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   چکیده
تواند منبع عظیمی براي تولید انرژي معموالً در مقادير زياد وجود دارد. اين انرژي میو  ها گسترده شده استپهناي وسیعی از سطح درياها و اقیانوسانرژي امواج در 

بندي دسته را در دو نوع ثابت و شناوهاي موجود تولید انرژي از امواج دريطرح برداري از آن بصورت اقتصادي توسعه يابد.الکتريکی باشد، ولی ابتدا بايد فناوري بهره
 ي شناورهاطرح. کننده، کانال متقارب و طرح پاندولیشوند، عبارتند از: ستون آب نوسانهاي تولیدي ثابت که اغلب در سواحل نصب میشوند. سه نوع عمده طرحمی

ايج رشناور هاي برخی از طرح شود.و از اين حرکت انرژي الکتريکی تولید می شوند و بر اثر حرکت امواج باال و پائین رفتهدر داخل دريا و روي سطح آب نصب می
هاي بیشتر پژوهش. دوك سالتر و هواپیماي امواج ،، مجراي توان موج شناور، پمپ شناور توان امواج دانمارکیمک کیبعبارتند از: حوض پمپ سوئدي، پمپ موج 

تر شوند و با تشديد بحران انرژي گستردهدرسطح جهان پیگیري می ،واج بصورت مقرون به صرفه استفاده نمودهاي جديدي که بتوان از انرژي امبراي ارائه روش
هاي بهره هاي طرحويژگی       اند. همچنین ضمن بیانهاي تولید الکتريسته از انرژي امواج ايجاد شده در سطح آب درياها بیان شدهدر اين مقاله شیوهاند. شده

 نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. هاي تولید انرژي الکتريکی از امواجتوسعه طرح هايچالشموانع و بیان شده و  مزاياي انرژي امواج، نرژي امواجبرداري از ا

 هاي شناورهاي ثابت، طرحطرحانرژي الکتريکی،  امواج آب دريا، :انواژگ دکلی
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Abstract 
New and renewable sources of energy that are considered include solar energy, wind energy, wave energy, Bioenergy, 
sea thermal gradient energy, geothermal energy, hydropower, nuclear power and so on. Broad ranges of wave energy are 
vast in the seas and oceans, so there are usually large amounts of wave energy but the technologies must be developed to 
exploit them economically. Energy generation plans from sea waves have two types include fixed and floating plans. 
Fixed plans are installed at the bottom of sea or shore. Three major types of fixed plans include oscillating water column, 
convergent channel and pendulum design. Floating plans move up and down by movement of the waves and electricity 
is produced from this motion. Some of these floating plans are Swedish pump pool, the MacKib wave pump, floating 
wave power duct, Danish wave power submersible pump and Salter spindle. Further researches are tracked globally to 
explore new methods for using from wave energy in a cost effective method, and broaden because of energy crisis 
intensifying. Oscillating water column and waves plane are two types of new projects to use wave's energy. In this research 
we have tried to discuss about energy of waves created in the sea levels and the ways to exploit them. Also, characteristics 
of wave energy exploitation plans are expressed, advantages and disadvantages of wave energy are described and the 
challenges to development of wave energy plans are discussed. 
 
Keywords: Sea water waves, Electrical energy, Fixed plans, Floating plans.
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 مقدمه  -1
 ندعبارت اند گرفته قرار توجه مورد امروزه که انرژي تجديد قابل جديد و منابع

 حرارتی گراديان انرژي بیوانرژي، امواج، انرژي باد، انرژي خورشید، انرژي: از
 اهاقیانوس   به توانمی. ايهسته انرژي و آب انرژي گرمائی، زمین انرژي درياها،
 و امواج انرژي مد، و جزر انرژي شامل تجديدپذير انرژي نوع سه منبع بعنوان
 جنبشی انرژي نوع دو هر دريا امواج. کرد نگاه آب دماي اختالف از حاصل انرژي

 اهاقیانوس سطح از وسیعی پهناي در امواج انرژي. باشندمی دارا را پتانسیل و
 فناوري نتیجه در دارد، وجود زياد مقادير در معموالً  لذا است، شده گسترده

 شسنج معیارهاي. يابد توسعه اقتصادي بصورت بايستی آنها از برداريبهره
 براي دباي اوالً  يعنی نیست، متفاوت انرژي ديگر منابع از منبع اين پتانسیل
 نآ استخراج از ناشی تأثیرات ثانیاً و باشد صرفه با رودمی بکار که اهدافی

 شود،می سنجیده آنها به نسبت که معیارهائی به توجه با که باشند ايبگونه
 [. 1] باشد قبول قابل

-غیرآالينده و ترينپاك آن، استحصال هايروش بواسطه دريا امواج انرژي
 از انرژي اين استحصال براي و است دريايی هايانرژي بین در انرژي نوع ترين

 وسطت تالش اولین. است گرديده ارائه مختلفی هايراه تاکنون گذشته قرن دو
 انرژي با که دريايی فانوس ها ده ساختن با میالدي 1965 سال در ها ژاپنی
 براي زيادي هايپژوهش اخیر هايسال در. گرفت صورت کردند،می کار امواج
 مود،ن استفاده صرفه به مقرون بصورت امواج انرژي از بتوان که هايیروش کشف

. اند هشد ترگسترده انرژي بحران تشديد با و شوندمی پیگیري جهان سطح در
 قرار طراحی و مطالعه مراحل در مختلف کشورهاي در نیز جديدي هايطرح
 از پس پژوهشی در( 1390) قاسمی و برنجکوب نظري ايران در[. 2] دارند

 مشخص و فارس خلیج در عسلويه منطقه امواج هايمشخصه آنالیز و بررسی
 پديداري جهت طراحی اصول رعايت با سال طول در امواج غالب فرکانس کردن

 اهدستگ يک انرژي، جاذب شناور بويه سیستم در دمپینگ کنترل و رزوناس
 توسط شده جذب انرژي. نمودند طراحی را امواج انرژي اي نقطه جاذب مبدل
 به بديلت و جذب دستگاه هیدرولیکی داخلی هايسیستم بوسیله دستگاه بويه
 متناوب قبر تولید آن، نتیجه که گرديد انباشتگر در ثابتی هیدرولیکی فشار
 قابلیت شده طراحی دستگاه. بود کیلووات 10 توان با فرکانسی تغییرات بدون

 ارتفاع امواج انرژي استحصال جهت و بوده دار را انرژي مطلوب سازيذخیره
 [. 3] داشت کارايی منطقه، کوتاه

-شیوه و درياها آب سطح در شده ايجاد امواج انرژي درباره پژوهش اين در
 هاي ويژگی بیان با همچنین. گرددمی ارائه مباحثی آن از برداري بهره هاي

 موانع و مضرات و شده بیان امواج انرژي مزاياي امواج، انرژي هاي طرح خاص
 .اندگرفته   قرار بررسی مورد نیز امواج انرژي هاي طرح توسعه براي موجود

 مواد و روش ها  -2
ولی تنها تعداد کمی  ،اندهاي انرژي امواج بسیار زيادي اختراع شدهاگرچه طرح

-کلها به شل گوناگونی براي تبديل اين انرژياند. وسايآزمايش و ارزيابی شده
هاي ديگر انرژي شبیه حرکت مکانیکی و فشار مايع وجود دارند که به دو دسته 

. شوندو وسايل درجه کوچک ساحلی تقسیم میوسايل درجه بزرگ داخل دريا 
طرح هاي  وسايل درجه بزرگ داخل دريا بوده است. از آنبیشترين پیشرفت 

گیرند. قرار می ربندي عمومی ثابت و شناوتولید انرژي امواج در دو طبقه
بندي ديگري که براي روش هاي استفاده از انرژي امواج وجود دارد، به طبقه

 : [2] قرار زير است

                                                           
1 Oscillating Water Column (OWC) 

الف ـ طرح هاي نسل اول: فناوري هاي خیلی مشهور شامل ستون آب نوسان  -3
شوند، که معمواًل بطور ثابت در خط ساحلی نصب می کانال متقارب وکننده 

 شوند.طرح هاي نسل اول نامیده می
اي مانند هاي نقطهب ـ طرح هاي نسل دوم: اين طرح ها شامل جذب کننده -4

د که براي کاربرد در شرايط امواج نسبتاً کم مانند باشنسامانه هاي شناور می
 اي مناسب هستند.مديترانه

دوك سالتر که قادر  م شناور داخل دريا ماننداجساج ـ طرح هاي نسل سوم:  -5
به برداشت انرژي از امواج خیلی قوي آب هاي عمیق هستند در طرح هاي نسل 

 گیرند که بايستی در آينده توسعه يابند.سوم جاي می
بندي نوع اول يعنی ثابت و شناور استفاده شده است و با از طبقهمقاله  در اين

 به شرح آنها پرداخته می شود. دستهمعرفی طرح هاي موجود در هر 
 
 : طرح هاي تولیدي ثابت -2-1

اين طرح ها که به طرح هاي خط ساحلی هم معروفند در کف دريا يا ساحل 
م ، عدترنمزيت هاي نصب و نگهداري آساشوند و داراي بصورت ثابت نصب می

باشند. هاي الکتريکی دراز زير آبی میاحتیاج به مهارهاي آب عمیق و کابل
اي بوسیلة تمرکز انرژي امواج که شرايط امواج کم انرژي در خط ساحلی تا اندازه

شود. تعدادي از اين جبران می ،افتدها اتفاق میبطور طبیعی در برخی محل
ولی هیچکدام مقدار قابل توجهی  ،اندر سطح جهان اجرا شدهطرح ها د

ها هاي مناسب براي نصب آنکنند. از طرفی تعداد محلالکتريسیته را تولید نمی
نیز محدود است. سه نوع عمده طرح هاي ثابت عبارتند از: ستون آب نوسان 

،  4،  1] کننده، کانال متقارب و طرح پاندولی که در ادامه شرح داده می شوند
5  ،6.] 
 
 : 1ستون آب نوسان کننده -2-1-1

نی يا فوالدي است که شامل يک بناي بت (OWC)ستون آب نوسان کننده 
گردند. از طريق آن امواج وارد ستون می و دراتر از سطح آب يک دريچه دپائین

راند و در اثر اين شود هواي داخل آنرا به سمت باال میوقتی موج وارد ستون می
 OWC آيد. دو نوع رانش هوا، توربینی که در مسیر آن قرار دارد به گردش در می

 .[4] بستهOWC باز و  OWCد: نوجود دار
و هوا پس از رانش از طريق اين  باز قسمت باالي ستون باز بودهOWC  در

د. چرخلذا توربین اين طرح تنها در يک جهت می .يابددريچه به اتمسفر راه می
بسته OWC  (. درراست-1است )شکل س شناورواين طرح روي سطح اقیان
اي هيند دو مرحلآدر يک فر و الکتريسیته رابوده  قسمت فوقانی ستون بسته

 مته سهوا را ب ،شودوقتی موج در ستون وارد میبدين صورت که  .کندتولید می
رود. وقتی که می فشار داخل ستون باال ،راند و چون هوا راه خروج نداردباال می

کند هوا بدلیل کاهش فشار هوا در پائین ستون به عقب نشینی میموج عقب
شود، لذا هوا در اين نوع ستون هم در جهت باال و هم در جهت پائین کشیده می

گردد. يک جريان دارد که باعث چرخش توربین در دو جهت مخالف هم می
OWC  بسته خیلی شبیهOWC  باز است، تنها اختالف اين است کهOWC  بسته

شود و بجاي استفاده ور است و در کف اقیانوس ثابت میدر داخل اقیانوس غوطه
گذارد، از اختالف فشار بین دو سر از انرژي امواج که مستقیماً بر طرح تأثیر می

  (.چپ-1شکل)کند موج استفاده می
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 روش هاي تولید انرژي الکتريکی از امواج آب دريا
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باز )راست( و بسته )چپ( ستون آب نوسان کننده -1شکل   

 : 1کانال متقارب  -2-1-2
کم باريک شونده، شامل يک کانال بتدريج سامانه کانال کمکانال متقارب يا 

متر باالتر از سطح تراز آب است.  5تا  3باريک شونده با ديوارهائی به ارتفاع 
ال، کان امواج به انتهاي پهن کانال وارد شده و در حین انتقال به انتهاي باريک

شود تا اينکه نوك امواج از روي ديوارها در يک مخزن زياد میارتفاع شان 
ريزد، مخزنی که چندين متر باالتر از سطح تراز دريا قرار دارد. وقتی که آب می

ود. ششود، انرژي جنبشی آن به انرژي پتانسل تبديل میدر مخزن ذخیره می
تري نصب آب ذخیره شده سپس از طريق يک توربین خاص که در ارتفاع پائین

(. 2شود )شکلگردد و باعث چرخش توربین میشده است به دريا باز می
متأسفانه کانال هاي متقارب براي تمامی نواحی ساحلی مناسب نیستند. محل 
هاي نصب اين نوع سامانه ها، بايستی امواج پیوسته و دائمی با مقدار انرژي 

. همچنین شرايطی مناسب و دامنة جزر و مد کمتر از يک متر داشته باشند
وجود همچون آب عمیق نزديک ساحل و محلی مناسب براي ساخت مخزن بايد 

 [.5،  2] باشند داشته

 
 کانال متقارب -2شکل

 :  2ليوطرح پاند  -2-1-3
طرح پاندولی شامل يک جعبه راست گوشه است که از يک طرف به دريا باز 

 ،شودمسطح به باالي اين قسمت باز لوال میشود. يک آونگ )پاندول( می
شود. آنگاه اين بطوريکه حرکت امواج باعث تاب خوردن آن به جلو و عقب می

                                                           
1 Tapered Channel (TAPCHAN) 
2 Pendular Device 

حرکت رفت و برگشتی براي بکار انداختن يک پمپ هیدرولیکی و ژنراتور 
(. تاکنون در سطح جهان فقط چند طرح کوچک از 3شود )شکل استفاده می

 [.5،  2] است اين نوع اجرا شده
 

 

 لیوطرح پاند -3شکل

 : طرح هاي تولیدي شناور -2-2
الکتريسته را از طريق حرکت هماهنگ قسمت ، طرح هاي شناور انرژي امواج

تی در برابر سامانه ثابشناور در اين سامانه ها قسمت . کنندشناور طرح تولید می
طرح ها بر اساس  اينگونه کند. که به يک توربین متصل است مقاومت می

 شود.روند و از اين حرکت الکتريسیته تولید میحرکت موج باال و پائین می
امواج قوي که در آب هاي عمیق )بیش از از  طرح هاي شناور داخل دريا

د. براي استخراج انرژي از امواج، ضروي کننبرداري میمتر( وجود دارند، بهره 40
 يلذا به مهارها ،است که طرح در سطح آب يا نزديک به سطح آب قرار گیرد

الکتريکی نیاز دارد. چندين طرح مختلف توان پذير و کابل هاي انتقال انعطاف
در سطح جهان براي تبديل حرکت نوسانی بدنه به انرژي مکانیکی مفید مطرح 

 [.6،  5،  2،  1مه برخی از اين طرح ها شرح داده می شوند ]اند. در اداشده

 : 3حوض پمپ سوئدي  -2-2-1
)که حجم داخلی آن موقع مخصوص است اين طرح شامل يک حوض ارتجاعی 

شود. به يک شناور متصل بوده و بر امواج سوار می ويابد( کشیده شدن کاهش می
افزايش فشار آب درون آن  باال و پائین شدن شناور، حوض را کشیده و باعث

هاي ديگر از طريق يک سوپاپ به می شود. اين آب پرفشار همراه خروجی پمپ
 آورد.يک واحد توربین مرکزي وارد شده و آنرا به گردش در می

3 The Swedish Hose pump 



12

  حسن مسعودي
 

 

 : 1مک کیب پمپ موج  -2-2-2
اين طرح شامل سه تخته شناور فوالدي راست گوشه است که متناسب با 

ختة گیر به تطرح اتصال صفحة ضربه اساسکنند. يکديگر در امواج حرکت می
عقبی  و ئیهاي شناور جلووقتی که تخته تا شودشناور میانی است که باعث می

ساکن  ،کنندبه نسبت تخته شناور مرکزي بوسیله اتصال لوالئی حرکت می
(. انرژي از دوران نقاط لوالئی بوسیلة پمپ هاي هیدرولیکی 4بايستد )شکل 

شناور مرکزي و دو تخته بیرونی نزديک لوالها حرکت  هخطی که در بین تخت
آيد. اين طرح براي تهیه آب شرب )به روش تراوش ، بدست میدکننمی

موتور  يق يکولی براي تولید الکتريسیته از طر ه است،توسعه يافت معکوس(
  تواند استفاده شود.هیدرولیکی و ژنراتور نیز می

 

 
 پمپ موج مک کیب -4شکل 

 : 2مجراي توان موج شناور  -2-2-3
اين طرح شامل يک سکوي فوالدي داراي شیب مايل است که امواج ورودي را 

کند. سپس آب اين مخزن از آوري میدر داخل يک مخزن داخلی بلند جمع
ن گردد. از يک منظر ايتر به دريا بر میطريق توربین هاي واقع در ارتفاع پائین

مد حساس  داخل دريا است، اما به دامنه جزر و TAPCHANطرح شبیه يک 
  نیست.

 : 3پمپ شناور توان موج دانمارکي  -2-2-4
شده، اين طرح از يک جسم شناورکه به پمپ پیستونی متحرك کف دريا متصل 

شود که پمپ يک کند. حرکت باال و پائین جسم شناور باعث میاستفاده می
ه و از فطرتوربین و ژنراتور را بکار بیندازد. جريان آب از میان توربین بطور يک

 (.5شود )شکل طريق يک سوپاپ ثابت برقرار می
 

 

 پمپ شناور دانمارکی -5شکل 

                                                           
1 McCabe Wave Pump 
2 The Floating Wave Power Vessel 
3 The Danish Wave Power Float-Pump 

 : 4دوك سالتر -2-2-5
اين طرح مانند ساير طرح هاي شناور انرژي امواج، الکتريسیته را از طريق 

کند. در اين سامانه قسمت حرکت هماهنگ قسمت شناور طرح تولید می
شود. در بوسیلة مهارهائی که به کف دريا متصلند ثابت نگه داشته میمرکزي 

اثر عبور امواج و برخورد آنها با قسمت برآمدگی دوك، دوك شروع به چرخش 
دوك سالتر  .(6)شکل  گرددکند و اين چرخش به توربین مربوطه منتقل میمی

 [.3،  2نهايت کارآمد است ]قادر به تولید انرژي بی

 :  5لرِ کلک کوکِ  -2-2-6
ارائه شد که شامل يکسري  1980ل در سال ر اين طرح توسط کريستوفر کوک  

باشد که توسط لوالهائی با جک هاي هاي چوبی( میها )تختهاز کلک
 آيد، کلک ها براساسشوند. وقتی که يک موج میهیدرولیکی به هم متصل می
، جک هاي هیدرولیکی را روند. حرکت باال و پائینشکل موج باال و پائین می

دهد که باعث فشرده شدن مايع به داخل يک توربین هیدرولیکی براي فشار می
(. همچنین می توان الکتريسیته را با 7گردد )شکل تولید الکتريسیته می

 [.3،  2استفاده از هواي فشرده ناشی از انرژي امواج تولید کرد ]

 : 6هواپیماي امواج  -2-2-7
طرح شناور است که بوسیلة يک بدنة لنگر مانند در کف دريا  اين سامانه يک

دارد. هاي منظم پر از هوا نگه میمهار می شود و شناور را با استفاده از تانک
اين سامانه بدلیل وجود يک صفحه مرطوب جامد زيرين که آن را در محل 

آب شود. دارد، بر امواج سوار نمیورودي آب و فقط باالي سطح آب نگه می
اي از مخزن ها جهت ايجاد امواج بوسیله يکسري وسايل خاص به مجموعه
شود. دريچه ورودي آب براي گرداب براي چرخاندن يک توربین، رانده می

هاي بزرگ يا ساير اجسام شناور با استفاده از يک شبکة جلوگیري از ورود ماهی
 25تواند تا می شود. يک هواپیماي امواج کامالً واقعیخشن فوالدي بسته می

 5/1مگاوات برق تولید کند. در درياهاي با عمق متوسط  4متر پهنا داشته و تا 
تواند از میان ماشین عبور کند. تن آب در هر دقیقه می 2000متر، بیش از 

معموالً هواپیماي امواج در سطح آب شناور بوده و نوك آن براي تناسب با 
شود و در هواي خیلی شديد با استفاده  شرايط امواج بصورت خودکار تنظیم می

از مهارهاي متصل شده به کف دريا در آب فرو خواهد رفت، زيرا مانند يک 
کن شتواند بعنوان يک موجباشد. همچنین میجذب کننده مؤثر انرژي امواج می

 [.3،  2حفاظتی عمل کند ]

 نتیجه گیري -3
 ش بادزاجی است که در اثر وتولید انرژي از امواج يکنوع استفادة مفید از امو

ق یهاي عمشوند. اصواًل میزان توان امواج در محلدر سطح آب دريا ايجاد می
ن تريمناسب هشت برابر توان امواج در نزديکی ساحل است. تاها سه اقیانوس

مناطق براي استخراج انرژي امواج در روي کرة زمین، طرف هاي شرقی 
درجه در  60 تا 40هاي جغرافیائی بین عرض ها(ها )طرف غربی قارّهاقیانوس
 ند.باشهاي شمالی و جنوبی است، که بیشترين تمرکز امواج را دارا مینیمکره

 
 

4 Salter Duck 
5 Cockerell's Raft 
6 Wave Plane 
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 روش هاي تولید انرژي الکتريکی از امواج آب دريا
 

 

ب 
قال

ش
پی

الت
مقا

س 
نوي

 
مل 

کا
- 

ريه
نش

 
ژي

انر
ر و

پذي
ديد

 تج
اي

ه
 نو 

  

)راست( و نحوه تثبیت آن در کف دريا )چپ( دوك سالتر -6شکل   

 

 

ل )يک مبدل هیدرولیکی که در شکل نشان داده نشده است، حرکت نسبی دو کلک را به انرژي قابل استفاده تبديل می کند.(ر کلک کوک  -7شکل   

هاي بريتانیا و کالیفرنیا و سواحل سواحل غربی اروپا و اياالت متحده مانند آب 
نطقه ماند. هايی با بهترين پتانسیل شناخته شدهزالندنو و ژاپن بعنوان محل

ی از دريايی که ناش امواجخلیج فارس با داشتن ارتفاعات کوتاه در بندر عسلويه 
کم بودن طول باد خیزي و شرايط جغرافیايی آن است، داراي توان پتانسیلی 

کیلووات در واحد عرض تاج موج، جهت استحصال و تولید  27/3کمی در حدود 
ی کوتاه و مداوم گشته امواجباشد، ولی همین شرايط باعث پديداري برق می

 5/1تا  3/1درصد اوقات سال، داراي فرکانسی بین  40است که در بیش از 
 [. 3د ]راديان بر ثانیه هستن

تجديدپذير بودن، نداشتن  استفاده از انرژي امواج داراي مزيت هاي اصلی
آلودگی محیط زيست و محافظت از بناها و ساختمان هاي ديگر در طول خط 
ساحلی می باشد. لیکن بشر براي بهره برداري کامل و مطمئن از اين انرژي 

هاي زيادي روبرو است. برخی از مسائل و موانعی که طبیعی با موانع و چالش
امواج در مقايسه با منابع انرژي تجديدپذير باعث توجه کمتر به انرژي حاصل از 

 :عبارتند از  ،اندديگر شده
برابر توان امواج  8تا  3هاي عمیق اقیانوس از آنجائیکه توان امواج در محل -1

ساختن و مهار محل و همچنین انتقال  ،هاي نزديک ساحل استدر محل
 الکتريسیته به ساحل خیلی زياد گران خواهد بود.

برداري از انرژي امواج، مانع تجهیزات نصب شده براي بهرهبرخی اوقات  -2
چون ممکن است با چشم  ،شوندها محسوب میخطرناکی براي کشتی

 ديده نشوند و يا در رادار مشخص نگردند.
ايجاد مزاحمت براي ماهیگیران )بخصوص مهارهاي بسته شده به بستر  -3

 دريا(
 نعتیهاي صظر زيبايی طبیعی با منظرهامن یجايگزين -4
دريا و تغییر در نحوه توزيع و انواع زندگی جانوران  اکوسیستم تخريب -5

 نزديک سواحلدر  دريايی
تواند توان زيادي را براي يک وسیله توان امواج بکار گرفته شده، نمی -6

 کند.تولید تقاضاي حداکثر 
توانند يک منبع انرژي الکتريکی طرح هاي استفاده از انرژي امواج نمی -7

 د باشند.قابل اعتما
 در دسترس نبودن انرژي امواج در همه مناطق -8

هاي براي بهره برداري پربازده از انرژي امواج، بايد براي اين موانع راه حل
هاي تولید انرژي از امواج مناسب پیدا کرد. همچنین همواره بايد در کنار طرح

 هاي تولید انرژي ديگر نیز بکار گرفته شوند.دريا، طرح

 مراجع  -4
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