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 ام��روزه مصرف انرژی در س��کوهای حفاری که عمدتا از س��وخت های 
فس��یلی تامین می ش��ود کمتر مورد مطالعه و توجه محققان به استفاده 
از مناب��ع پاک انرژی و در دس��ترس قرار گرفته اس��ت. ع��الوه بر انرژی 
 خورشیدی و باد، انرژی امواج دریا در ساحل و نزدیک ساحل نیز چشمگیر

اس��ت.]4-1[ در یک سکوی حفاری سیس��تم تولید توان الکتریکی روی 
یک س��کوی نفتی در کنار سیس��تم کمکی و اضط��راری طوری طراحی 
می ش��ود که توان الزم س��کو را در طول عمرش ب��ا قابلیت اطمینان باال 
تامین کند. طراحی یک سیس��تم تامین ت��وان از انرژی های تجدیدپذیر 
حت��ی اگر بتواند درص��د قابل قبولی از عملیات را پش��تیبانی کند از نظر 

اقتصادی توجیه پذیر است. چراکه:
1- تهیه و حمل گازويیل، روغن و سایر متعلقات مصرفی دیزل � ژنراتورها 
تا محل س��کو، هزینه بس��یار زیادی دارد، برای مثال هزینه ي تمام شده 
س��وخت با احتس��اب هزینه های جانبی، بیش از 10 براب��ر بهای آن در 

خشکی است.
2- ذخیره س��ازی گازويیل مصرفی دیزل � ژنراتورها در محیط س��کو بسیار 
خطرناک است و تاکنون موجب حوادث بسیاری در سطح جهان شده است.
3- خرابی و استهالک دیزل � ژنراتورها بسیار زیاد است و نیاز به تعمیرات 

و نگهداری مداوم دارد که به علت محدودیت های رفت وآمد و تامین قطعه 
در محیط فراساحلی، این امر باعث ایجاد مشکالت بسیاری می شود.

٤- دود و گازه��ای خروجی اگزوز، نش��ت مخازن و لوله های رابط، روغن 
 س��وخته و آلودگی صوتی ناشی از آنها مشکالت زیست محیطی بسیاری 

را در پی دارد.
5- به عل��ت طوفان های دریایی و مش��کالت جوی، بعض��ی مواقع امکان 
تامین سوخت دیزل � ژنراتورها و سایر مواد و قطعات داخلی دیزل � ژنراتور 
برای س��کوها مقدور نيست که حتی در بعضی مواقع موجب توقف تولید 

گاز سکو و تحمیل هزینه های بسیار سنگین به سیستم خواهد شد.
در دنیا طرح های مختلفی در رابطه با جذب انرژی امواج اقیانوس��ی ارائه 
ش��ده است. در این مقاله به بررسی امکان س��نجی جذب انرژی از امواج 
دریا در س��واحل جنوبی ایران پرداخته ش��ده است. سواحلی که مملو از 
تاسیسات نفتی و گاز است.)شکل1( انرژي امواج در پهنه وسیعی از سطح 
درياها گسترده شده است و معموال در مقادير زياد وجود دارد. اين انرژي 
می تواند منبع عظیمی براي تولید برق باشد،]7-5[ ولی ابتدا بايد فناوري 
بهره برداري از آن به صورت اقتصادي توسعه يابد. طرح هاي موجود تولید 
انرژي از امواج دريا در دو نوع ثابت و ش��ناور دسته بندي می شوند. عمده 
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طرح ه��اي تولیدي ثابت که اغلب در س��واحل نصب می ش��وند، عبارتند 
از: س��تون آب نوس��ان کننده، کانال متقارب و ط��رح پاندولی. طرح هاي 
بهره ب��رداری از ان��رژي امواج، مزايا و موانعی برای توس��عه دارد از جمله: 
ارزیابی، امکان سنجی و صرفه اقتصادی، که بررسی آنها ضروری است. در 
نگاه اول هزینه، مطرح می شود که قطعا مزایایی چون: کاهش وابستگی، 
تجدیدپذیری، قابلیت پیاده س��ازی در شرایط مختلف آب وهوایی، امکان 
پیش بینی و کاهش عدم قطعیت، رایگان بودن انرژی، عدم تولید گازهای 
گلخان��ه ای، هزینه پایین نگهداری و شیرین س��ازی آب )عملکرد جانبی( 

قابل اشاره است.]8-10[
 سکوهای حفاری خشکی و فراساحل از نظر مصرف انرژی عرصه ای است 
برای ایده های نو، ایده هایی که بر آن اس��ت بهینه سازی مصرف و انرژی 

رایگان و پاک را حاصل كند. در ابتدا قابل پیش بینی اس��ت که طرح های 
انرژی خورش��یدی و باد به ذهن ها ورود کند، اما روش های متنوع تولید 
انرژی، بسیار در دس��ترس تر و گاه کم هزینه تر خواهد بود، سطح، اعماق 
و س��احل دری��ا منبعی اس��ت از انرژی ک��ه هدایت آن به تاسیس��ات را 
می طلبد. امکان س��نجی ایده که بررسی شود، س��اختار اسکله ها، تالطم 
بادها و امواج دریا، ش��رایط جغرافیایی و آب و هوایی، س��واحل و صخره ها 
و همچنین پتانس��یل س��کوهای نزدیک به س��احل چه در خشکی و چه 
فراس��احل همگی از نظ��ر اقتصادی و عملیاتی، ط��رح را ممکن و بهینه 
معرفی می کند. عالوه بر تاسیس��ات خشکی می توان به تاسیسات نزدیک 
به ساحل هم اشاره کرد. برای مثال جک آپ گونه ای از سکوهای حفاری 
اس��ت که پتانسیل آن برای تولید انرژی از طریق باد گهگاه مورد مطالعه 
بوده است)ش��کل2( و این بار از دیدی متفاوت با توجه به امواج بررس��ی 
می ش��ود. این نوع از سکو شامل بدنه شناور اس��ت که تجهیزات و دکل 
روی آن نصب می شود و پایه های عظیمی که وزن بدنه و دکل را تحمل 
می کنند. پایه ها در مواقع نیاز و حفاری به عمق رفته و پس از قرار گرفتن 
ب��ر بس��تر دریا، بدنه س��کو را روی خود و خارج از آب نگ��ه می دارند. از 
این س��کوها در حفاری در مناطق کم عمق )تا عمق 150 متر( اس��تفاده 
می شود. جابه جایی و استقرار در عمق کم و نزدیک به ساحل شاه کلیدی 
اس��ت که می توان از آن به ایده نصب پلت فرم و پایه های شناوری رسید 
ک��ه امکان تولید برق از امواج و چرخش ژنراتور را می دهد، یعنی تبدیل 
قدرت موج نوس��ان به چرخش با س��رعت باال برای تولید برق تجهیزاتی 
همچ��ون الکتروموتورهای پمپ های گل، دراورکس، تاپ درایو و میز دوار 

و... که از تجهیزات اصلی مصرف کننده انرژی الکتریکی هستند.
 

2- روش های تولید انرژی نهفته در آب ها
دریاها و اقیانوس ها از منابع پاک، ارزان و بازگشت پذیر انرژی غیرفسیلی 

 1  میدان های نفتی و گازی خلیج فارس

 3  انرژی نهفته در دریاها و اقیانوس ها 2  تامین انرژی مورد نیاز جک آپ های حفاری نزدیک به ساحل از انرژی باد
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هس��تند منابع عظیم��ی از انرژی گرمای��ی، ش��یمیایی و مکانیکی در 
جریان های آب گرم، جزر و مد و امواج دریاها نهفته اس��ت که تنها دو 
ه��زارم از این ان��رژی می تواند همه نیازهای بش��ر را بر روی کره زمین 
تامین كند. انرژی نهفته در دریاها و اقیانوس ها در پنج گروه دسته بندی 
می شوند.)ش��کل3(]12-11[ امواج در اثر انتقال ان��رژی از باد به دریا 
به وج��ود می آیند. نرخ این انتقال انرژی بس��تگی به س��رعت باد و نیز 
مسافتی دارد که در طول آن باد با سطح آب در فعل وانفعال بوده است. 
موج ها به خاطر جرم آبی که نس��بت به س��طح متوس��ط دریا جابه جا 
شده، انرژی پتانس��یل و به خاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی را با 
خود حمل می کنند. انرژی ذخیره ش��ده از طریق اصطکاک و اغتشاش 
و با ش��دتی که بس��تگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. 
موج های بزرگ در آب های عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست 
می دهند، در نتیجه سیس��تم های امواج بس��یار پیچیده هستند و اغلب 
ه��م از بادهای محلی و هم از توفان هایی که روزها قبل در دوردس��ت 

اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند.]13-14[
انرژی نهفته ش��ده در امواج و جزر و مد به عنوان تجلی انرژی های نهفته 
در دریاها و اقیانوس ها، موضوع مورد مطالعه اس��ت. روش های تولید برق 
از طریق انرژی نهفته امواج، متنوع اس��ت. ب��رای اجرای طرح، تجهیزات 
مورد نیاز با توجه به ش��رایط آب وهوایی، محیطی و نیاز تاسیسات تعیین 
می ش��ود. این که طرح بهینه برای تجهی��زات حفاری و تامین برق از چه 
نوع انتخاب شود، نیروگاه آبی � ساحلی باشد یا نزدیک به ساحل )سطحی 

و زیرسطحی(:]15-18[ 
 ساحلی: این سیستم ها در کنار خط ساحل قرار داده می شوند و انرژی 
امواجی که می ش��کنند را اس��تخراج می کنند. مانند: س��تون نوسانی با 

توربین  ولز با پره های ایرفول، آونگی.
 نیروگاه های نزدیک س��احل: سیس��تم های نزدیک ساحل در عمق آب 
حدود 20 متر قرار داده می شوند مانند: ویواستار انرژی، مکانیزم اژدهای 

آب.
 فراساحلی: آکوبوی، سالترداک، پالمیس، سیستم موج غلتنده، سیستم 

نوسان ارشمیدسی و سیلندر بریستول.
که با توج��ه به مورد مطالعه طرح، نیروگاه س��احلی و نزدیک به 
ساحل مدنظر است. نیروگاه عالوه بر ساخت سازه خاص به تجهیزات 
اصل��ی و جانبی همچون: توربین، هیدروموتور )موتور هیدرولیک(، 
ژنرات��ور، آکوموالتور )جه��ت ذخیره انرژی(، ش��ناورهای محرک، 
کابل ه��ای انعطاف پذیر، پیس��تون ها، س��یلندر، پمپ ها و لوله های 
انتقال نیاز دارد.]20-19[ ضمن این که تجهیزات شیرین س��ازی آب 
نیز می تواند افزوده شود. برای جذب انرژی امواج، وجود دستگاهی الزم 

اس��ت که بتواند با برخورد صحیح امواج ب��ا آن، حداکثر انرژی موجود 
در آنه��ا را جذب كن��د. مبدل انرژی موج ش��امل بخش های متعددی 
چون ژنراتور و یک سیس��تم واسطه مانند توربین، پمپ یا موتور برای 
می��را کردن انرژی موج و تبدیل آن به انرژی مکانیکی جهت به حرکت 
درآوردن ژنراتور اس��ت که هری��ک از این بخش ها عهده دار تبدیل یک 

نوع انرژی به انرژی دیگری است.]15و18[

3- امکان سنجی
مسائل زیست محیطی

در عصر جدید با توجه به بحث های زیست محیطی و تغییرات آب وهوایی 
چالش هایی در مورد چگونگی تولید الکتریسیته به میان آمده است. اجماع 
علم��ی این اطمینان را می دهد که انتش��ار بی رویه گاز دی اکس��یدکربن 
به احتمال زیاد منجر به یک بحران زیس��ت محیطی بزرگ خواهد ش��د. 
بنابرای��ن این خطر به عنوان یک شمش��یر دو لبه دیده می ش��ود: از یک 
طرف کاهش س��وخت های فسیلی و از طرف دیگر ناتوانی جامعه جهانی 
در جذب گازهای گلخانه ای منتشرش��ده ناشی از سوختن سوخت ها که 

تشدید گرمایش جهانی را به دنبال دارد. 
اطالعات علمی در مورد اثرات زیس��ت محیطی از دیگر منابع انرژی دریایی 
در دس��ترس نيست. سدهای جزر و مدی وقتی روی خور و مناطق ساحلی 
ساخته شوند پتانس��یل  ایجاد اثرات زیست محیطی قابل توجهی به خصوص 
روی تغیی��ر رژیم جزر و مد، تغذی��ه پرندگان و پراکندگی صیدهای منطقه 
)زیس��تگاه قابل دسترس در اعماق دریا( را دارند. بنابراین پیش از عملیاتی 
ش��دن س��ایت های تولید انرژی از امواج می بایست مس��ائل محیطی را در 
نظ��ر گرفت��ه و تغییرات احتمالی را پیش بینی ک��رد به خصوص در آب های 
اس��تراتژیک و امنیتی همچ��ون خلیج فارس و دریای عم��ان. از مهم ترین 
چالش ها می توان کش��تار ماهی ه��ا و ممانعت از مهاج��رت آنها به مناطق 
تخم ری��زی خود )به دنبال انتش��ار نویز و انرژی الکترومغناطیس��ی(، تغییر 
زیس��تگاه های خش��ک و مرطوب جزر و مدی و اجبار گیاهان و جانوران به 
تطبیق با ش��رایط جدید و با مهاجرت به مکان ه��ای دیگر، تحت تاثیر قرار 
گرفتن رژیم جریان در پایین دست، پایین آوردن کیفیت آب در حوضه جزر 
و مدی به دلیل ممانعت از فالشینگ طبیعی گل و الی و آلودگی، فرسایش 
کف دریا، شور شدن آب های زیر زمینی و اختالل در عملکرد خور برشمرد.

پتانسیل سنجی انرژی امواج و جزر و مد در خلیج فارس
انرژی موج را نمی توان در هر نقطه اس��تحصال کرد بهترین مناطق برای 
احداث نیروگاه ها، مناطقی هس��تند که ارتفاع موج، زیاد باش��د بنابراین 
مناط��ق بادخیز که عموم��ا بين عرض های جغرافیای��ی 41 و 61 درجه 
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هس��تند یا تنگه های باریک، حاشیه جزایر و قطعات خشکی مرتفع کنار 
دریا مناطق مناس��بی محسوب می ش��وند.]16،11[ با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و ش��رایط اقلیمی که س��واحل ایران دارا هس��تند، تحقیقات 
در م��ورد این منابع و پتانس��یل های ذخیره ش��ده در این منابع و امکان 
اس��تفاده از آنها ضروری به نظر می رس��د. اولی��ن و مهم ترین عامل موثر 
در انتخاب یک محل برای س��اخت تاسیس��ات، دامن��ه ي موج آن محل 
اس��ت چراکه انرژی موج با توان دوم دامنه ي موج متناس��ب است. برای 
تعیی��ن دقی��ق دامنه ي امواج و ان��رژی آنها معم��وال از اندازه گیری روی 
امواج اس��تفاده می شود. متاس��فانه در ایران در این مورد، به جز در چند 
ایستگاه آن هم برای چند ماه، ثبت اطالعات دیگری صورت نگرفته است. 
بس��یاری از س��واحل و جزایر ایران این پتانسیل را دارا هستند که عالوه 
ب��ر دکل های حفاری پروژه را در س��طح مصارف متن��وع و بخش جانبی 
آن آب ش��یرین کن ها )استفاده از روش های معمولی چون اسمز معکوس( 
اج��را کنند. یکی از عواملی ک��ه در تولید انرژی امواج اهمیت دارد پریود 
و پیوس��تگی امواج اس��ت. البته در این م��ورد آکوموالتور )جهت ذخیره 

انرژی( نقش مثبت خود را ایفا می کند.
با توجه به اطالعات پراكنده موجود دامنه حداكثر جزر و مد و متوس���ط 
ج���زر و م���د در خليج فارس با 1259 کیلومتر س��احل به ترتيب 3 و 2 
متر اس��ت. حداكثر ارتفاع موج محلي و دورآ در انتهاي پهن ترين منطقه 

مرك��زي خليج ف��ارس به ترتيب به 1.6 متر و بيش��تر از 2 متر مي رس��د. 
حداق��ل ام��واج در باريك ترين منطقه، تنگ�ه هرمز ديده مي ش��ود. امواج 
دوراي بلندتر از 3.5 متر در كمتر از يك درصد اوقات سراسر سال ديده 
مي ش��ود ام��ا در مجموع در 75درصد اوقات ارتف��اع موج به يك متر نيز 
نمي رس��د و نهایتا در 5 ت�ا 6درص�د اوقات، دريا ممكن اس��ت در سراسر 
منطقه داراي تالطم با امواج ب�ا ارتفاع 1.6 متر يا بيشتر باشد. يك جريان 
دريايي از تنگه هرمز وارد خليج فارس شده و پس از گذر از سواحل ايران 
در خالف جهت عقربه های س��اعت سواحل كشورهاي عربي را طي كرده 
و از تنگ�ه خارج مي ش��ود. سرعت متوسط اين جريان حدود 0.5 متر بر 
ثانيه تا 1.8 اس��ت که یک عدد توربین آبي با قدرت50 کیلو وات به پایه 

سکو اجرایی است.]21-24[ 
اگ��ر برای نمون��ه بخواهیم یکی از س��واحل جنوبی را از نظر پتانس��یل 
بس��نجیم، س��واحل عس��لویه با پریود امواج در بازه 2 تا 8 ثانیه، ارتفاع 
موث��ر موج در بازه 0/25 الی 3/5 متر قابلیت نصب و راه اندازی س��ازه ای 
مثل نوس��انگر س��تونی را دارد. دس��تگاه مبدل س��تون آبی نوس��انگر یا 
به اختصار )OWC )oscillating water column کارآمدترین روش اس��ت 
به خصوص در نقاط س��احلی دری��ای عمان به دلیل ارتب��اط با اقیانوس. 
منظور از OWC، آب محبوس درون یک س��اختار توخالی و پایین فصل 
مش��ترک هو ا� آب است که به وس��یله یک دریچه غوطه ور با آب آزاد دریا 
مرتبط می باش��د. این دستگاه، معموال به یک توربین یک سوگرد موسوم 
به Wells، مجهز شده که بر اساس دو مکانیزم تشعشع و برانگیزش تولید 
توان می كند.]26-25[ این حرکت باعث انقباض و انبس��اط هوای داخل 
اس��توانه می ش��ود که جریان این هوا در یک توربین هوای فش��ار پايین 
می تواند باعث تولید الکتریس��یته شود. نمونه هایی از OWC  ها به عنوان 
مصارف نقطه ای وجود دارد که می توان س��کوهای حفاری را نیز ش��امل 
دانس��ت که در خط س��احلی به عنوان یک متوقف کننده ساخته می شود. 
یک نمونه از یک دس��تگاه نصب ش��ده بر روی ساحل لیمپت است. این 
دس��تگاه در جزیره ایمیلی واقع در غرب اسکاتلند نصب شده و قدرت را 
برای ش��بکه ملی تولید می کند. ش��کل4 طرح لیمپت اسکاتلند را نشان 
می دهد. فرآیند تولیدی که در برخی از س��واحل نفت خیز ایران از جمله 
حوضچه ه��ای نفتي و طرح ه��ای گازی در اطراف جزيره س��يري)5/3(، 
ابوموس��ی)5/1(، عس��لویه)4/8( و چابهار)5/8( با توجه به توان در واحد 

طول ساحل )kw/m( مناسب ممکن است.]21[
 در بررسی هایی که در زمینه برآورد انرژی امواج سواحل ایران انجام شده 
است، با توجه به رابطه مستقیم باد و موج، در این نقاط، چابهار با قدرت 
كل۱۵۳۹MW و س��یری با وجود طول خط س��احلی اندک 5 کیلومتری 
دارای بیش��ترین انرژی موج هس��تند]22[، همچنین ب��ا توجه به رابطه 

 5  استحصال انرژی از امواج

 4  دستگاه لیمپت OWC، فرآیند تولید و امکان سنجی در سواحل ایران
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مس��تقیم باد و موج، در این نقاط باد نیز مناس��ب است. برای مثال طی 
مطالعاتی که در زمینه بررس��ی سرعت باد در جزیره سیری و دیگر نقاط 
خلیج فارس و دریای عمان مانند 265 کیلومتر ساحل چابهار و همچنین 
کیش انجام شده است، س��واحل جنوب ایران به خصوص سواحل متصل 
به اقیانوس هند، مکان مناسبی برای استفاده از انرژی امواج حاصل است. 
بادهایی با س��رعت کمتر بین عرض های جغرافیایی 01 درجه ش��مالی و 
جنوبی می وزند، که به علت نظم نس��بی، ش��رایط بالقوه ایجاد می کنند. 
عالوه بر این، مبدل انرژیتیک نیز س��ازوکار مش��ابهی مانند owc دارد و 
عالوه بر این توانایی شناور بودن را نیز داراست. برای به کارگیری مطلوب 
این سیس��تم، هموار بودن کف دریا و ح��رکات موزون و یکنواخت امواج 
دریا بسیار موثر هستند. ضمن این موارد پارامترهای موثر دیگر نیز مورد 

اشاره است.)شکل5(
 تالط��م و آش��فتگی جری��ان آب در بس��یاری از س��واحل و اس��کله ها 
بس��تر مناسبی است برای ش��ناورهایی که با سیس��تم کنترل اتوماتیک 

و هیدرولی��ک، ب��ا افزایش ام��واج و نیروی حاصل از تغیی��ر آب، جریان 
الکتریس��یته برای تجهیزات س��احلی و ام��کان انتقال به مس��افت های 
دورتر را فراهم می س��ازد. Eco Wave Power در جبل الطارق، چین، 
مکزیک و اخیرا در ش��یلی و هند برای استخراج انرژی از امواج اقیانوس 
 و دری��ا و تبدی��ل آن به ب��رق در برخی اس��کله ها و موج ش��کن ها ایجاد 
شده است. )شکل6( سواحل لیرانی متصل به اقیانوس هند و خلیج عمان 
با قدرت موج متوس��ط بین 10 تا 15Kw/m قطعا پتانسیل استخراجی 

موردنظر را خواهند داشت.]24[
 ب��ا توج��ه به این که در خلیج فارس طول موج زی��اد و ارتفاع موج کم 
اس��ت استفاده از بازوهای ساحلی که می تواند بازده تولید الکتریسیته 
باالیی را در بر داش��ته باش��د، به عنوان یک منبع تولید انرژی پاک و 
تجدیدپذیر در س��واحل جنوبی ممکن اس��ت. حرکت ها توسط مبدل 
مکانیک��ی به صورت حرکت دوران��ی درآمده و موج��ب دوران بازوی 
ارتباط��ی و در نتیجه چرخش ژنراتور می ش��ود. با تغییر در س��اختار 
مواد پیزوالکتریک و وزن بویه ش��ناور می توان تولید توان را باال برد و 
با توجه به اینکه نصب این س��ازه در ساحل بسیار آسان و هزینه های 
نصب مبدل های س��احلی و فراس��احلی دیگر را ندارد می تواند جهت 
تجهیزات حفاری س��احلی و نزدیک ساحل استفاده شود. برتری دیگر 
این نوع مبدل نس��بت به مبدل های ساحلی و فراساحلی عدم دغدغه 
انتقال الکتریس��یته تولیدی به ساحل و استفاده از آن است. سکوهای 
حفاری خارک و هندیجان امکان نصب این ش��ناورهای مش��ابه نصب 

شده در سواحل برزیل را دارد.)شکل 7(
 مکان های مناس��ب براي احداث يك نيروگاه جزر و مدي،  خلیج ها يا 
خورهاي كوچك و يا ورودي رودها به درياها مي باش��ند. زيرا در محل 
ورود ي��ك رود به دريا و يا يك خليج اس��ت كه می توان با احداث يك 
دايك، پتانس��یل انرژی جزر و مدی در مکان های خاص را فراهم کرد. 
امکان نصب توربین های جذر و مدی س��کوهای حفاری مانند جک آپ 
در برخی س��واحل خلیج فارس فراهم است )شکل8(، با توجه به اینکه 
در برخی س��واحل مانند قشم هر شش ساعت این پدیده روی می دهد 
تولید دو طرفه با توربین جزر و مدی ممکن اس��ت. همچنین ماهشهر، 
اروندرود و دهانه خورموس��ي به ترتيب با دامن��ه جزر و مد 3/9 و 2/6 
و 2/5 متر و ميانگين پتانس��يل ساالنه توان 0/57، 0/38 و 0/36 وات 
بر مترمربع مساعدترين مناطق خلیج فارس هستند. در روش تولید دو 
طرفه، برق در دو جهت جزر و مد تولید می ش��ود.]22[ تولید در جزر 
زمانی ش��روع می شود که سطح آبگیر کمتر است نسبت به تولید برای 
یک س��یکل تنها تا پایان سیکل تولید دریچه ها باز می مانند تا جریان 
آب امکان پذیر ش��ود از این رو س��طح آب داخل سد کاهش می یابد. در 

 6  پتانسیل طرح Eco Wave Power شیلی در شرایط طبیعت خلیج فارس ایران

 7  امکان سنجی بویه های شناور با بازوهای ارتباطی برای تامین انرژی سکوهای نزدیک 
به ساحل

 8  کاربرد توربین های جزر و مدی
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مرحل��ه تولید به روش مد، اختالف ارتفاع آب یک ضرورت اس��ت. در 
زمان جزر زمانی که س��طح آب دریا و مانع برابر شدند، دریچه ها بسته 
می ش��وند یک بار دیگر که دریا تا ارتفاع مطلوب مد باال آمد تولید آغاز 
می ش��ود به وسیله به کار انداختن توربین ها در جهت معکوس، در حین 
تولید، دریچه ها باز می ش��وند و اجازه داده می ش��ود سطح باال بیاید و 
به علت به وجود آمدن این ارتفاع کافی سیکل بعدی تولید به روش جزر 

میسر می شود.
 س��کوهای  مورد استفاده در حفاری فراساحلی از سکوهای شناور گرفته 
تا س��کوهای ساکن هر کدام متناسب با شرایط خود امکان بهره مندی از 
انرژی های تجدیدپذیر را دارند، مانند بارج های خود باالرونده جک آپ که 
ش��باهت زیادی به ماش��ین Wavestar دارد که انرژی موج را با بازوهای 
ش��ناور و ب��ا حرکت امواج ب��اال و پایین جذب می کند. هر بازو و ش��ناور 
به یک س��اختار استاتیک متصل اس��ت که از طریق تعدادی از پایه های 
نوع monopile ثابت نگه داش��ته می ش��ود و حرکت به صورت هیدرولیک 
به چرخ��ش ژنراتور و تولید برق منتقل می ش��ود. در آب وهوای طوفانی 
کل ماش��ین 10 متر باالتر از س��طح دریا باال م��ی رود، به طوری که تنها 
س��تون های نگهدارنده نیروی امواج را به خود می گیرند، بنابراین دستگاه 
به خوب��ی در برابر قدرت مخرب دریا محافظت می ش��ود. در جک آپ نیز 

عالوه بر س��تون های نگهدارنده، کف بارج باید طوری محاسبه شود که با 
امواج ناپایدار نش��ود، همچنین فاصله زير عرش��ه تا سطح آب در منطقه 
شكست امواج نیز بايد بيشتر باشد. شکل9 زیر تلفیقی از این دو مجموعه 

است.
 

4- محدودیت ها و مزایا
آنچه می بایس��ت از جمع بندی هزینه و اجرای طرح در این حوزه تعریف 
ش��ود، به طور مختصر در جوانب فنی، تکنول��وژی و تامین مالی خالصه 
می شود.)ش��کل10( تامین انرژی از امواج، طرح��ی کامال اقتصادی ولی 
در عی��ن حال دارای محدودیت اس��ت که برخ��ی از محدودیت های آن 

عبارتند از: 
1. محدود بودن تعداد مکان های مناسب برای ساخت آنها

2. هزینه سرمایه گذاری اولیه زیاد
3. منطبق نبودن زمان و مقدار

 هزینه های اصلی یک طرح تبدیل انرژی امواج، صرف س��اختن، نصب و 
راه اندازی مقدمات آن می ش��ود که اضافه بر آن، هزینه های سالیانه برای 
امور عملیاتی و نگهداری از تاسیس��ات هم باید در نظر گرفته ش��وند که 

این هزینه  ها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
١ – هزینه  های ثابت که شامل بازدیدهای دوره ای منظم، دستمزد، بیمه 

و اجاره ی زمین می شود.
2 – هزینه های متغیر که ارتباط مس��تقیمی با مقدار برق تولیدی دارد و 

شامل اقالم مصرفی و تعویض است.
یک س��كوي دریایی عملیاتی نيمه ش��ناور ب��ا وزن تقریبی 14700 تن، 
س��نگين ترين سازه دريايي كشور است، توان و نیاز اين سكو، توليد بيش 
از 11 م��گاوات برق بوده تا در کنار عملیات مختلف س��کو، امكان اقامت 
120 نفر نیز فراهم ش��ود. این توان مورد نیاز می بایست از طرق مختلف 
تامین ش��ود که اس��تفاده از منابع طبیعی اطراف سکو جهت تامین این 

توان می تواند گزینه مناسبی برای نیل به این مقصود باشد. 
در ح��ال حاضر ب��ا به کارگی��ری مقرون به صرفه تری��ن ژنراتورها همچون 
caterpillar 3516 مص��رف میانگی��ن گازوییل در س��کوهای خش��کی و  

فراساحلی 6هزار تا 10هزار لیتر در روز است که در صورت تامین انرژی 
از امواج با احتساب قیمت 600 تومان در هر لیتر روزانه حداقل 3 ميليون 

و 500هزار تومان در مصرف گازويیل صرفه جویی خواهد شد.
در کنار برق اس��تحصالی، امکان آب شیرین تولید شده به وسیله ی انرژی 
امواج، جبرانی بر هزینه  های سرمایه گذاری خواهد بود. مشکلی که شاید 
اجرای پروژه را س��خت س��ازد، مخارج اولیه پیاده س��ازی تجهیزات است 
ک��ه مقرون به صرفه به نظر نمی  آی��د، زیرا هزینه  ی اولی��ه برای یک طرح 

Wavestar 9  تلفیقی از جک آپ و 

 10   چهارچوب اجرایی طرح
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استحصال انرژی از امواج حدود    ۳۰۰KW /S  برآورد شده است و به مرور 
زم��ان طرح  بهبود یافته و در نتیجه هزینه  های اولیه و هزینه های جانبی 

دیگر کاهش می یابد.
برای مث��ال توان موردنیاز یک س��کوی گازی ش��امل باره��ای مصرفی 
متشکل از سیستم های روش��نایی، برودتی، تجهیزات استخراج، پاالیش 

اولیه و انتقال گاز است.
بیش��ترین مصرف س��کوی گازی متعلق ب��ه بارهای موتوری اس��ت که 
تجهیرات س��کو را به گردش در می آورد که در تمام ساعات شبانه روز در 
مدار هس��تند. بنابراین می توان گفت که توان مصرفی سکو در شبانه روز 
ثابت و میانگین یک دوره یک ساله 350 کیلووات است و تغییرات کمی را 
تجربه می کند. از این رو، برنامه ریزی جهت استحصال الزم انرژی تسهیل 
می ش��ود. پس برای جایگزینی توان تولید معمول در یک سکو )در مدار 
و رزرو(، دو دی��زل ژنرات��ور 500 کیلوواتی )در مدار یا رزرو( با روش های 

نوین ابتکار الزم است.

5- نتیجه گیری
س��کوهای نفتی فراس��احلی مجموعه ای از تجهیزات پرمصرف هس��تند 
ک��ه حجم عظیمی از هزینه را ضم��ن تعمیر و نگهداری تحمیل می کند، 

چراکه عالوه بر توان الکتریکی الزم، تامین آن نیز به دلیل دوری از ساحل 
مورد بحث و چالشی است.

انرژی در هر نقطه ای چه خشکی و چه دریا قابل استحصال است، اما در 
عین حال بس��ته به میزان و نوع مصرف اس��ت که از نظر سرمایه گذاری و 
امکان س��نجی به صرفه است یا خیر. انرژی پاک )سطح، اعماق و ساحل( 
این امکان را به وجود می آورد که کل یا بخش��ی از انرژی مصرفی را برای 

این سکوها و ضمن آن سکوهای خشکی نزدیک به ساحل تامین کند.
ارزیابی و امکان س��نجی انجام ش��ده از نظر هزینه، فنی و زیست محیطی 
نش��ان داده است که بخشی از س��واحل جنوبی ایران این پتانسیل را در 
خ��ود نهفته دارند، به خصوص دریای عمان به واس��طه اتصال به اقیانوس. 
البته مش��خص شد مزایایي )عمق و ایجاد اختالف دما( برای دریای خزر 

قابل تصور است که برتری دارد.
ساختار اسکله ها، شرایط آب وهوایی )نظم نسبی شرایط(، زیست محیطی، 
س��واحل و صخره ها هر کدام طرح و ایده ای را ممکن می سازد که نیاز به 
مطالعه و شبیه سازی پیش از عملیاتی شدن را دارد. پلت فرم ها و پایه های 
ش��ناور و ثابت س��کوهای متنوع حفاری فراس��احلی و نزدیک به ساحل 
همه می توانند متصل و یا خود نیروگاه هایی باش��ند از س��تون نوسانی تا 

ویواستار و سایر طرح های تلفیقی.


