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 الطاقة المتجددة

 أواًل : مفهوم الطاقة المتجددة :

هي الطاقة المستدامة غير التقليدية التي  enewable Energyالطاقة المتجددة      

من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي تكون دائمية اليمكن ان يتم الحصول عليها 

هذه الطاقات بجانب انها مستدامة  تنفذ مع استخدام االنسان لها ، ومن أهم مايميز

فهي طاقة نظيفة الينتج عن استعمالها تلوثًا بيئيًا للطبيعة أو على صحة االنسان ، 

وال ينشأ عنها غازات ضارة تعمل على زيادة اإلنحباس الحراري ، وأهم الطاقات 

المد و المتجددة هي الشمسية والرياح والكهرومائية وحرارة جوف األرض والطاقة الحيوية 

 والجزر وغيرها .

 وازداد التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة نتيجة عدة أسباب منها :

 ندرة ونضوب مصادر الطاقة األحفورية . -1

نمو الطلب على الطاقة نتيجة تحسن اقتصاديات الدول السيما النامية كالصين  -2

 والهند والبرازيل وغيرها .

حدوث أزمات الطاقة وتهديد أمن إمداداتها و رتفاع اسعار الوقود األحفوري  -3

 خاصة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي وفي العقد الثاني من القرن

 والواحد والعشرين . 
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تنامي مشكلة التلوث والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتأتيرات ظاهرة األحتباس  -4

 .ألحفوريوقود االحراري العالمي على كوكب األرض بفعل التوسع في استهالك ال

القيود المفروضة على الدول الصناعية بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الجوية  -5

 السيما ثاني أوكسيد الكربون .

قدم التكنلوجا الحديثة في مجال صناعة الطاقات المتجددة التي خفضت تكلفتها  -6

 الى المستوى التي اصبحت تنافسية مع مصادر الوقود التقليدية .

لناتج من التوسع في الطاقة النووية من خالل التلوث األشعاعي كحادثة التهديد ا -7

وحادثة محطة مفاعل فوكوشيما الياباني  1986محطة مفاعل تشينوبل الروسي 

 .  2011عام 

نمو استهالك الطاقة العالمي بشكل متسارع في جميع قطاعاته السيما المنزلي  -8
مما يتطلب تنمية وتأمين والصناعي والتجاري تماشيًا مع النو السكاني 

 احتياطيات وبدائل للطاقة .
متوفرة في جميع انحاء العالم وعدالة توزيعها الجغرافي وعدم وجود قيود في  -9

 استثمارها .

 : ثانيًا : مميزات مصادر الطاقة المتجددة 

 .صف بالمجانية ومتاحة في أي مكانتتتتجدد وليس هناك خطر من نضوبها كما -1

ل يمكن استعمالها بداًل من الوقود المتحجر وهذا يقلبكونها صديقة للبيئة  تتصف -2

 من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون للجو.
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انتاج الكهرباء بتكلفه منخفضه جدًا مقارنة بتكلفة نحصل من خاللها على  -3

 .الطاقة الناضبةانتاجها من مصادر 

استثمارها في المناطق التي يصعب ايصال الكهرباء لها السيما المناطق  يفضل -4

امكانية و  ، مما يخلق وفورات اقتصاديةعيدة والنائية والمواقع الحدوديةالريفية والقرى الب

 .حد من هجرة السكان للمدن الرئيسةي وهذاالريفية والنائية مناطق تنمية ال

ق وظائف تساعد في الحد من مشكلة تسهم في توفير العمالت الصعبة وخل -5

 البطالة . 

 :  ثالثًا : عيوب ومساوئ مصادر الطاقة المتجددة

 ارتفاع كلف االستثمارات البدائية عند التأسيس لمشروع انتاج الطاقة المتجددة . -1

االنتاج من العيوب الرئيسة في الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية التي  تذبذب -2

يتوقف انتاج الخاليا الشمسية خالل فترتي الليل وعندما تتلبد السماء بالغيوم ، وكذلك 

 تقل فاعلية الرياح عندما تتراجع سرعتها .  

اء يتطلب انشاء الطاقات المتجددة مساحات أرضية واسعة السيما عند انش -3

 الخاليا الشمسية.
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 : المصادر

جغ افية الطاقةب جامعة ب كاظم عبدالوهاب حسننننس ا ،نننند  ب  اانننند عبد  اانننند ال نننن      -1

 .2018ب  كلية الت بية للعلوم اإلنسانية -البص ة 

محمد ازه  السننننننماو  ا   ر ب جغ افية الل ا  الطاقةب  زا ة التعليم العال   البح   د. -2

 .1981العلم  بجامعة الموصلب 

 جدمد دامد  وةياح -وحيد مصطططططططد    حمد    مصطططططططادة و جدمد  ودامد  وةديد  و وم ةدد   -3

 . 2009و ودامد  وشمسيد   وةزء  الول    وقاهة    

 . 2016لطاقة المتجددة بمطبعة الجلاد  ة ب األ در ب م  ار عبد القاد  ب ا -4

 . 2007 حيد مصط ى أحمد ب توليد الطاقة الكه بائية ب الطبعة األ لى ب القاه ة ب  - -5

عزب بكتاب الع بية بالطبعة  جار ما   انننوفاليي  ب معا و الطاقة الكب   ب ت جمة لمي   -6

 . 2011األ لى ب ال  اض ب

 .2007ب جغ افية المعادر  مصاد  الطاقة ب دا  ال ك  الع ب  ب  عل  احمد ها  ر -7

  ابكة ا نت نيت الد لية . -8

 


