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 الطاقة

 

 تعرٌف الطاقة :

على أنها "المدرة على المٌام بعمل ما" ولها  (رف الطالة فٌزٌائٌا )بلغة العلوم الطبٌعٌةتع 

عدٌد من الصور كالطالة الحرارٌة وطالة الضوء و طالة الرٌح والكهرباء الخ.. كما أن لها 

لوانٌن استطاع االنسان اكتشافها مثل "أن الطالة التفنى وال تستحدث من العدم" او ان 

و اكتشافه المذهل "المادة  "الطالة تتحول من صورة الى اخرى" وصوال الى اٌنشتاٌن

 . النظرٌة النسبٌة والتً غٌرت وجه التارٌخ  "والطالة صورتان لشٌئ واحد

 عتبر الطالة مكوناً أساسٌاً من مكونات الكون، وتعد من أحد أشكال الوجود. ت

وتشتك الطالة عادةً من مصادر طبٌعٌّة وأخرى غٌر طبٌعٌّة، ٌمكن للطالة أن تأخذ أشكاال 

متنوعة منها طالة حرارٌة، كٌمٌائٌة، كهربائٌة، إشعاعٌة ، نووٌة، طالة كهرومغناطٌسٌة، 

 وطالة حركٌة. 

هذه األنواع من الطالة ٌمكن تصنٌفها بكونها طالة حركٌة أو طالة كامنة، فً حٌن أن 

جمٌع أنواع الطالة ٌمكن  .ا من الطالتٌن الكامنة والحركٌة معًاجبعضها ٌمكن أن ٌكون مزٌ

تحوٌلها من شكل آلخر بمساعدة أدوات بسٌطة أو أحٌاناً تستلزم تمنٌات معمدة مثالً من 

ة أو تحوٌل الطالالطالة الكٌمٌائٌة إلى الكهربائٌة عن طرٌك األداة الشائعة البطارٌات 

الحرارٌة إلى طالة مٌكانٌكٌة و هذا نجده فً محرن احتراق داخلً، أو تحوٌل الطالة 

هً الطالة الناتجة من مواد الطالة االحفورٌة  الشمسٌة إلى طالة كهربائٌة، وهكذا

مستخرجة من باطن األرض ومن هنا جاءت التسمٌة )الطالة األحفورٌة أي الناتجة عن 

( و رض( وٌعنً بها فً الممام األول )البترول والفحم والغازالحفر والتنمٌب فً باطن األ

ترجع نشأة هذه المواد الى المخلفات العضوٌة الحٌوانٌة والنباتٌة الى طمرت فً باطن 

األرض فً العصور الجٌولوجٌة السحٌمة منذ مئات المالٌٌن من السنٌن ثم بمرور الزمن 

حولت تلن المواد عبر سلسلة من وتحت تأثٌر العوامل المختلفة من حرارة وضغط ت

 . التفاعالت الكٌمائٌة الى الصورة الموجودة علٌها االن
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 :كٌف تتولد الطاقة من المواد األحفورٌة 

تتولد الطالة من المواد األحفورٌة فً الغالب بحرق تلن المواد اذا تحتوى تلن المواد على 

ً وعند احتراله ٌحدث التفاعل  ً بٌنه وبٌن األكسجٌن لٌنتج الكربون كمكون اساس الكٌمٌائ

ثانً أكسٌد الكربون ومواد كٌمٌائٌة أخرى كمخلفات وتنبعث الطالة على شكل حرارة  غاز

بازدٌاد التمدم العمرانً  لطالة األحفورٌة وتلوث البٌئة لٌتم استغاللها فً االغراض المختلفة

ً زٌادة استهالن المواد اإللتصادي فً أرجاء المعمورة ٌزداد الطلب على الطالة وباو لتال

األولٌة المستخدمة فً انتاج الطالة فمن البدهً مالحظة أن المجتمعات الهادفة إلى احداث 

ارتفاع فً المستوى المعٌشً الفرادها البد لها من استخدام الطالة وبشراهة وبالطبع ٌؤثر 

وأرض مما ٌؤدي الى ذلن بالسلب على التوازن البٌئً السائد بٌن مكوناتها من ماء وهواء 

تسرب التلوث الناتج عن مخلفات تلن المواد المستخدمة فً انتاج الطالة الى مصادر الماء 

والغذاء التً ٌستخدمها االنسان محدثة ضرر بالغ متراكم بصحة االنسان واألحٌاء األخرى 

على معا . من هنا ازدادت الحاجة إلى البحث عن وسائل بدٌلة للطالة تكون الل تأثٌرا 

صحة االنسان ومستمبل البٌئة المحٌطة وفً الولت نفسه ذات جدوى إلتصادٌة مناسبة 

  . وعلى هذا األساس جاء البحث عما ٌعرف بالطالة المتجدده او الطالة البدٌلة

 

 

 

  الطاقة المتجددة او البدٌلة

Renewable Energy  

بأنها الطالة الناتجة عن مصادر طبٌعة ومتجددة بإستمرار  الطالة البدٌلة بإختصارتعرف 

وال ٌمكن أن تنضب وٌنطبك هذا التعرٌف على الطالة المستخرجة من مصادر محددة هً 

 .المٌاه والرٌاح والشمس وطالة حرارة األرض والغاز الطبٌعً

لى االنتهاء الطالة المتجدده ال تنضب وال تنفد، وتشٌر تسمٌتها إلى أنّها كلما شارفت ع 

و أهم  . تتواجد مجّدداً، وٌكون مصدرها أحد الموارد الطبٌعٌّة، كالّرٌاح، والمٌاه، والشمس

ما ٌمٌزها أنها طالة نظٌفة وصدٌمة للبٌئة، كونها ال تخلف غازات ضارة كثانً أكسٌد 

مستوى  الكربون، وال تؤثر سلباً على البٌئة المحٌطة بها، كما أنها ال تلعب دوراً ذا أثر فً

و ومصادر الطالة المتجددة تعتبر متنالضة تماماً مع مصادرها غٌر  .درجات الحرارة

المتجّددة؛ كالغاز الطبٌعً، والولود النّووي؛ حٌث تؤّدي هذه المصادر إلى االحتباس 

 .الحراري، وإطالق غاز ثانً أكسٌد الكربون عند استخدامها
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نة األخٌرة نوع جدٌد من األعمال تحت مسمى بسبب أهمٌة الطالة المتجددة، ظهر فً اآلو 

تجارة الطالة المتجددة، وتركزت جل أعمالها على تسخٌر مصادر الطالة المتجددة، 

واستغاللها لتكون مصدرا مدرة للدخل والتفع المادي، وذلن من خالل التروٌج لها، وعلى 

ة، وعدم توفر اآللٌات الرغم مما تعاب به كٌفٌّة استغالل الطالة المتجددة، من كلفة عالٌ

والتمنٌات الالزمة بشكل كاف، إال أن هنان عدداً كبٌراً من الدول التً تستعد للبدء بمشارٌع 

المتجددة، مع الحرص على رسم أبعاد سٌاسات هذه المشارٌع، والعمل  استثمارٌة للطالة

 .على تطوٌرها وتنمٌتها

 

 

 ممٌزات الطاقة المتجددة :

 .المتجددة بشكل جٌد فً كافة أنحاء العالمتتواجد الطالة  -

 .تعتبر الطالة المتجددة صدٌمة للبٌئة ونظٌفة -

 .تتواجد بشكل دائم، وتكون لابلة للتجدد مرة أخرى -

  .ٌسهل استخدامها باالعتماد على تمنٌات وآلٌات بسٌطة -

 .تمتاز بأنّها طالة التصادٌّة جّداً  -

 .واالجتماعٌّة، وكافة المجاالتتعد عامالً مهماً فً التنمٌة البٌئٌّة،  -

  .تساعد على خلك فرص عمل جدٌدة -

 .تساعد على التخفٌف من أضرار االنبعاثات الغازٌّة والحرارٌّة -

 .تمنع هطول األمطار الحامضٌّة الضاّرة -

  .تحدّ من تجّمع النّفاٌات بكل أشكالها  -

ً ترفع اإلنتاج -  .ٌّة الزراعٌّةتخلً المزروعات من الملوثات الكٌمٌائٌّة، وبالتال

 .امٌةنتستخدم تمنٌات غٌر معمدة، وٌمكن تصنٌعها محلٌاً فً الدول ال -
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 انواع الطاقة المتجددة

  الطاقة الشمسٌة 

 طاقة الوقود الحٌوي المستدام 

 الطاقة الحٌوٌة 

 طاقة الرٌاح 

  الطاقة الكهرومائٌة 

 المد و الجزر ً  طاقة ظاهرت

  طاقة كهرباء الحرارة االرضٌة 
 

 :الطاقة الشمسٌّة

تُعتبر األشعة الصادرة من الشمس وما تحمله معها من حرارة وضوء مصدراً للطالة 

الشمسٌّة؛ حٌث استغلهما اإلنسان فً مصالحه، وسَحرهما باالعتماد على وسائل وتمنٌات 

الة تكنولوجٌّة. وٌمكن االستفادة من الشمس فً تولٌد الطالة الحرارٌّة والكهربائٌّة، فأّما الط

الكهربائٌّة فٌمكن تولٌدها من خالل الطالة الشمسٌّة باستخدام المحركات الحرارٌّة، وألواح 

 .الخالٌا الضوئٌّة الجهدٌّة، والمحوالت الفولتضوئٌّة

ولد تم استخدام الطالة الشمسٌّة فً عصر ما لبل التارٌخ، وذلن عندما لام الرهبان 

ق. م لام أرشمٌدس بحرق  212وفً عام  .لمذبحباستخدام األسطح المذهبة إلشعال مٌزان ا

األسطول الرومانً، وذلن من خالل تسلٌط ضوء الشمس علٌه من مسافة بعٌدة، مستخدماً 

توصل وستون إلى طرٌمة لتحوٌل الطالة  1111فً ذلن المراٌا العاكسة. وفً عام 

اج الحراري، حٌث لام الشمسٌّة إلى طالة مٌكانٌكٌّة، وذلن باستخدام ما ٌسمى بعملٌّة االزدو

 بتولٌد جهد بٌن نمط االتصال الساخنة والباردة بٌن معدنٌن مختلفٌن، كالنٌكل والحدٌد مثالً 

 


