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البیئیة خصوصا في مجال الشك في أن العالم أصبح مقتنعا تمام اإلقتناع بأھمیة معالجة المشاكل 

 آثار عنھا ینتج التي لألنشطة المؤسسات مزاولة عن الناتج حمایة البیئة من مخاطر التلوث

 الذي البیئة حول األول الدولي المؤتمر إقرار منذ البیئة خاصة مكونات كافة على سلبیة خارجیة

 من جدید شكل عن آنذاك المؤتمر ھذا واحدة "،وعبر شعار "أرض 1972 سنة بستوكھولم انعقد

 التلوثات في كذلك الجوي والمتمثل الغالف سالمة إزاء المشتركة تبعیتنا في المتمثل الترابط

  .المشتركة االقتصادیة التبعیة من جدید شكل علیھ ما یترتب والشاملة وھو للحدود العابرة

 إقتصادیة آثار لھا الدولیة التلوثات فإن جانبھا متنامیا ومن بیئیا بعدا تكتسي االقتصادیة فالمبادالت

 فإن ثمة األوزون ومن بطبقة أو المساس المناخي التغیر حالة في وخیمة تصبح شدة بل تزداد

 الدولي وھو الصعید على والبیئة االقتصاد ترابط ئیانھا تكرس البیئة ددتھ التي العالمیة المخاطر

 سنة دي جانیرو ریو بمدینة اعتمدت التي العبارةالمستدامة  التنمیة مفھوم میالد إلى أدى ما

 وتم والدولیة المحلیة والمؤتمرات الندوات عقد خالل من بالبیئة الدولي االھتمام وتجسد1992

 والتنمیة للبیئة الدولیة واللجنة للبیئة المتحدة األمم كبرنامج البیئیة التنظیمات من العدید إنشاء

 وسائل عن البحث أجل بالبیئة من خاصة وزارات إنشاء تم المحلي المستوى وعلى وغیرھا

  .حمایتھا

 للحفاظ مھمة لیست والكبریت النیتروجین، الكربون أكاسید انبعاثات تقلیل أن وقد بینت الدراسات

 من العدید ازدھار على ستساعد ولكنھا واألمراض، المبكر الموت وتقلیل كبشر، حیاتنا على

  .والمحاصیل األشجار

 الحمضي، المطر، الضباب تقلیل على النظیفة الطاقة خطة تأثیر تبین بدراسة للقیام العلماء یخطط

  في البیئة. وتأثیرھا المستقبلیة الطاقة خطط بین علمیة مقارنات وإجراء

 الطاقة مصادر تنقسم. الوجود أشكال أحد من وتّعد الكون، مكّونات من أساسیاً  مكوناً  الطّاقة تُعتبر

 الموارد على المتجددة أو النظیفة الطاقة وتعتمد طبیعیة، غیر وأخرى طبیعیة مصادر إلى

 دائمة موارد على اعتمادھا ھو الطاقة ھذه یمّیز ما وأكثر. والریاح والمیاه كالشمس الطبیعیة
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 كثاني للبیئة مضرة غازات عنھا تنشأ فال للبیئة صدیقة طاقة كونھا وأیًضا للنفاذ قابلة وغیر

 تعتمد التي التقلیدیة الطاقة عكس على الحرارة درجات بتغییر دوًرا تلعب وال بونالكر أوكسید

  .الطبیعي والغاز والفحم الوقود على

  

  

 تمتھ عدیدة دوال نجد البیئة لذلك حمایة وسائل أحد المتجددة الطاقة تشكل المضمار ھذا في

  .لتحقیقھ تسعى ھدفا وتضعھ الطاقة من المصدر ھذا بتطویر

  

Renewable Energy، تسمیتھا وتشیر تنفد، وال تنضب ال التي الطّاقة أنواع من نوع وھي 

 الطبیعیّة، الموارد أحد مصدرھا ویكون مجّدداً، تتواجد االنتھاء على شارفت كلما أنّھا إلى

 تخلّف ال كونھا للبیئة، وصدیقة نظیفة طاقة أنّھا یمیزھا ما وأھمّ  والّشمس، والمیاه، كالّریاح،

 تلعب ال أنّھا كما بھا، المحیطة البیئة على سلباً  تؤثّر وال الكربون، أكسید كثاني ضاّرة غازات

 مع تماماً  متناقضةً  تُعتبر المتجّددة الطاقة ومصادر. الحرارة درجات مستوى في أثر ذا دوراً 

 إلى المصادر ھذه تؤّدي حیث النّووي؛ والوقود الطبیعي، كالغاز المتجّددة؛ غیر مصادرھا

  .استخدامھا عند الكربون أكسید ثاني غاز وإطالق الحراري، االحتباس

 العالم ودول الغنیة العالم دول بین العالم في العدالة من المزید لنشر وسیلة ھي المتجددة الطاقات

 والریاح الشمس استعمال من األقصى فالحد الیوم، یعیشون الذین على حصراً  لیست الفقیرة وھي

 المتجددة الطاقة على نعتمد فعندما. العكس على بل القادمة األجیال فرص من یقلل لن الیوم

  .أمان أكثر وأحفادنا أوالدنا مستقبل سنجعل

 تحت األعمال من جدیدٌ  نوعٌ  األخیرة اآلونة في ظھر المتجّددة، الطّاقة أھمیة مدى من وانطالقاً  

 المتجّددة، الطّاقة مصادر تسخیر على أعمالھا جلّ  وترّكزت المتجّددة، الطّاقة تجارة مسّمى

 الّرغم وعلى لھا، التّرویج خالل من وذلك المادي، والنّفع للدخل مدّراً  مصدراً  لتكون واستغاللھا

 والتّقنیات اآللیات توفّر وعدم عالیة، كلفة من المتجّددة، الطّاقة استغالل كیفیّة بھ تعاب مّما

 استثماریة بمشاریع للبدء تستعدّ  التي الّدول من كبیراً  عدداً  ھناك أنّ  إّال  كاٍف، بشكل الالزمة
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 تطویرھا على والعمل المشاریع، ھذه سیاسات أبعاد رسم على الحرص مع المتجّددة، للطاقة

  .وتنمیتھا

 الصناعیة االستخدامات في واضحا ذلك یتجلى حیث جدا واعد المتجددة الطاقة مستقبل إن

 من الرغم على االنتشار في الطاقات من النوع ھذا بدأ حیث المجتمعات، من الكثیر في والتنمویة

 الوقود تنافس كلفتھا بدأت حیث الریاح لطاقة ھو األكبر واالنتشار نسبیا، الطاقة ھذه حداثة

 ،7m/S فیھا للریاح السنوي المتوسط یكون التي المناطق في خصوصا والفحم كالنفط األحفوري

 متجددة طاقة األخرى ھي الكھرومائیة الطاقة أن كما شاسعة ومساحات مرتفعات بھا وتوجد

 تقنیة فإنھا الشمسیة الطاقة أما ،)بالموقع مرتبطة أي( المحلیة علیھا یغلب قد ولكن ورخیصة

  . اقتصادیة لجعلھا وفنیة علمیة دراسات إلى حاجة في وھي وتشییدھا، تطبیقھا یسھل

 ھذه لجعل الفیزیاء وعلوم التقني التقدم مع المجال ھذا في مستقبال طفرة تحدث أن المتوقع ومن

 یمكن الطاقة من نوعان وھناك. المجتمع أفراد كل مع وتتناسب االستخدام وسھلة اقتصادیة الطاقة

 معارضین للثانیة أن رغم النوویة والطاقة الطبیعي الغاز وھما المستقبل في التنمیة في یسھما أن

  .البیئة رجال من

 وتجعلھا المتجّددة، الطاقة بھا تتمتّع التي المیّزات من مجموعة ھناك المتجددة الطاقة ممیزات

  : وأھّمھا للطاقة، ممیّزاً  مصدراً 

 صدیقةً  المتجّددة الطّاقة تعتبر. العالم أنحاء كافّة في جیّد بشكل المتجّددة الطاّقة تتواجد 

 . أخرى مّرةً  للتجّدد قابلةً  وتكون دائم، بشكل تتواجد. ونظیفةً  للبیئة

 جّداً  اقتصادیّة طاقة بأنّھا تمتاز. بسیطة وآلیات تقنیات على باالعتماد استخدامھا یسھل .

 .المجاالت وكافّة واالجتماعیّة، البیئیّة، التّنمیة في مھّماً  عامالً  تعدّ 

  الغازیّة االنبعاثات أضرار من التّخفیف على تساعد. جدیدة عمل فرص خلق على تساعد 

 . الّضاّرة الحامضیّة األمطار ھطول تمنع. والحراریّة

  ّوبالتّالي الكیمیائیّة، الملّوثات من المزروعات تخليّ . أشكالھا بكلّ  النّفایات تجّمع من تحد 

 .الزراعیّة اإلنتاجیّة ترفع

  النّامیة الّدول في محلیّاً  تصنیعھا ویمكن معقّدة، غیر تقنیات تستخدم . 

  

  

 مختلفة، أنواع ولھا مصادر، عّدة من المتجّددة الطّاقة تأتي المتجددة الطاقة أنواع

  :تالیة تصنیفات عّدة إلى تقسیمھا ویمكن

 وضوء حرارة من معھا تحملھ وما الشمس من الّصادرة األشعة تُعتبر: الشمسیّة الطّاقة 

 على باالعتماد وسّخرھما مصالحھ، في اإلنسان استغلھما حیث الشمسیّة؛ للطاقة مصدراً 

 الحراریّة الطّاقة تولید في الّشمس من االستفادة ویمكن. تكنولوجیّة وتقنیات وسائل

 باستخدام الشمسیّة الطّاقة خالل من تولیدھا فیمكن الكھربائیّة الطّاقة فأّما والكھربائیّة،

 وقد. ئیّةالفولتوضو والمحّوالت الجھدیّة، الضوئیّة الخالیا وألواح الحراریّة، المحّركات

 باستخدام الّرھبان قام عندما وذلك التّاریخ، قبل ما عصر في الشمسیّة الطّاقة استخدام تمّ 

 بحرق أرشمیدس قام م. ق 212 عام وفي. المذبح میزان إلشعال المّذھبة األسطح
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 بعیدة، مسافة من علیھ الّشمس ضوء تسلیط خالل من وذلك الرومانّي، األسطول

 لتحویل طریقة إلى وستون توّصل 1888 عام وفي. العاكسة المرایا ذلك في مستخدماً 

 الحرارّي، االزدواج بعملیّة یسّمى ما باستخدام وذلك میكانیكیّة، طاقة إلى الشمسیّة الطّاقة

 كالنّیكل مختلفین، معدنین بین والباردة الّساخنة االتصال نقط بین جھد بتولید قام حیث

 . مثالً  والحدید

 عن عبارة ھي والتي الحیویّة؛ بالكتلة یُسّمى مّما الحیویّة الطّاقة تُستمدّ : الحیویّة الطّاقة 

 وقد كیمیائیّة، طاقة إلى تحویلھا ثمّ  الشمسیّة، األشعة تخزین على تعمل عضویة ماّدة

 الطّاقة مصادر وتعتبر الّسكر، قصب أو سماد، أو خشب، عن عبارة المصادر ھذه تكون

 . األحفوري للوقود مشابھةً  الحیویّة

 من الطّاقة الستخراج الّریاح توربینات على االعتماد إلى اإلنسان یلجأ: الّریاح طاقة 

 المیكانیكّیة الّطاقة إلنتاج الّریاح طاقة تستخدم كما منھا، الكھربائیّة الطّاقة وتولید الّریاح،

 سطح على یسقط الذي الّشمس ضوء من% 2 یقارب وما. الھواء بطواحین یُسّمى فیما

 والتي الطّاقة، من ھائلةً  كمیّةً  ھذه وتعدّ . للریاح حركة طاقة إلى یتحّول األرضیّة، الكرة

 استخدامات الّریاح ولطاقة. األعوام من عام أيّ  في االستھالك من العالم حاجة عن تفیض

 التي الّري فمضّخات الّریاح؛ مضّخات طاقة باستخدام المیاه ضخّ : أبرزھا من متعّددة،

. الالتینیة وأمریكا وآسیا، أفریقیا، من وأجزاء أسترالیا، في بكثرة منتشرة بالّریاح تعمل

 وذلك والمنازل، المزارع في الكھرباء تولید في قریباً  الّریاح طاقة استخدام یتمّ  وربّما

 یمكن بأنّھا وتمتاز. أشرعتھا ودفع الّسفن تحریك. الوقود استخدام تكلفة من أقلّ  بتكلفة

 باستمرار، ومتجددّ  دائم بشكل وتتوفّر األحفوري، للوقود جیّد كبدیل تماماً  علیھا االعتماد

 . للبیئة والّصدیقة النّظیفة الطّاقة مصادر أكثر من وتعتبر

 معاً، والماء للكھرباء شامالً  مصطلحاً  كھرومائیّة مصطلح یعتبر: الكھرمائیّة الطّاقة 

 وتعتبر الكھربائیّة، الطّاقة لتولید المائیّة الطّاقة استغالل في الطّاقة من النّوع ھذا ویستخدم

 كلیّاً  االعتماد یتمّ  الطاقة ھذه استغالل عملیة وفي. واسع انتشار وذات للغایة، نظیفةً  طاقةً 

 خالل من حركیّة طاقة إلى وتحویلھا الوضع، طاقة أو المیاه، في الكامنة الطّاقة على

 المولد فیبدأ التّولید، توربینات إدارة لتتمّ  أسفل، إلى أعلى من وانسیابھ الماء سقوط

 ممیّزات أھمّ  ومن. الكھربائیّة الطّاقة إنتاج على یعمل وبالّتالي بالّدوران، الكھربائيّ 

 یتمّثل العملیّة ھذه في المنفق المال ورأس للبیئة، صدیقة أنّھا الكھرومائیّة الطّاقة استخدام

 كما الكھرباء، تولید بجانب الّري، تنظیم عملیّة في مفید وھذا الخّزان، أو الّسد بناء في

 سھلة المائیّة التّوربینات أنّ  كما الّصیانة، لعملیّات مرتفعة تكالیف إلى تحتاج ال أنّھا

 في مستغلةً  قدیماً  فكانت بعیدة، قرون منذ للطاقة مصدراً  المیاه وتعتبر. والتّشغیل التّركیب

 أشكال وأھمّ  النّواعیر، إلى ودفعھا المیاه وضخّ  والحبوب، الّدقیق مطاحن تحریك

. األمواج طاقة. والجزر المدّ  طاقة) النّواعیر( الّري قنوات: یلي ما المائیّة الطّاقة استغالل

 . المّدي التّیار طاقة

 ارتفاع ضوء في للنفط قویّاً  منافساً  الحیويّ  الوقود یعتبر: المستدام الحیويّ  الوقود 

 أنّھ كما واعتدالھا، النّفط أسعار خفض في فّعال بشكل المساھمة إلى یؤّدي مّما أسعاره؛

 أكثر ومن البدیلة، الطّاقة مصادر من مستمّدة صحیّة إمدادات توفیر في دوراً  یلعب

 كھرباء. والطّحالب الّسكر، قصب المستدام، الحیويّ  الوقود إنتاج في المستخدمة النّباتات
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 الحراریّة الطّاقة كفاءة تتّصف): Geothermal electricity( األرضیّة الحرارة

 یتمّ  التي المیاه حرارة درجة أنّ  إلى ویُشار نسبیّاً، منخفضة بأنّھا ومحطّاتھا األرضیّة

 الحراریّة الطّاقة محطّات كفاءة لمدى الّرئیسي المحّدد ھي األرض باطن من استخراجھا

 یتمّ  الذي الماء حرارة درجة انخفاض ونتیجةً  الكھربائیّة، الطّاقة تولید أثناء األرضیّة

 أّما. كفاءتھا بانخفاض اتّسمت قد األرضیّة الحراریّة الّطاقة استغالل محطات فإنّ  رفعھ،

 حراریّةً  طاقةً  أیضاً  تسّمى والتي ،)Geothermal energy( األرضیّة الحرارة طاقة

 الّصدیقة األنواع من وتعتبر األرض، باطن من الطّاقة من النّوع ھذا فیستخرج جوفیّةً،

 ارتفاعاً  وتزداد حرارتھا، درجة بارتفاع وتمتاز وتجّددھا، لنظافتھا نظراً  وذلك للبیئة،

 الكھربائّي، التّیار تولید في كبیر بشكل علیھا ویُعتمد األرض، جوف في العمق زاد كلّما

 خمسة إلى تصل قد األرض، باطن أعماق إلى الوصول إلى العملیة ھذه وتحتاج

 العالم لصالح وتسخیرھا استغاللھا ویمكن األنابیب، حفر خالل من وذلك كیلومترات،

 :الحراریّة المصادر ھذه أھمّ  ومن ،بالطاقة إلمداده

 اإلشعاعيّ  النّشاط. 

  الجیولوجیّة الحراریّة الطّاقة . 

 الّساخنة الجیولوجیّة للصخور الحراریّة الطّاقة. 

  المدّ  ظاھرتي على المتجّددة الطّاقة من النّوع ھذا یعتمد: والجزر المدّ  ظاھرتي طاقة 

 األرضیّة الكرة ودورة والّشمس، القمر بین الجاذبیة تأثیر تحت تحدثان واللتان والجزر،

 في المخّزنة التّیارات على باالعتماد الظاھرتین ھاتین استغالل ویتمّ  محورھا، حول

 لتولید الدول من كثیر في وتُستخدم والجزر، المدّ  ظاھرتي حدوث فترة خالل المیاه

 الّشيء بعض لالستغناء وذلك التوربینات؛ أو الّسدود بناء خالل من ذلك ویتمّ  الكھرباء،

 أو الفحم بفعل استخدامھا عن النّاجم التّلوث من للحدّ  الحراریّة، الطّاقة محطات عن

  .البترول

 استخدامھا یتمّ  الذي الحقل حسب المتجّددة الطّاقة فوائد تتعّدد المتجددة الطّاقة فوائد 

  : أھّمھا ومن فیھ،

 یمكن والتي العسكرّي، المجال في المتجّددة للطاقة التّطبیقات أھمّ  من: العسكري المجال 

 الّشمسي التّسخین نظام:  یلي ما الجدیدة العسكریّة المدن في الحیاة لتسھیل استخدامھا

 عن وذلك الّساخنة، بالمیاه الواحدات إمداد. الطلبة حاجات لتلبیة وذلك العسكریّة، للكلیات

 الالسلكیة المحطّات تغذیة. المیاه تحلیة. المیدانیّة الّشمسیة الّسخانات استخدام طریق

 .الثّابتة

  أھمّ  ومن الّسكان، حیاة في كبیرة أھمیّة المتجّددة للطاقة: التّجاري المنزلي المجال 

 واالستحمام، التنظیف، أغراض في الستخدامھا المیاه تسخین: المنزلیّة استخداماتھا

 شكل أي إلى تحویلھا ودون الّشمسیة، المجّمعات استخدام طریق عن وذلك والغسیل،

 الّشمسیة بالطّاقة المیاه تسخین. تماماً  الطّاقة أنواع أرخص وتعدّ  الطاقة، أشكال من آخر

 .الشمسيّ  الماصّ  المسطّح استخدام طریق عن

  ومن الّزراعي، االستعمال في المتجّددة الّطاقة استخدامات تتعّدد: الّزراعي المجال 

 . الشمسیّة الّصوبات. الزراعیّة المنتجات تجفیف: أھّمھا
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 التلیفزیونّیة التّقویة محطّات في البطاریات شحن. المیاه وتحلیة تقطیر: الّصناعي المجال 

 مكبّرات تشغیل نظام. المالحیّة اإلنذار أجھزة. المالحیّة الممّرات إضاءة. والالسلكیّة

  .النّائیة القرى في الكھرباء تولید. الكھربائیّة البطاریّات شحن. الّصوت


