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 .........البحث 

هً كل ما ٌمّدنا بالّنور و الّدؾء و ٌنقلنا من مكاٍن إلى آخر و تفّعل آالتنا : الّطاقة *

و ........ لالستخدام و تساعدنا على استخراج ما فً باطن األرض من ؼذاء لنا و ماء 
الّطاقة هً مقدرة ماّدة على إعطاء قوى للقٌام بإنجاز ما و هً شًء مجّرد ؼٌر محسوس 

راته العدٌدة و هً القدرة الّتً ٌمتلكها نظام إلنتاج  ٌّ لكن نتعّرفه من خالل تحّوالته و تؽ
ة تتجلّى فً حرارة أو طاقة ربط بٌن نوى  ٌّ ة فٌزٌائ ٌّ عمل ما و هً تعرؾ أٌضاً بأّنها كم

. الّذّرات بٌن البروتونات و الّنٌوترونات  أو حركة مٌكانٌكٌة 
فٌقصد بها تلك الّطاقة المتجّددة الّتً ٌمكن استعادتها و تعوٌضها خالل  الّطاقة البدٌلة أّما

فترة قصٌرة جّداً من استخدامها بعكس الّطاقات ؼٌر المتجّددة الّتً تحتاج إلى مالٌٌن 
الّسنٌن إلعادة نتاجها و هً الّنوع الّذي نعتمد علٌه فً نظراً ألّن مخزون الّطاقات ؼٌر 
: المتجّددة على طرٌق الّنفاذ و ال حلّ إاّل بالّلجوء إلٌها و من أهّم أنواع الّطاقة البدٌلة 

 

 
   

 

ة * 
ّ
مسي

ّ
: الطاقة الش

    
ٌّة-  ٌّة الخالٌا الّشمس  الّتً تحّول إّن أفضل التقنٌات للطاقة المستقبلٌة هً تلك التً تعتمد على الطاقة من خالل تقن

  اإلشعاعات
ة المباشرة  ٌّ تلك التً تعتمد على الطاقة الشمسٌة من خالل الخالٌا الشمسٌة التً تعتمد على تحوٌل األشّعة الّشمس

ٌّة وهذا فضالً عن أّن مصدر الّطاقة هذا ؼٌر ملّو  للبٌئة و هو مّجانً و مستمرّ  و ............ إلى طاقة كهربائ
ٌّة تحّول ضوء الّشمس المباشر إلى كهرباء و هً شبه  ٌّة هً عبارة عن محّوالت فولتو ضوئ الخالٌا الّشمس

ة  ٌّ اً و تكون محاطة بؽالؾ أمامً و خلفً موصالن للكهرباء أّما بالّنسبة لبنٌة هذه الخل ٌّ موصلة و حّساسة ضوئ
ٌّة فهً عبارة عن رقاقة رفٌعة من الّسٌلٌكون تكون ُمشابة بنسبة صؽٌرة كً تعطً جانب منها شحنة  الّشمس

اً ذو مساحة كبٌرة  ٌّ .  موجبة و الجانب اآلخر ٌعطً شحنة سالبة لذا تكّون هذه الّرقاقة ثنائ
 

ة  ٌّ ٌّة عمل الخالٌا الّشمس ٌّة لضوء الّشمس حٌ  تتوافر الفوتونات فإنها تولد  :آل عندما نعّرض الخالٌا الّشمس
قدرة كهربائٌة حٌ  أن كل من هذه الفوتونات ٌحمل كّماً محدّدا من الّطاقة ٌكسب اإللكترونات الحّرة طاقة تجعلها 
اً وتكّسر الّرابط الّذري بالّشبكة عن طرٌق الماّدة شبه الموصلة و ٌتّم تحرٌر الّشحنات و تشكٌل أزواج  ٌّ تهتز حرار
ًّ متنّقلًة بٌن نطاقً الّتوصٌل و الّتكافؤ عبر الفجوة  إلكترونٌة فً الفراغ ثّم تذهب حامالت الّشحنة إلى وصلة الّثنائ
ار كهربائً عند  ٌّ ٌّة و بذلك ٌحد  جرٌان و سرٌان مستمّر لت ٌّة و تتجّمع عند الّسطح األمامً و الخلفً للخل الّطاقو

ٌّة بمحمل كهربائً  ة الّشمس ٌّ ٌّة حوالً واحد واط عادًة , توصٌل الخل ة الّشمس ٌّ ة المنتجة للخل ٌّ و تبلػ القدرة الكهرب
 .

ٌّة ٌمكن االعتماد علٌها فً كثٌر من األمور مثل تسخٌن المٌاه و برك الّسباحة و تدفئة األبنٌة و  و الّطاقة الّشمس
اً على الّدولة و تعتبر أٌضاً من أحسن وسائل الّتبرٌد من خالل اإلشعاع  ٌّ المدارس و ؼٌرها كما أّنها توّفر اقتصاد
ًّ على الّرؼم من ارتفاع تكلفة هذا الّتبرٌد نسبًة إلى التبرٌد العادي كما أّنها مصدر نظٌؾ للّطاقة و ؼٌر  الّشمس

. مكلؾ و هو ال ٌترك أي آثار سلبٌة أو ضاّرة على البٌئة عموماً و المنطقة المطّبقة فٌها خصوصاً 
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 ..استخداماتها 
 
ٌّة ٌمكن االعتماد علٌها فً كثٌر من األمور مثل تسخٌن المٌاه و برك الّسباحة و تدفئة  • و الّطاقة الّشمس

اً على الّدولة و تعتبر أٌضاً من أحسن وسائل الّتبرٌد من  ٌّ األبنٌة و المدارس و ؼٌرها كما أّنها توّفر اقتصاد
ًّ على الّرؼم من ارتفاع تكلفة هذا الّتبرٌد نسبًة إلى التبرٌد العادي كما أّنها مصدر  خالل اإلشعاع الّشمس

نظٌؾ للّطاقة و ؼٌر مكلؾ و هو ال ٌترك أي آثار سلبٌة أو ضاّرة على البٌئة عموماً و المنطقة المطّبقة فٌها 

  .خصوصاً 

•  

 
 

ياح 
ّ
:  طاقة الر

هً أٌضاً من أهّم الّطاقات البدٌلة الّتً ٌمكن االعتماد علٌها و تمتاز بأّنها ؼٌر مكلفة و مستمّرة و ال تسّبب أي  -
لكن هناك مشكلة صؽٌرة تتجلّى فً أّنه ٌمكن أن ٌكون الٌوم < الّرٌاح > تلّو  للبٌئة و أساسها الهواء القوّي 

ّّ الّناس أحٌاناً ٌستاؤون  شدٌد الّرٌاح و ٌمكن أن ٌكون الؽد لٌس فٌه رٌاح مطلقاً لذلك فهً لٌست ثابتة كما  أّن
منها حٌ  أّنهم ال ٌحّبون مناظرها فً المناطق حولهم و هً صدٌقة للبٌئة و من أهّم الّدول الّتً تطّبق هذا 

علماً أّن أّول استخدام , الّنموذج من الّطاقة هولندا وإّن من أهّم الّدالئل على قّوة الّرٌاح ما نراه من آثار األعاصٌر 
 .للّرٌاح كان فً شراع الّسفٌنة 

 

 
  :آلٌة العمل 

 
تتّم االستفادة من الّرٌاح من خالل بناء طواحٌن الهواء إلى تحوي توربٌنات تدور عند هبوب الّرٌاح علٌها و تحّول هذه 
ار كهربائً وهذه الّطواحٌن ال تحتاج إلى أماكن خاّصة لبنائها بل ٌمكن  ٌّ الّرٌاح إلى مولّدات تقوم بتحوٌل الّرٌاح إلى ت

الّطواحٌن ذات : و هناك نوعان من الّطواحٌن . إقامتها فً مزارع الحٌوانات و االستفادة منها عموماً أو خصوصاً 
المحور الّرأسً و الّطواحٌن ذات المحور األفقً و على أّي حال فإّن الّطواحٌن ذات المحور الّرأسً أقلّ كفاءًة من 

 .الّطواحٌن ذات المحور األفقً 

و طاقة الّرٌاح تستخدم فً آفاق كثٌرة و واسعة سواء أكان فً ضّخ المٌاه أو طحن الحبوب و معظمها لتولٌد 
ٌّق كتؽذٌة منزل بالكهرباء أو ما شابه علماً أّن اختراع الّطواحٌن تّم فً  الكهرباء حّتى و لو كانال على نطاق ض

 . العصور الوسطى عن طرٌق الّتجربة و الخطأ 
 
 :استخداماتها  -

و طاقة الّرٌاح تستخدم فً آفاق كثٌرة و واسعة سواء أكان فً ضّخ المٌاه أو طحن الحبوب و 
ٌّق كتؽذٌة منزل بالكهرباء أو ما شابه علماً  معظمها لتولٌد الكهرباء حّتى و لو كان على نطاق ض

 . أّن اختراع الّطواحٌن تّم فً العصور الوسطى عن طرٌق الّتجربة و الخطأ 
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ة 
ّ
اقة املائي

ّ
:   الط
ة  - ٌّ هً الّطاقة الّناتجة عن حركة و جرٌان المٌاه و هً طاقة متجّددة ال ٌمكن أن تنفذ أو هً تسخٌر الّطاقة المائ

و هً من أهّم أنواع الّطاقة المتجّددة الّتً تنتج الكهرباء و هً طاقة نظٌفة ؼٌر مضّرة . الكامنة و تفعٌلها لخدمتنا 
ٌّة و طاقة الّرٌاح و هً تشمل العدٌد من اآلفاق سواء أكان  بالبٌئة بل هً صدٌقة لها كما هو الحال للّطاقة الّشمس

 .طاقة األمواج أو المّد و الجزر و الّنواعٌر 

 

 

 
 

ة العمل ٌّ  :آل
ٌّة و سنأخذ مثاالً على ذلك   - ًّ فطاقة كهربائ ٌّة ثّم إلى شؽٍل آل تعتمد طرٌقة الّتولٌد على تحوٌل طاقة الماء الكامنة إلى طاقٍة حرك

ٌّة المٌاه و على شّدة  ٌّة كبٌرة وراءه و إّن طاقة المٌاه الكامنة فٌها تعتمد على كم ٌُبنى الّسّد لٌشّكل بحٌرة صناع الّسد حٌ  
ٌّة و على ارتفاع المٌاه عن معمل الّتولٌد  ٌّة األرض ٌّة . الجاذب ًّ فً الّسّد تتدّفق المٌاه بتأثٌر جاذب ثّم عندما نفتح المنفذ المائ

ٌّة  تقوم هذه الّطاقة بعمل آلً حٌ  تقوم بتدوٌر عنفات , األرض فتتحّول أثناء هذا الّتدّفق طاقة المٌاه الكامنة إلى طاقة حرك
ثّم تدخل هذه الّطاقة إلى المولّد ذاته و باستخدام المجال المؽناطٌسً العالً المطّبق داخله تنتج لدٌنا هذه الّطاقة , المولّد 

ٌّة الُمَولَّدة إلى شبكات الّتؽذٌة بحٌ  ٌكون توّترها عاٍل  ٌّة و هو على مبدأ محّرك الّدّراجة ثّم ُتنقل هذه الّطاقة الكهربائ الكهربائ
ٌّار فً األسالك   .لتخفٌؾ الهدر الّناجم عن مقاومة الّت
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 :استخداماتها  -

ٌّة  ٌمكن لهذه الّطاقة أن تستخدم فً الّري و طحن الحبوب و صناعة الّنسٌج و تشؽٌل المناشر و ذلك قبل توّفر الّطاقة الكهربائ
ًّ صعوداً و نزوالً عبر الّتالل  ٌّة الٌوم تولٌد الكهرباء علماً أّنها كانت تستخدم فً الّنقل الّشاقول التجارٌة و لكّن مهّمتها األساس

ٌّة   .باستخدام الّسكك الحدٌد

 
 

                                                       

ة   
ّ
 : طاقة احلرارة اجلوفي

هً عبارة عن طاقة حرارٌة دفٌنة موجودة فً باطن األرض على شكل بخار ساخن أو مٌاه حاّرة أو حقول من  -
الّصخور الّساخنة لكن حّتى اآلن استثمرت المٌاه الحاّرة و البخار الّساخن لكن لم ُتستثمر حقول الّصخور الّساخنة 

و هً كطاقات الّرٌاح و الماء و الهواء و الّشمس متجّددة و نظٌفة و ال تسّبب أي . فهً قٌد الّدراسة و الّتجرٌب 
و لكّنها تعانً بعض المشاكل و الّصعوبات الّتً أّدت إلى الحّد من استخدامها .تلّو  للبٌئة و ال تسًء إلى منظرها 

ٌّة األدوات المستخدمة  حّتى الوقت الّراهن مثل صعوبة البح  و الّتنقٌب كما أّن الحفر ألعماٍق كبٌرة ٌقلّل من فاعل
اراتها وحركاتها و انطالق ؼازات ال  ٌّ نتٌجة ارتفاع درجة الحرارة إضافًة إلى جهلنا بمٌاه باطن األرض من ناحٌة ت
نستطٌع تكثٌفها فً الّظروؾ نفسها الّتً ٌتّم فٌها تكثٌؾ البخار مثل أوكسٌد الكربون و األمونٌا و المٌثانول أو 

 .ؼازات تشّكل خطراً على اإلنسان و الحٌوان 

 

 
 
 

ٌّة العمل    :آل
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ة للمواد شبه الموصلة مثل الجرمانٌوم و  - ٌّ ة الفٌزٌاو ٌّ ٌتّم تفعٌل هذه الّطاقة من خالل االستفادة من الخاص
ٌّة فً الّتركٌب اإللكترونً لذّرات هذه  الّسٌلٌكون فً تكوٌن زمرة من اإللكترونات الحّرة فً أؼلفتها الخارج

ٌّن لنا أّن اإللكترونات ٌمكن أن تنتقل من الّسطوح  العناصر و ذلك عندما نعّرضها إلى حرارة عالٌة حٌ  أّنه تب
ٌّة هذه األلكترونات كلّما زدنا الفرق الحراري بٌن  الّساخنة إلى الّسطوح الباردة نسبٌاً و نستطٌع أن نزٌد كم

ٌّة متزاٌدة لإللكترونات الحّرة فٌها و نتٌجة  الّسطحٌن البارد و الّساخن إذ أّن الحرارة المتزاٌدة تسّبب طاقة حرك
لذلك تخّزن كطاقة كامنة لهذه األلكترونات و بإمكاننا أن نحّرك هذا اإللكترون الحامل بالقرب منها و هكذا تستمّر 
ٌّة على كلّ إلكترونات الّسطح الحاّر و بذلك ٌتشّكل لدٌنا فٌض من اإللكترونات المعّجلة على الّسطح الحاّر  العمل

اً  (-)الّذي سنعتبره  ٌّ و  (+)و من الجهة األخرى نستطٌع تبرٌد سطح شبه موصل آخر لٌصبح سطح حامل إلكترون
ار كهربائً  (+)إلى الّسطح  (-)بعدها نصل بٌن هذٌن الّسطحٌن بموصل لتنتقل اإللكترونات من الّسطح  ٌّ و ٌتشّكل ت

. 

ٌّة و  - ٌّة و االستخدامات الّزراع تستخدم هذه الّطاقة لتولٌد الكهرباء و ٌمكن أن نستعملها أٌضاً فً الّتدفئة المركز
ٌّة و تجفٌؾ المحاصٌل لصناعة الورق و الّنسٌج كما ٌمكن أن تستخدم إلذابة الجلٌد  ٌّة و األؼراض الطب الّصناع

ة  ٌّ كما ٌمكن استخدام مولّدها الكهربائً ذو الّسطحٌن البارد و الّساخن فً دفع .عن الّطرقات و األؼراض الّسٌاح
ة إلى الفضاء و تزوٌد المناطق الباردة بالحرارة و الّدؾء من خالل حفر  ٌّ الّصوارٌخ الّتً تحمل المركبات الفضائ
ٌّة حٌ  تكون درجة الحرارة مناسبة و ٌستخدم أي جبل جلٌدي أو بحٌرة باردة كما ٌمكن  عمق فً القشرة األرض
ة لقٌاس درجة الحرارة بما أّنه تعتمد شّدة هذا  ٌّ ٌّة كدالّة حرار ار الكهربائً فً المزدوجات الحرار ٌّ استخدام الت

ار على درجة الحرارة  ٌّ  .الّت

-  
 : استخداماتها  -

ٌّة و  - ٌّة و االستخدامات الّزراع تستخدم هذه الّطاقة لتولٌد الكهرباء و ٌمكن أن نستعملها أٌضاً فً الّتدفئة المركز
ٌّة و تجفٌؾ المحاصٌل لصناعة الورق و الّنسٌج كما ٌمكن أن تستخدم إلذابة الجلٌد  ٌّة و األؼراض الطب الّصناع

ة  ٌّ كما ٌمكن استخدام مولّدها الكهربائً ذو الّسطحٌن البارد و الّساخن فً دفع .عن الّطرقات و األؼراض الّسٌاح
ة إلى الفضاء و تزوٌد المناطق الباردة بالحرارة و الّدؾء من خالل حفر  ٌّ الّصوارٌخ الّتً تحمل المركبات الفضائ

 عمق 

 
ٌّة حٌ  تكون درجة الحرارة مناسبة و ٌستخدم أي جبل جلٌدي أو بحٌرة باردة كما ٌمكن استخدام  فً القشرة األرض

ار على درجة  ٌّ ة لقٌاس درجة الحرارة بما أّنه تعتمد شّدة هذا الّت ٌّ ٌّة كدالّة حرار ار الكهربائً فً المزدوجات الحرار ٌّ الت
 .الحرارة 

 

 

  ًكما تجدر بنا اإلشارة إلى أّن هناك أنواع أخرى من الّطاقة المتجّددة الهاّمة أٌضاً و الّتً تلعب أو ستلعب دورا
ٌّة  ٌّة و                                الّطاقة العضو  أو حّتى – الوقود الحٌوّي –كبٌراً فً حٌاتنا كالطاقة النوو

طاقات هً عبارة عن ظواهر طبٌعٌة نراها فً مناطق محددة كثٌراً دون أن ندرك أّنها قد تكون عوناً لنا فً 
و ال بّد لنا من استثمار هذه الطاقات بشكل أفضل بل و اكتشاؾ طاقات أخرى , المستقبل كالمّد و الجزر مثالً 

.  جدٌدة كً تكون سند مستقبل األجٌال القادمة بإذن لّلّا 
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