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 المحاضرة الرابعة

 

 (: Geothermal electricityكهرباء الحرارة األرضيّة )

تتصف كفاءة الطالة الحرارٌّة األرضٌة ومحطاتها بأنها منخفضة نسبٌّاً، وٌُشار إلى أّن 

كفاءة درجة حرارة المٌاه التً ٌتم استخراجها من باطن األرض هً المحّدد الّرئٌسً لمدى 

رجة محطات الطالة الحرارٌّة األرضٌّة أثناء تولٌد الطالة الكهربائٌة، ونتٌجة انخفاض د

ن محطات استغالل الطالة الحرارٌة األرضٌّة لد اتسمت أحرارة الماء الذي ٌتم رفعه، ف

 . بانخفاض كفاءتها

 

 ،(Geothermal energyأّما طاقة الحرارة األرضيّة )

حرارٌّة جوفٌّة، فٌستخرج هذا النّوع من الطالة من باطن والتً تسمى أٌضاً طالة  

األرض، وتعتبر من األنواع الصدٌمة للبٌئة، وذلن نظراً لنظافتها وتجّددها، وتمتاز بارتفاع 

درجة حرارتها، وتزداد ارتفاعاً كلما زاد العمك فً جوف األرض، وٌُعتمد علٌها بشكل 

هذه العملٌة إلى الوصول إلى أعماق باطن كبٌر فً تولٌد التٌار الكهربائً، وتحتاج 

األرض، لد تصل إلى خمسة كٌلومترات، وذلن من خالل حفر األنابٌب، وٌمكن استغاللها 

 ومن أهم هذه المصادر الحراريّة: وتسخٌرها لصالح العالم إلمداده بالطالة،

 النشاط اإلشعاعً. -

 الطالة الحرارٌة الجٌولوجٌّة.  -

 . الصخور الجٌولوجٌة الساخنةالطالة الحرارٌة - -

 

 مجاالت استخدام الطاقة المتجددة 

 المجال العسكري:-1

من أهم التطبٌمات للطالة المتجددة فً المجال العسكري، والتً ٌمكن استخدامها لتسهٌل  

 الحٌاة فً المدن العسكرٌّة الجدٌدة ما ٌلً : 

 نظام التسخٌن الشمسً للكلٌات العسكرٌّة، وذلن لتلبٌة حاجات الطلبة  -

 امداد الواحدات بالمٌاة الساخنة، وذلن عن طرٌك استخدام السخانات الشمسٌة المٌدانٌة  -

 تحلٌة المٌاه. -

 . تغذٌة المحطات الالسلكٌة الثابتة - 
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 المجال المنزلي التجاري:-2

 .. ددة أهمٌّة كبٌرة فً حٌاة السكانللطالة المتج 

 ومن أهم استخداماتها المنزليّة: 

تسخٌن المٌاه الستخدامها فً أغراض التنظٌف، واالستحمام، والغسٌل، وذلن عن طرٌك  - 

تحوٌلها إلى أي شكل آخر من اشكال الطالة، وتعد استخدام المجمعات الشمسٌة، ودون 

 . أرخص أنواع الطالة تماماً 

 تسخٌن المٌاه بالطالة الشمسٌة عن طرٌك استخدام المسطح الماص الشمسً. -

  : المجال الّزراعي-3

 : ومن أهمهاتتعدد استخدامات الطالة المتجددة فً االستعمال الزراعً، 

 تجفٌف المنتجات الزراعٌّة.  -

 . وبات الشمسٌّةالص -

 :المجال الصناعي-4

 تمطٌر وتحلٌة المٌاه. - 

 إضاءة الممرات المالحٌّة.  -شحن البطارٌات فً محطات التموٌة التلٌفزٌونٌّة والالسلكٌّة  - 

 أجهزة اإلنذار المالحٌّة. -

 نظام تشغٌل مكبرات الصوت. -

 .شحن البطارٌات الكهربائٌّة -

 تولٌد الكهرباء فً المرى النائٌة. -

 

 :  Generation of Electrical Energyتوليد الطاقة الكهربائية 

فة، كما ذكر آنفا فان الطالة الكهربائٌة غٌر موجودة فً الطبٌعة على صورتها المعرو

الطالة االبتدائٌة الموجودة فً الطبٌعة على صورة  صورولتولٌدها ٌجب تحوٌل أحد 

 مولد الكهربائًعن طرٌك اللن وٌتم د سطة إلى طالة كهربائٌةمب

ربائٌة، وٌتم هذا التحوٌل ٌموم بتحوٌل الطالة المٌكانٌكٌة إلى طالة كه الكهربائً أن المولد 

بمحطات الموى الكهربائٌة حٌث ٌتم تحوٌل الطالة اإلبتدائٌة إلى طالة مٌكانٌكٌة  فٌما ٌسمى

اً لطرٌمة ئٌة إلى ألسام عدٌدة طبممحطات الموى الكهربا تنمسمو طالة كهربائٌة م إلى ث

 .مٌكانٌكٌةى طالة ال بتدائٌةتحوٌل الطالة اال
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 : و سوف نوجز باختصار بعض أنواع تلك المحطات

 

 : Hydro - Power Stationمحطات توليد الكهرباء بواسطة التربينات المائية -1

محطات التولٌد المائٌة ٌتم تحوٌل الطالة االبتدائٌة التً هً فً األصل طالة حركة  فً 

التً على صورة  الماء( إلى طالة كهربائٌة و هذه المحطات ٌتم تحوٌل الطالة المٌكانٌكٌة

 ورة حركة دوارة وذلن عن طرٌك ماصطالة مٌكانٌكٌة على  الىحركة خطٌة للماء 

 (1_1)وذلن كما هو مبٌن بالشكل ٌسمى بالتوربٌنات المائٌة 

 

 

و الحركة الخطٌة هً حركة المٌاه فً األنهار والتً تكونت بأمر هللا ثم بفعل الطبٌعة 

الشمس والرٌاح كما ذكر سابما(. ولكن فً العادة فإن الطالة المخزونة فً حركة المٌاه )

ولذلن فان التولٌد عن  مة على مدار العامٌانها غٌر ثابتة الم بجانبما تكون ضعٌفة إلى حد 

ات صغٌرة تعتمد فمط على حركة المٌاه غٌر حطمالمحطات المائٌة إما أن تكون  طرٌك

كبٌرة وفً هذه محطات  ان تكونلدرات صغٌرة و غٌر ثابتة وإما ثابتة المٌمة وتكون ذات 
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المدرة  موٌهلت بوسٌلة لة المائٌة وكذلن االستعانةب االستعانة بطرٌمة لتخزٌن الطاجالحالة ٌ

منسوب ء سد ٌحجز خلفه المٌاه فٌرتفع المٌكانٌكٌة للمٌاه وذلن عن طرٌك االستعانة ببنا

ٌة المحجوزة خلفه كما هذا السد بمثابة مخزن للطالة المائ ٌعتبرً خلف السد وبالتال  المٌاه

( بارتفاع منسوب المٌاه خلف ع)طالة الوضجهة اخرى ٌزٌد من المدرة المٌكانٌكٌة انه من 

 (2-1بالشكل رلم ) السد كما هو مبٌن

 

 

 

ومن ممٌزات استخدام الطالة المائٌة كطالة ابتدائٌة لتولٌد الطالة الكهربائٌة انخفاض 

تكالٌف الكهرباء الناتجة عنها حٌث أن الولود المستخدم هو الماء الذي ال ٌتكلف شٌئا فً 

كالٌف أو أساسٌة وهً تكالٌف بناء السد وت حٌن أن التكالٌف كلها عبارة عن تكالٌف أبتدائٌة

ومولدات وتربٌنات وخالفه أما التكالٌف الدورٌة للمحطة  مبانًالمعدات المستخدمة من 

فهً ال تتعدى رواتب العمالة والتأمٌنات. أما عٌوب هذه المحطات فهً إلى جانب عدم 

ة ارتباطا وثٌما بالمولع طً مرتبهفمٌاه الثبات المدرة الكهربائٌة نتٌجة عدم ثبات منسوب 

ذات  المحطات هدهرى مائً باإلضافة إلى أن مثل حٌث البد من وجود مج ًفالجغرا

فً األضرار واآلثار الجانبٌة )السد( لها موالع تحسب بدلة متناهٌة لتال ًفالخزان الجغرا

عن  النهر أماد، اي ان هذه المحطات لها موالع محددة على مسار بناء المسعن  تنجم لتًا

ستخدام ة الصغٌرة فتكون عن طرٌك ائٌبالنسبة لمحطات الطاله الما لطالةطرٌمة تخزٌن ا

تستمد طالتها من  عن طرٌك مضخةها المٌاه عن طرٌك فع الٌخزانات صناعٌة علوٌة، تد

ا تعنً ارتفاع منسوب نه ٌةكهربائر الطالة الفواتً حال توافر الطالة الكهربائٌة )فطة المح

الٌها  حتٌاجاال لحٌن خزاناتتخزٌن المٌاه ال موٌت (على األلل كفاٌة منسوب المٌاهالمٌاه او 

او عدم كفاٌتها( ه بمعنى انخفاض مستوى المٌاجز فً توفٌر الطالة الكهربائٌة )حالة الع فً

 (3)شكل رلم  حموضكما 
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