ تا 11 مدارهای بین در که ما کشور

 11٤٤ تا 2٠٤٤ بین ایران در خورشیدی انرژی تابش میزان . است گرفته قرار ها رده باالترین در جهان مختلا بین مناطق در خورشیدی

 و باشد می سان در روز 1 از کمتر کشور سراسر در هم سر پشت ابری روزهای شد. تعداد زده تخمین در سان مربع متر بر تساع کیلووات

 میازان  مرتفاع  نقاط در آنكه به توجه با این بر عالوه و شود می گرفته نظر در درصد 3٤ از بیش نقاط ایران اکثر در هوا شفافیت همچنین

 یاک  نیز این دارد دریا سطح از متر 2٤٤٤ از بیش ارتفاعی آن نقاط اکثر   و کوهستانی است نیز ما سرزمین و بوده بیشتر خورشید تابش

 کشورهای در ملرفی گرم آب تأمین برای خورشیدی انرژی گیری بكار اگر است طبیعی و بوده خورشیدی انرژی از گیری بهره در ویژگی

 [.1است] به صرفه مقرون قطعا ما کشور در باشد رفهص به مقرون فوق امتیاز از تر بهره کم مراتب به

 کاربرد تكنولوژی خاص نوع تكنولوژی گروه

 فلزی صاف ورقه دما کم حرارتی

  پالستیكی صاف ورق

 کم تمرکز

خشاک   محلون -گلخانه

 کنی

 آب یا شنا استخرهای مثال تجاری طور به آب گرمایش برای

 های خانه ملرفی

 ها ساختمان سایر یا اه هتل – آپارتمانی – ویالیی

 ساختمان فضای گرمایش برای

 کشاورزی نیاز مورد فرآیندی گرمای

 خلوصی های خانه فضای گرمایش برای ذخیره شیشه، خورشیدی معماری

 خورشیدی استخر برقی – حرارتی

 خطی سهموی

 – بشاااااااقابک

 موتوراسترلینگ

 مرکزی کنندة دریافت

 طریق از كتریسیتهال تولید برای خورشیدی منبع از استفاده

 چرخ یک

 ترمودینامیكی

PV کند می تبدیل الكتریكی رژی ان به مستقیما را نوری انرژی فرنل عدسی تمرکزی 
 [.1آنها] کاربری و خورشیدی انرژی مهار ( تكنولوژیهای2جدون)

 اینكاه  فارض  دارناد. باا   وجاود  ها دشت در توجهی قابل منابع است. اما شده واقع کوهستانی و ساحلی نواحی در باد انرژی منابع بیشتر

بارداری   بهره و دستیابی قابل که صورتی به انرژی این جهانی تخمین آنگاه متر بر ثانیه باشد 1زمین روی از بیش متوسط سرعت میانگین

 است. دنیا در برق فعلی تولید برابر 1 حدود در باد انرژی از برداشت قابل فنی استعداد حداکثر که دهد می نشان باشد

 از: عبارتند که دارد وجود باد انرژی از گسترده کاربرد در محدودیت چند البته

 پرنادگان،  تلفاات  صادا،  زیباایی،  و اناداز  چشام  در تاداخل  مانند محیط بر آن اثرات و منطقه در باد منابع از دقیق اطالعات وجود عدم

 دسترس. در گذاری سرمایه منابع و سیستم مخابراتی در پارازیت

 ! فسیلی نیروگاه با مقایسه در بادی برق مولدهای ایمزی

 زمان. مرور بر گذاری سرمایه هزینة نزولی سیر و جاری هزینة بودن ناچیز -
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 جانبی. تأسیسات و آب به احتیاج عدم -

 ظرفیت. هر در برداری بهره قابلیت -

 بادی. توربین قطعات از بعضی تولید در کار بازار ایجاد و داخلی موجود صنایع در تحرك ایجاد -

 ملارف  از بایش  مراتاب  به انرژی این شود. مقدار می اطالق است شده انبار زمین کرة سطح زیر در که حرارتی به گرمایی زمین انرژی

 می شناخته زلزله یا آتشفشان محل بعنوان که نواحی در و تكتونیک صفحات تالقی جهان است. لیكن شدت آن بجزء در محل در انرژی

 زمین مرکز طریق از که انرژی از بیش شده برداشت انرژی که شود می تجدیدپذیر محسوب که صورتی در انرژی است. این کم سیارب شود

 [.9شود] تزریق دوباره گیرد می قرار استفاده زمین مورد سطح به انرژی حمل برای که آبی و نباشد شود می جایگزین

 و تفتاان  منطقاة -2شاد:   پیشانهاد  مقادماتی  اکتشافات برای کشور از منطقه 3 وجودم گرمهای آب و شناسی زمین مطالعات اساس بر

-3 جناوب  منطقاه -٠مشاهد   منطقاه -0 غرب منطقه-3 ایران مرکزی منطقه-1شیراز  منطقه-٠طبس منطقه-9کرمان  منطقه-1 بزمان

 [.9شرق] منطقه

 نمایشاگر  ضمن در است، خورشیدی انرژی شیمیایی رهذخی اصوال و آیند می بدست فتوسنتز از که شود می محلوالتی شامل بیوماس

 در بلورتی زمین کره در کشوری هر در و است شده توزیع جهان سرتاسر در انرژی این است. زیست محیط در کربن تجدیدپذیری از انبار

 نموناه  بارای  و شود می وریآ جمع انرژی بازارهای از خارج افرادی بوسیله اغلب که است گرمایی انرژی منبع یک است. بیوماس دسترس

 متفاوت کربنی سوختهای توان به می همچنین را شود. بیوماس می تأمین طریق بدین ماالوی و نپان در ملرفی انرژی کل % 3٤ از بیش

 کرد. تبدیل نفت از مشتق محلوالت مانند

 و کشااورزی  پسماندهای شوند، می دتولی سوخت برای مشخص بطور ای که کشاورزی محلوالت سوخت، شامل بیوماس گوناگون انواع

 بیومااس  اناواع  از یک شود. هر می آبی گیاهان و فاضالب شهری، جامد فضوالت چوبی، و غذایی صنایع فراوری داری، پسماندهای جنگل

 و آوری جمع است، زیاد آنها مقدارآب و اندك ارزش دارای انرژی تمرکز نظر از ها گونه بیشتر و هستند به خود مخلوص تكنولوژی دارای

 [1گیرند.] کودهای کشاورزی مورد استفاده قرار می مانند دیگر برای اهداف است و پرهزینه آنها نقل و حمل

نیروگاه جزر و مد شامل این حقیقت است که این نیروگاه ها دارای منابع انرژی برگشت پذیر قابل پیش بینای هساتند و باا طراحای     

 و مدی عمر طوالنی دارد. دقیق و ساخت مناسب، یک نیروگاه جزر

اثر نیروگاه جزر و مد بر طبیعت بسیار ناچیز است زیرا این نیروگاه ها سبب بارش باران های اسیدی و یا موجب تشعشات رادیواکتیاو  

 های صوتی آن خیلی کم است.  شوند. همچنین وقتی که نیروگاه جزر و مدی در حان کار است آلودگی در طبیعت نمی

 انرژهای موج و جزر و مد -3

 درجاه  آب، امواج، شوری جزومد، دریایی، های جریان شامل عوامل شوند. این دریا از تولید انرژی موجب توانند می مختلفی های پدیده

 فارض  دساانتیگرا  درجاه  1٤میزان به آب باالی و پایین های الیه بین اختالف (دما حرارتی اختالف گرادیان است. برای ... و حرارت دما

 تولیاد  های شود. نیروگاه می نظر گرفته شوند. در دریا وارد زیاد حجم با شیرین های که آب مواردی در فقط شوری گرادیان است. و شده

 سیساتم  و شوند می درصد استفاده 9٤ راندمان با ساحل به نزدیک امواج کنند، می کار ممكن درصد زمان 9٤ در فقط مد، و جزر از انرژی

 [.٠کنند] می درصد کار 2٤ راندمان با فقط شوری انرژی های

 است: ذیل شامل موارد ها اقیانوس و دریاها انرژی از استفاده مهم روش سه

 (Waves)امواج -. ج(Temperature)دما حرارت درجه-. ب(Tide)جزرومد-الا
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 جزر هنگام در و آبگیری مد هنگام در است. که دریا کنار در حوضچه ایجاد جزرومد انرژی از استفاده های روش از جزر و مد: یكی -الا

 علت شود. به می الكتریسته نیروی تولید باعث به آن متلل ژنراتور چرخش و آب مسیر در قوی های توربین دادن شود. با قرار می تخلیه

آنهاا،   مهمتارین  مثالً دارد؛ معایبی روش این مقابل، است. در اعتماد آنها قابل انرژی و طوالنی ها نیروگاه این عمر متحرك، قطعات فقدان

 متر باشد. 1 حداقل باید منطقه، مد جزرو میانگین

 ماشاین  یاک  ترمودینامیاک  دوم اصال  است. بنابر گراد درجه سانتی 13 تا 19 معموالً گرم نواحی در ها اقیانوس و دریاها : دمایدما -ب

 خط نزدیک گرم، های در آب دمایی ناحیه سه ترموکالین، بررسی نمودار کند. با کار سرد منبع یک و گرم منبع یک بین تواند حرارتی می

 شود. می استوا مشخص

 
 [1(. نمودار ترموکالین نشان دهنده دما نسبت به عمق]2شكل)

 آن در دماایی  شدید تغییرات و است گرم نیمه متر، 1٤٤ تا 1٤بین دوم است. ناحیه گرم که متر 1٤ حدود عمق تا آب سطح اون ناحیه

 تاوان  مای  است. بناابراین  گراد سانتی درجه ٠ تا 9 حدود آب در دمای و باشد می اقیانوس متری 1٤٤٤ عمق که سوم مطرح است. ناحیه

 دمای و گرم منبع دمای که آید می دست به رابطه از بازده آن که انداخت، کار به و طراحی عمق و سطح های آب بین ماشین حرارتی یک

 است. منبع سرد

 پاایین  ماوج،  باالروی مانند موج، مختلا های از ویژگی ها، اقیانوس و دریاها امواج انرژی استحلان های سیستم طراحی ج: دراموا -ج

 .شود می و... استفاده موج بودن جاری خاصیت نوسانی، حرکت هیدرولیكی، فشار زنی موج، ضربه موج، روی

 هاا،  جاک  شود، مى ( مشاهده2شكل) در که طور همان استموجى  صفحه و هیدرولیكى هاى جک شامل سیستم این SDE:توربین  

 حرکت به هیدرولیكى بازوهاى حالت این در برند، می و پایین باال را آن صفحه، این به امواج برخورد موج است. با بر سوار به صفحه متلل

 .شوند مى الكتریسیته تولید و ژنراتور چرخش باعث مكانیكى به صورت و درآمده
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 SDE(. توربین 1شكل)

 مستقیم دارد. ارتباط موجى صفحات افزایش با سیستم این توان افزایش

 دارند، استفاده را خود محور حون در رفتن جلو و عقب که خاصیت صفحات سرى یک از سیستم این طراحى در Aw-Energy:توربین 

مطاابق   صافحه  هار  پشات  در هستند در امان اقیانوسی طوفان و برخورد شناورها از بنابراین گیرند، می قرار دریا کا در صفحات شد. این

ماایع   وسایله  باه  تواناد  نیرو مای  شود. این مى نیرو تولید صفحات، جلو رفتن و عقب با که شده طراحى هیدرولیكى سیستم یک (1شكل)

 کند. تولید الكتریسیته و منتقل است گرفته قرار ساحل در که ژنراتور یک به هیدرولیک

 
 Aw-Energyتوربین (. 9شكل)

اسات.   شاده  متلال  ژنراتاور  باه  خطى صورت به قائم، جهت شناور در پیستون یک از شده طراحى مدن این Trident Energy:توربین 

 ایان  طراحاى  شود. حسن مى ژنراتور چرخش و قدرت باعث ایجاد شناور، پیستون این بردن پایین و باال و آب حرکت (، با9مطابق شكل)

 روش ماوج  باا  روش، این اساسى تفاوت  OWCروش، در که است این اقیانوسی است. در بزرگ امواج و کوچک امواج در ،کارایى آن مدن
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پیساتون   باا  مساتقیم  طاور  باه  آب روش این در شود. اما مى پنوماتیكى OWCروش،  به توربین چرخش و هوا درآوردن حرکت به باعث

 [.1دارد] ارتباط ژنراتور به متلل

 
 Trident Energyربین (. تو٠شكل)

 تأثیر افزایش سطح آب دریا بر انرژی جزر و مد -4

اقیاانوس اسات خلوصاا از      به تغییرات سطح دریا در زمان معاصر بر اثر گرمایش در حان گسترش اقیانوس و انتقان آب ذخیره شده

 .[3](های یخ های طبیعی و الیه ها )یخچان یخچان

ای مثان چورچ و وایتگازارش دادناد کاه میاانگین     ری بزرگتر از دوره زمانی مطالعه شده بود. برخ افزایش سطح آب مشاهده شده خیلن

ز افزایش سطح اIPCA مشاهده شد. تخمین  میلیمتر در سان 2/9 بود. در دهه اخیر میلیمتر در سان 0/2نرخ جهانی افزایش سطح دریا 

 [.0شده است] بینی پیش در سانمیلیمتر  3/1-٠/2 میانگین نرخ 12ر پایان قرن دSLR آب دریا 

[. ٠ممكن است یک تاثیر زیاد بر مناطق جزرومدی داشته باشد]که برآورد شده است  12٤٤ای سان رب متر 1-1/٤فزایش سطح دریا ا

د از چن یالدیم12بررسی های دیگر در مورد آینده این تخمین ها مطمئن نیستند، با این حان پیش بینی افزایش سطح دریا برای قرن 

 متفاوت است.  سانتی متر تا بیش از یک متر

ساطح آب و   برای تحلیل، ردندکار ب هب  ک مدن هیدرودینامیک جدید برای مدن سازی هیدرودینامیک[ ی3وی بو چن و ون چنگ لیو]

الگاوریتم  یک محاسبات موازی کارآمد و قوی و دقیق روش اجزاء محدود حجام محادود باا یاک      کهتنگه تایوان.  درجریان جزرومدی 

 .ستاالگرانژی -اویلری

سازی با مدن در ارتباط بود، و یک تحلیل یكنواخات در پایاان    روز شبیه 211سازی دوبعدی دامنه جزرومد  جهت تایید عملكرد شبیه

 روز برای اجزاء مختلا جزرومد بدست آوردند. 21٤

یابد. اگر تعداد زیادی توربین در یک کاناان مساتقر شاوند،     ها افزایش می توان خروجی جزرومد از لحا  نظری با افزایش تعداد توربین

بینانه یاک ماکسایمم    شود. بنابراین به صورت واقع شود توان خروجی ماکسیمم کم می یابد و سپس مشاهده می نیروی درگ افزایش می

 [.3تئوری در مقدار توان دردسترس  وجود دارد]
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( را در نظار  SLR23٤و  SLR٤٠0SLR 222SLR 2٠٤) Sea level riseحالات افازایش ساطح آب     ٠وی باو چان و ون چناگ لیاو     

حالت فوق انرژی تلا شده، انرژی بدست آمده و سرعت جریان را بررسی کردند و نتاای  را طباق نمودارهاای زیار      ٠، سپس در ندگرفت

 بیان کردند.

 
 (GWانرژی تلا شده کل) (.1شكل)

 
 و حالت پایه SLR23٤و  SLR٤٠0بین در حالت (. توان خروجی بر حسب ضریب اصطكاك تور3شكل)
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 [3](. توان خروجی و سرعت جریان در حاالت مختلا0شكل)

 نتیجه گیری -5

گذاری در تولیاد   های فسیلی سرمایه وختس پذیر بودندر طون قرن گذشته و با علم بر پایان یهای فسیل با توجه به استفاده از سوخت

کاه ایان    ایم مایش جهانی را به همراه داشتهگر ،ای زمین در اثر تولید گازهای گلخانهگرمایش وجه به با ت انرژی تجدیدپذیر الزمی است.

های طبیعی و افزایش سطح آب دریا را سبب شد. البته این افزایش سطح آب باعث افزایش میزان انرژی جزر و مد  امر آب شدن یخچان

در این تحقیق متوجه شدیم چیدمان  .و امواج بهره بردولید انرژی از جزر و مد توان از آن جهت ت و افزایش سرعت جریان میشود که می

از یک مقدار حداکثر با افزایش اصطكاك توان تولید کاهش پیادا  ها  ها در یک میدان مهم است و با افزایش تعداد توربین و تعداد توربین

 خواهد کرد.
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