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دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                         

 

وهذه الطالة ناتجة من تحول الطالة الكامنة للماء الى طالة حركٌة  نتٌجة ارتفاع الماء 

فً السدود و الشالالت و ٌسمى بطالة المٌاه السالطة و تزداد الطالة الحركٌة المتولدة 

 الماء بإزدٌاد ارتفاع منسوب المٌاه فً السد او الشالل.نتٌجة سموط 

 

 

 

 



 تولٌد الطالة من السدود و الشالالت 

المولد الكهربائً لتولٌد الطالة بتموم المٌاه السالطة بتحرٌن التوربٌنات المرتبطة  •

 الكهربائٌة .

التوربٌنات من ٌتحكم بسموط الماء بوابات السّد فعندما تفتح ٌسمط الماء بموة على  •

 خالل لنوات خاصة محركا بذلن التوربٌن المولد للكهرباء . 

 مٌزة لنوات نزول الماء انها تتضٌك تدرٌجٌا لزٌادة ضغط الماء و سرعته . •

السّد من خالل مضخات تعمل فً أولات ال ٌحتاج فٌها الى طالة مثال  ملئو ٌمكن  •

لمصب الى السّد عكسٌا و فً أولات اللٌل حٌث تموم المضخات بإرجاع الماء من ا

 النهار ٌتم تولٌد الكهرباء بالطرٌمة المذكورة أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 % من طالة العالم .24تنتج محطة الطالة المائٌة حوالً  •

 وتؤمن حاجة ملٌار شخص من الكهرباء . •

لكن من سلبٌات هذا النظام هو تدمٌر مناطك واسعة بسبب إغرالها من أجل بناء  •

 السدود .

ملٌار برمٌل من النفط سنوٌا ،  22من إٌجابٌات هذا النوع من الطالة أنه ٌمنع إحتراق  •

 ملٌون طن من الفحم سنوٌا. 120أو 

وهو أكبر  -نمال عن وكالة أنباء الصٌن الجدٌدة، حمك سد "الممرات الثالثة" الصٌنً 

إنتاجا لٌاسٌا عالمٌا من الكهرباء، متغلبا على سد اٌتٌبو المشترن بٌن  -سد فً العالم 

البرازٌل وباراغواي. وٌعد السد الصٌنً واحدا من أكبر المشارٌع الهندسٌة فً التارٌخ 

 اإلنسانً.

عن شركة سد الممرات الثالثة، لولها إن السد العمالق على نهر ٌانغتسٌه نمال و

. لٌصبح 2014ملٌار كٌلواط فً الساعة فً  8..8فً مماطعة هوبٌه وسط البالد أنتج 

 السد األكثر إنتاجا للكهرباء فً العالم.

لواط، ملٌون كٌ 5.22وتبلغ طالة إنتاج التوربٌنات اإلثنتٌن والثالثٌن فً السد مجتمعة 

 مفاعال نووٌا حدٌثا. 15أي ما ٌوازي 

ملٌون طن من الفحم،  .4إن إنتاج الكهرباء من السد ٌوازي حرق  الصٌن صرحتو

 ملٌون طن. 100وإن ذلن ٌخفف إنتاج ثانً أوكسٌد الكربون بنحو 

وتتصدر الصٌن البلدان المنتجة لثانً أوكسٌد الكربون، أحد الغازات المسببة لظاهرة 

 الحراري. وتستهلن نصف إنتاج العالم من الفحم.االحتباس 

إلى   3..1ملٌار دوالر، وامتدت مدة تشٌٌده من سنة  5.22وبلغت كلفة بناء السد 

2012 . 

أما سد اٌتٌبو الممام على نهر بارانا، وتموم بتشغٌله الباراغواي والبرازٌل، فٌستفٌد من 

 رباء خالل السنوات الماضٌة.لوة تدفك النهر. وسجل السد إنتاجا لٌاسٌا من الكه


