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مفهوم جغرافية الطاقة

 جغرافية الطاقةة  تعدGeographyEnergy:   احةد فةر

اغ  علةةا الرغرافيةةة عًومةةاغ  الرغرافيةةة ا قصوةةا  ة  وو ةة

Economic Geography تةدس  جغرافيةة الطاقةة موةا س 

 وائوةةها  تعوعهةةا حيةة  مةة  Sources Energyالطاقةةة 

، د ل على مسصوى العالا  ا قاليا  ال توز عها الرغرافي 

ععا ر بي  هذه الًوا س  بي العالقة الًصبا لة كًا تدس  

رة فةةي العوامةة  الًةة   تحليةة  البيئةةة الطبيعيةةة  الب ةةر ة 

اسهةا ،  معرفةة ث إنصاج الطاقة  توز عها  نقلها  اسةصهالكها 

رض الً ةالال  الصةي تعصةالصعًو ة ، فضالغ ع   ساسة أها 

نًوها  تطوسها



مفهوم الطاقة

 ًالطاقةمفهوماسصعEnergyالعالام 1830عاممرةأل ل

Thomas ونك وما  Young م مأ وذة هيالع اطتععي

Enهًامقطعي م مالونةEnergonالقد ًةاليونانيةاللغة

ال يءانذلك مععى(شغ ) مععاهاergon (في) مععاها

أ شغ أ اءعلىالقدسة) ععيالطاقةتعر فان،أيطاقةذ 

 القوة هذه(عً أ اءعلىقا سةما ةأيفيالالامعةالقوة

الالهربائيةالطاقةمث  وسبعدةتظهر لالعهابالعي ترى

فيأ العو  ة الاليًيائية الًيالانيالية الحراس ة  الحركية

ةالطاقمث لًوا سهاالًباشربا سصعًالمحركةقدسةشال 

الر اححركة فيالحيوانأ ا نسانعضال فيالالامعة

. السد   ال ال  الًائيةكالًساقطالًياه سقوط



Thomas Young وما   ونك 

بر طانيهو عالمة ( 1829ما و 10 توفي 1773 ونيو 13) لد 

 فةةك سمةةوز اللغةةة بسةةبإ إسةةهام  فةةي اشةةصهر
اللغةةةةةعلةةةةا فةةةةي أسةةةةها  الهير غليفيةةةةة 

 الضةوء ميالانيالا الًةوا  الوةلبة الفيز ولوجيا 
. حاسة البور  الطاقة 



الطاقة ؟تعاس ف أ رى ع  مفهوم 

هي قدسة الًا ة علةى إعطةاء قةوى :الطاقة 
.قا سة على إنراز عً  معي 

مقةدسة نظةام مةا علةى إنصةاج فاعليةة أ   هي
(ماكس بالنك )ن اط  اسجي 

كيةةةان مرةةةر     عةةةرال إ  مةةة   ةةةالل  هةةةي
تحو ت 

عبةاسة عة  كًيةة فيز ائيةة تظهةر علةى  هي
شةةال  حةةراسة أ  شةةال  حركةةة ميالانياليةةة أ  
كطاقةةة سبةةط فةةي أنو ةةة الةةذسة بةةي  البر تةةون

. العيصر ن 



أسس توعيف موا س الطاقة

الطاقة الاليًيائية -1

الطاقة الًيالانيالية-2

الطاقة الحراس ة-3

الطاقة ال ًسية -4

الطاقة العو  ة-5

الطاقة الالهربائية -6

الطاقة الضوئية-7

:  الصوعيف على أسا  ال ال   العو-أ  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Lightning_in_Arlington.jpg&filetimestamp=20060128190224
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Lightning_in_Arlington.jpg&filetimestamp=20060128190224


:  الصوعيف على أسا  ال ال   العو-أ  

ةتوعيف موا س الطاق



:Chemical energyالطاقة الاليًيائية 

ذسا  الرز ئةةة الطاقةةة ال ةةب تةةر    ةةي   هةةي
. ئيةة الواحدة  عضها  بعض فب المركبةا  الييميا
طاقةة وت م عملية تحويل الطاقة الييميائية إلى

طريةةإ إحةةداا تفاعةةل كامةةل  ةةي  حراس ةةة عةة 
جةة المركبا  الييميائيةة تههةر أحيا ةا كحةرارة  ات

ري  بةي  األكسةع  ال فاعل الييميائب وكذلك 
.  ل ةة م عمليةةة الحةةرج وينةة   عةة  ةلةةك الحةةرارة 
وهذا النوع م  الطاقة م وفر فب الطبيعةة   ومة 

العفط  الفحةا  الغةاز الطبيعةيأهم  أ واعه 
 الخ إ 



:Chemical energyالطاقة الاليًيائية 

فحا+ اكسري   
انصاج حراسة 

مركبا  
كيًيائية



Mechanical energyالطاقة الًيالانيالية

الطاقة الناتجة ع  حركة  األجسةام  هي
م  ميان آلخر حيث أ ها قادرة   يجة لهةذ 
الحركة على  ذ ل شغل والذي يؤدي إلةى 

 Potential) طاقةةةة كامعةةةةتحويةةةل 

energy ) طاقةة  حركيةة إلى(Kinetic 

energy )واألمثلة الطبيعيةة لهةذا النةوع  
وظةةاهرة حركةةة الر ةةاح مةة  الطاقةةة هةةب 
  ويميةة  أن تن ةةط الطاقةةة الًةةد  الرةةزس 

ة المييا يييةةة   حويةةل  ةةوع  خةةر مةة  الطاقةة
" إلةةى  خةةر   مثةةل المروحةةة اليهر ائيةةة  

تحويةةةل الطاقةةةة اليهر ائيةةةة إلةةةى طاقةةةة 
" . مييا ييية 



Thermal energyالطاقة الحراس ة  

ةةوسة مةة  الوةةوس األساسةةية للطاقةةة الصةةي  هةةي 
فب ت واجد   ًال  أن تصحول ك  موا س الطاقة إليها 

ف حياتنا   يل كبير  ويمي  أن  الحظ وجودها فةب مت لة
حةةرا الوقةةو  الطاقةةة الناتجةةة عةة  : ال طبيقةةا  ومنهةةا

 الحوول على طاقة حراس ة تصحول بعد ذ لةك إلةى
ة عة  أو إلى  وع م  أ واع الطاقة الناتجطاقة ميالانيالية 

ع  تحر ةكالطاقة الناتجة . احصراا الخ إ  األ ساا
  يجةة اليد   ببعضهًا البعض فصعةص  طاقةة حراس ةة

ا  وتيةون فةب طبقةالطاقة الحراس ة األسضية . االح ياك
عةة  أشةةعة ال ةةًس الطاقةةة الناتجةةة . عميقةةة جةةدا

ة    تصةوفر الطاقة. وخصوصاً فةب الحمامةا  ال مسةية
الحراس ةةة بوةةوسة مباشةةرة فةةي الطبيعةةة إ  فةةي 

.موا س الحراسة الروفية في باط  ا سض



Thermal energyالطاقة الحراس ة  

احتراق الفحم والخشبسخان شمسي طاقة حرارية داخل 

المحركات الميكانيكية

محطة حرارية باستخدام حرارة  جوف االرض



solar energyالطاقة ال ًسية 

ا مصةةدر للطاقةةة ال ينضةةك   ولينهةةا تصةةل إلينةة هةةي
ا خاليةة)  ةةيل مبعثةةر وتح ةةات إلةةى تقنيةةة حديثةةة 

ر ل جميعها واالس فادة منها   وهب مصةد( شمسية 
 هيةةف فةةال ينةة   عةة  اسةة عماله أي وةةا ا  أو  ةةوات  

ضارة للبيئة كما هو الحال فب ا واع الوقود األخرى



solar energyتطبيقا  الطاقة ال ًسية 



solar energyتطبيقا  الطاقة ال ًسية 



solar energyتطبيقا  الطاقة ال ًسية 

اكبر فرن شًسي في العالا ي بلدة أ   لو 
الفرنسية



Nuclear Energyالطاقة العو  ة 

الطاقةة ال ةب تةر    ةي  ميو ةا  النةواة           هةي
  وهةةب  تنةة ( البر تونةةا  أ  العيصر نةةا  ) 

  يجةةة تيسةةر تلةةك الرا طةةة وتةةؤدي إلةةى إ  ةةات
.طاقة حرارية كبيرة جدا



Nuclear Energyتطبيقا  الطاقة العو  ة 

ن توليد الطاقة الكهربائية م

الطاقة النووية



Electrical energyالطاقة الالهربائية 

أحد أ واع الطاقة  وال ب يمي  الحصول عليها م هي
الطبيعةةة  عةة  طريةةإ الصةةواعإ واالح يةةاك وليةة  هةةذا 

يقةة صعك ووير مجٍد اق صةادياً   او الحصةول عليهةا  طر
صناعية م  خةالل تحويةل  ةوع مة  أ ةواع الطاقةة إلةى 

لةةى طاقةةة كهر ائيةةة مثةةل تحويةةل الطاقةةة المييا يييةةة إ
أو طاقة كهر ائية كما هو الحال فب المولد اليهر ائب  

مةا هةو تحويل الطاقة الييميائية إلةى طاقةة كهر ائيةة ك
الحال فب البطاريا  



Light energyالطاقة الضوئية

عبارة ع   وع م  ا ةواع الطاقةة الةذي ييةون هي
ميو ةة موجةا  كهر مغعاطيسةية على شةيل 
و تت لف مواجهاتها فب الفوتونا م  حزم م  

ب خواصها الفيزيائية  حسك اخ الف طولها المةوج
الوحةةةدة األساسةةةية Photon عةةةد الفوتةةةون . 

للضوء  وهو عبةارة عة  أصةغر كميةة مة  الضةوء أو 
حزمةةةةةة الطاقةةةةةة الدقيقةةةةةة مةةةةة  ا شةةةةةعاع 
اليهرومغناطيسب  وقد ظهر مفهوم الفوتةون عةام 

ألبر  أ ع صا   واسطة العالم ١٩٠٥



موجات 

كهرومغناطيسية



البر  أ ع صا   عالا فيز اء ألًاني ا   
(  1955أبر   18 توفي 1879ماس  14 لد )

امة  اضع العظر ة العسبية الخا ة  العظر ة العسبية الع
عظر ة الحد ثةال هيرتي  اللصي  كانصا اللبعة األ لى للفيز اء ال



ا شعة الالهر مغعاطيسية





ائيالصوعيف على األسا  الفيز - انيا

ف  توعف موا س الطاقة حسإ هذا العو  م  الصواني

-:الى  ال ة أنوا  هي

الًوا س  .األحفوس ة-أ

الًوا س الطبيعية السطحية .-ب

الًوا س ا  طعاعية  -.

أسس تصنيف مصادر الطاقة



ز ائيالصوعيف على األسا  الفي- انيا

الًوا س  -: األحفوس ة-أ

ا وت مثةل  بقاية  تحة  سةطا األسضالمصادر ال ةب تيةون وهب 
ل النباتةةا  والحيوا ةةا  الم يو ةةة خةةالل العصةةور المت لفةةة وت ةةم

(الطبيعي الغاز العفط ولفحاا)



ز ائيالصوعيف على األسا  الفي- انيا

-: الًوا س الطبيعية السطحية-ب

هةا غالفأو فةب فوا سةطا األسض و تضم المصادر ال ب ت يون 
ح الر ةاو الًد  الرةزس مساقط الًياه الراس ة)   منها الروي

(.ا شعة ال ًسية و



ز ائيالصوعيف على األسا  الفي- انيا

-: الًوا س ا  طعاعية-ج 

سد   الكإ  اء  ما قام اإلنسان بصوعيعها وتضم المصادر كل 
و    قة  ةعاعة غةاز الطهةيمنها لصوليد الطاقة الالهربائية

.وويرها م  األ واع االخرىاإلضاءة 



طاقة الصوعيف على أسا  موا س ال- الثا
الحد ثة القد ًة

 ي أ  الصقةا م الزمعةيع مد هذا ال صنيف لمصادر الطاقة
ادر منذ  دايا  اال سةان لاله ةداء  معرفةة مصةالصاس خي

.الطاقة واك  افها وت مل 

مصةةادر الطاقةةة القديمةةة خمسةةة مصةةادر طبقةةاً ل سلسةةل تطورهةةا -1
ضةةلية الطاقةةة العو الطاقةةة العضةةلية الب ةةر ة وت ةةمل تاريتيةةاً 

ر ةان جو الطاقة الًعبعثة ععد اسصخدام ا   اب   الحيوانية
.طاقة الر اح و الًياه  تساقطها 

أسس تصنيف مصادر الطاقة



طاقة الصوعيف على أسا  موا س ال- الثا
الحد ثة القد ًة

:الحد ثةموا س الطاقة -2

وت مل جميع مصادر الطاقةة ال ةب تعةرف عليهةا ا  سةان
  ةاف وتحديةداً  عةد اكبعد الثوسة الوعاعية   يل خاص 

وت ةةمل كةةل مةة  مصةةدر م 1769عةةام اآللةةة البخاس ةةة 
الفحةةا الحرةةري  الةةعفط  الغةةاز الطبيعةةي  الطاقةةة 

  ةالالهربائيةةة  الطاقةةة الالهر مائيةةة  الطاقةةة العو  ةة
أن موةا س الطاقةة و رى كمةا يةرى العديةد مة  البةاحثي  

وأن المصةةادر الحديثةةة هةةب الًصاحةةة حاليةةا تعةةد قد ًةةة 
الطاقةةة العو  ةةة  الطاقةةة ال ًسةةية  حةةراسة جةةوال 

.ا سض  طاقة ا مواج  الًد  الرزس 

أسس تصنيف مصادر الطاقة



القد ًةموا س الطاقة 

اكتشاف النار

(طواحين الرياح)طاقة الرياح (طواحين الماء)طاقة المياه 



ر وت مل جميةع مصةاد-:الحد ثةموا س الطاقة -2
عةد الطاقة ال ب تعرف عليها ا  سان   يل خاص  

بتاريةة اآللة الوتحديداً  عد اك  اف الثورة الصناعية 
الفحم الحجري م وت مل كل م  مصدر ١76٩عام 

طاقةة والالطاقةة اليهر ائيةة والغا  الطبيعةب والنف و
عديد كما يرى الو رى )  والطاقة النووية اليهرومائية

د أن مصادر الطاقةة الم احةة حاليةا تعة( الباحثي م  
الطاقةةة النوويةةة قديمةةة وأن المصةةادر الحديثةةة هةةب 

والطاقةةة ال مسةةية وحةةرارة جةةوف االر  وطاقةةة 
.االموات والمد والجزر 

طاقة الصوعيف على أسا  موا س ال- الثا
الحد ثة القد ًة



مصادر الطاقة الحديثة



اقة الصوعيف على أسا  مواس الط-را عا

الالعضو ة  العضو ة

يةة الطاقةة الحيطلإ على هذا ال صنيف كذلك  مصةادر 
األ ةة    ويع مةةد هةةذا ال صةةنيف علةةى غيةةر الحيةةة و

فب ال حديد   فم  كةان مة  اصةل حةب أطلةإ  الع أة 
عليه

طاقةةا  اال سةةان مثةةل : موةةا س الطاقةةة العضةةو ة
والغةا ( الت ةبب والحجةري)والحيوان والفحم  نوعيةه 

ب لمةة  يةةؤم   النهريةةة العضةةوية فةة)الطبيعةةب والةةنف  
 (   طة النف 

 الطاقةةة النوويةةة وت ةةمل : الالعضةةو ةأمةةا الطاقةةة
لمةةة  يةةةؤم  )واليهر ةةةاء والريةةةام وال ةةةمس والةةةنف  

(  فب   طة النف الالعضوية النهرية 



الصوعيف على أسا  موا س - امسا
 غير الًصرد الطاقة الًصرد  

يع مةةد اسةةات ال صةةنيف هةةذ  المصةةادر علةةى البقةةاء أو
ال جديةةد أو  ضةةون وفنةةاء المصةةدر   أي أن هنةةاك مصةةادر 

الطاقةة مثةل Sources Renewableللطاقة مصرد ة 
وطاقةةة جةةوف والطاقةةة اليهرومائيةةة والريةةام ال مسةةية 

المةةةد والجةةةزر  وطاقةةةة وطاقةةةة  Geothermalاالر 
موةةا س للطاقةةة   وهنةةاك األمةةوات وال يةةارا  البحريةةة
وت ةةمل Non Renewableفانيةةة  غيةةر مصرةةد ة
كةةالفحم والةةنف   Fossil Fuelsمصةةادر الوقةةود االحفةةوري 

ال ةةب تن هةةب حةةال والغةةا  الطبيعةةب والوقةةود النةةووي
ل الى اس عمالها وت ناقص  ا   ات واالس هالك ح ى تص

.  مرحلة النفاد والنضون 



وغير المتجددالطاقة المتجدد 



الصوعيف على أسا  على أسا -سا سا
األهًية العسبية 

 الى مجموع ي 2٠١٥الطاقة لعام تصنف حسك هييل اس هالك:

مة  اجمةالب % 8٥.٩ال ب تسهم  نسبة : الرئيسةموا س الطاقة -١
-:اس هالك الطاقة 

% 2٩.2و % 32.٩و نسبة والغا  الطبيعب الفحموالنف  وهب 
وعلةةى 2٠١٥مةة  اجمةةالب اسةة هالك الطاقةةة لعةةام % 23.8و 

 المرتبةة (الةنف  والغةا )ال والب   ويعدُّ القطاع النفطب   قيه 
أسةةبان  قةةاء ومةة    % ٥6.7 ةةدليل مسةةاهم ه  نحةةو االولةةى  

ط منهةا ارتبةاواس حواة القطاع النفطةب المصةدر األ ةر  للطاقةة
ا  وقةةود السةةيارالحيةةاة العصةةرية  الم ةة قا  النفطيةةة مثةةل 

ا  أوَّليَّةةة للعديةةد مةة  المن جةةواسةة عماله كمةةواد والطةةائرا   
فطيةة اليومية م   صناعا    روكيمياوية وأسةمدة وم ة قا   

.  وويرهاو يو  وشحوم ومس حضرا  تجميل ومواد  ناء



ي يل  سبة ( النف  والغا  ) قطاع 
2٠١٥م  االس هالك العالمب لعام % ٥6.7

ارتباط الحياة العصرية  الم  قا  النفطية

اصباغمنظفاتاسمدة وقود سياراتوقود طائرات

غاز الطبخ وقود للتدفئة



-:الثانو ةالطاقة موا س -2

م  اجمالب اسة هالك الطاقةة % ١3.2وتسهم  نسبة 
والطاقةةة النوويةةة الطاقةةة اليهرومائيةةة وت ةةمل كةةل مةة  

والطاقةةة ال مسةةية وحةةرارة جةةوف االر  وطاقةةة الريةةام
% ٠.٩و% ١.4و% 4.4و% 6.8و نسك والطاقة الحيوية

وعلةةةةى ال ةةةةوالب مةةةة  اجمةةةةالب % ٠.٠٠٠٥و% ٠.٥و
.2٠١٥اس هالك الطاقة لعام 

الصوعيف على أسا  موا س - امسا
 غير الًصرد الطاقة الًصرد  



شالرا  سصًاعالا

(الطاقة  العفط )جغرافية


