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 *بهجت إبراهيم

  
  25/4/2012 :تاريخ قبوله  21/7/2010 :تاريخ استالم البحث

  ملخص

) طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الحيوية، الطاقة المائية(إلى الطاقات البديلة  العالم حاليًايتجه 

  .ألسباب مختلفة) بترول، غاز، فحم( من الطاقة االحفورية الستخدامها بدًال

الشهرية والفصلية، وكذلك ) بشكل عام، المميزة(في هذا العمل دراسة متوسط طاقة الموجة البحرية  حاولنا

المتوسط التي  األبيضعلى شاطئ البحر ) سورية(أعلى قيمة لطاقة الموجة في منطقة المنارة في محافظة طرطوس 

والتي غربها البحر مفتوح اعتمادًا على سرعة الرياح في المنطقة  'E 35o 53.106و   'N 34o 52.196 ياتهاإحداث

  .Excelالمذكورة وجدول بيفورت وبرنامج الـ 

نتيجة تحليل المعطيات التي تم دراستها  تبين أن طاقة الموجة البحرية بشكل عام محصورة بين القيمتين 

( ) 2259412
m
J

−
، وأما طاقة الموجة المميزة بين القيمتين  

( ) 2694424
m
J

−
، بينما أعلى قيمة للطاقة 

2246354الناتجة عن األمواج البحرية بلغت القيمة  
m
J

  .13%بخطأ قدره ،  

 ،المنــارة ،لموجــة البحريــة ارتفــاع الموجــة البحريــة، طاقــة ا   ،البحــر األبــيض المتوســط  :مفتاحيــةالكلمــات ال

  .سورية ،طرطوس

  مقدمة

ي طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية     يتجه العالم في الوقت الحاضر إلى دراسة الطاقات البديلة المتمثلة ف

الميـــاه التـــي منهـــا طاقـــة البحـــار   إضـــافة إلـــى طاقـــة ،الطاقـــة الحراريـــة الجوفيـــة لـــألرض والطاقـــات الحيويـــة و

يعتمــد اآلن بشــكل أساســي علــى الطاقــات االحفوريــة كمــا أنــه  ،[2,1] فادة منهــا، وإمكانيــة االســتالمحيطــاتو

بينمـا الطاقـة النوويـة     ،لطاقـة امـن اسـتخدامات     %86المتمثلة في النفط والغاز والفحم، حيـث تقـدم حـوالي    

 .مـن طاقـة العـالم    %0.7اسـتخدامات الطاقـة المتجـددة     ىوال تتعـد ،  %6.7والمشاريع الكهربائية  ،6.6%
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 ارتفـاع أسـعار الـنفط أخيـرًا والـتحكم بالسياسـات العالميـة بسـببه مـا زالـت الطاقـة المتجــددة            نالـرغم مـ  علـى  و

  .[4,3] تفتقر إلى الجدوى االقتصادية كي تفرض وجودها

سـاعة   24فرة بشـكل مسـتمر و لمـدة    إن طاقة البحار و المحيطات نظيفة و متجـددة و مجانيـة و متـو   

و طاقة الرياح فـي فتـرات   على خالف الطاقة الشمسية التي يستفاد منها نهاراً فقط  .تقريبًاطيلة أيام السنة و

مـن  %10كمـا أن طاقـة البحـار و المحيطـات يمكـن أن تغطـي        ،الطاقات الحيوية فـي أوقـات توفرهـا   متقطعة و

اء بــين حــرارة المــ حاجــات العــالم إذا اســتخدمت كافــة طاقاتهــا مــن أمــواج و مــد وجــزر و الفروقــات الحراريــة

  .[5]حرارة الوسط الخارجيو

تستخدم طاقة البحار في بعض البلدان المتقدمة مـن العـالم مثـل روسـيا واسـتراليا و فرنسـا و اليابـان        

  .الستخراج الطاقة الكهربائية من أمواج البحرتوجد عدة براءات اختراع  كما أنه .[6]الخ....

اح و عنـدما تهـب فـوق سـطح البحـار      يـ عندما يحدث فرق فـي الضـغط فـي الفضـاء الخـارجي تتشـكل الر      

ة من الرياح إلى البحار و المحيطات و يستهلك جزء صغير منهـا فـي تكـوين    يطاقة الحركالالمحيطات تنتقل و

البحريـة التـي يمكـن أن تكـون أمـواج       األمـواج بينما الجـزء األكبـر فـي تكـوين      ،[7] التيارات البحرية السطحية

 .[9,8]يختلف النوعين باختالف نسبة العمق للمياه علـى طـول الموجـة   أمواج مياه عميقة حيث مياه ضحلة و

عقـدة تبـدأ األمـواج فـي زيـادة       13عندما تصـل إلـى   فإن األمواج تتكون بشكل حلزون و فعندما تشتد الرياح

أكثر فـإن الموجـة يـزداد ارتفاعهـا      الرياحسرعة  لكن إذا ازدادتو ،االرتفاع ليتشكل الزبد األبيض على قممها

ح مســاوية إلــى الطاقــة  اعــل الريــعنــدها تكــون الطاقــة المكتســبة بف و ،رتبــدأ بالتكســالتــالي طاقتهــا إلــى أن  و ب

مــن الطاقــة المكتســبة  األمــواج أكبــرعنــدما تكــون الطاقــة المفقــودة بوســاطة أمــا و ،المفقــودة بواســطة التكســر

   .[10-13] التالشياالضمحالل و يتبدأ فبواسطة الرياح فإن الموجة 

اجة إلى ترشيد اسـتهالك الطاقـة الكهربائيـة بسـبب التطـور السـريع الـذي يواكبـه اسـتهالك زائـد           نحن بح

وذلك بمحاولة االستفادة من الطاقات البديلة للطاقة االحفورية و التي منهـا طاقـة    ،الطاقة هذا النوع من  في

، كمـا أنـه عنـد بنـاء     البحريـة  األمـواج والتي سنتناول جزء منها في هذا العمل وهو طاقة  ،البحار والمحيطات

  .األمواج في تلك المنطقةهذه منشأة على الشاطئ يجب أن نأخذ بعين االعتبار القوة الناشئة عن 

  :البحرية و العوامل المؤثرة فيها األمواج

التـي تصـطدم    الريـاح البحرية بسبب فروقات الضغط و التي بدورها تؤدي إلى تشكل  األمواجتتكون 

  . ح يمكن لنا أن نوجد ارتفاع الموجةا، حيث بمعرفة سرعة الريواجــاألممحيطات مشكلة بسطح البحار و ال

  :منها ،[15,14] ةـرفة ارتفاع الموجـهناك عدة طرق لمعو

السـلكية إلـى مسـتقبالت علـى     ترسـل إشـارات    توضـع فـي عـرض البحـر مـزودة بهوائيـات      محطات رصد  - أ

  .جةمزودة ببرامج حاسوبية تعطي ارتفاع المو الشاطئ

 .جسر وطسطنبواسطة مقاومات كهربائية واستخدام  - ب
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إمـا المـدى    اآلخـر ح و اباستخدام منحنيات معايرة مجهزة مسبقًا وبمعرفة عاملين أحدهما سرعة الريـ  -  ت

 .يمكننا استنتاج ارتفاع الموجة ،حاالمكشوف أو مدى هبوب الري

اب الذي يمكن بواسـطته معرفـة   البحرية مثل نموذج جونسو باألمواجللتنبؤ  باستخدام نماذج رياضية -  ث

ح وفـــق العالقـــات اارتفـــاع الموجـــة البحريـــة و الســـرعة المصـــححة للريـــاح وذلـــك بمعرفـــة ســـرعة الريـــ 

  :[14] الرياضية اآلتية

)1   (
22

3
1 104821.2 AWH −×=    &  ( ) 23.171.0 WWA = 

ــث ـــ    AW:حيــ ــححة بــ ــاح المصــ ــرعة الريــ ــا  m/sec . ،Wســ ــرعة الريــ ـــ   حســ ــة بــ ، m/secالمقاســ

3
1H ارتفاع  الموجة المميز بـm  وT  الزمن الدوري للموجة البحرية بالثواني Sec .  

  :للرياح Beaufort Scale  مقياس بيفورت - ـه

وضــع ح حيـث أول مــن  االبحريـة بمعرفــة سـرعة الريــ   قـة معروفــة إليجـاد ارتفــاع الموجــة  يطر موهـي أقــد  

التـالي يوضـح العالقـة بـين مقيـاس بيفـورت        )1(ميرال السير بيفورت و الجدولدالطريقة العالم البحار اال ههذ

ح اقـوة الريـ  وحالة البحر و متوسط ارتفاع الموجة المتكونة في كل حالـة، حيـث تقسـم    واسمه  حاالريوسرعة 

فـي حالـة تعـذر الرصـد بإحـدى       تسـتخدم ح، علمـًا أن هـذه الطريقـة    اب سـرعة الريـ  حالـة مختلفـة حسـ    13إلى 

  .[10] طرق التنبؤ المذكورة سابقًا

جدول بيفورت الذي يوضح العالقة بين سرعة الرياح و ارتفاع الموجة البحرية               :  )1(جدول

  )2003سعد مصباح، (

  متوسط ارتفاع الموجة بالمتر وصف حالة البحر اسم الرياح سرعة الرياح بالعقدة  مقياس بيفورت

 صفر ساكن زجاجي هواء ساكن  1أقل من    صفر

  0.1 – 0 ساكن مرتعش هواء خفيف  3 – 1  1

  0.5 – 0.1 هادئ نسيم خفيف  6- 4  2

  1.25 – 0.5 خفيف نسيم لطيف  10 - 7  3

  1.75 – 1.25 معتدل رياح معتدلة  16 - 11  4

  2.5 – 1.75 لمعتد رياح نشطة  21 - 17  5

  4- 2.5 مضطرب رياح قوية  27 - 22  6

  6 – 4 مضطرب جدًا عاصفة غير مكتملة  33 - 28  7

  9 - 6 عالي عاصفة  40- 34  8

  11 – 9 عالي جدًا  عاصفة شديدة  47 - 41  9

  14 – 11 عالي جدًا زوبعة  55- 48  10

  14أكبر من  هائج زوبعة مدمرة  62 - 56  11

  14أكبر من جهائ إعصار  فأكثر 63  12
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البحريـة التـي نشـاهدها فـي البحـار و المحيطـات هـي أمـواج معقـدة           األمـواج إن  هـو واضـح للعيـان   كما 

 تشـــبه التمــوج البحـــري  األخيــرة التركيــب، لكــن يمكـــن اعتبارهــا أمـــواج توافقيــة بســـيطة وخاصــة كــون هـــذه       

  :لق بعدة عوامل نذكر منهاعلى ارتفاع الموجة الذي يتعتدل المسافة بين القمة والقاع حيث  ،[14,12]

 .Wind Speed (V)سرعة الرياح  .1

 . Fetch (F)المسار البحري للرياح  .2

 . Duration of the windمدة هبوب الرياح  .3

 .Water Depth (d)  المياه عمق .4

 . General Bathymetry of the Seaالتضاريس العامة لقاع البحر  .5

 .  Physical properties of sea water الخصائص الفيزيائية لمياه المنطقة .6

 .Seawater Currentsالبحرية التيارات  .7

 . Circulation of wind mass دوران الكتل الهوائية .8

كــان ارتفــاع الموجــة  اكلمــ ،كبيــرينح والمســار البحــري ازمــن هبــوب الريــ نكلمــا كــا حيــث

 األمـواج  وتتالشـى  وبالتالي طاقة الموجة وتستمر طاقـة الموجـة فـي التزايـد إلـى أن تنكسـر       ،كبيرًا

  .في البحر المفتوح

  المميز ةالموجة البحريارتفاع 

وتـؤثر فـي    ،عـن غيرهـا   تميزهـا لكل منطقة فـي البحـار و المحيطـات خصـائص خاصـة بهـا       

البحرية إلى  لألمواجويشير المالحون والمهندسون البحارة عند دراستهم . فيها األمواجارتفاعات 

ــاع  األمــواج ــر ويهذات االرتف ــاع الصــغير  األمــواجملــون الكبي ذات  األمــواجويقصــدون  ،ذات االرتف

االرتفاع المميز

3
1H    وهو بالتعريف متوسط أعلى ثلث لالرتفاعات المسجلة لديهم ويتعلـق هـذا

 وفـق العالقـات    maxH ىوبالقيمـة العظمـ   meanH األمـواج  االرتفاع بالقيمـة الوسـطى الرتفاعـات   

  ):2003 سعد مصباح،( اآلتية

)2    (

3
164.0 HH mean =        &

3
1max 87.1 HH =  

  :طاقة الموجة البحرية

  : إن طاقة الموجة البحرية الحركية والكامنة لكل متر مربع تتناسب مع كل من 

  .ارتفاع الموجةمربع  -1
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 .تسارع الجاذبية األرضية -2

البحر الذي يتعلق بالملوحة وحرارة ماء البحر و الضغط والعوالق وهي تختلف مـن منطقـة    كثافة ماء -3

 .إلى أخرى

  :[12 ,14 ,16] اآلتي والعالقة التي تصف هذه الطاقة يمكن كتابتها بالشكل

)3    (
2

8
1 HgE ρ=  

31025حيـــــث   
m
kg

=ρ  ــر ــاء البحـــ ــة مـــ 2sec،كثافـــ
81.9 mg ــية،    = ــة األرضـــ ثابـــــت الجاذبيـــ

( )mH  فـي حسـاباتنا والـذي سـنعتمد      الذي سوف يكون هو المتحول األسـاس و ؛البحرية ارتفاع الموجة

  .عليه في حساب طاقة األمواج البحرية لكل متر مربع في منطقة الدراسة

  هدف البحث و أهميته

و كمــا  ،قــة البديلــة التــي منهــا طاقــة البحــار  يفكــرون بالطاإن الطلــب المتنــامي للطاقــة جعــل البــاحثون  

H2  ةجارتفاع المو مربع ذكرنا سابقًا أن هذه الطاقة تتناسب طردًا مع
مـن هـذا    األسـاس لذلك كان الهدف ،  

المنـارة فـي    فـي منطقـة   حااعتمادًا علـى سـرعة الريـ    لكل متر مربع واحد موجةالعمل هو تحديد قيمة طاقة لا

'N 34o 52.196  اإلحـداثيات ذات  )سـورية ( محافظـة طرطـوس  
'E 35o 53.106و   

والمعـين بوسـاطة     

 األبـيض على سـاحل البحـر    الواقعة، و 12نموذج  GARMINنوع  GPSجهاز تحديد المواقع الجغرافية 

الكليــة مهمــا كــان نوعهــا وكــذلك  األمــواجلكــل مــن  حيــث البحــر غربهــا مفتــوح، ،نهــر الغمقــة جنــوب المتوســط

) 1(، والشـكل خـالل فتـرة الدراسـة    في تلك المنطقةالقيمة العظمى للطاقة  تحديد إضافة إلىالمميزة  لألمواج

   .الدراسة منطقةيبين موقع 
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  .خريطة توضح موقع محطة الدراسة على الساحل السوري ):1(شكل

  لبحثا مواد وطرائق

منطقـة المنـارة الواقعـة     ح مسـجلة فـي  األف قيمة لسـرعة الريـ  ) 52( منمعالجة ما يقارب وتم دراسة 

 األبــيضجنــوب محافظــة طرطــوس علــى مســافة حــوالي ثالثمائــة متــرًا جنــوب نهــر الغمقــة علــى ســاحل البحــر    

وجمعها بشكل دوري وبفاصـل زمنـي    تسجيلهاتم  تالمعطيا، حيث هذه تي غربها البحر مفتوحلوا ،طالمتوس

، حيث هذه 2003وحتى غاية  1998اية عام مقداره ساعة واحدة ولمدة ست سنوات متتالية اعتبارًا من بد

فـي دمشـق لتوثيقهـا  ثـم إلـى مصـر فجنيـف لتوثيقهـا          ةالجويـ  لألرصـاد المعطيات ترسل إلى  المديريـة العامـة   

  .عالميًا

اعتمادًا على جدول بيفـورت، ثـم   لسرعة الرياح بالعقدة تم ايجاد ارتفاع الموجة بعد أخذ المعطيات 

  .Excel ـبرنامج ال تمت المعالجة الرياضية باستخدامو )3(لعالقة اعلى  حسبت الطاقة اعتمادًا

  والمناقشة  جالنتائ

البحريـة الكليـة التـي توافـق      األمواجفي هذا العمل التغيرات الشهرية والفصلية لمتوسط طاقة  درسنا

إلـى متوسـط    البحريـة مهمـا كـان ارتفاعهـا، أو بكـالم آخـر مهمـا كانـت سـرعة الريـاح الموافقـة، إضـافة             األمـواج 

ثلــث لطاقـة األمــواج البحريــة   ىالحسـابي ألعلــ البحريــة المميـزة؛ التــي هــي عبـارة عــن المتوســط    األمــواجطاقـة  

مـواج البحريـة اعتمـادًا علـى جـدول      ارتفـاع األ  بعـد إيجـاد  ) 3(ادًا علـى العالقـة   الكلية والتي تم حسـابها اعتمـ  
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 E 350 اإلحـداثيات فـي محافظـة الالذقيـة ذات     هـري األزوتمت مقارنة هذه النتائج مع نتـائج منطقـة    ،بيفورت
46.005'

 'N 350 32.535 و  
  .[17] حيث نتائجها في نفس الفترة 

  الكلية البحرية األمواجطاقة : أوًال 

  : الوسطى للموجة البحريةطاقة لالتغيرات الشهرية ل  - أ

 لألرصــادة العامــة المنطقــة المــذكورة مــن المديريــ   ح فــي االريــالحصــول علــى معطيــات ســرعة    بعــد

تم استنتاج ارتفاع الموجة الموافق لكل قيمـة لسـرعة الريـاح وفـق جـدول       ،في دمشق مقدرة بالعقدة ةالجوي

حساب طاقتها مقدرة بالجول لكل متر مربـع مـن سـطح البحـر فـي منطقـة الدراسـة اعتمـادًا علـى           ثمبيفورت، 

  الوســــــطى الشــــــهرية وفــــــق العالقــــــة   لطاقــــــةاســــــب وحفــــــرزت النتــــــائج شــــــهريًا،  وبعــــــدها، )3(العالقــــــة 

∑
=

=
n

i
iE

n
E

1

1
وتـم تمثيلهـا بيانيـًا فـي     ) 2(عدد مـرات القيـاس، ودونـت النتـائج فـي الجـدول          nحيث   

  ).2(الشكل

الشهرية للطاقة الوسطى للموجة البحرية مقدرة بـ  تالتغيرا  ):2(جدول
2m

J خالل الفترة من بداية 

 .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003حتى نهاية  و 1998
2003 2002  2001 2000 1999  1998  year 
779  1328  208  2358  374  1227 Jan  
2090  929  1589  987  1380  1003  Feb 
1089  951  919  681  681  2594  Mar 
594  819  1155  695  869  956  Apr 
1928  295  1456  158  171   -  May 
60  277  688  96  388  49  Jun 

233  176  66  28  335  298  Jul 
12  690  375  27  173  84  Aug 

366  166  190  199  543  417  Sep 
676  131  22  441  124  357  Oct 
902  491  415  220  629  484  Nov 
1928  1513  1155  806  842  675  Dec 
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  وحتى  1998للطاقة الوسطى للموجة البحرية  خالل الفترة من بداية  الشهرية تالتغيرا: )2(شكل

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003نهاية  

  

ضمن المجالأن الطاقة الوسطى الشهرية للموجة البحرية الكلية تتراوح ) 2(ظهر الجدول ي 

2)259412(
m
J

ضمن في محافظة الالذقية  األزهريبينما كانت في منطقة  .13%  بخطأ مقداره ، −

المجال
2)312037(

m
J

  .)2010،  إبراهيم( −

للطاقة الوسطى تحصل في أشهر كانون األول وشباط وآذار  مكبر قيأن أ) 2(ظهر الشكل بينما ي

الفروقات في النتائج تعود إلى األحوال الجوية السائدة وهذا يتوافق مع منطقة األزهري في الالذقية و ،وأيار

  .في كل منطقة

  : الفصلية للطاقة الوسطى للموجة البحريةالتغيرات   -ب

ارتفاعات الموجة البحرية الموافقة لسرعات الرياح اعتمادًا على جـدول بيفـورت للمعطيـات     إيجادبعد 

، ثـم فـرزت فصـليًا    )3(م حسـاب طاقاتهـا وفـق العالقـة     الجوية، ت األرصادالتي تم الحصول عليها من مديرية 

ــة الســـابقة، ودونـــت النتـــائج فـــي الجـــدول    وح ــًا فـــي  ) 3(ســـب متوســـطها الفصـــلي بـــنفس الطريقـ ومثلـــت بيانيـ

  ).3(الشكل

ضـمن المجـال   تتـراوح    لموجـة البحريـة  لطاقـة ا  ةالوسـطى الفصـلي  أن القيمـة  )  3(يظهر مـن الجـدول   

2)160885(
m
J

ــا فـــــي  .13% خطـــــأ مقـــــدارهب ، −  ضـــــمن المجـــــالفـــــي الالذقيـــــة  األزهـــــريبينمـــ
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2)203693(
m
J

الوســـطى  ، أن أكبـــر قـــيم للطاقـــة)3( ليظهـــر الشـــكبينمـــا  . )2010،  إبـــراهيم(   −

  . تحصل في فصل الربيع الفصلية

  

رة بـ مقد التغيرات الفصلية للطاقة الوسطى للموجة البحرية ):3(جدول
2m

J
 1998خالل الفترة من   

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003  ةنهاي  وحتى

  

2003  2002 2001 2000 1999 1998 year  

204  344 210 85  350 266 sum  

1169  712 528 489 532 505 aut  

1169 1070 905 1342 811 1608 win  

315  464 1099 316 476 503 spr  
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  2003 ةوحتى نهاي 1998خالل الفترة من  التغيرات الفصلية للطاقة الوسطى للموجة البحرية: )3(شكل

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة 
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  المميزة البحرية األمواجطاقة : ثانبًا

  : المميزة وسطى للموجة البحريةاللطاقة لالتغيرات الشهرية   - أ

بواســـطة جـــدول  قيمــة الســـاعية لكـــل  الريــاح لســـرعة  الموافــق  البحريـــة لموجـــةا ارتفــاع  إيجـــادبعــد   

 الموجـة لكـل قيمـة الرتفـاع    مقدرة بالجول لكل متر مربـع مـن سـطح البحـر      الطاقة الموافقة إيجادم ت ،بيفورت

الموافـق لالرتفاعــات المميــزة   األعلــىأخـذ متوســط الثلـث   وتنازليــًا  النتـائج   رتبــت  مثـ  ، )3(حسـب المعادلــة  

  ).4(الشكلالممثلة بيانيًا في و) 4(في الجدول لكل شهر على حدة، فحصلنا على النتائج المدونة 

الوسطى للموجة البحرية المميزة مقدرة بـ  الشهرية  للطاقة تالتغيرا  ):4(جدول
2m

J  خالل الفترة من

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003وحتى نهاية   1998 بداية

2003 2002  2001  2000 1999  1998  year 

2250  3846  614  3942  1116  1910 Jan  
5366  2746  4654  2837  4126  2637  Feb 
3142  2685  2733  2001  2032  6944  Mar 
1714  944  3358  1977  2602  2722  Apr  
866 857  4317  470  587   -  May 
179  805  2060  281  1153  150  Jun  
697  523  192  84  906  886  Jul 
24  1439  1121  80  510  247  Aug 

1096  495  565  593  1137  1189  Sep 
2026  393  39  1265  369  1066  Oct 
2640  1469  1243  616  1861  1447  Nov 
4918  4355  3080  2231  2494  2011  Dec 

  
  وحتى 1998الوسطى للموجة البحرية المميزة خالل الفترة من بداية  الشهرية  للطاقة تالتغيرا ):4(شكل

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003نهاية 
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 ضــمن المجــالالبحريــة المميــزة تتــراوح   لطاقــة الموجــةقيمــة الوســطى الأن  ،)4(يظهــر مــن الجــدول  

2)694424(
m
J

 األزهـري بينمـا  فـي    .13%بخطـأ مقـداره   ،آنفـاً الدراسـة المـذكورة    فتـرة وذلك خالل  ، −

ــة     ــة طاقـ ــت قيمـ ــة تراوحـ ــي الالذقيـ ــواجفـ ــة   البح األمـ ــين القيمـ ــهرية بـ ــزة الشـ ــة المميـ  ريـ
259

m
J

ــة   ، والقيمـ

26625
m
J

أن أكبر قيم للطاقة الوسطى المميزة لألمـواج  ) 4(الشكل من بينما يظهر، )2010،  إبراهيم( 

  .البحرية تحصل في أشهر كانون األول وشباط وآذار وأيار

  : المميزة الوسطى للموجة البحريةطاقة لالتغيرات الفصلية ل  -ب 

ى حــدة، لموجــة البحريــة المميــزة لكــل فصــل علــالوســطى لطاقــة الالســابقة وبعــد حســاب الطريقــة بــنفس 

  ).5(الشكلالممثلة بيانيًا بو) 5(أدناه في الجدولالمبينة  حصلنا على النتائج

 نتتــــراوح ضــــمأن الطاقــــة الوســــطى للموجــــة البحريــــة المميــــزة الفصــــلية ، ) 5(الجــــدولمــــن  يظهــــر 

المجــال
2)3830252(

m
J

ين تتــراوح بــين القيمتــ األزهــريبينمــا كانــت فــي  .أيضــًا أو بــنفس قيمــة الخطــ ، −

2148
m
J  و

24294
m
J )]أن أكبـــر قـــيم للطاقـــة الوســـطى )5(، كمـــا يظهـــر مـــن الشـــكل)2010،  إبـــراهيم ،

الفصلية للموجة البحرية المميزة تحصل في نفس الفصل الذي تحصل فيه الطاقة الوسـطى الفصـلية للموجـة    

  .البحرية الكلية

2mالوسطى للموجة البحرية  المميزة  مقدرة بـ  ةطاقالتغيرات الفصلية لل: )5(جدول
J

خالل الفترة من   

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003وحتى نهاية  1998

 

2003  2002  2001  2000  1999  1998  year  

606  819  626  252  851  774  sum  

3195  2072  1454  1371  1575  335  aut  

3586  3093  2667  3205  2424  3830  win  

2940  869  3245  909  1447  1436  spr  
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   1998التغيرات الفصلية للطاقة الوسطى للموجة البحرية  المميزة خالل الفترة من  ):5(شكل

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003وحتى نهاية 

  األمواج البحرية لطاقةلقيم العظمى ا: ثالثًا

لكـل شـهر خـالل فتـرة الدراسـة، حصـلنا علـى القـيم         البحريـة   لموجـة ا لطاقـة القيم العظمى إيجاد بعد 

2246354أن أعلـى قيمـة للطاقـة هـي      حيث يظهر من هذا الجـدول  ،)6(لمدونة في الجدولا
m
J

حـدثت   ،

عقـدة والموافقـة    56.4ح فيهـا  اعاصـير قويـة بلغـت شـدة الريـ     موافقـة أل  ةقيمة طاقـ وهي  20/12/2002في 

  . m 14الرتفاع موجة بحرية حوالي 

مقدرة بـ  القيم العظمى الشهرية لطاقة الموجة البحرية ):6(جدول
2m

J   خالل الفترة من بداية   

  .13%بخطأ مقداره) طرطوس(في منطقة المنارة  2003و حتى نهاية  1998

2003 2002  2001 2000 1999  1998  year  

6941  31297  5231  91454  6941  31297 Jan  
23566  23566  40124  17675  35573  13276  Feb  
40124  17675  176498  9505  66066  40124  Mar  
5282  13276  135947  9505  216356  31297  Apr  

13276  3422  216357  5282  23566  -  May  
1359  3422  246354  2790  4537  1359  Jun 
3422  4537  2223  4537  3422  13276  Jul 
581  4537  216357  2790  2790  2223  Aug 
9505  4537  3422  3422  13276  4537  Sep 

58633  3422  538  6941  6941  5282  Oct 
23566  13276  108476  3422  17675  13276  Nov 
134383  246354  17675  17675  17675  23566  Dec 
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  االستنتاجات و التوصيات

فـي منطقـة المنـارة      بشـكل عـام   البحريـة  للموجـة الشـهرية   ىالطاقـة الوسـط   ن الدراسة السابقة نجد أن قيمـة م

 ضـمن المجـال   تقـع  في محافظـة طرطـوس  
2)259412(

m
J

 نمـا الطاقـة الوسـطى الفصـلية للموجـة المـذكورة       يب،  −

ضمن المجال 
2)160385(

m
J

فـي المنطقـة    المميـزة للموجـة البحريـة   الشـهرية   ىقيمـة الطاقـة الوسـط     وأما .  −

224 تــينبــين القيمتتــراوح المـذكورة  
m
J

26944   و 
m
J

لية للموجــة المــذكورة فصــنمــا الطاقــة الوســطى اليب ، 

2252   بــين القيمــة  
m
J

23830 القيمــة و 
m
J

 موجــة لاطاقــة  ل قيمــة  ن أعلــى ، إضــافة إلــى ذلــك حصــلنا علــى أ      

2246354كانت  المنطقة المذكورةفي  ةالدراسحصلت خالل فترة  بحريةال
m
J

قيمـة أعاصـير قويـة بلغـت       وهـي   

لبحـر فـي المنطقـة    ا ئعلى شـاط عند بناء منشأة ؛ لذلك m 14 حواليموجة لعقدة وارتفاع ل 56.4ح فيها اشدة الري

2246354الطاقـة  ةتتجـاوز قيمـ  يجب أن لألمواج على أن مقاومتها  المذكورة يجب أن نأخذ بعين االعتبار
m
J

، إن 

  .13%جميع الحسابات السابقة تمت بخطأ مقداره 

؟ لإلجابـة علـى    ؟ وهل هـي مجديـة   ال أميبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن االستفادة من هذه الطاقة 

ــم دراســة الجــدو      هــذا الســؤال   ــى مردودهــا، ث ــزم دراســة للمحطــة المرجــوة وإل ــتم هــذه    .االقتصــادية ىتل نأمــل أن ت

شمسـية، ريـاح،   (محطـة متكاملـة    إنشاءوإضافة هذه الطاقة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحيث يمكن  ،الدراسة

   .في منطقة الدراسة) أمواج بحرية
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Study of Energy Variations in Sea Waves in Al- Manarah – 
Tartous (Syria) 

 

Bahjat Ibrahim 

 

Abstract 

Nowadays, the world is directed to use the renewable energies (wind, solar, 
biomass, hydro) instead of fossil fuels (oil, gas, coal) for different reasons. 

In this paper, we tried to estimate monthly and seasonal the average of (general, 
significant) sea wave energy as well as the maximum values in Al- Manarah area whose 
coordinates are N 340 52.196' and E 350 53.106' – Tartous, which is located at beach of 
Mediterranean where the sea  is opened from the west side , according to wind speed, 
Beaufort scale and Excel program.   Analysis of data shows that the wave energy has 
values in the range (12 - 2594) J/m2 and the range of significant wave energy between 
(24 - 6944) J/m2, while the maximum value of energy is 246354 J/m2 with relative error 
13%.  

Keywords: Mediterranean, Sea wave height, Sea wave energy, Al-Manarah, Tartous, 
Syria. 
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