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 المحاضرة الثالثة

 

 : طاقة الرياح

الرٌاح الستخراج الطالة من الرٌاح، وتولٌد  ٌلجأ اإلنسان إلى االعتماد على توربٌنات

الطالة الكهربائٌّة منها، كما تستخدم طالة الرٌاح اإلنتاج الطالة المٌكانٌكٌّة فٌما ٌُسّمى 

% من ضوء الشمس الذي ٌسمط على سطح الكرة األرضٌّة 2بطواحٌن الهواء. وما ٌمارب 

من الطالة، والتً تفٌض عن حاجة ٌتحّول إلى طالة حركة للرٌاح. وتعّد هذه كمٌّة هائلة 

العالم من االستهالن فً أي عام من األعوام. ولطالة الرٌاح استخدامات متعّددة، من 

 أبرزها:

ضخ المٌاه باستخدام طالة مضّحات الّرٌاح. فمضات الّري التً تعمل بالرٌاح  -

  منتشرة بكثرة فً أسترالٌا، وأجزاء من أفرٌمٌا، وآسٌا، وأمرٌكا الالتٌنٌة.

استخدام طالة الرٌاح لرٌباً فً تولٌد الكهرباء فً المزارع والمنازل، ربما ٌتم و  -

 وذلن بتكلفة ألل من تكلفة استخدام الولود.

فن و دفع أشرعتها. وتمتاز بأنّها ٌمكن االعتماد علٌها تماما كبدٌل تحرٌن الس  -

ر من أكثر جٌّد للولود األحفوري، وتتوفّر ٌشكل دائم ومتجدد باستمرار، وتعتب

 مصادر الطالة النظٌفة والصدٌمة للبٌئة.

 

 

هً الطالة المختزنة فً الرٌاح، وهً من أنواع الطالة المتجددة والنظٌفة،  احطالة الرٌو 

وٌمكن االستفادة منها بعدة جوانب، فٌمكن تحوٌلها إلى طالة كهربائٌة عن طرٌك 
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لهواء، والتً تموم بطحن الحبوب، كما التوربٌنات، وإلى طالة مٌكانٌكٌة باستخدام طواحٌن ا

 . استخدمت لدٌما فً نمل المٌاه، وتحرٌن السفن باستخدام األشرعة

 

 :مزارع الرياح 

التً تعمل على إنتاج الكهرباء، تصل إلى  وهً عبارة من مجموعة كبٌرة من التوربٌنات

عدة مئات، وهنان نوعان من مزارع الرٌاح، فمنها ما هو بري، ومنها ما هو بحري، 

والفرق الوحٌد بٌن االثنٌن هو وجود التوربٌنات على الٌابسة أو فً البحر، وتجدر اإلشارة 

ابل تحتاج لتكلفة أعلى فً إلى أن رٌاح البحر ألوى، وأفضل إلنتاج الكهرباء، ولكن فً المم

 . البناء والصٌانة من مثٌلتها فً البر

 

 أمثلة على مزارع الرياح البريّة حول العالم :

مزرعة رٌاح لانسو فً الصٌن، وهً مزرعة الرٌاح األعلى إنتاجٌّة من  -

 الكهرباء فً العالم.

 مزرعة ألتا فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌّة.  -

 ند. مزرعة جاي سالمر فً اله -

وتتصدر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌّة بأكبر عدد من أكبر مزارع الرٌاح  -

البرٌّة فً العالم، كما أن المساحات الشاسعة التً تستخدم لوضع هذه 

 التوربٌنات ٌمكن استغاللها فً أغراض أخرى كالزراعة

 .مزرعة لندن اري، وهً تابعة للمملكة المتحدة  -

 .ة للمملكة المتحدة مزرعة غابارد الكبر، وهً تابع -
 مزرعة أنهولت، وهً تابعة أللمانٌا. -

 

 : التوربينات

بطرٌمة تمكن من تحوٌل الطالة الحركٌّة الرٌاح إلى طالة كهربائٌّة  تم تصمٌم التوربٌنات 

ٌمكن استخدامها، أو تخزٌنها لحٌن الحاجة، فالصغٌر منها ٌمكن استخدامه لشحن بطارٌّة، 

أما النوع األكبر فٌمكن أن ٌسد حاجات المنزل من الطالة الكهربائٌّة، أما المجموعات 

، فٌتم استخدامها التولٌد طالة كبٌرة من أجل التملٌل من الكبٌرة والتً تسمى مزارع الرٌاح

 استهالن الولود األحفوري.

 والتوربٌنات عبارة عن أجهزة تتكون من عدة أجزاء، وهً: 
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العمود الطوٌل، والذي ٌختلف طوله من توربٌن إلى آخر، مع العلم بأنه  -

نظراً لزٌادة كلما ازداد ارتفاع التوربٌن تزداد لدرته على تولٌد الكهرباء، 

 سرعة الرٌاح فً األعلى. 

الشفرات، وتختلف من توربٌن إلى آخر، فمنها ما هو أفمً وٌشبه مروحة  -

 الطائرة ولكن بحجم أكبر بكثٌر، ومنها ما ٌشبه خفالة البٌض العماللة 

مولد الكهرباء، وهو ما ٌحول الطالة المٌكانٌكٌّة فً الشفرات إلى طالة  -

 كهربائٌة 

 تستخدم لتخزٌن الطالة الناتجة.البطارٌات، و -

باالضافة لعدة أجزاء أخرى للتحكم فً التوربٌن، كتغٌٌر اتجاه شفراته، أو تولٌفه عن 

 اشتداد الرٌاح بصورة كبٌرة جداً، كالحال عند هبوب االعصار.

 

 

 : الطاقة الكهرومائيّة

ٌعتبر مصطلح كهرومائٌّة مصطلحاً شامالً للكهرباء والماء معاً، وٌستخدم هذا النّوع من  

الطالة فً استغالل الطالة المائٌة لتولٌد الطالة الكهربائٌّة، وتعتبر طالة نظٌفة للغاٌة، وذات 

ً انتشار واسع. وفً عملٌة استغالل هذه الطالة ٌتم االعتماد كلٌّاً على الطالة الكامنة ف

المٌاه، أو طالة الوضع، وتحوٌلها إلى طالة حركٌة من خالل سموط الماء وانسٌابه من 

 ً ً بالدوران، وبالتال أعلى إلى أسفل، لتتم ادارة توربٌنات التولٌد، فٌبدأ المولد الكهربائ

 . ٌعمل على إنتاج الطالة الكهربائٌّة

 للبٌئة، ورأس المال المنفك فً أنّها صدٌمة ومن أهم مميزات استخدام الطاقة الكهرومائيّة

د أو الخّران، وهذا مفٌد فً عملٌة تنظٌم الّري، بجانب تولٌد هذه العملٌّة ٌتمثل فً بناء الس

ّة كهرباء، كما أنّها ال تحتاج إلى ال تكالٌف مرتفعة لعملٌات الصٌانة، كما أّن التوربٌنات الماٌئ

 سهلة التركٌب والتشغٌل.

طالة منذ لرون بعٌدة، فكانت لدٌماً مستغلة فً تحرٌن مطاحن وتعتبر المٌاه مصدراً لل

 .وضخ المٌاه ودفعها إلى النواعٌر الدلٌك والحبوب،
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 وأهم أشكال استغالل الطاقة المائيّة ما يلي:  

 .لنوات الري )النواعٌر(  -

 طالة المد والجزر.  -

 .  طالة األمواج -

 . يدطالة التٌارالم -

 

 :والجزرطاقة ظاهرتي المد 

ً المّد والجزر، واللتان تحدثان تحت   ٌعتمد هذا النّوع من الطالة المتجددة على ظاهرت

، ودورة الكرة األرضٌّة حول محورها، وٌتم استغالل االرضتأثٌر الجاذبٌة بٌن الممر و

ً  اهاتٌن الظاهرتٌن باالعتماد على التٌارات المخزنة فً المٌاه اخالل فترة حدوث ظاهرت

المد و الجزر، وتُستخدم فً كثٌر من الدول لتولٌد الكهرباء، وٌتم ذلن من خالل بناء السدود 

أو التوربٌنات، وذلن لالستغناء بعض الشًء عن محطات الطالة الحرارٌة، للحد من 

 . دامها بفعل الفحم أو البترولالتلوث الناجم عن استخ

المد والجزر من مصادر الطالة المٌكانٌكٌة فً الطبٌعة، وهذه الظاهرة تنشا عن التجاذب 

بٌن األرض والممر، وٌكون تأثٌر لوى التجاذب كبٌر فً المنطمة التً ٌتعامد علٌها الممر 

الماء. وفً على سطح األرض، وال ٌتأثر سطح الٌابس بهذه الموة بٌنما ٌتأثر سطح 

المحٌطات ٌنبعج الماء إلى أعلى، وٌنجذب كذلن مركز األرض فً اتجاه الممر؛ مما ٌسبب 

مداً آخر فً المنطمة الممابلة من األرض. وأول من لدم تفسٌراً عملٌاً لهذه الظاهرة هو عالم 

حٌث ربط بٌن حركات الماء فً Johannes keplerالفلن األلمانً جوهانس كبلر 

انخفاضها، وبٌن أوضاع كل من الشمس والممر، ثم جاء العالم البرٌطانً إسحاق ارتفاعها و

و وضع لوانٌنه الخاصة عن الجاذبٌة بٌن مختلف األجسام، وبذلن  Isaac Newtonنٌوتن 

 وضع األساس الذي تموم علٌه النظرٌة الحدٌثة التً تفسر ظاهرة المد و الجزر

ساعة، وأن جذب الممر ٌحدث مدا فً  24ونظراً لحركة األرض حول نفسها مرة كل 

نمطتٌن متمابلتٌن على سطح األرض فً آن واحد، فان الفترة الزمنٌة بٌن كل َمٌن متتالٌتٌن 

ً بعض  22هو  ساعة. وتظهر ظاهرة المد بوضوح فً بعض الخلجان بالمحٌطات. وف

ه الظاهرة متراً، حٌث ٌمكن استغالل هذ 21المناطك ٌصل ارتفاع الماء أثناء المد إلى 

 . مصدراً لتولٌد الطالة الكهربائٌة



 
 

5 
 
 

 

 

 : استخدام طاقة المد والجزر في توليد الكهرباء

تستخدم طالة المد فً تولٌد الكهرباء عن طرٌك بناء سد عند مدخل الخلٌج الذي ٌتمتع  

تولٌد الكهرباء عند بوابة  بفرق كبٌر فً منسوب الماء بٌن المد والجزر، وتوضع توربٌنات

هذا السد. اففً فترة المد ٌرتفع منسوب الماء فً المحٌط أمام بوابات السد، افتفتح البوابات 

شٌئاً فشٌئاً، وٌدخل الماء من المنسوب المرتفع خارج الخلٌج إلى المنسوب المنخفض داخله، 

 فٌدٌر توربٌنات تولٌد الكهرباء وتغلك البوابات بعد ذلن.

ا ٌنحصر المد، وٌنخفض منسوب المٌاه فً المحٌط أمام السد، تفتح البوابات شٌئاً وعندم

فشٌئاً، فٌندفع الماء من المنسوب المرتفع داخل الخلٌج، إلى المنسوب المنخفض فً المحٌط 

فٌدٌر توربٌنات الكهرباء بما فٌه من طالة وضع ولد تحولت إلى طالة حركة. تغلك 

ساعة فتعود الدورة من جدٌد. لذلن  22أ المد مرة أخرى بعد البوابات بعد ذلن حتى ٌبد

هنان أربع دورات لتولٌد الكهرباء فً الٌوم الواحد. اثنتان أثناء المد ودخول الماء من 

 المحٌط إلى داخل الخلٌج، واثنتان أثناء الجزر وخروج الماء من الخلٌج إلى المحٌط

تعمل بطالة المد والجزر، مثل فرنسا.  علما بان لد أنشأت بعض الدول محطات كهربائٌة

وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة محطة لرب شاطئ برٌتانً، عند مدخل نهر رانس، 

 ت .مٌجاوا 242لدرتها 

% من احتٌاجاتها فً الطالة، وهنان 2وهنان خطة الستغالل طالة المد والجزر فً توفٌر  

الغربٌة لنوفاسكوتشٌا، حٌث ٌبلغ  مشروع آخر تحت الدراسة، ٌزمع إلامته على الشواطئ

متر، عند دخولها نهر انابولٌس. وعند خروج المٌاه إلى  7.  8ارتفاع موجة المد نحو 

كذلن بنً االتحاد مٌجاوات.  22لع لها أن تولد نحو البحر، أثناء الجزر، تدفع توربٌنات ٌتو

لدرتها على تولٌد أكثر  السوفٌتً، سابماً، محطة مشابهة على مدخل نهر كمٌلساٌا، ال تزٌد

 . كٌلو وات 422من 


