
  

      ( 12)  سلسـلة الطــالة المتـجددة      
 ( Tides Energy) مّد و الجزر الة الــطـــــ        

حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                                                                            

دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                           

 تعرٌف المّد و الجزر 

تعرٌف المّد والجزر المّد والجزر ظاهرتان طبٌعٌّتان تحدثان دورٌّاً للمٌاه على سطح األرض، 

وهما عبارة عن ارتفاع منسوب مٌاه المحٌطات والبحار المفتوحة والخلجان وهذا ما ٌُعرف 

بالمّد، بٌنما ٌُعَرف انخفاضها بالَجزر، وٌنتج عن ظاهرة المّد تشّكل موجاٌت كبٌرةٌ من المٌاه 

 تغِطًّ مساحاٍت من الٌابسة، ٌلً ذلن انحسارها وهذه هً ظاهرة الجزر. 

 كٌفٌّة الحدوث

 ٌحدث المدُّ والجزر بسبب تأثٌر جذب كٍلّ من الشمس والممر لألرض، وهو ما ٌُعرف بالمّد 

ًّ لهذه الظاهرة هو الممر؛ بسبب لربه من  ئٌس ، إَّلا أنا المسبّب الرا ًّ الممريِّ والمّد الشمس

ة الجاذبٌاة الناتجة عن الممر بممدار  ة جاذبٌّتها تكون أللا من لوا ا الشمس فإنا لوا األرض، أما

ة الجزر  ًّ 46% من لوا ة الجزر الشمس النِّصف بسبب بعدها عن األرض؛ حٌث تبلغ لوا

ة الطارد المركزيِّ النااتج عن دوران األرض حول محورها.  ، ولهما عامل آخر هو لوا الممريِّ

أماكن حدوث المّد أثناء دوران األرض ٌحدث المدُّ فً األماكن المواجهة للممر؛ حٌث تجذب 

ة النااشئة عن جاذبٌاته سطَح الماء، وعند ابتعاده عن هذه األماكن ٌحدث فٌها الجزر،  الموا



وٌختلف ارتفاع المّد وانخفاض الجزر من مكان إلى آخر فً العالم؛ حٌث ٌصل ارتفاع المّد 

 فً بعض المناطك إلى أكثر من 200سم، وأحٌاناً َّل ٌزٌد عن 30سم فً مناطك أخرى. 

 عدد مّرات الحدوث

ة جذب الممر، وذلن عند  ة جذب الشمس مع لوا  ٌومٌّاً تبلغ ظاهرة المّد ألصاها عندما تتاحد لوا

ة  تٌن فً الشاهر، المرا ولوعها هً والممر واألرض على خٍطّ واحد، وٌحدث ذلن عادة مرا

ة الثاانٌة عندما ٌصبح  األولى فً فترة الُمحاق؛ حٌث ٌمع الممر بٌن األرض والشمس، والمرا

ل أو فً  الممر بدراً، حٌث تمع األرض بٌن الشمس والممر، وعندما ٌكون الممر فً ربعه األوا

ة جذبه، وٌكون المدُّ حٌنها ضعٌفاً.  ة جذب الشامس عمودٌّةً على لوا ربعه األخٌر، تكون لوا

تٌن ٌومٌّاً، تفصل بٌنهما 12 ساعةً؛ أي ٌحدث المدُّ وبعد سِتّ  ٌحدث كلٌّ من المِدّ والجزر مرا

ة أخرى، وهكذا فً كِلّ ٌوم، ومن  ساعات ٌحدث الجزر، وبعد سِتّ ساعات ٌحدث المدُّ مرا

أكثر بالد العالم التً تشهد هاتٌن الظاهرتٌن مناطك الطرف الشمالً الغربًِّ من فرنسا؛ إذ 

تؤثِّران على سواحل المحٌط األطلسًِّ؛ حٌث أُنِشئت محطاة لتولٌد الطا الة الكهربائٌاة، باإلضافة 

 إلى منطمة السواحل الشمالٌاة للخلٌج العربًِّ فً منطمة الكوٌت.

ٌاة    األهِمّ

واسب،  تساعد ظاهرتا المّد والجزر على تنمٌة البحار والمحٌطات من الشاوائب والرا

وتساعدان السُّفن على دخول موانئ المناطك الضاحلة، كما ٌُمكن استخدامهما فً تولٌد 

 .الطالة الكهربائٌاة، وتشغٌل المصانع التً تعتمد على الطالة الحركٌاة، مثل: المطاحن.

  تولٌد الطالة الكهربائٌة

تعمل بنفس مبدأ عمل طالة اَّلمواج من خالل تثبٌت مراوح تكون لرٌبة من السواحل  هًو 

 و اطراف المٌاه لنحصل على اكبر تأثٌر لهذه الطالة .

هذه المراوح تتحرن بإتجاهٌن فً المّد فً اتجاه و فً الجزر فً اَّلتجاه المعاكس و  •

 تربط الى مسننات لتضخٌم السرعة و نملها الى المولد الكهربائً .  



هنان العدٌد من التمنٌات المستخدمة فً هذا المجال إلستغالل هذه الطالة كما  •

 موضح فً الصور اَّلتٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ً بانشاء أكبر محطة للمّد والجذر فً العالم والتً ٌفترض ان  - تفكر برٌطانٌا حالٌا

من احتٌاجات برٌطانٌا من الطالة وذلن على الرغم من اعتراض بعض  % 5 تغطً

أنصار البٌئة لمولهم ان المشروع سوف ٌدمر الحٌاة والنشاطات البحرٌة فً 

وهو عبارة عن  هذا المشروع على نهر السٌفٌرن, تخطط برٌطانٌا بالامة المنطمة.

كٌلو متراً وٌحوي على عنفات فرٌدة تولد استطاعة  16 حاجز كبٌر ٌصل طوله إلى

مٌغا وات والتً تمابل استطاعة ستة محطات تولٌد نووٌة  6.6 كهربائٌة بممدار

ها وتمتاز هذه المحطة بأن عنفة بمطر مساوي للتسع أمتار لن منها, 216 وعددها

وٌكمن السر فً هذه المحطة فً ارتفاع  عدٌمة اَّلنبعاثات من غاز ثانً أكسٌد الكربون.

 متراً. 15 المد الفرٌد لهذا النهر والذي ٌصل إلى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


