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 Free Previewنظرة عامة: 

لمؤلفه ريتشارد   Sustainable energy, edition 2إصداره الثاني ))يتناول كتاب الطاقة المستدامة في  

( استكشاف احتياجاتنا الحالية والمستقبلية من الطاقة والاستخدام الأمثل لمصادرها  Richard Dunlapدانلاب ، )

أّن النشا به  ، أصبح مسلماً  الأرض واتجاهات استعمال الطاقة  للترابط الوثيق بين صحة كوكب  طات  . ونظراً 

بالإفراط في  الآن  البشري كما هو عليه  السلوك  إذا استمر   ، آخر  بكلام  أو   . الكوكب  بمناخ  تؤثر سلباً  البشرية 

استنزاف موارد هذا الكوكب )خاصة باستعمال مصادر الطاقات الأحفورية( فإننا سنورّث الأجيال القادمة كوكباً 

أّن َتشُغل مسأل . لذا يجب  البقاء  الأهمية خلال إعداد  لا يتمتع بمقومات  فائق  ة استدامة مصادر الطاقة حيزاً 

 ، المختلفة  بأشكالها  الطاقة  جميع مصادر  الكاتب في وصف  أسهب  لهذا   . واستخدامها  الطاقة  توليد  برامج 

والإنتاج الحالي والمستقبلي من مصادر الطاقة الأحفورية والطاقات المتجددة بمنهجية علمية متميزة . كما بين  

 تيجيات الواجب اعتمادها للاستخدام الفّعال لمصادر الطاقة المتوفرة. الاسترا

استعرض الكتاب بشيء من التفصيل قضايا التغير المناخي وفي مقدمتها المهددات البيئية بأشكالها 

المختلفة. كما بين أهمية تأسيس نظام عالمي فّعال يمكن من خلاله الحّد من الانبعاثات الضارة ، كغاز ثاني  

كسيد الكربون المسؤول الرئيس عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي بمجملها إلي إحداث التغيرات المناخية أ

الظاهرة بوضوح في وقتنا الحالي . كما أشار الكتاب بجلاء إلى تعقيد قضايا الطاقة والحاجة إلى نظام متعدد 

 التخصصات لحّل مشاكلها .  

والكميات الناتجة عن الانبعاثات من القراء تحليل المعلومات ، وربط  تستوجب مسائل تقدير وفرة المواد  

البيانات من مصادر مختلفة حيث توفر للقارئ إمكانية حّل المشكلات الحقيقية التي نواجهها أثناء إنتاج الطاقة 

الطاقة واستخدامها . كما تستوجب إدراك أهمية الحسابات الدقيقة والتحليل واسع النطاق لمشاكل استدامة  

 وعلاقتها بالبيئة .

يحتوي الكتاب على مجموعة من الصور المختارة بعناية والجداول الغنية بالمعلومات التي تعزز بوضوح  

  ، )مصادرها  الطاقة  العديد من موضوعات  الكتاب  ويغطي   . متميزاً  وتجعله  الكتاب  لمحتوى  العلمية  الرؤية 

اتها ، وكمية انبعاثات الملوثات البيئية من كّل منها(. ويعتبر مرجعا  توافرها ، كيفية استخراجها واستعمالها ، نفاي

جيداً لبدء دراسة الطاقة من حيث مصادرها ، واستخداماتها ، وآفاق التقنيات المستقبلية التي يمكن تطبيقها 

المصطلحات  كبيراً للتعريف حتى ب  اهتمامالزيادة كفاءة إنتاج الطاقة وجعلها صديقة للبيئة . و يولي المؤلف  

 البسيطة ليكون القارئ مستمتعاً بقراءة محتوى الكتاب . 

, ( التي قلما  Extra Energyيتميز هذا الكتاب بعرض العديد من الإضافات العلمية )كالطاقة الإضافية

  تتوفر في مراجع أخرى والتي توفر نوعاً من إثارة الفضول ، إضافة إلى العديد من الأمثلة الرائعة والكافية من 

حيث الأرقام لتحفيز القارئ على استيعاب محتوى الكتاب والاستفادة منه في العديد من التطبيقات العلمية 

 والعملية . وقد أسهب الكاتب في عرض المعلومات وترتيب الموضوعات لتكون َسِلسة وسهلة الاستيعاب.  

ياء والكيمياء لتحقيق فهم عميق  يحتاج القراء إلى أن يكونوا على دراية بالمبادئ الأساسية لعلوم الفيز 

لمبادئ توليد واستخدام واستثمار الطاقة إضافًة إلى تمكنهم من الحساب الكّمي للانبعاثات المسببة للتلوث  

العليا  والدراسات  الأولى  الجامعية  المرحلة  للطلاب في  مميزاً  الكتاب مرجعاً  يكون هذا  أن  ويمكن    . البيئي 

والعاملين في مجال العلوم الهندسية والطاقة والبيئة الخ... كما يمكن اعتماده من والباحثين في مراكز البحوث،  

ِقبَل أساتذة الجامعات كمرجع علمي قيّم يمكن الاستفادة منه في العديد من التطبيقات كونه يتضمن مجموعة 

الجامعات ومراكز  كبيرة من الخلاصات والمسائل المدرجة في نهاية كّل فصل . ويمكن أيضاً اعتماده من قبل  

 البحوث كمادة رئيسية من منهاج الدراسة . 

العديد من   لطموحات  ُملبياً  العربية  اللغة  إلى  الهام ونقله  العلمي  المرجع  اختيار هذا  أن يكون  نأمل 

المهندسين والباحثين في مجال علوم الطاقة والبيئة وأن يكون عوناً لهم لما يتضمنه من قيمة علمية في مجال 

 المستدامة.  الطاقة
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    Prefaceمقدمة: 

6.1حوالي  تقدر بتستخدم مجتمعاتنا كميات هائلة من الطاقة    × 1020 𝐽    كواد =    1كواد )  570، أو  جول

Btu  1015    8.1وحدة حرارية بريطانية(  سنوياً في جميع أنحاء العالم ، أو بمعدل وسطي قدره × 1020 𝐽    جول

7.7)أو   × 107 𝐵𝑡𝑢    ًمن طاقة العالم من    %85و   %80. تأتي ما بين   وحدة حرارية بريطانية( لكل شخص سنويا

ومتوفر بسهولة )على الأقل في الوقت الحالي( ، وله   الوقود الأحفوري، والذي ُيفضل لأّنه غير مكلف )نسبياً( ،

 نتيجة لذلك ، تم إنشاء بنية تحتية هائلة لتكوين وإنتاج واستخدام هذ النوع من الوقود .   كثافة طاقة عالية .

  الوقود المفضل هو البترول لأنه ملائم من جهة ، ولأّن البنزين والديزل الذي يمكن إنتاجه منه قابل للنقل ويمثل 

 مصدرنا الرئيسي من الوقود المستعمل في  قطاع النقل .

إّن التخطيط لأفضل لأساليب تلبية احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة ، يحتم علينا أن نبدأ بطرح سؤالين:  

الاستمرار هل من الحكمة من منظور بيئي    (2)  ما هي المدة التي ستغطيها احتياطاتنا من الوقود الأحفوري؟  (1)

 في استخدام الوقود الأحفوري؟

الإجابات على كلا السؤالين ليست بسيطة. ويمكن أن تكون الإجابة على السؤال الأول عدة عشرات من  

هل سيستمر الوقود الأحفوري في  السنين أو عدة مئات من السنين حسب ظروف استخدامنا للوقود الأحفوري .

هل ستتم إعادة طلب منتج مشتق من الوقود الأحفوري   تنا من الطاقة؟من احتياجا  %85و    %80توفير ما بين  

هناك   ربما الأهم من ذلك ، كم نحن على استعداد لدفع ثمن الوقود؟  لتلبية احتياجاتنا من الوقود لقطاع النقل؟

ك تكاليف  بالتأكيد حدود لمقدار ما نحن كأفراد  على استعداد أو قادرين على دفع ثمن البنزين لسياراتنا وكذل

ومع ذلك ، من المهم أن ندرك أّن تكلفة الوقود ليست مجرد قضية   النفط أو الغاز الطبيعي لتدفئة منازلنا .

مالية . حيث يتطلب إنتاج الوقود الأحفوري بالشكل المناسب لاحتياجاتنا دخلاً معيناً من الطاقة من أجل القيام  

ديدة ، واستخراج الوقود من تلك المخزونات ، ومعالجة الوقود بعملية الاستكشاف لتحديد احتياطيات الوقود الج

فإّن العملية    إذا كانت الطاقة اللازمة لإنتاج لتر من الوقود أكبر من الطاقة التي نحصل عليها من حرقه ،  لاحقاً .

إذا تّم اعتبار استخدام النفط   ليست فقط غير جذابة اقتصادياً ولكنها في النهاية ليست منتجة جيدة  للطاقة.

بالمعنى التقليدي فقط ، من الاحتياطي المعروف والقابل للاسترداد اقتصادياً ، فإّن مؤشر طول عمر الوقود 

النفاذ  ضمن الم . الأحفوري يقترب بالتأكيد من  الاقل   قياس الزمني  إذا تّم أيضاً أخذ الفحم واحتياطي الزيت 

. الزمني  للمقياس  العلوي  الطرف  من  قريباً  الخيار  يكون هذا  أن  ، فيمكن  الاعتبار  وسيكون هذا   تقليدي في 

 صحيحاً بشكل خاص إذا تّم استخدام مصادر بديلة لتوفير جزء مهم من احتياجاتنا من الطاقة .

الس الدفيئة  الإجابة على  الغازات  انبعاثات  أّن  دامغة على  أدلة  . هناك  أيضاً  مباشرة  ليست  الثاني  ؤال 

ولم يتّم بعد فهم الحجم والامتداد الزمني لهذا  الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري لها تأثير شديد على البيئة . 

الزمن ، فإّن استعدادنا أو حتى قدرتنا التأثير بشكل كامل . إذا استمر استخدام الوقود الأحفوري لفترة طويلة من  

 على تخفيف التأثير على البيئة غير واضح أيضاً . 

لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة في المستقبل وتجنب التسبب في تأثير سلبي على بيئتنا ، من  

، والأفكار التي تلبي المهم فهم كيفية استخدام الطاقة في الوقت الحالي ، واحتياجاتنا المستقبلية من الطاقة  

يتطلب تصميم هيكل طاقة مناسب للمستقبل ، ليس فقط النظر في مصادر الطاقة المناسبة،  هذه الاحتياجات .

 ولكن أيضاً في تطبيق استراتيجيات مناسبة لتقليل متطلبات الطاقة من خلال جهود الحفاظ  عليها .

تباع نهجين متطرفين : التوقف عن استخدام الوقود فيما يتعلق باعتمادنا على الوقود الأحفوري ، يمكن ا

من المؤكد أّن النهج الأول سيقلل   الأحفوري الآن أو التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري عند نفاذ إمداداتنا .

تحتية   بنية  إلى  افتقارنا  بسبب  التنفيذ  مستحيل  سيكون  ولكنه  الأحفوري  الوقود  لاستخدام  البيئي  التأثير  من 

ومن شأن النهج الأخير أن يزيد من التأثيرات البيئية إلى أقصى حّد ويستفيد على   م مصادر طاقة أخرى .لاستخدا
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مهما كان المسار النهائي للأحداث ، فمن الضروري اتخاذ خطوات نحو القضاء   .أفضل وجه من الموارد المتاحة

مصادر طاقة بديلة بحيث يتّم تقليل    على اعتمادنا على الوقود الأحفوري على الفور من خلال تطوير وتنفيذ

وسيشمل هذا الأخير الحّد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ليس   .التأثير البيئي لاستخدامنا للوقود الأحفوري

 فقط من خلال تقليل استخدام الوقود الأحفوري ولكن أيضاً من خلال عمليات مثل عزل الكربون.

( في منظورها الصحيح ، من الضروري النظر في متطلبات الطاقة لوضع حجم هذه المهمة )على أي حال

1.9العالمية الحالية التي تبلغ حوالي   × 1013 𝑊    عاماً )وهي الفترة التقريبية التي حددتها اتفاقية   50في غضون

بانبعاثات كربون محايدة( ، قد تكون متطلبات الطاقة العالمية أكثر من  الأخيرة للوصول إلى مجتمع  باريس 

الهدف   هو  هذا  النامية(.  البلدان  في  الطاقة  احتياجات  لزيادة  )نتيجة  الفترة  تلك  خلال  الحالية  الكمية  ضعف 

التقريبي الذي يجب أن يوضع في الاعتبار عند تقييم جدوى أي سياسة للطاقة . يمكن أن ترتبط متطلبات الطاقة  

هذه بخرج محطة توليد كهربائية كبيرة ونموذجية . تستخدم هذه المحطات بشكل شائع الوقود الأحفوري )الفحم 

. سيتطلب  𝑊 109 طاعة نموذجية تبلغ حوالي  والغاز الطبيعي في الغالب( لإنتاج الكهرباء وقد يكون لها است

حوالي   يبلغ  زمني  نطاق  في  الأحفورية  غير  الطاقة  اقتصاد  إلى  حوالي   50التحول  بناء   عاما 

(4 × 1013 𝑊) /  109 𝑊)  = من المرافق البديلة الكبيرة )أو عدد من المرافق الأصغر التي تولد نفس   40,000 

محطات طاقة نووية كبيرة أو محطات كهرومائية كبيرة أو منشآت ذات    الاستطاعة الاجمالية( . وقد تكون هذه

سعة مكافئة تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الأمواج وطاقة الرياح ومصادر أخرى . هذا يعادل بناء أكثر من  

محطتين رئيسيتين لتوليد الطاقة من مصادر غير أحفورية كّل يوم على مدى العقود الخمسة المقبلة . ومن  

  واضح أن هذه المهمة تتطلب التزاماً استثنائياً.ال

 

  Sustainable Energy's Purpose لغرض من الطاقة المستدامة:ا

كتاب  ،  ينظر  الطاقة  من  والمستقبلية  الحالية  احتياجاتنا  في  بالتفصيل  المستدامة  وخيارات    الطاقة 

الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري ، وخيارات إنشاء اقتصاد الطاقة البديلة . تم تطوير هذا الكتاب من فصل  

جامعي بعنوان "الطاقة والبيئة" تم تدريسه في كلية تطوير الفيزياء وعلوم الغلاف الجوي في جامعة دالهوزي 

عن دورة تمهيدية مكونة من فصل جامعي واحد مخصصة ، وهي عبارة    2003، نوفا سكوتشيا ، كندا منذ عام  

لطلاب العلوم والهندسة الجامعيين في السنة الثانية . لقد درس معظم الطلاب الكيمياء والفيزياء على مستوى  

المبتدئين ، وكان لدى معظمهم بعض الدروس التمهيدية في الحساب . وكانت تلك الصفوف الجامعية السابقة  

ناسباً للتسجيل في فصل دراسي يتّم فيه تدريس الكتاب الحالي والذي تّم اعتماده للتدريس في  شرطاً أساسياً م

كمتابعة لفصل جامعي آخر حول تغير المناخ لإعطاء الطلاب صورة عامة  جامعة دالهوزي فصل جامعي في

ساسياً لفصل جامعي  حول كيفية تفاعل البشرية مع البيئة ، على الرغم من أّن الدورة السابقة ليست شرطاً أ

حول الطاقة المستدامة . والذي أعتبر فصل جامعي تمهيدي ، إلا أّنه يحتوي على تفاصيل تقنية كافية وعلى 

 مستوى عاٍل من العلوم أو الهندسة التي ستكون مفيدة وغنية بالمعلومات. 

يعتبر هذا الكتاب الجامعي إضافة مهمة إلى جانب عدد كبير من الكتب حول مواضيع مماثلة بمستوى 

الدراسات  بطلاب  تهتم  الكتب  من   قليل  وعدد   ، الجدد  للطلاب  تمهيدية   كدورات  مخصص  للغاية  وصفي 

الدراسات العليا في    المعمقة )وغالباً ما تكون تخصصية إلى حّد ما( من المراحل الجامعية المتقدمة أو طلاب

المتعلقة  . ويعتبر هذا    الهندسة بالمسائل  المهتمين  العلوم والهندسة  لطلاب  مفيداً  أيضاً  التدريسي  الكتاب 

بالطاقة ، لا سيما أولئك الذين يتطلعون إلى ممارسة مهنية في مجال  الطاقة ، ويحتاجون لأخذ دورات تمهيدية  

بالإضافة إلى سّد فجوة في هذا المجال غير مملوءة  محتوى التقني .في علوم الطاقة مع مستوى معقول من ال

 في الغالب ، يوفر النص الحالي أيضاً بيانات محدَّثة وتلبية سريعة للتغيرات المستقبلية في علوم الطاقة  .
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  Text Organization المتبعة في إعداد الكتاب: المنهجية

عامة على العلوم الأساسية المناسبة لمضمون الكتاب ، بالإضافة إلى ملخص    يبدأ هذا الكتاب  بنظرة

يتّم وصف التقنيات المستخدمة حالياً لتلبية احتياجاتنا   لاحتياجاتنا من الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل .

ف الموارد  توافر  أساس  على  جديدة  طاقة  تقنيات  تطوير  إلى  الحاجة  على  والتأكيد  الطاقة  المستقبل من  ي 

يتضمن النص فصلاً مستقلاً لكّل تقنية مستقبلية للطاقة المتجددة يمكن اعتبارها خياراً قابلاً    والمخاوف البيئية .

وستتّم مناقشة كيفية دمج هذه التقنيات المتطورة بكفاءة  للتطبيق لإنتاج جزء كبير من احتياجاتنا من الطاقة .

يتضمن الكتاب فصلاً خاصاً  كما    ناهج الحفاظ على مصادر الطاقة المتاحة .مع التقنيات الحالية بالإضافة إلى م

من   احتياجاتنا  من  كبير  جزء  لإنتاج  للتطبيق  قابلاً  خياراً  اعتبارها  يمكن  المتجددة  للطاقة  مستقبلية  تقنية  بكّل 

بالإ  .الطاقة الحالية  التقنيات  مع  بكفاءة  المتطورة  التقنيات  هذه  دمج  إمكانية  مناقشة  مناهج  مع  إلى  ضافة 

أخيراً ، يؤخذ في الاعتبار أيضاً  الخيارات والتحديات المتعلقة بالطاقة  ومن   .  الحفاظ على مصادر الطاقة المتاحة

تّم   يتّم تحديد جدوى أي تقنيات طاقة بديلة من خلال قدرتها على تلبية معايير مختلفة . ضمنها قطاع  النقل .  

 (clean)، وهي مؤلفة من الكلمات: نظيفة   𝐶𝑈𝑅𝑉𝐸 ص بالاختصار كورف  وصف المعايير المهمة في هذا الن 

محدودة   الاستخدامات    (renewable)ومتجددة    (unlimited)وغير   واقتصادية  (versatile)ومتعددة 

(economical) .   يسّهل هذا الاختصار على الطلاب تقدير كيف يمكن أن تلعب التقنيات المختلفة دوراً مهماً في

يلخص الفصل الأخير من الكتاب مختلف مصادر الطاقة البديلة التي تّم تقديمها   إنتاج الطاقة في المستقبل . 

 المختلفة . CURVE الـ ويحلل كيف تنجح هذه التقنيات المختلفة أو تفشل في تلبية معايير

متعدد   نهج  إلى  الحاجة  مثل   ، الطاقة  قضايا  تعقيد  على  التأكيد  تّم   ، الكتاب  هذا  فصول  جميع  في 

التخصصات لحّل مشاكل الطاقة لدينا. يوفر هذا النهج للطلاب تقديراً للمشكلات الحقيقية التي تتّم مواجهتها 

إد إلى  بالإضافة   ، واستخدامها  للطاقة  إنتاجنا  كيفية  فهم  مهمة في  الدقيقة  الحسابات  أن  حين  في  أّنه  راك 

وضرورية ، فإّن التحليل الأساسي الواسع غالباً ما يكون هو الأنسب . يشدد الكتاب أيضاً على حقيقة أّن حلول  

مشاكل الطاقة لدينا ، سواء الآن أو في المستقبل ، ليست مباشرة ولا تحتوي على حلول بسيطة ومحددة جيداً، 

الأمام بعيد كّل البعد عن اليقين . يحتوي الكتاب على مادة كافية لدورة نموذجية من فصل    وأن الطريق إلى

من المواد الزائدة للسماح للمدرب ببعض المرونة في تصميم    %20أسبوعاً( مع حوالي    14إلى    12دراسي واحد )

. حوالي    الدورة  المواد هذه  تغطية  المتوسط    3-2تتيح  في   ، المحاضرات  من  يركز  ساعات  قد  لكّل فصل.   ،

المدربون أيًضا على موضوعات محددة لتقديم صورة أكثر تعمًقا لجوانب معينة من الطاقة . قد يتضمن هذا  

الإضافية. يمكن تغطية    النهج نظرة أكثر تفصيلاً واستقصاًء لبعض الموضوعات المعروضة في مربعات الطاقة

بأقل    20و    14و   13و    12و    7بعض الفصول من الكتاب بتفصيل أقل و/أو حتى حذفها . يمكن تخطي الفصول  

تأثير على الاستمرارية . قد تكون بعض المناهج الخاصة بالطاقة المستدامة ذات صلة إلى حّد ما من بعض  

 غطية أكثر أو أقل تفصيلا للدورة التدريبية .وجهات النظر الوطنية و/أو الإقليمية وقد تتطلب ت

كملخص للأفكار المقدمة في النص ويوضح كيف يمكن دمجها في نهجنا لإنتاج    21أخيراً ، يعمل الفصل  

ويتضمن هذا الفصل عدداً من مشاريع البحث والتصميم التي تزود الطالب بالتحدي     .الطاقة في المستقبل

 دمة في النص لحّل المشكلة العملية المتعلقة بإنتاج الطاقة واستخدامها .المتمثل في دمج المعلومات المق

تتيح هذه المشاريع للطالب الفرصة لتقييم المعلومات واتخاذ القرارات بشأن أكثر الأساليب المستخدمة لإنتاج 

لوجية والبيئية  وغالباَ ما تتضمن مثل هذه القرارات النظر في العوامل العلمية والتكنو   .الطاقة واستخدامها

 والاقتصادية وتوضح ليس فقط التعقيد ولكن الطبيعة متعددة التخصصات للطاقة المستدامة .
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  Chapter Pedagogical Elements :الأهداف التعليمية

من المعلم    لكلّ فصل بقائمة نقطية للأهداف التعليمية ، مما يوضح    كلّ يبدأ    الأهداف التعليمية: •

 تناوله في الفصل .سيتّم والطلاب ما  

الأساسي للتعامل مع    الأمثلة: • الأمثلة العملية لتزويد الطالب بالنهج  يتضمن النص العديد من 

 المسائل المطروحة في نهاية الفصل . 

توفر  تضمين مربعات الطاقة الإضافية في جميع الفصول تقريباً .  يتمّ   :مربعات الطاقة الاضافية •

وغالباً ما تؤكد على الطبيعة  هذه المربعات نظرة ثاقبة على تفاصيل جوانب معينة من الطاقة  

ويشددون أيضاً على   المعقدة للقرارات المطلوبة للتخطيط لاحتياجاتنا المستقبلية من الطاقة .

التحليل النقدي ضروري لفهم وأّن  المناهج الظاهرية للطاقة غالباً ما تكون غير مفيدة كما تبدو    أنّ 

 جميع جوانب الموضوع . 

المسائل في نهاية الفصل هي في الغالب ذات طبيعة   لفصل:المسائل المطروحة في نهاية ا •

معظمها ليس حسابات مباشرة تستند إلى استبدال القيم من الفصل في    فإنّ ومع ذلك ،  كمية .

تحديد المشكلات لمطالبة الطلاب بتحليل المعلومات ، والاستفادة من مواد تّم   الصيغ المناسبة .

ت من مصادر مختلفة )ليس فقط من الكتاب المدرسي نفسه من الفصول السابقة ، وربط البيانا

تقدير الكميات بناًء    ولكن من المكتبة أو الإنترنت أو مصادر أخرى( ، وفي كثير من الحالات إلى

على تفسير البيانات الُمستخلصة من الرسوم البيانية ، واستيفاء القيم ، وفي بعض الأحيان بمجرد  

 . المنطق السليم
 

  New to This Edition :الجديد في هذه الطبعة

 تحديث البيانات في الجداول والمنحنيات لأحدث المعلومات والتطور .   •

 مضاعفة عدد المسائل في نهاية كّل فصل . •

 إضافة مربعات جديدة من الطاقة الإضافية . •

 تغطية موسعة لطرق الطاقة البديلة وتحليل الجدوى .  •

 وتشمل الإضافات الجديدة لكّل فصل ما يلي:

 .  محتوى جديد لمولدات الديزل: 1الفصل 

 .مربع طاقة إضافية حول العناصر الأرضية النادرة : 2الفصل 

 Hubert وطرق نقل النفط والغاز الطبيعي ، وتطبيق نموذج إضافة عملية تشغيل لبئر نفط ،: 3الفصل 

model  . 

تّمت إضافة مربع طاقة إضافية حول  : إضافة مناقشة حول الامطار الحمضية وحموضة المحيطات؛  4الفصل  

تغير المناخ الطبيعي مقابل تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية ، وقد تّمت إضافة قسماً جديداً حول  

 إنتاج الميثانول من ثاني أكسيد الكربون ، ومبادرات تغيير المناخ الدولية .

وم:  6الفصل    ، بار  واط  مفاعل  حول  إضافية  مربع طاقة  ، إضافة  الهندي  المفاعل  وبرنامج  الثوريوم  فاعلات 

 واقسام موسعة حول مفاعلات التوليد السريع . 

 الحبس بالقصور الذاتي .قسم موسع حول تصميم مفاعلات اندماج : 7الفصل 

المفرغ؛  :  8الفصل   الانبوب  ذات  الشمسية  المجمعات  حول  إضافية  طاقة  مربع  حول  وإضافة  إضافة  قسم 

 .شمسي مجمعات الارتشاح ال

إضافة مناقشة موسعة حول مجمعات الاحواض الشمسية؛ وقسم موسع حول الُمستقبل المركزي؛  :  9الفصل  

 .وإضافة قسم حول البرك الشمسية؛ مربع طاقة إضافية حول ابراج الطاقة الشمسية 
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 إضافة مربع طاقة إضافية حول سلامة العنفات الرياحية .: 10الفصل 

 ول توليد متكامل باستعمال طاقة الرياح / وطاقة الأمواج .إضافة مناقشة ح: 12الفصل 

 .  إضافة مناقشة حول محطة توليد سيهوى العاملة بطاقة المد والجزر: 13الفصل 

 . 𝑂𝑇𝐸𝐶الـ   إضافة قسم ُمفصل حول توليد المبادئ الفيزيائية لتحويل طاقة المحيط الحرارية: 14الفصل 

 إضافة قسم حول الغاز الحيوي .: 16الفصل 

إضافة مربعات طاقة إضافية حول التوليد المشترك في آيسلاندا والتوليد الكهروحراري؛ وقسم : 17الفصل 

 موسع حول المركبات الهجينة .

 إضافة قسم موسع حول التوافر التجاري لبطاريات المركبات الكهربائية .: 19الفصل 

فية حول تخزين الهيدروجين الفوليرين؛ إضافة قسم موسع حول التوافر  إضافة مربع طاقة إضا: 20الفصل 

 التجاري للمركبات العاملة بخلايا الوقود .
 

 

 

  Ancillaries :عناصر مساعدة

التي يمكن الحصول عليها لمرافقة هذا الكتاب وتكميل دورتك  تتوفر مجموعة متنوعة من  الملحقات 

 :تشمل هذه المكملات .التدريبية

 دليل الحل للمعلم . •

 ، والتي تتضمن اقتراحات لتدريس المادة في الكتاب .  PowerPoint محاضرة مشروحة ، شريحة •

 .  عينة من عناصر الاختبار للمدرسين •

 . مسائل إضافية للممارسة العملية للطالب •

 .  صورة بنك للأشكال والجداول من الكتاب •

 

 Custom Option for Sustainable :خيارات مخصصة للطاقة المستدامة

Energy 

واختيار العناصر التي تخدم أهداف التعلم الفريدة   هل تفضل إنشاء نص مخصص خاص بك بسهولة ، 

 لدوراتك على أفضل وجه؟ 

، مما يسمح لك بإنشاء الكتاب   Cengage مجموعة كاملة من محتوى Cengage Compose توفر منصة

مراجعة المواد بسرعة لتحديد كّل ما تحتاجه للنص   Compose يتيح لك موقع المدرسي الذي تحتاجه بالضبط .

يمكنك بسهولة   ! يمكنك إضافة المواد الخاصة بك بسلاسة ، مثل التمارين والملاحظات والنشرات بك .الخاص  

الطريقة الأسهل والأسرع  Cengage تقدم أو كتاب إلكتروني جديد ثم معاينته على موقعنا .  ورقي  تجميع كتاب

. التدريبية  تعليمية مخصصة فريدة من نوعها مثل دورتك  كتابك  لمعر  لإنشاء مواد  المزيد عن تخصيص  فة 

موقعCompose باستخدام   بزيارة  تفضل   ، compose.cengage.com  بـ اتصل   Cengage Learning أو 

Consulting  . 
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المستدامة الطاقة  وتقدمهم  ذكان    وقد.    حول  المدرسي  الكتاب  هذا  لتأليف  للكاتب  إلهام  بمثابة مصدر  لك 

لـ على المناقشات العديدة على مدار   Jeff Dahn ملاحظات مهمة حول مواد الفصل . وقد قّدم الشكر أيضاّ 

 على تشجيعه المستمر أثناء كتابة المخطوطة Harm Rotermund السنوات حول المسائل المتعلقة بالطاقة و

للمساعدة والدعم والمشورة طوال مدة العمل في هذا المشروع ،   Ewa Dunlap أيًضا لـ  يشعربالإمتنان.وهو  

للتحقق من دقة الأمثلة والحلول للمسائل .وهو يشكر فريق الهندسة العالمي   German Rojas Orozco  وإلى

، Timothy Andersonأندرسون    لتفانيهم في هذا الإصدار الجديد وخَص منهم: تيموثي    Cengage Learning في

، مساعدة المنتج:   Teresa Versaggaتيريزا فيرساجا    ، مطور محتوى أول ؛Mona Zeftelمدير الإنتاج: منى زفتيل  

كان قد قّدم الشكر للذين قاموا بمراجعة النص والذين    للإنتاج. وأخيراً ، RPK من شركة  Rose Kernanوروز كيرنان  

 :  قدموا تعليقات لا تقدر بثمن عليه

 ، جامعة كولورادو ، كولورادو سبرينغز  Julie Albertsonجولي ألبرتسون  •

 ، جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو  Prabhaker Bandaruبرابهاكر باندارو  •

 معهد ستيفنز للتكنولوجيا  ، Roland Besserرولاند بيسر   •

 ، جامعة براون  Christopher Paulكريستوفر بول  •

 ، جامعة ولاية كاليفورنيا ، نورثريدج   Larry Carettoلاري كاريتو  •

 ، معهد نيو مكسيكو للتعدين والتكنولوجيا  Kip Carricoكيب كاريكو  •

 جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل  ، Gerard Cecilجيرارد سيسيل  •

 ، جامعة ولاية أوريغون Chih-hung Changتشيه هونغ تشانغ  •

 ، كلية ألفريد الحكومية  Timothy J. Cochranتيموثي ج. كوكران  •

 ، جامعة سانتا كلارا Tim Healyتيم هيلي  •

 ، جامعة ويسترن أونتاريو Jin Jiangجين جيانغ  •

 ، جامعة باكنيل  Charles Kniselyتشارلز كنيسلي  •

 ، جامعة ولاية إلينوي David Marxديفيد ماركس   •

 ، جامعة فلوريدا إيه آند إم وجامعة ولاية فلوريدا Chiang Shihشيانغ شيه   •

،   Wencong Suنكونج سو ، معهد روتشستر للتكنولوجيا Robert J. Stevensروبرت جيه ستيفنز   •

 ديربورن  –جامعة ميشيغان 

 ، جامعة واشنطن Eric Stuveإريك ستوف   •

 ، جامعة كلاركسون Thomas Ortmeyerتوماس أورتماير  •

 جامعة تمبل ،  Songgang Qiuسونكجانج كيو  •
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Scientific 1997  على مّر السنين ، شملت  2004( ، ومقدمة في الفيزياء النووية والجسيمات )بروكس / كول .)

، وتخزين اهتماماته البحثية الظواهر الحرجة ، والمواد المغناطيسية، والمواد غير المتبلورة ، وأشباه البلورات

ورقة  300الهيدروجين ، والناقلية الفائقة ، ومواد للبطاريات المتقدمة القابلة لإعادة الشحن . وقد نشر أكثر من 

 محكمة .

 Translators المترجمين: 

 Mahmoud Aboudakkaمحمود ابودقة 

( للبحوث  الكندي  القومي  المركز  أبحاث لمدة  NRCباحث رئيسي سابق في  برامج  قاد  عاما    24( حيث 

طرق قياس الشحنات الفراغية في العوازل الكهربائية كي ُتستخدم في تطوير مواد عازلة جديدة من لتطوير  

مركب البوليمير والنانو . طّور جهاز جديد لتحديد حالة كابل التوتر العالي في الحقل ، وقد تّم اختبار هذا الجهاز  

حاصل على الدكتوراه في علوم المواد والطاقة الكهربائية ودبلوم الدراسات الُمَعمقة في   واعتماده في كندا .

المايكرو الكترونيك والمايكرو ايونيك من جامعة مونبلييه الثانية في فرنسا بعد حصوله على الإجازة في هندسة 

العالمية وكان رئيس مؤتمر    الطاقة الكهربائية من جامعة دمشق . شغل مناصب مختلفة في المؤتمرات العلمية

لسنتين ونائب رئيس وسكرتير قبل ذلك . ونظراً لاهتمامه بالطاقات المتجددة تقاعد من المركز القومي الكندي 

للأبحاث وتفّرغ للعمل بالشركة التي أسسها حيث قّدم دراسات عن الطاقة الشمسية في عدة بلاد منها كندا 

 بحثية محكمة في المجلات والمؤتمرات العلمية .نشرة  50واندونيسيا . ونشر أكثر من  

 

  Farid Abouhamedفريد أبوحامد 

أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير ، وشغل منصب رئيس لجنة    أستاذ بجامعة دمشق ،

من   الطاقة  هندسة  باختصاص  الدكتوراه  على  حاصل   . السوريين  المهندسين  نقابة  في  المتجددة  الطاقات 

  ( ، باختصاص طاقة الرياح ، ودبلوم الدراسات الُمَعمقة ENSAMالمدرسة الوطنية العليا للهندسة في باريس )

من جامعة باريس السادسة في فرنسا ، وإجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق . شارك في العديد  

من المؤتمرات العلمية الدولية وكان عضوا في لجانها العلمية . منسق عام للمؤتمر السوري الفرنسي الأول 

شارك في إنجاز أطلس الرياح في سورية، للطاقات المتجددة ، عضو مشروع تامبوس للشراكة الأوربية السورية .  

وكان رئيساً لتحرير مجلة العلوم الهندسية . أّلف كتاب آلات الجريان وكتاب طاقة الرياح والعنفات الريحية إصدار  

جامعة الدول العربية ، إضافة إلى العديد من الكتب الجامعية منها: الطاقة والبيئة، الطاقات المتجددة ، طاقة  

 الرياح  .

 Proofreadingدقيق لغوي ت

   Wafaa  Alamatouryوفاء العماطوري 

العربية   الدول  ) جامعة  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  الدولي   )ماجستير في  الخرطوم  معهد 

تدريس    .   1995)جامعة دمشق  (،إجازة في اللغة العربية    1998دبلوم دراسات ُعليا تربية خاصة  ،   2004 لعام  

وفي معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    2002 ـ  1987في عدة مدارس في سورية والكويت من عام  

للناطقين بغيرها ـ السودان ـ   المشاركة في مؤتمرين لتعليم اللغة العربية.  2020ـ 2004 بمدينة دمشق ـ المزة  

المؤتمرين الدوليين الثاني والثالث لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ـ دمشق  ، و2004 و     2003الخرطوم

 . 2006 و 2005 ـ معهد تعليم اللغات   
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 Backgroundتمهيد:  
 

   على مّر العصور   تطور إنتاجها واستخدامها  وقد  ،تُعدُّ الطاقة عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية  
حالياً على  بنية تحتية متطورة تلبي االحتياجات الخاصة لكّل من التدفئة واإلضاءة وحركة   لتصبح قائمة

 ، إضافة الستخدامها  في جميع العمليات اإلنتاجية وغير ذلك. وسائل النقل وانتاج  وتوزيع المواد الُمصنَعة
  ، لوقود األحفوري وغيره على الطاقة بمعدالت كبيرة استنزاف موارد األرض من ا  وقد سبب ازدياد الطلب

الطاقة  إلنتاج  ونقدياً  منهجياً  تقويماً  هذا  تطلب  وقد   . البيئة  سالمة  على  متزايدة  مخاطر  إلى  أدى  مما 
 .   مع هذا المكون االستراتيجي في حياتناواستخدامها باإلضافة لتحديد النهج المستقبلي المناسب للتعامل 

الفصل   ال  األوليتضمن  مراجعة  الباب  هذا  ،  من  بالطاقة  المتعلقة  األساسية  العلمية  مبادئ 
والمنهجية العلمية الواجب اعتمادها في تحليل وتحديد أساليب وطرائق استخدامها  . كما يتضمن الفصل 
ف على مختلف أشكال الطاقة وشرح العمليات التي يمكن من خاللها تحويل الطاقة من شكل إلى  التَعرُّ

ية في الترموديناميك ) الديناميكا الحرارية ( والمبادئ األساسية المعتمدة آخر، إضافة لبعض المبادئ األساس
 .  في توليد و توزيع  الطاقة الكهربائية

كذلك   عرض  كما  ، أما الفصل الثّاني فقد ُخصص إلعطاء فكرة عامة عن تاريخ استخدام الطاقة
إلى تقديم ملخص للعوامل التي يجب   إضافة  ،األساس الرياضي الالزم لتقييم احتياجاتنا المستقبلية منها  

 مراعاتها في طرائق إنتاج الطاقة المستقبلية .
التمهيد سد جوردون الموجودة في نهاية هذا  الكهرومائي    (Gordon Dam)  تُظهر الصورة 

 ( (140متراً وارتفاعه    (192)والذي يبلغ طوله    (Tasmania)  في تسمانيا  1978الذي بدأ تشغيله في عام  

. ويُعدُّ هذا السد من أحدث المنشآت الكهرومائية الرئيسة التي تّم   eMW 432 القصوى    متراً واستطاعته

إنشاؤها لتطوير الطاقة الكهرومائية في تسمانيا والتي امتدت من بداية الخمسينيات حتى ثمانينيات القرن 
ئية المقامة في مناطق عديدة من  ذلك مع تطور وتزايد عدد محطات الطاقة الكهروما  الماضي . وقد ترافق

 العالم .

PART  I       األول    الباب  
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 Energy Basics  الطاقةأساسيات 
 
 

 نتعلم منه: األولالفصل  بعد قراءةاألهداف التعليمية: 
    

 . االستطاعة  أو ةالعالقة بين الطاقة والقدر •
 .  شكال الطاقةأ •
 ( . الديناميكا الحرارية) الترموديناميكقوانين  •

 . (Carnot efficiency)المحركات الحرارية ومردود كارنو  •

 . مردودها وفعاليتها ات الحرارية:المضخ •
 . توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية يةكيف •

 

 
 Introduction ة:مقدم 1.1

بحركة من وجهة نظر كالسيكية    الحركية  الطاقة  . حيث ترتبط   طاقة حركية وطاقة كامنة   يمكن تصنيف الطاقة بطرائق مختلفة . كتصنيفها إلى 
جسم ، أو    فعند رفع أيّ   ،ها الطاقة المبذولة لرفع أّي جسم باالتجاه المعاكس للجاذبية األرضية  االجسام فقط . بينما تعرف الطاقة الكامنة بأنّ 

تلك التي يمكن تسميتها طاقة الجاذبية الكامنة ) الطاقة الكامنة( .    ،  طنان من الماء إلى مستوى أعلى سيتّم تخزين قيمة معينة من الطاقة أ
  ، اه الكامنة المجمعة في خزان مائي مرتفع إلى طاقة حركية بفتح البوابة التي تسمح للماه بالسقوط وعلى سبيل المثال يمكن تحويل طاقة المي

 تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية يمكن استخدامها في تدوير عنفة مائية )توربين( . في هذه الحالة يتمّ و
لى إوفهم كيفية تحويلها من  شكل    فإنّه من المناسب وصف أشكال الطاقة وفقاً لطريقة إنتاجها واستخدامها  ومن الناحية العملية ،

باط آخر . على سبيل المثال ، يمكن تحويل الطاقة "الُمنتَجة" بوساطة الطاقة النووية ذات الشكل غير المناسب الحتياجاتنا )أّي طاقة االرت
ً   إذ يُعّد هذا الشكل منلطاقة الكهربائية مثالً( .  النووي( إلى شكل آخر مناسب )كا لالستخدام ، ولكي تصبح الطاقة األولية    الطاقة أكثر أمنا

الطاقة الكيميائية للوقود األحفوري ، أو الطاقة الحركية للرياح ، أو الطاقة الكامنة للمياه في الخزان ، أو الطاقة  كالموجودة في البيئة المحلية  
 تها المختلفة ) تجميع ، تركيز ، تحويل (  جاهزة لالستخدام ال بّد من تحويلها إلى شكل يناسب احتياجاتنا من الطاقة . الشمسية بتطبيقا

 ى سنتناول في هذا الفصل شرحاً لبعض المبادئ الفيزيائية األساسية للطاقة ، إضافة إلى خصائص بعض أشكالها وطرق تحولها إل
 األشكال المالئمة الحتياجاتنا . 

 

 Work, Energy, and Power :)االستطاعة( ، و القدرة الطاقة،  العمل 1.2

ف الطاقة المطبقة على كتلة ما  (  𝐹) ه الناتج عن ضرب القوة  بأنّ   العمل  ويُعّرف.    (𝑊)   ام  بعمل  ها القدرة على القيامبأنّ   (𝐸)   تُعرَّ

 اآلتي: كهذه العالقة ويمكن كتابة  .التي تقطعها تلك الكتلة   (𝑑)بالمسافة 
 

W = 𝐹𝑑                                                                        (1.1) 
 

قوة مطبقة في وتكون ال( .  𝑑مقدارها )   الذي تتحرك فيه مسافة  زمن الكتلة تبقى ثابتة خالل ال  فيالقوة المؤثرة    المعادلة أنَّ ه  تبين هذ

عندما    (  ( 𝐽 وحدة الطاقة هي الجول    فإنّ في النظام المتري  و  .  هي نفسها وحدة قياس الطاقةف وحدة قياس العمل  . أّما  نفس اتجاه الحركة  

وحدة قياس الطاقة   أّما.      s2kg.m.-2الجول يساوي    باستعمال وحدات القياس المترية ، فإنّ و  .  (𝑚)بالمتر  والمسافة    (𝑁)تمثل القوة بالنيوتن  

ً التي غالب  البريطانية 𝐵𝑡𝑢  (1 𝐵𝑡𝑢ة  هي الوحدة الحرارية البريطانيف   الهندسة في الواليات المتحدةمجال  في  ما تستخدم    ا = 1055 𝐽)    التي
 . عادة لتقدير الطاقة الحرارية ستخدمتُ 
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األرض كاآلتي:    ( على𝑚توزع القوى الناتجة عن وضع كتلة بوزن )   يكون   (1.1وبإسقاط مفهوم النظام الميكانيكي على المعادلة )

هي تسارع الجاذبية االرضية( وبالمقابل تُطبّق األرض على الكتلة  (𝑔) ( باتجاه األسفل ) حيث أّن  𝑚𝑔قوة مقدارها )   (𝑚)ق الكتلة  بّ تُطَ 

وهي قوة طبيعية تسمى قوة الجاذبية األرضية . وبالنتيجة تكون محصلة القوى المؤثرة في هذه   (𝑚𝑔)  قوة معاكسة باتجاه األعلى مقدارها
 ومن قانون نيوتن :الكتلة مساوية للصفر . 

𝐹 = 𝑚𝑎                                                                      (1.2) 
 

ً ألصفر  مساوياً لالعمل المنجز  وسيكون    .لصفر  سيكون مساويا ل    هاتسارع  نَّ إ ف،    سكون  في حالة  الكتلة  نّ أبما  و ن المسافة أل  يضا
ذه القوة تؤدي لرفع الكتلة ه  فإنمنها    كبرأ  أو  (𝑚𝑔)   لقوةة لساويمهذه الكتلة  على    شاقوليهتطبيق قوة    ذا تمَّ وإ  .صفر  لل  ةً ساويمالمقطوعة  

ً   (ℎ)   المسافة لىإالكتلة    عند ارتفاع هذه(  1.1)  السابقة  حسب المعادلة  العمل المنجزويكون    . عن االرض     أو   والمسافةالقوة  لجداء    مساويا

 )االنتقال( 
 

𝑊 = 𝑚𝑔ℎ                                                                   (1.3) 
 

ً أ  𝑚𝑔ℎلى طاقة الجاذبية الكامنة التي تساوي  إيمكن تحويل هذا العمل  فإنّه    ،   الطاقةظ  حسب قانون حف و يكون العمل المنجز  و  .  يضا
الجاذبية قوة   تُعدّ بسبب هذه الخاصية  و  .  h تلك الكتلة االرتفاع   بع لتنفيذها لكي تبلغالمسار المتّ أو  .  عن الزمن الذي تستغرقه العملية    مستقالً 

 .   للتغييرمة مقاوِ 
بينما يقدر  ، (𝑊)بالواط   (𝑃)  تقاس االستطاعة حيث . ويفضل أحياناً التعامل مع االستطاعة كبديل للتعامل مع الطاقة أو العمل

ℎ𝑝 1قوة الحصان  ) ، حيث أنّ  (ℎ𝑝)، وتقدر الوحدة االنكليزية لالستطاعة بالحصان  (𝐽/𝑠 )   الواط بالجول بالثانية = 746 𝑊) .

 ( فإّن الطاقة اإلجمالية المستهلكة هي: 𝑡 وبفرض أّن االستطاعة ثابتة مع الزمن )
 

𝐸 = 𝑃𝑡                                                                     (1.4) 
  

.𝑊 1  هذا التعريف أنّ يبين   𝑠 = 1 𝐽   ّولذلك فإنَّ إنتاج )أو استهالك(   .اإلجمالية هي االستطاعة التراكمية خالل زمن ما  الطاقة    . وأن

1000 𝑊    )1في ثانية واحدة يساوي تماما إنتاج )أو استهالك 𝑊    1000   خالل 𝑠الوحدة البديلة لقياس الطاقة  (1.4)  . وتبين المعادلة     ،

 ، إذاً:(𝑠 3600)  واحدة بزمن مقداره ساعة   1𝑘𝑊 (1000 𝑊)( بأنه مساٍو 𝑘𝑊ℎ)ف الـ ر ع. ويُ  (𝑘𝑊ℎالكيلو واط ساعي )
1(𝑘𝑊ℎ) = (1000 𝑊) × (3600 𝑠) = 3.6 × 106 𝐽 . 

 

   1.1المثال 
 

 ؟ بالواطالمنتجة  تكون االستطاعةكم  المطلوب: . في الدقيقة  𝐵𝑡𝑢 1  بفرض أنَّ نظام ما ينتج
 

 الحل 
= 𝐵𝑡𝑢 1 نعلم أّن    1055 𝐽 ّ1إنتاج الـ     . فإذا تم 𝐵𝑡𝑢    ، الزمن( ثانية )الثانية هي وحدة     60  أيّ في دقيقة واحدة من الزمن

 ستكون الطاقة الناتجة في وحدة الزمن مقدرة  بالواط: 
                          

                         𝑃 =  𝐸 𝑡 = (1055 𝐽 (60 𝑠) = 17.6 𝑊⁄⁄ 
  

 

 Forms of Energy  :الطاقة أشكال1.3 

 تتوفر الطاقة بأشكال مختلفة يمكن حصرها بسبعة مستويات رئيسة ، وهي: 

 . الطاقة الحركية )كحركة المرَكبَة( •
 . طاقة الجاذبية الكامنة )كالطاقة الكامنة في خزان مائي( •
 . الطاقة الحرارية )كالطاقة المتوفرة في وعاء يحتوي على ماء مغلي( •
 . ي ليتر من البنزين(الطاقة الكيميائية )كالطاقة المخزونة ف •
 . من اليورانيوم( 𝑔 1 الطاقة النووية )كالطاقة المخزونة في •
 . مصباح كهربائي(نارة إ الطاقة الكهربائية )المستعملة في •
 .  الطاقة الكهرومغناطيسية )كالطاقة المرافقة لحزمة من أشعة الشمس( •

 

هي مجرد وسائل شائعة لتصنيف الطاقة تبعاً الختالف مصادرها ، فهي ليست الوحيدة أو الحصرية   أعالهإّن أشكال الطاقة المذكورة  
جزيئات لتصنيف الطاقة ، كما أنَّها ليست شاملة بالضرورة . فعلى سبيل المثال ، يمكن عّد الطاقة الحرارية بمنزلة الطاقة الحركية المجهرية ل

الكيميائية والنووية من أشكال طاقة الكتلة المتعلقة بالروابط الذرية للمادة . ومع ذلك ، فإنَّ هذه الفئات  يمكن عّد كلتا الطاقتين  إذاً  المادة .  
 السبعة هي عبارة عن وسائل مناسبة لتحديد أشكال الطاقة من وجهة النظر التطبيقية .

ومثال ذلك: الطاقة الكيميائية الموجودة في ليتر   والستعمال الطاقة يجب تحويلها من شكلها األولي إلى الشكل المناسب الحتياجاتنا .
اً  من البنزين يمكن تحويلها إلى حرارة أوالً ، ثمَّ إلى طاقة ميكانيكية لتحريك مركبة . ويُعّد مفهوم تحويل الطاقة من شكل إلى آخر هام 
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ن ذلك المصدر . وعادة ما يتّم تحويل الطاقة من شكل إلى لالستفادة من مصدر الطاقة ، كما تُعّد  كفاءة هذا التحويل أمراً أساسياً لالستفادة م
الطاقة إلى الشكل المطلوب   كمية   لّ ومع ذلك فإّن كفاءة أّي عملية تحويل للطاقة ليست تامة أّي ال تنتهي بتحول ك  آخر لتلبية أغراض محددة ، 

 وهي: ، لالستخدام . وسنبين بإيجاز خصائص أشكال الطاقة آنفة الذكر
 

1.3a :الطاقة الحركية  kinetic Energy 

 فستكون طاقته الحركية: ( 𝑣بسرعة مقدارها ) (𝑚)فإذا تحرك جسم ما ذو الكتلة  ،تتعلق الطاقة الحركية بحركة األجسام 
 

𝐸 =
1

2
 𝑚𝑣2                                                                 (1.5) 

 

.𝑘𝑔)بالجول    مقدرة  الطاقة الناتجة    ستكون ،    (𝑚/𝑠)بالـ    𝑣، والسرعة    𝑘𝑔بالـ     (𝑚)وفي النظام المتري ، عندما  يتّم تقدير 𝑚2. 𝑠−2) .  
 
 

   1.2المثال 
 

 ؟ 𝑘𝑚/ℎ 100 ة بسرع وتسير  𝑘𝑔 1500 ا كتلته الحركية لسيارةما هي الطاقة 
 

 : حلال
 كما يلي:  𝑚/𝑠  تحويل السرعة إلى أوالً يتمّ 

 

(100 𝑘𝑚/ℎ) × (1000 𝑚/𝑘𝑚)/(3600 𝑠 ⁄ ℎ) = 27.8 𝑚/𝑠 
 

 : (1.5)ة المعادل بتطبيق يثم حساب الطاقة الناتجة

𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 = (0.5) × (1500 𝑘𝑔) × (27.8 𝑚 𝑠⁄ )2 = 5.8 × 105 𝑘𝑔. m2 𝑠2⁄ =  5.8 × 105 𝐽 

 

 
 تتعلق الطاقة الحركية أيضا بالحركة الدورانية لألجسام الدوارة ، و يمكن تمثيل تلك الحركة كاآلتي:

 

𝐸 =
1

2
𝐼𝜔2                                                                 (1.6) 

 

  عزم أو باألحرى  ).    (angular velocity)  الزاوية  السرعةهي  𝜔   . و  للكتلة(  moment of inertia)  العطالة  عزم   هو(𝐼)   نّ أ  حيث

.𝑘𝑔  هي  العطالة  عزم  حدةإّن وو(  .18  الفصل  في  مناقشتها  ستتمّ الدورانية    الحركة  عن  كثرأ  فاصيل إضافة إلى ت  الكتلة  عطالة 𝑚2  ،  ووحدة 

.ابورد س  كما  بالجول  الطاقة  وتقاس  .  𝑠−1ي  ه  الزاوية  السرعة   الخطية   الحركة  أيّ )  الحركة  من  النوعين  كال  االجسامامتالك    عندو  قاً 

يتّم حساب    (1.5)   المعادلة  طةابوس  حسابه  يتمّ   الخطية  بالحركة  المتعلق  الجزء  نّ فإ(  الدورانية  والحركة بينما    بالحركة  المتعلق  الجزء، 

 . (1.6) المعادلة طةاسبو  الدورانية

 
  

   1.3المثال 
 

𝑚  عجلة على شكل قرص صلب كتلتها   = 400 𝑘𝑔 وقطرها 𝑑 = 0.85 𝑚     وعزم عطالتها𝐼 = 𝑚𝑑2/8 =  𝑚𝑟2 2⁄   

الطاقتين قارن بين    المطلوب:وهذه العجلة تماثل بشكل تقريبي عجلة قطار شحن  .      𝑚/𝑠 30وسرعة مركز ثقلها هي    ،تدور بدون انزالق  
 الخطية والدورانية لهذه العجلة .  الحركيتين

 

   :الحل
 الطاقة الحركية الخطية للعجلة هي :  (1.5)من المعادلة 

  

                               𝐸𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 =  
1

2
 𝑚𝑣2 =  (0.5) × (400 𝑘𝑔) × (30 𝑚/𝑠)2 = 1.8 × 105 𝐽 

  

𝜔  ألنّ   𝑟ونصف قطرها   𝑣بدون انزالق فإن سرعتها الزاوية تكون مرتبطة بسرعة مركز ثقلها    العجلة تدوربما أّن   = 𝑣/𝑟  .

 فإننا نحصل على:   (1.6)في المعادلة   𝐼و   𝜔 وبتبديل قيم 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
1

2
 (

𝑚𝑟2

2
) (

𝑣

𝑟
)

2

=
1

4
𝑚𝑣2 

 وبالتبديل بتلك القيم نجد:  
  

         𝐸𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
1

4
𝑚𝑣2 = (0.25) × (400 𝑘𝑔) × (30 𝑚/𝑠)2 =  9.0 × 104 𝐽  

  

يمثل الخصائص األساسية لدوران  وهذا ماالطاقة الدورانية مستقلة عن قطر العجلة وهي تساوي نصف الطاقة الخطية تماماً .   نلحظ أنّ 
 قرص صلب بدون انزالق .
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1.3b ةكامنالطاقة ال :Potential Energy 

بأنها األكثر مالءمة لفهم طاقة الجاذبية الكامن  الطاقة الكامنة تُعّد   الطاقة الكامنة أيضاً على ة . كما يطبق مفهوم  كما أشرنا سابقاً 
( وعلى ارتفاع  𝑚، فإّن جسماً وزنه ) . أما في حالة طاقة الجاذبية الكامنة  الطاقة الكامنة المختزنة في نابض مضغوط  ، ك حاالت أخرى  

(ℎ)  الكامنة التالية: الطاقة يمتلك 

 

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ                                                                           (1.7) 
 

بشرط عدم وجود قوى  (  hطاقة حركية عن طريق السماح لهذا الجسم بالسقوط من االرتفاع )  إلى  𝐸)ويمكن تحويل هذه الطاقة الكامنة )
 اآلتية:مقاومة لحركته ، وفقا للعالقة 

 

𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 = 𝑚𝑔ℎ                                                                 (1.8) 

 

 كما يمكن حساب سرعة سقوط هذا الجسم كاآلتي:
 

𝑣 = √2𝑔ℎ                                                                           (1.9) 
 

      

   1.4المثال 
 

 الكامنة؟ قيمة التغير في طاقته  المطلوب: ماهي  .𝑚 3 يصعد على درج ارتفاعه   𝑘𝑔 75أّن شخصاً وزنه   بفرض
 

   :الحل
 نجد:  (1.7)من المعادلة 

 

                            𝐸 =  𝑚𝑔ℎ = (75 𝑘𝑔) × (9.8  m/s2) × (3 m) = 2.2 × 103𝐽  

 

 

 

1.3c ةحراريالطاقة ال:  Thermal Energy 

تَنتُج الطاقة الحرارية لغاز ما عن الطاقة الحركية الناجمة بدورها عن حركة جزئياته المجهرية . إذ يمتلك كّل جزيء من الغاز  
سرعته الوسطية . و بتطبيق نظرية    (𝑣)تعبر عن كتلة الجزيء و    (𝑚)، حيث    (1.5)طاقة حركية مرافقة له يمكن تمثيلها في المعادلة  

 بدرجة حرارة هذا الغاز ، أّي:   (1.5)ن التعبير عن الجانب األيمن من المعادلة الغاز المثالي يمك 
  

 
1

2
   𝑚. 𝑣2 =

1

2
 𝑘𝐵 . 𝑇                                                          (1.10) 

 

بولتسمان  (  𝑘𝐵)  : حيث ثابت  قيمته    (Boltzmann’s constant)هو  1.3806والذي  × 10−23  𝐽 𝐾⁄  (و ،𝑇 الحرارة ( هي درجة 

. كما يمكن الحصول على الطاقة الذاتية اإلجمالية لمجموعة من  1.4وسيتّم ايضاح هذا المفهوم أكثر في الفقرة    (𝐾)المطلقة بوحدة الكلفن 

تعامل مع الكميات  بضرب طرفها األيمن بعدد جزئيات الغاز . ويكون مالئماً من وجهة النظر العملية ال  (1.10)جزئيات الغاز من المعادلة  

 المجهرية كعدد الموالت الغازية:
 

𝐸 =
3

2
 𝑛𝑅𝑇                                                                      (1.11) 

 
 

أّن ) الغاز ، و )(  nحيث  الثابت  Rعدد موالت  .𝐽/(𝑚𝑜𝑙(للغاز    العام(  𝐾= 8.315 B k AR = N    و .𝑁𝐴     الذي    افوكادروعدد  تمثل

𝑁𝐴 يساوي: = 6.022 × 1023 𝑚𝑜𝑙−1 . 
)خاصة في الحالة السائلة أو الصلبة للمادة( يفضل تسمية التغيرات في الطاقة الحرارية المجهرية للمادة بالحرارة    حيانفي بعض األو

 فإّن حرارة هذه القطعة ستزداد وفقاً للعالقة اآلتية: (𝑚من المادة ذات الكتلة ) قطعة على  (𝑄. وإذا تّم تطبيق كمية الطاقة ) (𝐶النوعية )
 

𝛥𝑇 =
𝑄

𝑚𝐶
                                                                     (1.12) 

 

لكن من جهة . تحتاج المواد ذات الحرارة النوعية العالية إلى كمية عالية من الطاقة في وحدة الوزن لرفع درجة حرارتها إلى درجة معينة 
 معدالتب  بوحدة الوزن عندما يتّم رفع درجة حرارتها  من الطاقة الحراريةبيرة  أخرى ، فإّن مثل تلك المواد قادرة على تخزين كمية ك

. ويتطلب تسخين هذه المادة حتى درجة االنصهار استخدام طاقة إضافية   8نسبياً . وستتّم مناقشة هذه المبادئ بالتفصيل في الفصل  صغيرة  

الكيميائية المسؤولة عن تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة    وتدعى الطاقة الالزمة لفك الروابط  ،توصل المادة إلى درجة االنصهار  
. ويسمح لنا مصطلح الحرارة الكامنة بتمييزها عن الحرارة المحسوسة لكون    (latent heat of fusion)السائلة بحرارة االنصهار الكامنة   
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 الحرارة الكامنة للتبخير الحرارة الكامنة ال تغير حرارة الجسم الصلب . وعندما يُسخنَّ السائل إلى درجة الغليان ، فإنَّ الطاقة الُمضافة ، أو  
 لتحويل المادة إلى الحالة الغازية . ضرورية 

 
 
 

   1.5ل المثا
 

.𝐽/(𝑘𝑔 4180  إذا كانت الحرارة النوعية للماء هي °𝐶)      .:500احسب الطاقة الالزمة لتسخين    المطلوب 𝑔   من الماء من

 .   𝐶°80إلى الدرجة   𝐶°20الدرجة 
 

   :الحل
 إليجاد كمية الطاقة باستعمال:    (1.12)نعيد ترتيب المعادلة 

𝑄 = 𝑚𝐶∆𝑇 

  :باستعمال
𝑚 = 0.5 𝑘𝑔 , 𝐶 = 4180 𝐽 (𝑘𝑔. °𝐶)  ⁄ , 𝑎𝑛𝑑   𝛥𝑇 = (80°𝐶 − 20°𝐶) =  60°𝐶 

 

𝑄                        :إذاً  = (0.5 𝑘𝑔) × [4180 𝐽 (𝑘𝑔. °𝐶)⁄ ] × (60°𝐶) = 1.25 × 105 𝐽 
 

 
 

1.3d ةكيميائيالطاقة ال: Chemical Energy 
 

بين الكترونات الذرات في المادة . ويمكن  بتفاعل الطاقة  هي الطاقة المتعلقة بالروابط الكيميائية ، أّي تلك المتعلقة    الطاقة الكيميائية
إلتمامها فإّن    اطالق الطاقة أو امتصاصها أثناء التفاعل الكيميائي كنتيجة لتغيير الروابط بين الذرات . وإذا كانت عملية التفاعل تتطلب طاقة

. وبصورة عامة فإّن هذا النمط من التفاعالت غير مفيد في   (endothermic)يتّم ارجاعها إلى مفهوم االمتصاص الحراري    تلك العملية

حالة إنتاج الطاقة ، بالرغم من كونها  مفيدة في حالة تخزينها . وتكون عملية تفكك الماء إلى أكسجين وهيدروجين مفيدة في هذا الصدد،  
 . 20فصيل في الفصل وسيتّم مناقشة ذلك بالت

. ولتوضيح أهمية إطالق الطاقة وهي عملية بمنتهى األهمية في هذه المناقشة    (exothermic)تدعى عمليات إطالق الطاقة الـ  

ويُعدُّ تفاعل أكسدة الكربون أكثر عمليات إنتاج الطاقة شيوعاً . ولعل    األكسدة )أّي حرق مادة ما( يقع في نطاق هذه العملية .  تفاعل  نذكر أنّ 
, ويمكن تُمثيل هذه  𝐶𝑂2 أبسط هذه التفاعالت هي التي تنتج عن أكسدة الكربون النقي بأُكسجين الهواء الجوي وإنتاج ثاني أكسيد الكربون  

 العملية بالمعادلة التالية: 
 

𝐶 + 𝑂2   →    𝐶𝑂2  + 32.8 𝑀𝐽/𝑘𝑔                                                    (1.13) 
  

، وهي   (𝑀𝐽/𝑘𝑔)حرارة احتراق الكربون ُمقدرةً بالـ  ( من الكربون النقي ، وهي  𝑘𝑔 1تشير هذه المعادلة إلى مقدار الطاقة المنبعثة من ) 

= 𝑒𝑉 1)  تتوافق مع إطالق  1.6 × 10−19 𝐽) 4.09 𝑒𝑉   الحظ أنَّ الطاقة  أكسدة  ذرة واحدة من الكربونالناتجة عن      الطاقةمن .

 ( ، ومن ثم  تكون الطاقة: 𝑔/𝑚𝑜𝑙)وحدتها هي  M ،ئية  لمادة ذات كتلة جزي للذرة )أو للجزيء( (𝑒𝑉)مقدرة باإللكترون فولت 
 

𝐸(𝑒𝑣) =
(106  𝐽 𝑀𝐽⁄ )𝑀(𝑄 𝑚⁄ )

(103  𝑔 𝑘𝑔⁄ )(6.022 × 1023 𝑚𝑜𝑙−1)(1.602 × 10−19  𝐽 𝑒𝑉⁄ )
                       (1.14) 

  

𝑄:  هي  حيث أنَّ الطاقة المنبعثة بوحدة الكتلة 𝑚⁄    ويتّم التعبير عنها بالـ ،(MJ/kg)   وتكون أكسدة الكربون النقي مناسبة أحياناً لتقدير .
أّما حرق المواد األحفورية األخرى أو المواد العضوية األخرى كالخشب واإليثانول والنفايات البلدية الفصل     تقريبي لعملية حرق الفحم .

 ، فإنّه يتطلب عادة  أكسدة الهيدروكربون . ومن بعض التفاعالت البسيطة لهذا النوع من االكسدة نذكر:  (16)

   :حرق الميتان )المكون الرئيس للغاز الطبيعي( 
 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2   →    𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 55.5 𝑀𝐽/𝑘𝑔                                        (1.15) 
  

 :حرق االيثانول )الوقود الحيوي الشائع(
 

𝐶2𝐻6𝑂 + 3𝑂2   →    2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 + 29.8 𝑀𝐽/𝑘𝑔                                   (1.16) 
  

 : البنزين(وحرق االوكتان )المركب االساسي في مادة 
 

2𝐶8𝐻18 + 25𝑂2   →    16𝐶𝑂2 + 18𝐻2𝑂 + 46.8 𝑀𝐽/𝑘𝑔                              (1.17) 
 

قيم   باستخدام مصطلحالحظ أنَّه ينتج عن حرق المركبات الهيدروكربونية بخار الماء كناتج ثانوي . بينما يشار إلى الطاقات المذكورة أعاله  
 .  متضمنة الحرارة الكامنة لتبخير الماء . وال يمكن استرداد هذه الطاقة إالّ بوساطة تكثيف البخار الناتج (𝐻𝐻𝑉) التسخين األعلى

 : وثمة تفاعل آخر مهم يمكن استعماله إلنتاج الطاقة من المنتج الحيواني وهو يخص احتراق الغلوكوز
 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2   →    6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 + 16.0 𝑀𝐽/𝑘𝑔                               (1.18) 
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 هي:، والتي  سندرس بالتفصيل طاقة التفاعل المنبعثة من أكسدة الهيدروجين،   20في الفصل 
 

2𝐻2 + 𝑂2  →  2𝐻2𝑂 + 142 𝑀𝐽/𝑘𝑔                                    (1.19) 
    
 
 

1.3e  ة:نوويالالطاقة Nuclear Energy  
 

ترتبط الطاقة ذات الصلة   بالطاقة الكيميائية من حيث أنّها الطاقة التي تتعلق بالروابط بين الجسيمات .  الطاقة النوويةشبيه  يمكن ت
لذا فهي بالطاقة النووية بالروابط بين النيوترونات والبروتونات داخل النواة بدالً من الروابط بين الذرات التي تتضمن اإللكترونات الذرية .  

هائلة طاقة  كمية  النووية  الروابط  تتضمن  كذلك   . النووية  بالطاقة  فولت    تسمى  االلكترون  بماليين  من   (MeV)تقدر  قليل  بعدد  مقارنة 

ات االلكترون فولت في حالة الروابط الكيميائية . ونتيجة لذلك فإّن كمية الطاقة التي يمكن أن تنبعث من التفاعالت النووية هي أكبر بعشر
 فإّن: (Einstein)، وحسب عالقة أينشتاين عبر التوازن بين الكتلة والطاقة المرات من الطاقة المنبعثة من التفاعالت الكيميائية . 

 

𝐸 =  𝑚𝑐2                                                                   (1.20) 
  

تفصيالً في الفصل  تبط الطاقة النووية بتغير الكتلة النووية )وستتّم مناقشة هذا المفهوم بشكل أكثروتر( تمثل سرعة الضوء ،  𝑐حيث أّن: )

 بتغير الكتلة النووية بالمعادلة التالية:  (exothermic). ترتبط الطاقة المنبعثة من التفاعل النووي الذي يطلق الحرارة    (5)
             

𝐸𝑒𝑥𝑜 =  𝛥𝑚𝑐2                                                              (1.21) 
  

الكيميائية تكون أصغر    ومع أّن العالقة األخيرة تُعدُّ صحيحة أيضاً في حالة الطاقة الكيميائية ، غير أّن تغيرات الكتلة المرتبطة بالتفاعالت
رة إلى أّن انبعاث الطاقة النووية يكون مرافقاً النشطار نوى العناصر )انشطار الذرة( بكثير مقارنةً بحالة التفاعالت النووية . وتجدر اإلشا

الهيدروجين الخفيفة كنظائر  العناصر  الثقيلة كاليورانيوم والبلوتونيوم أو الندماج )التحام( نوى  العناصر  أنّه سيتّم شرح ذلك   أّي  ، علماً 
 ( . 7 و 6بالتفصيل في الفصلين ) 

 

1.3f الطاقة الكهربائية :Electrical Energy 

 التوترباإللكترونات في النواقل وسيكون مالئما التعامل مع التمثيل المجهري للطاقة الكهربائية بواسطة    الطاقة الكهربائية  ترتبط
عبر هذه المقاومة    (𝑉فإنَّ انخفاض التوتر )   ((𝑅    ( في ناقل مقاومته𝐼بدون الحاجة للوصف المجهري لإللكترونات . إذا سرى تيار ) التيار  و

 : سيكون كما يلي
 

𝑉 =  𝐼𝑅                                                                       (1.22) 
 

 المبَددة عبر المقاومة هي:فاالستطاعة (  Ω)   والمقاومة باألوم (𝐴) عندما يكون التيار باألمبير (𝑉)حيث أّن: وحدة التوتر هي الفولت 
     

𝑃 =  𝑉𝐼                                                                        (1.23) 
 

 يمكننا استنتاج: (1.22)( بالواط . ومن المعادلة 𝑃( هما الفولت واألمبير على التوالي مما يعطي االستطاعة )  I  و   V وحدة )ال: حيث أنَّ 

𝑃 =  𝐼2𝑅 =  
 𝑉2

𝑅
                                                               (1.24) 

 

رأينا أنَّ الطاقة الكهربائية )مقاسة بالجول( هي عبارة عن ضرب االستطاعة )وحدتها الواط( بالزمن )وحدته الثانية( .    (1.4)من المعادلة  

3.6بتقسيم الطاقة بالجول على عامل التحويل:     (𝑘𝑊ℎ)ساعي    –وهذا غالباً ما يتّم التعبير عنه بالـ كيلو واط   × 106 𝐽/𝑘𝑊ℎ   وبشكل .

𝑘𝑊ℎهو    𝑀𝐽والـ ميكا )أّي مليون( جول أو   𝑘𝑊ℎساعي  -كيلو واط تحويل بين المطابق فإنَّ عامل ال 𝑀𝐽⁄ 0.278 . 

 

1.3g الطاقة الكهرومغناطيسية: Electromagnetic Energy  

على أنّه ارتباط بين الحقلين الكهربائي والمغناطيسي الذي يؤدي لتشكيل موجات )مثل   اإلشعاع الكهرومغناطيسييمكن النظر إلى  
، كمجموعة من الجزئيات تسمى    (quantum mechanical sense)الموجات الضوئية( . ويمكن أيضاً النظر إليه بمفهوم الميكانيك الكمي  

( . حيث يشكل هذا 1.1، كما هو موضحاً في الشكل ) لموجات. ويمسح هذا اإلشعاع مجال عريض من أطوال ا(photons)   فوتونات

، االشعة فوق البنفسجية ،   𝑋االشعاع حزمة من الموجات الكهرومغناطيسية بأطوال موجة مختلفة ، فعلى سبيل المثال: األشعة السينية  
الدقيق أو  الميكروية  الراديوية واألمواج  والموجات  الحمراء  تحت  األشعة   ، المرئي  .    ...ة  الضوء  الكهرومغناطيسي  الخ  اإلشعاع  يعتبر 

المنبعث من الشمس )والذي يقع بشكل كبير في المنطقة المرئية من الطيف( أحد أهم مصادر الطاقة لدينا ألنّه المصدر األساسي لمعظم  
( أنّه كلما قلَّ  1.1ضح الشكل )ويومصادر الطاقة األخرى ، مثل الوقود األحفوري والرياح واإلشعاع الشمسي ، وطاقة الكتلة الحيوية .  

( بالسرعة )السرعة في حالتنا هذه هي سرعة الضوء  𝑓( وترددها ) 𝜆طول الموجة ازدادت طاقة اإلشعاع . وترتبط أّي موجة طولها ) 

c  ≈ 3 × 108  𝑚 𝑠⁄ :كما يلي ) 
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𝜆 =   
c

𝑓
                                                                      (1.25) 

 . 𝐻𝑧 (𝑠−1)  ، ( والتردد بالهرتز  𝑚/𝑠( عندما تقدر السرعة بالمتر بالثانية )   (𝑚حيث يقدر طول الموجة بالمتر 
لإلشعاع   (𝑓)تتعلق بالتردد    (𝐸)إذا تمَّ اعتبار الطاقة الكهرومغناطيسية بمقدار الطاقة الفوتونية ، فإنَّ الطاقة المرتبطة بكّل فوتون  

 الكهرومغناطيسي كما يلي:
 

𝐸 = ℎ. 𝑓                                                                  (1.26) 
 

. كما يمكن إنتاج الموجات الراديوية الطويلة بشكل صناعي  (II)انظر الملحق    (Plank’s constant)( هو ثابت بالنك   ℎحيث أّن )

 واإلشعاعات من تحت الحمراء إلى ما فوق البنفسجية واألشعة السينية من الطيف الذي يمكن  . بواسطة األجهزة اإللكترونية )بث السلكي(
 

   1.6المثال 
 

 قم بتقدير عدد األطوال الموجية للضوء األصفر التي تمتد بين شاشة الكمبيوتر والمستخدم.
 

 : الحل
6.0، أو    nm 600أّن طول موجة الضوء األصفر يساوي تقريباً    (1.1)يبين الشكل   × 10−7 𝑚.    إذا كان الُمستخدم يجلس

           تكون:التي يمكن أن تشغل هذه المسافة   (wavelengths)أطوال الموجات  من شاشة الكمبيوتر، فإنّ  m 0.5على بعد 

𝑁 =
0.5 𝑚

6.0 × 10−7 𝑚
= 8.3 × 105 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑠 

 

 

 

عادةً ما يأتي إشعاع الموجة القصيرة إنتاجه )إّما بشكل طبيعي أو اصطناعي( بواسطة انتقال اإللكترونات بين مستويات الطاقة المختلفة . و
بالجول عندما    (1.26). وتكون وحدة الطاقة في المعادلة   ذات الطاقة العالية( بشكل شائع من التحوالت التي تنطوي على تهييج النواة  أيّ )

6.626يكون ثابت بالنك    × 10−34 𝐽. 𝑠    ( وللتعبير عن طاقة الفوتون باإللكترون  9. وغالباً ما يكون مالئماً )كما سيتّم إيضاحه في الفصل

4.136. ويُعطى بالنك بالـ    (𝑒𝑉)فولت  × 10−15 𝑒𝑉. 𝑠 . 
 

 
  

 

    Some Basic Thermodynamics  الترموديناميك:بعض مبادئ   1.4

  يُعبَّر عن الحراري لألنظمة الترموديناميك بقوانين الترموديناميك الحراري . وهناك عدداً من القوانين الفيزيائية المؤثرة في السلوك 
 : 3إلى   0الديناميكي الحراري ، ولكن هناك أربعة من تلك القوانين ذات أهمية قصوى في هذه المناقشة ، وهي مرقمة من 
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 نظامين كالهما في حالة توازن ديناميكي حراري مع نظام ثالث فإنَّ هذه األنظمة تكون في حالة توازن مع بعضها البعض.: في حال كون  0

 : حفظ الطاقة . 1

 : أّي نظام مغلق ينحو إلى االستقرار .2

 : من المستحيل الوصول إلى الصفر في مقياس درجة الحرارة المطلقة .3
 

 ل مختصر .واآلن سنناقش هذه المبادئ بشك
 

1.4a ك: ترموديناميلفي اقانون الصفري الThe Zeroth Law of Thermo-dynamics  

حيث يمكن اعتبار أّي نظامين في حالة توازن حراري إذا كانا قادرين على   ، يُعتَبَر القانون الصفري تعريفاً عاماً للتوازن الحراري
. يشير هذا القانون إلى أّن حالة الديناميكا الحرارية يمكن  التبادل الحراري بين بعضهما البعض ، ولكن ال يتّم انتقال حراري فيما بينهما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ن النظامين في حالة توازن حراري عندما يكونا بنفس الحرارة .                                                                    ويمكن أّن نقول أن هذي .  الحرارةتحديدها بعامل واحد فقط هو 
 : الغاز المثالي يمكن تعريف درجة الحرارة وفقاً لقانون

 

𝑃𝑉 =  𝑁𝑘𝐵𝑇                                                             (1.27) 
  

. (𝐾) ( درجة الحرارة بالكلفن 𝑇)  ، و هو ثابت بولتسمان (𝑘𝐵( عدد الجزيئات الغازية و ) 𝑁)  ( الحجم و𝑉)  و  ( هي الضغط𝑃حيث أّن ) 

، فسيكون هناك عامالن يحددان مقياس الحرارة  ، الخ(  ، فهرنهايت كلفن   ، مهما تكون درجة الحرارة المستخدمة في هذا النظام )مئوية
وهما: موقع الصفر ومقدار درجة الحرارة . فالنقاط المرجعية التي تحدد مقياس الحرارة غالباً ما تكون ُمعتمدة على خواص الماء ، كما  

لك ، نقطة الصفر المئوية هي نقطة تجمد المياه ، وهذا الصفر ال  هي الحالة في مقياس  درجة الحرارة المئوية والفهرنهايت . كمثال على ذ
يمكننا  يمثل درجة صفر في مقياس درجات الحرارة المطلقة . ولتعريف مقياس الحرارة المطلقة باستخدام قيمة الحرارة بالدرجة المئوية  

اسب خطياً مع درجة الحرارة المطلقة كما تبينه المعادلة حيث إنَّ الضغط يتن    ،  استعمال قانون الغاز المثالي لحجم ما من الغاز المثالي
ة الضغط كتابع لدرجة الحرارة المئوييرسم    (1.2، وعندما تصل الحرارة إلى الصفر المطلق فإّن الضغط يصبح صفراً . الشكل )  (1.27)

استقراء درجة الحرارة كتابع للضغط ، حتى الوصول إلى الضغط صفر ، يُعِطي الصفر المطلق على المقياس    . إنّ   لى الغاز المثاليبالنسبة إ
𝐾أّن  (1.2)المئوي . وهذه هي القاعدة التي نعتمد عليها لتعريف مقياس الحرارة بالكلفن ، كما نرى في الشكل  = °𝐶 + 273 . 

 

 
 

 

1.4b ك:في الترمودينامي قانون األولال The First Law of Thermodynamics    

أو ما يعرف بقانون حفظ الطاقة على أّن ) الطاقة ال تفنى وال تخلق من العدم ، وإنما تتحول   ينص القانون األول في الترموديناميك ،
( لنظام ما خالل أّي عملية على النحو التالي )إّن التغير الكلي يمن شكل إلى آخر( . ويمكن التعبير عن مبدأ حفظ الطاقة )التوازن الطاق

 بين الطاقة الكلية الداخلة إلى النظام والخارجة منه( . لطاقة النظام خالل إجراء ما يساوي إلى الفرق
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، حيث يبين هذا الشكل نظاما مؤلفاً من كمية من الغاز محصورة في أسطوانة    (1.3يمكن توضيح مبدأ حفظ الطاقة في الشكل )

، مثالً بتطبيق لهب من الجهة  سخينمحكمة اإلغالق ومجهزة بمكبس من الجهة العلوية . فإذا تّم تزويد هذا النظام بالطاقة عن طريق الت
 ، فإنّه سينتج عن ذلك واحدة من الحالتين:  السفلية

 

1.  ً  .  ، وهذا سيبدو من خالل زيادة الحرارة ، فإّن الطاقة الداخلية للغاز ستزداد إذا كان المكبس مثبتا
، وبالتالي يتّم إنجاز عمل بعكس اتجاه  فإّن جزءاً من الطاقة يمكن استعماله لرفع المكبس  ،  إذا كان مسموحاً للمكبس بالحركة .2

 .   قوة الجاذبية
 

 بشكل عام:
 

𝑄 =  𝛥𝑈 + 𝑊                                                               (1.28) 
 

تمثل التغيير في كمية الطاقة الداخلية للغاز مقدراً بالتغير في درجة (  𝛥𝑈و ) تمثل طاقة الدخل على شكل حرارة  (  𝑄)َ  حيث أنّ 

ً   (1.28)وتشكل المعادلة    .  ترمز إلى العمل الميكانيكي الُمنجز(  𝑊)   ، و  الحرارة المتعلقة بسلوك الحرارة  لفهم عمليات تحويل الطاقة    أساسا

 . في األنظمة المغلقة
 

 
 

 

1.4c الثاني في الترموديناميكقانون  ال: The Second Law of Thermodynamics  

  المذكور في بداية هذه الفقرة )فإنَّ أّي نظام مغلقيوجد عدة طرق للتعبير عن القانون الثاني للترموديناميك باإلضافة إلى التعبير  
 ينحو إلى التوازن( ، ويمكن أيضاً التعبير عن هذا القانون كما يلي:

 

 المكان الحار إلى المكان البارد .  تنتقل الحرارة بشكل طبيعي من
 أو

 تزداد االنتروبيا عادة بشكل دائم . 
 

ألثبات أّن تلك العبارات الثالث هي مجرد طرق بديلة للنظر إلى نفس الظاهرة ، نأخذ بعين االعتبار سلوك قطعتين معدنيتين واحدة ساخنة 
باردة وأخرى باردة تتّم مالمستهما حرارياً . فمثل هذا النظام سيصل إلى التوازن الحراري دائماً بانتقال الحرارة من القطعة الساخنة إلى ال

  حتى تصبح كال القطعتين بنفس درجة الحرارة . وعندما تصبح كال القطعتين بنفس درجة الحرارة ، فإنّهما يكونا في حالة التوازن الحراري، 
كما تّم تعريفه في القانون الصفري . فاالنتروبيا هي عبارة عن قياس االضطراب عندما تكون القطعتان المعدنيتان بدرجتي حرارة مختلفة 

ثل حالة الدرجة األعلى )أّي أنَّ ذرات المعدن الساخن تكون منفصلة عن ذرات المعدن البارد( من الحالة التي تكون فيها القطعتان  وهي تم
 في حالة توازن حراري )أّي بدرجة حرارة واحدة( . إذاً تزداد االنتروبيا للمكَّون بالوصول إلى التوازن الحراري . 

 لتنفيذ عمل ما فقط إذا تمَّ سريان الحرارة من الجزء الساخن إلى الجزء البارد ، ويبين المثاليمكن استعمال الطاقة الحرارية  
 التالي كيفية تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية: 

  

أّي عمل وال يتّم  توليد   اعتبر أنَّ خزاناً مائياً له بعض االرتفاع فوق محطة التوليد ، وطالما أنَّ الماء باقي في الخزان ، فإنَّه ال يمكن إنجاز
بية أّي طاقة كهربائية ، وعندما نسمح للماء بالسقوط من أعلى التل إلى محطة التوليد يتّم إنتاج الكهرباء . في الحالة هذه ، فطاقة الجاذ

لمخزونة في القطعة الساخنة  الكامنة تتحول إلى طاقة حركية ، ومن ثم إلى طاقة كهربائية . وبنفس الطريقة ، يمكن تحويل الطاقة الحرارية ا



 

12 
 

من المادة إلى شكل آخر من الطاقة إذا تّم سريان هذه الحرارة إلى جسم ما بدرجة حرارة أقل . وهذا هو مبدأ عمل المحرك الحراري كما  
 سيتّم شرحه في البند التالي . 

 

1.4d في الترموديناميك: الثالثقانون  ال   The Third Law of Thermodynamics 

  وجزء من القانون الثالث هو أنَّ درجة حرارة   .تنبع أهمية هذا المبدأ من كونه يساعد على فهم مردود العمليات الترموديناميكة  
 الصفر المطلق ال يمكن الوصول إليها . وتفاصيل القانون الثالث وأساسه ال عالقة له بموضوعنا ولن نقوم بمناقشته أكثر من ذلك .

 

 
 

  Heat Engines and Heat Pumps :الحراريةالمحرك الحراري والمضخة  1.5

 إذا انتقلت الحرارة من خزان حار إلى خزان بارد ، فإّن بعض الطاقة الحرارية يمكن سحبها إلنجاز عمل ميكانيكي ما . والجهاز  
  . ذلك: العنفة البخارية ، محرك البنزين ، أو المحرك النفاث وكأمثلة على  ،    (heat engine)  المحرك الحرارييدعى    الذي يقوم بهذا العمل

( ويتّم إيداع بعضها في  𝑇ℎ)بدرجة حرارة   الساخنتمثيالً تخطيطياً لمحرك حراري ، حيث تنتقل الحرارة من الخزان   )(1.4ويبين الشكل 

المسحوبة   ( . إذا كانت كمية الحرارة𝑊 يكانيكي مفيد )( كما يتّم االستفادة من البعض اآلخر بإنجاز عمل م 𝑇𝑐)بدرجة حرارة  خزان بارد  

 ( إذا: 𝑄𝑐والحرارة الموَدعة في الخزان الباردة هي ) (𝑄ℎمن الخزان الساخن هي ) 
 

𝑄ℎ = 𝑄𝑐  + 𝑊                                                              (1.29) 
 

وهي نتيجة لمبدأ حفظ الطاقة كما تّم التعبير عنه في المبدأ األول للترموديناميك . من وجهة    (1.28)تأخذ هذه المعادلة نفس تركيب المعادلة  

( 𝑄𝑐حرق البنزين كما هو الحال في محرك المركبات . في هذه الحالة ،  فإّن )  ( يمكن أن تكون الطاقة الناتجة من  𝑄ℎالنظر العملية )

الذي يتمثل  ( ηومردود هذه العملية )  ( هو العمل الميكانيكي الُمنَجز .𝑊يمكن أن تكون الحرارة الزائدة التي تنتشر في الغالف الجوي ، و ) 

 ( ويمكن كتابة المردود كنسبة مئوية كما يلي:  𝑄ℎطاقة الدخل اإلجمالية ) لى ( إWالعمل المفيد الُمنَجز) بنسبة 
 

𝜂 = 100 
𝑊

𝑄ℎ
                                                             (1.30) 

  

 يمكن أن نرى أّن: (1.29)من العادلة 
 

𝑊 = 𝑄ℎ − 𝑄𝑐                                                               (1.31) 
  

 : والمردود هو
  

𝜂 = 100 (1 −
𝑄𝑐

𝑄ℎ
 )                                                         (1.32) 
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يمكن التعبير عنها بنسبة درجات حرارة في    𝑄ℎ  إلى   𝑄𝑐حيث أّن نسبة    )Sadi Carnot(وكنتيجة لعمل المهندس الفرنسي ٍسادي كارنو ،  

 الخزانين:
 

𝑄𝑐

𝑄ℎ
=  

𝑇𝑐

𝑇ℎ
                                                                      (1.33) 

 

 كما يلي: (1.32)هذه العبارة تمكننا من إعادة كتابة العبارة 

 

𝜂 = 100 (1 −  
𝑇𝑐

𝑇ℎ
  )                                                        (1.34) 

 

(. 𝑄ℎ  و  𝑄𝑐( يمكن قياسها بسهولة أكثر من قياس كميات الطاقة )𝑇ℎ  و  𝑇𝑐) تعتبر هذا الصيغة أكثر مالءمة ألنَّ درجات الحرارة

مقياس درجة الحرارة المطلقة )عادة كالفن( . ألّن قياس الحرارة  من الضروري أن تقاس درجات الحرارة في    (1.33)لتطبيق المعادلة  

 ideal)  بمردود كارنو المثالي  (1.34)المردود المذكور في المعادلة    يعرفبالدرجة المئوية أو الفهرنهايت سيؤدي إلى نتائج خاطئة . و
Carnot efficiency)  ري باستعمال خزان ساخن وخزان بارد بدرجات  وهو: المردود األعظمي الذي يمكن الحصول عليه من محرك حرا

تصل درجة حرارة الخزان   ال يمكن الوصول إليه إاّل عندما  %100يمكن أن نالحظ أّن المردود األعظمي  .    على التوالي   cT   و    h  Tحرارة 

ال يمكن    𝑄𝑐إنَّ الطاقة     )1.4(إلى الصفر )بالمقياس المطلق( وهذا ال يمكن الوصول إليه . ويمكن أن نالحظ أيضاً من الشكل    (cTالبارد )  

𝑄𝑐ومن عالقة كارنو ، إذا كانت   .   𝑄ℎ ن الطاقةأن تكون أكبر م  > 𝑄ℎ       سيعني أّن𝑇𝑐  > 𝑇ℎ       الساخن  وهذا يتناقض مع مفهوم ومعنى
على الرغم من أّن كفاءة كارنو للمحرك الحراري هي الحّد األقصى للكفاءة من الناحية النظرية ، إال أنَّ المحركات الحرارية . و  والبارد

 الحقيقية تعمل بكفاءة أقل بكثير من كفاءة كارنو . 
هي في األساس مجرد عكس للمحرك الحراري أّي يقوم على استخدام الطاقة الميكانيكية لنقل    (heat pump)  المضخة الحرارة 

 تحويل الطاقة يتطلب أّن:. ف (1.5)الحرارة من خزان بارد إلى خزان ساخن . والرسم التخطيطي للمضخة الحرارية ُمبين في الشكل 
 

𝑊 +  𝑄𝑐 = 𝑄ℎ                                                              (1.35) 
 

 أّي أّن نسبة الطاقة الموَدعة في الخزان الساخن إلى مقدار العمل الُمنجز تكون: 
 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄ℎ

𝑊
                                                                (1.36) 

 

، وأنّه واضٌح من الشكل   للمضخة الحرارية   (coefficient of performance, COP)  عامل االداءها  أنّ هذه القيمة ب  يمكن تعريف

يمكن إعادة كتابة المعادلة    (1.31)(  وباستعمال المعادلة  (%100<)أو بالنسبة المئوية   1) ) أنَّ قيمة هذا العامل ستكون أكبر من   (1.5)

 معامل كارنو المثالي لألداء كما يلي :لتعطي  (1.36)

𝐶𝑂𝑃 =
1

1 − (𝑄𝑐 𝑄ℎ)⁄
                                                         (1.37) 
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 كما يلي: (1.37)ستُكتب المعادلة  (1.33)باستخدام المعادلة 
 

𝐶𝑂𝑃 =
1

1 − (𝑇𝑐 𝑇ℎ)⁄
                                                           (1.38) 

 

 
.  نقل الحرارة من خزان بارد إلى خزان ساخن . ومن هذه التطبيقات تكييف الهواء والتبريدللمضخة الحرارية تطبيقات عملية ، ك

يكون المكان  ففي هذه الحالة   .  المضخة الحرارية أيضاّ أن تعمل من أجل تدفئة منزل ما بضخ الحرارة من الخارج إلى الداخلتستطيع  
، والمكان الدافئ نسبياً هو داخل المنزل وهو ما يمكن اعتباره   خارج ) الجو المحيط( وهو ما يمكن اعتباره الخزان الباردالبارد نسبياً هو ال

الخزان الساخن . فالمضخة الحرارية المخصصة لهذا الغرض شائعة االستعمال إلى حّد ما في أماكن كثيرة من الشمال األمريكي حيث 
، إال   . وبالرغم من أنَّ المضخات الحرارية تملك جاذبية اقتصادية عند استعمالها ألغراض التدفئة للغايةدرجات الحرارة ليست منخفضة  

  ، المناخ المحلي واعتبارات أخرى  ، تكلفة الصيانة ، كتقدير قيمة رأس المال لمجموعة من العوامل  دراسة متأنيةأنّه من الضروري القيام ب
 ( .17.6ّم مناقشة تطبيقات المضخات الحرارية فيما بعد في الفقرة ). وسيت لتقييم قابليتها للتطبيق

 
 

   1.7المثال 
 

)وهي مثال لدرجة الحرارة في يوم  𝐶°20−مثالية تعمل مع خزان بارد بدرجة حرارة  مضخة حراريةلدينا  افرض أنّ 
معامل كارنو  والمطلوب: احسب.   )وهي مثال لدرجة الحرارة بداخل المنزل( 𝐶°20شتاء بارد( والخزان الساخن بدرجة حرارة 

 . المثالي ألداء تلك المضخة
 

   :الحل
 يلي:كما  𝐾إلى   𝐶°ه من الضروري استخدام درجة الحرارة المطلقة في هذه التعابير، لذا سنقوم بتحويل الحظ أنّ 

 

           𝑇𝑐   =  −20 °𝐶 + 273 = 253 𝐾 
  

             𝑇ℎ   =  20 °𝐶 + 273 = 293 𝐾    
  

 : ليكون (1.38)من المعادلة   (𝐶𝑂𝑃)وسنحسب عامل األداء 
 

𝐶𝑂𝑃 =
1

1 − 𝑇𝑐 𝑇ℎ⁄
=  

1

1 − (253 𝐾 293 𝐾)⁄
= 7.325 

    

الحرارة الموَدعة في الخزان الساخن )الغرفة( تبلغ حوالي سبعة أضعاف العمل  أنّ  1.5يمكن مشاهدته في سياق الشكل  ما 
 الميكانيكي المنجز . 
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إنَّ جزءاً كبيراً من الطاقة المستخدمة من قبل المجتمع تكون على شكل طاقة كهربائية . وتقدم هذه الفقرة مراجعة عامة لكيفية توليد  
( توزيعاً لمصادر الطاقة المستعملة في توليد الكهرباء في العالم . وما 1.6يبين الشكل )كما وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر . 

 ، الطاقة النووية ، والطاقة الكهرومائية .  حفوريكن مالحظته من هذا الشكل أّن أغلبية مصادر توليد الطاقة الكهربائية هي الوقود األيم
الوقود   من مصادر أخرى )الشمس ، الرياح ، المد والجزر ، الوقود الحيوي ، الخ..(. أما  %1ويتّم توليد قيمة صغيرة جداً تبلغ حوالي  

إلى طاقة ميكانيكية األحفور ي والطاقة النووية فإنّهما يتشابهان حيث يولدان الكهرباء من الحرارة بواسطة تحويل الطاقة الحرارية أوالً 
على ارتفاع    ة)باستعمال عنفة( ثم إلى طاقة كهربائية )باستعمال مولدة( وتُنتَج الطاقة الكهرومائية بتحويل طاقة الجاذبية الكامنة للمياه الواقع 

إّن تفاصيل طرق إنتاج الكهرباء األخرى متغيرة تماماً وستتّم إلى طاقة ميكانيكية لتدوير العنفة الُمثبَّت على محورها مولدة كهربائية .    معين
قود ركز القسم الحالي على طرق تحول الحرارة إلى طاقة ميكانيكية ثم إلى طاقة كهربائية )خاصة الويو  .مناقشتها بالتفصيل في بقية النص  

 .األحفوري والنووي( 
فأّي نظام يعمل بهذه الطريقة يعتبر   .إنَّ تحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية قد تمَّ التطرق إليه ببعض التفاصيل في الفقرة السابقة  

هدف الحصول على مردود عالي   إنّ   .دائه يتّم تحديدها بدرجات الحرارة المرافقة ، كما تمَّ وصفه بقانون كارنو  أمحركاً حرارياً ، ومحصلة  
 بالحفاظ على درجة حرارة الخزان الساخن أعلى ما يمكن ودرجة حرارة الخزان البارد أدنى ما يمكن . تحقيقه  يتمّ 

 ة الوقود األحفوري: عنفات التوليد الحراري وعنفات االحتراق . وفي هناك مفهومان شائعان مستخدمان لتوليد الكهرباء بواسط
يُحرق الوقود لتوليد الحرارة التي تستعمل لتوليد البخار الذي بدوره يقوم بتدوير العنفة .  (thermal generation) التوليد الحراريحالة 

 عنفات االحتراقاستخدام أّي نوع من وقود االحتراق ، ولكن تَستخِدم    ومثل تلك المنشآت عادة ما تستخدم الفحم كوقود ، ولكن نستطيع مبدئيا
(Combustion turbines)      . الغاز الساخن الذي يحترق بذاته ليُّدور العنفة ، وعادةً ما تَستَخدم عنفات االحتراق الغاز الطبيعي كوقود

الحرارية   يرتكز توليد الكهرباء بالطاقة النووية على استخدام الطرق  وكذلك يمكن استعمال أّي وقود سائل آخر سريع التطاير )أّي البنزين( .
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بشكل حصري بغض النظر عن كيفية توليد الحرارة ، أّي إنّه يتبع نفس خطى توليد الكهرباء بواسطة الفحم . وفي هذه الفقرة سيتّم مناقشة  
 اق .التقنيات المستخدمة لتوليد الكهرباء بالعنفات الحرارية وعنفات االحتر

 
 

 
 

 

1.6a ئيةالكهرباللطاقة   الحراريتوليد ال:    Thermal Electricity Generation     
 

وعادة ما يكون هذا الخزان هو المحيط ، أو بحيرة كبيرة ، أو    أحد أهم متطلبات التوليد الحراري هو الخزان البارد المستدام ،
 محطة توليد حرارية متوسطة  ((1.8الصورة تبين رسماً تخطيطياً لمحطة توليد ، كما   1.7))الشكل الهواء )باستعمال أبراج تبريد( . يبين 
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الخزان الساخن هو البخار الُمنتَج في المرجل الذي يتّم توليده بواسطة حرق الوقود األحفوري أو التفاعل النووي . ويُّطبّق البخار   الحجم .
ؤدي ذو الضغط المرتفع والحرارة العالية على العنفة لتدوير الجزء الدوار منها . أّن استهالك الطاقة الناتج عن مرور البخار في العنفة سي

 يمكن رؤية تصميم نموذجي لدوار توربين كبير الحجم .  ((1.9خفض درجة حرارة وضغط هذا البخار . وفي الشكل  إلى

 

 
Figure 1.8: Tuft’s Cove generating station in Dartmouth, Nova Scotia. This is a350-MWe facility 

that uses oil or natural gas as fuel. 

. استطاعة (Dartmouth, Nova Scotia)في دارتماوث، نوفا سكوتشيا   (Tuft’s Cove)صورة لمحطة توليد توفتس كوف  :1.8الشكل 

                                       Richard Dunlap                 وتعمل على الغاز الطبيعي أو المازوت.  eMW-350هذه المحطة من الطاقة الكهربائية تساوي  
 
 

 
Figure 1.9: Rotor assembly of a turbine showing multiple stages of turbine blades. 

 turbine-steam-stage-https://www.mcraeeng.com/product/multi   المجموعة الدوارة للتوربين حيث يمكن مالحظة شفراتها ذات المراحل المتعددة. 1.9:الشكل 
 

تتألف التوربينات في كثير من الحاالت من سلسلة من المراحل تتالءم مع االنخفاض في ضغط البخار كما هو موضح في الشكل 
يتّم نقل الحرارة الزائدة إلى الخزان البارد عبر مبادل حراري ، فالطاقة الميكانيكية تتحول إلى طاقة كهربائية من خالل حيث  ( ،  1.10)

https://www.mcraeeng.com/product/multi-stage-steam-turbine
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" ويكون  electric  ( إلى "كهربائيeويشير الحرف المنخفض )،    𝑊𝑒)مولدات كهربائية . ويقدر خرج تلك المحطات بالواط الكهربائي )  

ة إلى كهربائية مقيداً بمردود كارنو لتحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية )مردود تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة  تحويل الطاقة الميكانيكي
وفي حال استعمال الماء كخزان بارد ، فإنّه من الواضح أّن درجة حرارة هذا الخزان     (أو هكذا % 90~     عادةكهربائية هو عال جداً  

𝑇𝑐 البارد ستكون مقيدة  بـ   = فإنّه يستخِدم الهواء كخزان (1.11) ل  في الشك  برج التبريد المبينأما    درجة حرارة تجمد الماء .  أيّ ،    ℃ 0

عادة ما تكون متغيرة إلى حّدٍ ما حسب درجة التبريد. بل  (  ℃ 0) ليس بالضرورة أن تكون  (  𝑇𝑐حيث أنَّ درجة حرارة خزان التبريد )  بارد .

35يبلغ المردود الذي أمكن الحصول عليه عملياً هو حوالي    − في حال     % 30( في حال استعمال الوقود األحفوري وحولي  (45%
ويجب األخذ بعين االعتبار أنَّ الطاقة الالزمة من الوقود االحفوري أو النووي يجب أن تكون ثالثة أضعاف   استعمال الوقود النووي .

 االستطاعة الكهربائية المطلوبة بسبب مردود المحرك الحراري . 
 

 
 

 

 
Figure 1.11: Cooling towers typically used for thermal generating stations. 

 tower-cooling-of-types-and-principle-https://www.mechanicaltutorial.com/working      .أبراج التبريد المستعملة عادة في محطات التوليد الحرارية :1.11الشكل 
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1.6bق:االحتراات عنف   Combustion Turbines      

السائل أو الغازات المستخلصة من الوقود األحفوري )غالباً ما يكون  ل عنفات االحتراق المستخدمة لتوليد الكهرباء الوقود  تَستعمِ 
طبق الغاز الساخن )المحترق( على العنفة مباشرةً )بشكل مشابه للمحرك النفاث( لتدويرها مما يؤدي إلى انخفاض درجة الغاز الطبيعي( ويُ 

التي تعمل بالوقود األحفوري )كحرق الفحم( ،  وتكون   الحرارة والضغط . وهذه المحطات عادةً ما تكون أصغر من المحطات الحرارية
وَضحة تكاليف التشغيل بالغاز الطبيعي ، أو البنزين أو النفط )للجول الواحد( أكثر منها في حال التشغيل بالفحم . وتقوم عنفات االحتراق الم

ها تعمل في فترة حمل الذروة ، أو بكلمات أخرى في فترة ( بدور مكمل للمحطات العاملة بالفحم أو بالطاقة النووية ، حيث أنَّ (1.12بالشكل  
 ( ، ألنَّ فترة إقالع تلك المحطات تعتبر قصيرة نسبياً مقارنة بمحطات التوليد الحرارية.  18)  الفصل  ،  الطلب العالي ) الذروة ( على الطاقة

 

1.6c  الديزل:مولدات  Diesel Generators  

تكون مولدات الديزل مالئمة للتغذية بالكهرباء في المناطق المعزولة عن الشبكة الكهربائية ، كالجزر البعيدة عن البّر الرئيسي حيث  
 مولدات  6تتألف هذه المحطة من و. على تلك المحطات  مثاالً  (1.13)يبين الشكل   ال يمكن وصلها بكابالت ، أو مناطق مأهولة بعيدة .

 

 
Figure 1.12: Natural gas-fired combustion turbines from Duke-Energy. 

 دوك انيرجى . التابعة لـعنفات عاملة باحتراق الغاز الطبيعي   :1.12الشكل 
https://news.duke-energy.com/releases/cooling-pond-at-duke-energy-s-h-f-lee-plant-breaks;-minimal-river-impact-expected 

 

. 
Figure 1.13: Diesel generating facility on an island that is not connected to the main grid in Cap aux 

Meules, Îles de la Madeleine, Québe                                                                                Richard A. Dunlap 

     محطة توليد تعمل بالديزل في جزيرة غير موصولة بالشبكة العامة في كاب أو موليس ، جزيرة المادلين ، كيبيك ، كندا . :1.13الشكل 
 

https://news.duke-energy.com/releases/cooling-pond-at-duke-energy-s-h-f-lee-plant-breaks;-minimal-river-impact-expected
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، وتغذي ارخبيل عدد سكانه   eMW 67واستطاعة إجمالية تساوي    eMW 11  استطاعة كّل منها     ZA40Wartsila Sulzerديزل موديل  
كما تستطيع المولدات استعمال    نسمة بالطاقة الكهربائية . يمكن رؤية المداخن وخزانات الوقود بسهولة في هذه الصورة .  13,000حوالي  

 .  (Bunker C)الوقود العادي أو النفطي بكثافة مشابهة للفحم الحجري ، وكمثال يمكن استعمال وقود البنكر سي 

 

1.6d ربائيةالكه الطاقة توزيع:   Distribution of Electricity   

 ي مؤلف من االسالك الناقلة . ونجد أنَّ جميع االسالك ئيتّم توزيع الكهرباء من محطة التوليد إلى المستهلك بواسطة نظام نقل كهربا 
( لها مقاومة كهربائية . حيث تضيع فيها بعض الطاقة وتتحول إلى حرارة أثناء superconductorأو النواقل )عدا النواقل فائقة الناقلية  

الناتجة عن المقاومة إلى الحّد األقصى أثناء   الضياعاتومن المناقشة السابقة للطاقة الكهربائية ، فإنَّه من السهل معرفة مفهوم تقليل  النقل .
 تكون: (1.24)المعادلة ضياعات القدرة حسب فإّن  (𝑅عملية نقل الطاقة أو القدرة الكهربائية . وبفرض أّن مقاومة الناقل هي )

 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐼2𝑅                                                               (1.39) 
 

إلى    إضافةويتّم تحديد مقاومة الناقل بحسب المادة المصنوع منها )عادة األلمنيوم( ،    في الناقل .   الساري  ي( يمثل التيار الكهربائ𝐼)  حيث إنَّ 
 قطر الناقل وطوله . 

 يقود إلى:  )1.23(تطبيق المعادلة  فإنّ  ( إلى مسافة ما ،transP) فإذا كان مطلوباً نقل كمية من القدرة
  

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑉. 𝐼                                                               (1.40) 
 

 كما يلي:  (1.40)( يمثل التوتر أو الجهد الكهربائي . ويمكن استنتاج التيار الكهربائي من المعادلة 𝑉حيث إنَّ )
 

𝐼 =
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑉
                                                                (1.41) 

 

 
Small power distribution transformer on a utility pole in a residential area. Figure 1.14: 

 Richard A. Dunlap              .  محول توزيع صغير الحجم يستعمل في المناطق السكنية :1.14الشكل 
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 :نحصل على (1.39)بالتبديل بالمعادلة  
  

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = (
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑉
)2 . 𝑅                                                    (1.42) 

 

  تمّ ي هذا يعني أنَّ ضياعات القدرة تتناسب عكساً مع مربع التوتر . إذاً ستكون كفاءة نقل القدرة في الناقل أعلى كلما ازداد التوتر . لهذا
 

 

 
Figure 1.15: Transformers at an electric power distribution facility. 

 Richard A. Dunlap                                            محوالت تُستخدم في محطة توزيع القدرة الكهربائية .   :1.15الشكل 
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المفهوم التالي لنقل القدرة: "كلما كانت المسافة المطلوب نقل القدرة إليها أطول ، كلما كانت المقاومة أعلى ، وكلما كان من الواجب  اعتماد

( فإنّه من المفروض أن يُخفّض توتر النقل باستعمال   V 220ر أعلى" . وحيث أنَّ التوتر الالزم لالستهالك المنزلي عملياً هو)  أن يكون التوت
للتوزيع على    أيّ ( محوالت توزيع القدرة المستعملة لتحويل التوتر )إلى أعلى أو أدنى(  1.15)و    (1.14محوالت التوزيع . وتبين األشكال ) 

 أو إلى التوزيع بغرض االستهالك المنزلي . مسافات بعيدة
( نظام نموذجي لنقل القدرة يحتوي على محوالت رفع التوتر لنقل القدرة ، ومحوالت أخرى إلعادة خفضه بما 1.16يبين الشكل )

 ( . 17.4يتناسب مع احتياجات التطبيقات الصناعية والسكنية . وسيتّم مناقشة الشبكة الذكية في الفقرة )
 
 
 

Summary 1.7 ملخص:   

 بَيّن هذا الفصل أنَّ االستطاعة هي عبارة عن الطاقة الُمنتَجة ، أو الُمستهلَكة في وحدة الزمن . ويمكن أن توجد الطاقة بأشكال
اقة الجاذبية حركة جسم ما ، وطمرتبطة بمختلفة . من وجهة النظر العملية يمكن أن نعتبر أّن هذه األشكال من الطاقة هي: الطاقة الحركية ال

بالروابط    متعلقةبجسم بدرجة حرارة مرتفعة ، والطاقة الكيميائية ال  مقترنةعمودي لكتلة ما ، والطاقة الحرارية ال  بسقوط  مرتبطةالكامنة ال
فقة مع   االلكترونية بين ذرات المادة ، والطاقة النووية الناتجة عن روابط النيترونات والبروتونات لنواة الذرة ، والطاقة الكهربائية المتوا

 سريان تيار كهربائي ، والطاقة الكهرومغناطيسية المقترنة مع الفوتونات الضوئية . 
ألساسية للترموديناميك: تعريف الحرارة وحفظ الطاقة . وبيِّن أنَّ األجسام تنحو دائما نحو  عرض هذا الفصل أيضاً مقدمة للمفاهيم ا

التوازن الحراري ، وعدم امكانية الوصول إلى درجة حرارة الصفر المطلق . وتمَّ  أيضاً تطبيق هذه المبادئ على  النظم الترموديناميكة 
 للكفاءة ، وسلوك المضخة الحرارية من حيث عوامل أدائها . نووارتباطها بقانون كار لوصف سلوك المحرك الحراري

تّمت مناقشة بعض الطرق التي يمكن استعمالها لتحويل الطاقة إلى أشكال مناسبة للتطبيق ، ونعرض كأمثلة على ذلك: تحويل  
اح إلى كهرباء ، وتعتمد عمليات التحويل الطاقة الكيميائية للوقود األحفوري إلى حرارة بواسطة االحتراق أو تحويل الطاقة الحركية للري

ذلك: يمكن تطوير محرك السيارة ليعمل  على  م . ولكنّها تخضع لقوانين الفيزياء األساسية . و كمثال  ئهذه على التطور التكنولوجي المال
 هذا التطوير أخيراً لحدود قوانين الترموديناميك . بأداء أفضل ولكن سيخضع

لمبادئ العامة إلنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية . فالطاقة الكهربائية الُمولَدة بواسطة الوقود األحفوري أو وأخيراً قّدم هذا الفصل ا
الكهربائية تنخفض   الطاقة النووية تبقى خاضعة لقانون مردود كارنو للمحرك الحراري . باالعتماد على قانون أوم تّم إيضاح أنَّ الضياعات 

 ئية بتوتر أعلى . عندما تُنقل الطاقة الكهربا
 

 Problems مسائل 

 
من الفحم من   𝑘𝑔 1ط  و( الطاقة المرتبطة بسقaقارن بين مقاييس الطاقة الميكانيكية والكيميائية وطاقة الكتلة عن طريق حساب )      1 -1

 من الفحم إلى طاقة . 𝑘𝑔 1( تحويل كتلة   cمن الفحم ، )  𝑘𝑔 1( حرق  b، ) 𝑚 100ارتفاع عمودي قدره  
 

([ وهي عرض أكسدة الكربون  1.15هناك طريقة بسيطة للنظر إلى الطاقة المرتبطة بحرق الميثان ]كما هو موضح في المعادلة )     2 -1

بالمعادلة )1.13بالمعادلة ) بناًء على الطاقات المتضمنة في هذه العمليات ، ناقش صالحية هذا  ( .1.19( وأكسدة الهيدروجين 

 النهج. 
 

، فكم من   %90إلى كهرباء بكفاءة  الكامنة الجاذبيةطاقة إذا تّم تحويل  . 𝑚 100من الماء من جسر ارتفاعه   𝑚3 1يتّم سكب       3 -1

 ؟𝑊 60الزمن يمكن لهذه الطاقة أن تضيء هذه مصباح باستطاعة  
 

إذا كانت درجة الحرارة األولية للماء  . من الماء 𝑘𝑔 1لرفع درجة حرارة   الناتجة من الميثان ، وتستخدم الحرارة 𝑔 1يتّم حرق      4 -1

 ، فما هي درجة الحرارة النهائية؟ ℃25
 

1- 5      (a)  60قِدّر الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة فنجان قهوة من درجة حرارة الغرفة إلى℃ .b)  قِدّر طاقة الكتلة الموجودة في )

  فنجان من القهوة الساخنة .
 

 للفوتون األخضر؟  ] (𝑒𝑉)ما هي الطاقة ]باإللكترون فولت      6 -1
 

ــيرة .     7 -1 ــخص العادي أن ينتج طاقة كبيرة لفترات زمنية قصـ ــاعات ، قد  8على مدار يوم عمل كامل مدته   ومع ذلك ، يمكن للشـ سـ

 𝑘𝑊ℎ/0.12$من الطاقة البدنية .فإذا كان سعر الطاقة يقدر بـ  ℎ𝑝 1/10يتمكن الشخص من الحصول على متوسط إنتاج قدره 

 )متوسط تكلفة الكهرباء من مرفق عام( ، فما هي القيمة النقدية للعمل البدني للشخص في اليوم؟
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ويُخِرُج الماء إلى البيئة عند درجة حرارة     ℃575احسب كفاءة كارنو المثالية لتوربين بخاري يستخدم البخار عند درجة حرارة       8 -1

35℃ . 
 

إذا تّم تحويل الطاقة المرتبطة بهذه المياه المتدفقة إلى كهرباء بكفاءة  .في الثانية    𝑚 0.5بمعدل    𝑚 1يتدفق الماء عبر أنبوب قطره        9 -1

 ساري عبر هذه المقاومة؟، فما هو التيار ال 𝛺 100 التي قيمتها وكان التيار يسري عبر المقاومة 80%
 

الحرارية لرفع الماء عمودياً عكس اتجاه الجاذبية، إذا تّم استخدام هذه الطاقة  .    ℃10من الماء بمقدار    𝑚3 1تنخفض درجة حرارة       1-10

 فكم يبلغ ارتفاع مركز تلك الكتلة؟ 
 

فما هي درجة الحرارة    ℃15−إذا كانت درجة الحرارة الخارجية   لتدفئة المنزل .  8.5يتّم استخدام مضخة حرارية ذات معامل أداء      11- 1

 داخل المنزل؟
 

كيلو فولت ، فما    200إذا زاد الجهد إلى   .  𝑘𝑊 1مع خسارة    𝑘𝑉 10من الطاقة بجهد   𝑘𝑊 100 يُستخدم خط نقل الطاقة لنقل      12- 1

 هي ضياعات نقل نفس قيمة الطاقة؟
 

 ، فما هي كفاءة كارنو؟  𝐶°70إذا كانت درجة حرارة العادم  .لتشغيل العنفات 𝐶°350يُستخدم البخار عند درجة حرارة      1-13
 

1-14     a)  15   كانت طاقة الدخل( إذا 𝑘𝑊   500 اآلتية من خزان حراري بدرجة حرارة مطلقة قدرها 𝐾  عبر محرك حراري بكفاءة

  ، فما هو خرج االستطاعة؟ 37%
b) ما هي درجة حرارة الخزان البارد؟ ) 

 

فما هي سرعة دوران هذا القرص بالدورة  من الطاقة .  𝑘𝐽 10لتخزين   𝑘𝑔 10وكتلة  𝑚 0.25 يُستخدم قرص صلب دوار بقطر   1-15   

 في الدقيقة؟
 

ف قيمة التسخين المنخفضة     1-16 على أنّها الحرارة المتوفرة من احتراق الوقود باستثناء الحرارة الكامنة لتبخير البخار   (𝐿𝐻𝑉) تُعرَّ

 لإليثانول . 𝐿𝐻𝑉 ( حدد قيمة الـ1.16من المعادلة ) الناتج .
 

 الراديو؟ . فما هو طول الموجة لموجات  𝑀𝐻𝑧 104.3بتردد  (𝐹𝑀) و محلية بالتعديل الترددي تبث محطة رادي    1-17

 

ويستخدم صاحب المنزل  دوالر .  2600( بتكلفة سنوية قدرها  %100يستخدم صاحب المنزل األول الكهرباء لتدفئة منزله )بكفاءة       1-18

 لتدفئة منزله . فما هي تكلفة التدفئة السنوية لصاحب المنزل الثاني؟  7الثاني المماثل لألول مضخة حرارية ذات معامل أداء 
 

فما هو معدل استهالك الفحم   من الكهرباء سنوياً ،  𝑇𝑊ℎ 6إذا كانت المنشأة تُنتج   .  %38تعمل محطة توليد الطاقة بالفحم بكفاءة        1-19

 . اعتبر أن الفحم هو كربون نقي تقريباً .  𝑘𝑔/𝑠بالـ 
 

 وبدون ضياعات حرارية.  %100من الماء بكفاءة    𝐿 100لتسخين خزان سعته     𝑊 500  استطاعةيتّم استخدام سخان كهربائي ب     1-20
 ؟ ℃20 فما هو الزمن الالزم لرفع درجة حرارة الماء بمقدار 
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 استخدام الطاقة العالمي بين الماضي والحاضر والمستقبل 

Past, Present and Future World Energy Use 
 

 الثاني نتعلم منه:بعد قراءة مواد الفصل األهداف التعليمية: 
    

 . حاجة االنسان للطاقة عبر العصور •
بالعوامل  ارتباطهتوزيع الطاقة الحالي و •

 االقتصادية والجغرافية والمناخية والصناعية .
 مبادئ النمو األسي . •
 الستخدام الموارد . (Hubert)نموذج هوبرت  •

 موارد إنتاج الطاقة واستخدامها .محدودية  •
  

 حدود التكنولوجية إلنتاج واستخدام الطاقة .ال •
 العوامل االقتصادية التي تحّد من استخدام الطاقة . •
 لعوامل االجتماعية المؤثرة على إنتاج الطاقة .ا •
 اآلثار البيئية الستخدام الطاقة . •
 العوامل السياسية المؤثرة على استخدام الطاقة . •
 دمج التقنيات الجديدة مع التقنيات الحالية . •

 

 

 Introduction ة:مقدم 2.1

اعتمد االنسان قبل اكتشاف النار على الطاقة التي تُنتجها األجسام لتنفيذ األعمال التي تؤمن لهم متطلبات العيش واالستمرار على  
و  قيد الحياة حيث تتولد تلك الطاقة من الغذاء الذي يستهلكه الفرد . وبفرض أنَّ المعدل اليومي الوسطي من الغذاء الذي يستهلكه الفرد ه 

فإّن تحّول هذه الطاقة )مقدرة بالواط( إلى معدل وسطي دائم من استهالك الطاقة     ( ،III، انظر )الملحق      (Calories)يرة  حر   2000

كالتالي:   × 𝐶𝑎𝑙/𝑑𝑎𝑦 2000)سيكون  4184 𝐽/𝐶𝑎𝑙)/(86400 𝑠/𝑑)  ≈  100 𝑊    والخرج الحرارة  تقريباً  يساوي  وهذا   ،
أوالً بحرق األخشاب ومن    –كما استعمل البشر الطاقة من مصادر أخرى لتحسين حياتهم     ي كبير .ئمصباح كهرباالضوئي الالزم لتشغيل  

. وجاء ازدياد االحتياجات العالمية    مما أدى إلى ازدياد استخدام الفرد للطاقة   –، واستتبع ذلك حرق الوقود االحفوري   ثّم بتدجين الحيوانات
المتلقد   ول زيادة احتياجات الفرد للطاقة ، والثاني زيادة عدد السكان .األ  :للطاقة كنتيجة لسببين البشر مصادر الطاقة    وفرة في استخدم 

دون وجود أّي تحذيرات )على األقل على النطاق العالمي( تدعو إلى ترشيد استخدامها حفاظاً      الطبيعة على مدار معظم العصور الماضية
عتبار اآلثار البيئية الضارة الناتجة عن االفراط في استخدامها . خضع هذا النمط )في السنوات األخيرة( على ديمومتها أو عدم األخذ باال

نشأ وعي حول مخاطر هذين العاملين ، مما دفع الدول والمنظمات المعنية للبحث عن البدائل ، ووضع آليات للحفاظ إلى تغير جذري ، و
تطلب ذلك تحليل  و ديلة ، والتخفيف من العواقب غير المرغوب فيها إلنتاج الطاقة واستخدامها .على موارد الطاقة ، واستخدام المصادر الب

الفصل   . ويتناول هذا  الطاقة  المستقبلية من  المتاحة ، وتقدير االحتياجات  الموارد  ، وتقييم  الماضي والحاضر  الطاقة في  واقع استخدام 
 ثم اسقاط ذلك على مستقبل الطاقة في العالم . مراجعة عامة الستخدام الطاقة في الماضي ، وفهمه

         
 

  Past and Present Energy Use ر:استعمال الطاقة في الماضي والحاض 2.2

أهمية أيضاً  يوضح  ( المعدل الوسطي الستهالك الفرد من الطاقة في عدة مراحل من تاريخ التنمية البشرية و2.1)يبين الجدول  

تقدر بحوالي   التكنولوجي وعالقته بحاجة اإلنسان للطاقة ، ويدّل على أنَّ الطاقة الحالية التي يستهلكها الفرد الواحد في الواليات المتحدة  التقدم
11.7 𝑘𝑊    ضعف مقارنة بمتوسط الطاقة التي ينتجها جسم الفرد . كما تعادل   100)كمتوسط مستمر( ، حيث تعتبر هذه القيمة أكثر من

 ثانيالالفصل 

CHAPTER 2 
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ل استخدام مصادر الطاقة من الطبيعة   فيحصان كاستطاعة مستمرة    16هذه االستطاعة حوالي   وحدة القياس البريطانية التقليدية . ويُكّمِ

 )أّي حرق الوقود األحفوري( إنتاج الجسم للطاقة بهذه الكمية .
األهمية النسبية لمختلف    2.2)تاريخية مفصلة الستخدام الطاقة في الواليات المتحدة ، ويبين الشكل )  معلومات  (2.1)يوضح الشكل  

الخشب  مصادر الطاقة بحساب النسبة المئوية لكّلِ مصدر مقارنةً مع القيمة اإلجمالية للطاقة . ويُظهر هذا الرسم البياني بوضوح االنتقال من  
أواخر القرن التاسع عشر ، ومن الفحم إلى النفط الذي حدث في النصف األول من القرن العشرين . تُعّد األهمية    إلى الفحم الذي حدث في 

ما بالنسبة لمعظم الدول الصناعية  على الرغم من وجود بعض    ٍٍ ( نموذجية إلى حدّ  2.2و  (2.1النسبية لمصادر الطاقة المختلفة الشكالن  

مقارنة بين استخدام الطاقة   (2.4)و    (2.3)الفصول الالحقة . ويُظهر الشكالن    ر الطاقة بالتفصيل فيالتباين ، حيث ستتم مناقشة مصاد

 .الحالي في الواليات المتحدة والعالم أجمع 

 العالقة بين نصيب الفرد من الطاقة والناتج المحلي   (2.5)ويُبين الشكل   .تختلف األمم اختالفاً كبيراً في كمية استخدامها للطاقة  

نتيجة مبا الواحد كما هو متوقع  للفرد  المحلي اإلجمالي  للفرد والناتج  الطاقة  العالقة بين استخدام  تُعّد  للفرد . وبشكل عام  شرة  اإلجمالي 
تقع  على سبيل المثال ،    .ومع ذلك يوضح الشكل االختالفات الطفيفة التي يمكن فهمها جيداً إلى حّدٍ ما   .  للتفاوت في درجة التقدم الصناعي  

وهما من بين الدول الصناعية تحت خط الوسط )أّي تستخدم طاقة أقل مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي( ، بينما تقع كندا   ،سويسرا وإسبانيا  
 والنرويج فوق الخط )أّي تستخدم طاقة أكثر مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي( . تؤثر العوامل التالية على استخدام الطاقة:

 . المناخ 1-
 .الكثافة السكانية  2-
 . نوع الصناعات  3-

كمثال ، المناج بارد )مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التدفئة( ، وكثافة سكانية منخفضة )مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل(،   في كندا ،
والنرويج ، أيضا  لديها مناخ   . وجزء كبير إلى حّد ما من التصنيع الثقيل )مما يؤدي إلى زيادة احتياجات الطاقة بالنسبة إلى قيمة المنتَج(  

وبالمقارنة نجد أنَّ إسبانيا تتمتع بمناخ أكثر اعتداالً ، بينما تتمتع سويسرا بكثافة سكانية أعلى وانتشار أكبر للصناعات األقل  .ساوة  شديد الق
 استهالكاً للطاقة ، مثل األعمال المصرفية وصناعة الساعات .

 
 

المستخدمة لك :   2.1الجدول المقدرة  القوة  ال  ل  متوسط  البشرية )في شخص كدالة في مرحلة  تنمية 

حساب قيم الطاقة  يتم  (. 1850-2000  ما بين جميع أنحاء العالم( أو كدالة للسنة )للواليات المتحدة

 .من استخدام الطاقة األولية

   المجتمع ( 𝑾)  المستهلكة ةالطاق مصدر 

 الصيد  100

 استعمال النار  200

 تدجين الحيوانات  500

 عصر النهضة  1,160

4,880 1850 

5,340 1900 

7,300 1950 

8,180 1960 

11,000 1970 

11,250 1980 

11,000 1990 

11,730 2000 
Based on data from G.J. Aubrecht II, Energy: Physical, Environmental and Social Impact (3rd ed.) Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ (2006). 

 
إلى كمية الطاقة المستخرجة    الطاقة األوليةيتّم التعبير عن استخدام الطاقة في بعض األحيان باستخدام الطاقة األولية . حيث تشير  

يمكن التعبير عنها بمحتوى الطاقة في الفحم أّي الطاقة التي يمكن الحصول عليها عن طريق حرق الفحم أو محتوى الطاقة  من الطبيعة . و
الناتجة عن سقوط اإلشعاع الشمسي على األرض . في معظم الحاالت ، ال يكون شكل الطاقة التي نحصل عليها من الطبيعة هو نفس الشكل 

مثل الطاقة الناتجة بعد عمليات التحويل إلى الشكل النهائي المفيد للُمستَخِدم . وال شك بأّن تحويل الطاقة من المالئم لالستعمال ، والذي ي
. هذه الضياعات هي الطاقة التي ال  %100 شكل إلى آخر سيؤدي إلى ضياعات حيث أنَّ عمليات التحويل ال يمكن أن تكون فعّالة بنسبة  

  .  هي الطاقة المتبقية غير المَحّولة أو الحرارة الزائدة ، أو بكلمات أخرى يتّم تحويلها أو التي تنتهي إلى شكل مختلف عن ما هو مطلوب
ملية تتسم بكفاءة عالية قد تصل إلى  ، فإنَّ تلك الع ، إذا تم تحويل النفط إلى حرارة )عن طريق االحتراق( لتدفئة المنزل وعلى سبيل المثال

أو   %90، فإّن تحويل محتوى الطاقة من المياه المنحدرة إلى كهرباء في منشأة كهرومائية يعتبر فعاالً للغاية ) . وبالمثل أو أكثر( 85%  )  

 حرارة لغلي الماء وتبخيره بهدف، فإّن تحويل محتوى طاقة الفحم إلى كهرباء عن طريق حرق الفحم واستخدام ال . ومن ناحية أخرى أكثر(
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  . وستتّم مناقشة كفاءة التحويل في جميع أجزاء هذا الكتاب. ويوضح الشكل   تدوير عنفة لتوليد الكهرباء يُعّد عملية غير فعّالة في جوهرها

إلى المستخدم النهائي أّي الطاقة المستخدمة فعلياً من قبل المستهلك في الواليات المتحدة    لتي تصلالعالقة بين الطاقة األولية ، والطاقة ا(2.6)

، كما يوضح أهمية الضياعات التي تحدث أثناء عملية التحويل ، أو تغيير الطاقة من شكلها األساسي إلى الشكل الذي يناسب احتياجات 
 المستخدم النهائي .
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من الواضح أنَّ اإلنسان يستخدم اآلن طاقة كبيرة خاصةً أولئك الذين يعيشون في الدول الصناعية . ووسطياً قد يستخدم شخص 
كيلوواط من الطاقة )بشكل مستمر( . ومن الواضح أيضاً أن البشر يستهلكون من الطاقة أكثر بكثير    12يعيش في أمريكا الشمالية حوالي  

فسهم . إلى حّد كبير ، يمكن حساب استخدام الطاقة هذا من خالل تحليل بسيط . فتصور على سبيل المثال ، إّن شخصاً  مما يمكنهم إنتاجه بأن
ا يعيش في منطقة معتدلة بأمريكا الشمالية )على سبيل المثال ، مدينة بوسطن( في منزل تسكنه عائلة واحدة ، وتتم تدفئته بالديزل )أّي هذ
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ويتنقل للعمل بالسيارة )مع مسافر واحد( . من السهل حساب جزء كبير من الطاقة التي يستخدمها هذا  الشخص يعيش مع شخص آخر(  
الستخدام الشخص ، بتحديد الطاقة التي يشتريها . فهناك ثالثة مصادر أساسية للطاقة هي: البنزين للنقل ، الديزل للتدفئة السكنية ، والكهرباء ل

 : وذجي لهذين الشخصين قد يكونالمنزلي . االستخدام السنوي النم
  

740 𝑔𝑎𝑙 (2180 𝐿)   1.32   من البنزين بمعدل ×  108 𝐽/𝑔𝑎𝑙 = 9.80 × 1010  𝐽                        
 710 𝑔𝑎𝑙 (2700 𝐿)    1.46من المازوت  بمعدل ×  108 𝐽/𝑔𝑎𝑙 = 1.04 × 1011 𝐽  

1.2 × 104 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 4.32 × 1010 𝐽                          
 

الطاقة   في مناخ مماثل ، فإّن استخدام الطاقة الصافي للتدفئة سيكون متشابهاً إذا تّمت تدفئة المنازل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي . ومحتوى
مصدر الطاقة األولية )النفط الخام( ألنَّ تكاليف اإلنتاج )من حيث الطاقة( من المازوت أو ديزل التدفئة هو قريب من محتوى الطاقة في  

لكهرباء  ضئيلة إلى حّدٍ ما . لكن كمية الطاقة الكهربائية قد تكون )أو ال تكون( قريبةً من تلك المتوفرة من المصدر األساسي . في حال توليد ا
معظم الطاقة الكهربائية في أمريكا الشمالية   يتّم توليد. لكن في الوقت الحالي    عاليةمن المصادر الكهرومائية ، فإّن العملية ستتميز بكفاءة  

حوالي   تبلغ  بكفاءة  الفحم  حرق  وفقط  %35 - %40 من  قيمة  .  أنَّ  يعني  4.32 هذا  × 1010 𝐽    فعلياً من تَستخِدم  الكهربائية  الطاقة 

1.1حوالي × 1011 𝐽     لهذا الشخص وبالتالي . الطاقة األوليةمن تمثل كميات   بالنسبة  للنقل والتدفئة  والكهرباء  الطاقة  فإّن استخدام   ،

، لن تكون هي  (Manitoba, Canada) بالطبع فإّن كمية الطاقة المستخدمة من شخص يعيش في مانيتوبا ، كندا   .  متشابهة إلى حّدٍ ما

وكذلك األمر بين شخص يعيش في شقة حضرية وشخص     ((Florida, USA  المتحدة، الواليات   في فلوريدا  نفسها بالنسبة لشخص يعيش

مكن الحصول على المعدل التقريبي لمتوسط استهالك الفرد من الطاقة في ٍُ ومع ذلك ي آخر  يعيش في منزل ريفي تملكه أسرة واحدة . 
 كما يلي: أمريكا الشمالية

    

0.5 ×  
0.98 ×  1011  𝐽 𝑦 + 1.04 ×  1011  𝐽 𝑦 + 1.1 ×  1011⁄  𝐽 𝑦 ⁄⁄

3.15 ×  107  𝑠 𝑦⁄
= 5.0 𝑘𝑊                               (2.1) 

     
أخرى ، كما هو الحال في مكان    في أماكن يستخدم الشخص طاقة و  .𝑘𝑊 12 أقل من نصف القيمة المتوقعة والتي تعادل    ه القيمة تمثلهذ

يتّم استهالك الطاقة الكهربائية لإلنارة وتشغيل أجهزة الكمبيوتر للعاملين في المكاتب ، أو كميات أكبر من الطاقة لتشغيل حيث    العمل .
تُستخدم الطاقة لتصنيع البضائع التي يستخدمها الشخص وإلنتاج الطعام الذي يستهلكه.  المعدات للعاملين في الصناعات التحويلية . كما

 استخدام الطاقة ألفراد محددين ، لذا كان المتوسط االجتماعي الستخدام الطاقة أكثر واقعية . تقدير قيمةصعب بشكل عام ، فمن ال
قد يكون من الواضح أيضاً في هذا النقاش أّن كّل شيء ينتجه اإلنسان له تكلفة معينة من الطاقة . فعلى سبيل المثال ، إذا اشترى  

دوالراً . يذهب جزء   1.49الخبز من متجر) بقالية( ، فقد يكون من المعتاد التفكير في "قيمة" الخبز على سبيل المثال ،    من شخص رغيف

دوالراً( ، إلى الُمزارع الذي يزرع القمح ، وجزء آخر لتكاليف نقل الحبوب إلى المخبز ، وجزء للمخبز الذي    1.49من هذا المبلغ الـ )

يُدفع جزء لتغطية نفقات التشغيل للمتجر )إضافة إلى بعض األرباح  يصنع الخبز ، ويُدفع   جزء آخر لنقل الخبز إلى المتجر ، و أخيراً 
للجميع( . لكن الخبز أيضاً له قيمة محددة من الطاقة ، حيث يستهلك الُمزارع الطاقة )على شكل بنزين أو ديزل كوقود( لتشغيل المعدات  

م الوقود للشاحنات التي تنقل الحبوب والخبز ، ويَستخدم المخبز الطاقة لصناعة الخبز ، وتُستخدم الطاقة الالزمة لزراعة األرض . ويُستخد
أيضاً لإلضاءة والتدفئة للمتاجر . وهناك تكاليف طاقة خفية أخرى يمكن أن تلعب دورها كي نحصل أخيراً على الخبز على طاولة طعامنا.  

ة الطاقة المستخدمة لالستهالك الفردي . وسيكون من المثير لالهتمام أن نسأل كيف تُقاَرن قيمة ومن الواضح أيضاً أنّه يصعب حساب كمي
الطاقة الالزمة لصنع الخبز )أّي مقدار الطاقة الالزمة إلنتاجه وتوزيعه( بكمية الطاقة التي يوفرها الخبز للشخص المستهلك )من حيث 

أكل الخبز    ، فإّن الكفاءة الكلية للعملية )أّي نسبة الطاقة التي يحصل عليها الشخص من  محتواه من السعرات الحرارية( . وفي هذه الحالة
ا الشمالية   مقابل الطاقة الالزمة إلنتاجه( أقل أهمية من هدف توفير الغذاء للبشرية . )في الواقع ، تكلفة الطاقة الالزمة إلنتاج الخبز في أمريك

 .يوفرها هذا الُمنتج للمستهلك( حوالي ثمانية أضعاف كمية الطاقة التي 

كيلوغرام من الفحم . ومن    1هذا التحليل أكثر أهمية عند التعامل ، على سبيل المثال ، مع محتوى الطاقة الناتجة من  يكون مثل   

فة الطاقة بالجول للحصول المعتاد التفكير في تكلفة الطاقة بمعدل عدد الدوالرات لكّل جول ، ولكن هناك اعتباراً أساسياً أكثر تكلفة هو تكل
كيلو جرام من الفحم إلى مكان    1على جول من الطاقة المطلوبة؛ بمعنى ما مقدار الطاقة المستهلكة في المناجم ، والمعالجة والنقل وإيصال  

غم من أّن االعتبارات االستعمال مقارنة بالطاقة المكتسبة عن طريق حرقها ، وتحويل الطاقة الحرارية إلى شكل مطلوب من الطاقة؟ على الر
مة  المالية تفوق عموماً اعتبارات الطاقة ، فإّن الخالصة هي أنَّه إذا كلف الحصول على الطاقة الناتجة )من وجهة نظر الطاقة( أكثر من قي

نوع من مصادر  الطاقة المكتسبة ، فستكون هناك خسارة صافية في هذه العملية . وهذا النوع من التحليل مهم لدراسة جدوى إنتاج أّي  
 .الطاقة البديلة 

وهذا يثير اعتباراً مهماً آخر: التأثير البيئي لمصادر الطاقة التي نستخدمها . قد ال نربط رغيف الخبز )على سبيل المثال( بالتأثير 
األحفوري ، على سبيل المثال ،  السلبي على البيئة . ومع ذلك ، يتّم اِستخدام الطاقة إلنتاج الخبز ، وإذا كانت هذه الطاقة تأتي من الوقود  

وبتحليل كامل العواقب البيئية لكّل منتَج يتّم اِستخدامه ، فإنّه من الضروري مراعاة جميع مراحل   فإنّه سيؤدي إلى تأثير سلبي على البيئة .  
ستتّم مناقشة هذا المفهوم بمزيد من  و   تحليل دورة الحياةإنتاجه واستخدامه والتخلص النهائي من مخلفاته . ويشار إلى هذا النهج على أنّه  

 الرابع .  التفاصيل في الفصل
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ً م ويمكن تقدير الزيادة في استخدام الطاقة مع الزمن عن طريق   .( 2.1فهم اآلثار المستقبلية للمعلومات في الشكل ) ن المهم أيضا

 دراسة هذا الموضوع في الفقرة التالية .  التحليل التفصيلي آلليات النمو . وسيتمّ 
 

 

 Exponential Growth :ي النمو األس 2.3

يزداد استخدام الطاقة بشكل مضطرد نتيجةً لعاملين: زيادة السكان ، وزيادة احتياجات الطاقة . ويمكن اعتبار استخدام الفرد للطاقة 
 ً تكون الزيادة في استخدام الطاقة محكومة إلى حّدٍ كبير  . في هذه الحالة ( (2.1ثابتاً إلى حّدٍ ما ، انظر الجدول في البلدان المتقدمة صناعيا

يُعتبر كلُّ من النمو السكاني ، وزيادة استخدام الطاقة للفرد من العوامل الهامة . في الواقع،  بزيادة عدد السكان . ولكن في حالة البلدان النامية
ان سريعة النمو التي تضم عدداً كبيراً من السكان )أّي الصين والهند( فإنَّ المعدل األكبر لزيادة استخدام الطاقة في العالم يكون في البلد

استخدام  والحالة المستقبلية المثالية هي أنّه يمكن لجميع الدول تحقيق مستوى مماثل من التصنيع ، حيث يؤدي ذلك إلى أّن يصبح متوسط  
كون النمو السكاني هو العامل المهيمن الذي يحكم زيادة استخدام الطاقة. الفرد من الطاقة ثابتاً في جميع أنحاء العالم . في هذه الحالة ، سي

على   لتقييم االحتياجات الحالية ، والمستقبلية من الطاقة . ومن المهم أن نكون قادرين على التنبؤ بالتغيرات اإلجمالية في استخدام الطاقة
 . قطة انطالق جيدة لتحقيق هذا الهدف المدى القصير وفي المستقبل . ويُعّد التحليل الرياضي للنمو ن

 كما يلي:   𝑑𝑁/𝑑𝑡بقيمة الثابت   تحدد ، فإّن العالقة بالزمن ت 𝑁أبسط نموذج للنمو هو النمو الخطي . بالنسبة للقيمة ، 
  

𝑁(𝑡) =  𝑁0 +
𝑑𝑁

𝑑𝑡
𝑡                                                           (2.2) 

 

𝑡 عند الزمن   (𝑁( هي قيمة )𝑁0) حيث أنَّ  = ( ويتّم تمثيل النمو الخطي بخط مستقيم بميل ثابت يساوي 2.7، كما يبينه الشكل ) 0

(𝑑𝑁/𝑑𝑡) . 

 بمقدار تلك الكمية وفق العالقة التالية:  لهذا النوع من النمو (𝑁تغيير الكمية )معدل . ويرتبط  هناك نوع آخر من النمو هو النمو األسي
 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  𝑎𝑁                                                                       (2.3) 

 :بعد تكامل هذه المعادلة تصبح على الشكل التالي
 

 

 
 
 

𝑁(𝑡) =  N0𝑒𝑥𝑝(𝑎𝑡)                                                           (2.4) 
 

البياني في الشكل   برسمها بمقياس نصف لوغاريتمي يوضح هذه العالقة  ((2.8المخطط  التغير أسياً  . وبأخذ  . ويمكن التحقق من كون 

 ( نحصل على:2.4) اللوغاريتم الطبيعي لطرفي المعادلة
 

𝑙𝑛[𝑁(𝑡)] =  𝑙𝑛(𝑁0 ) + 𝑎𝑡                                                        (2.5) 
 

 ويتّم تحويل اللوغاريتم الطبيعي إلى عشري )لسهولة تمثيل المعطيات( ليُعطي:
 

𝑙𝑜𝑔[𝑁(𝑡)] =  𝑙𝑜𝑔(N0 ) + 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑔(𝑒)                                          (2.6) 
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( . الزمن الالزم  (2.9كما هو مبين بالشكل  ،  𝑎 𝑙𝑜𝑔(𝑒)  كتابع للزمن هو خط مستقيم بميل يساوي    𝑁(𝑡)الرسم النصف لوغاريتمي لـ  

  والحل من أجل القيمة   (2.4)المعادلة    في     0N(t) = 2Nلكي تصبح الضعف )تدعى زمن الُضعف( وهو ما يمكن ايجاده بتبديل     𝑁))للقيمة  

((𝑡𝐷 :كما يلي 
 

𝑡𝐷 =
𝑙𝑛(2)

𝑎
                                                               (2.7) 

 

 ( كما يلي:𝑅ويكون مالئماً أكثر أن نعرف عامل النمو)
 

𝑅 =  100 [𝑒𝑥𝑝(𝑎) − 1]                                                      (2.8) 
 

( القيمة  كون  حال  من    (𝑅في  أقل  )عادةً  إلى:  %10صغيرة  الضعف  زمن  باستخدام  العالقة  هذه  تقريب  ويمكن   ، الزمن(   بوحدة 
 

𝑅 = 100 
ln (2)

𝑡𝐷
                                                                (2.9) 

 .و األسي الحقيقي الضعف )بالسنوات( مقارنة بمعدل النمو السنوي للنم زمنالعالقة بين  2.2)يعطي الجدول )

 

   2.1المثال 
 

𝑡 زمنفي ال 106قيمتها إذا كانت  . سنة 20 بعد ضعفال تبلغ قيمتهاكمية معينة  =  ؟ سنوات   5، فما هي قيمتها بعد  0
 

 :حلال
     :𝑎ت ب ستكون قيمة الثا (2.7)بحل المعادلة  

 

𝑎 =
ln (2)

𝑡𝐷
=

0.693

20 𝑦
= 0.0347 𝑦−1 

 

𝑡تكون الكمية عند الزمن   ، (2.4)من المعادلة  = 5 : 
 

𝑁(𝑡 = 5 𝑦) = 106 × exp (0.0347 𝑦−1 × 5 𝑦) = 1.189 × 106  

 

 

 
 

 نمو عدد سكان العالم خالل األلفية الماضية ،   (2.10)يُظهر الشكل   أصبح اآلن ممكناً تطبيق تلك المعلومات على بيانات فعلية .  

الخطي تبدو هذه البيانات كتابع أسي    بالمقياسنسمة . و  7.44×  910بحوالي    2016حيث تّم تقدير إجمالي عدد السكان العالمي في عام  

وهذا يقود إلى  ،  %1.6وبالواقع يمكن التعبير عن النمو في السنوات األخيرة بتابع أسي بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ حوالي  إلى حّدٍ ما ،

عاماً ، يمكن إجراء بعض   43وإذا استمر ازدياد عدد سكان العالم إلى الضعف كّل   عاماً تقريباً .  43العالمي كّل    مضاعفة عدد السكان

الوزن الوسطي   ٍّ )بفرض أن لسنوات مستقبلية مختلفة عدد السكان المتوقع والكتلة الكلية للبشر (2.3)يوضح الجدول   التنبؤات للمستقبل .

 ( . kg 70للشخص الواحد يساوي 
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× 6ي  نظراً ألّن الكتلة الكلية لألرض تبلغ حوال 1024 𝑘𝑔   فمن الواضح أّن هذه التوقعات من المستحيل تحقيقها؛ وهذا يعني أّن ،

سنة القادمة . حتى أنَّ النمو السنوي   2000  ال   سنويا لمدة   %1.6سكان األرض ال يمكن أن يزداد أضعافاً مضاعفة مع معدل نمو قدره   

تقريباً ، وهو ما يعادل شخصاً واحداً لكّل متر مربع    .x 101 145 عاماً من شأنه أن يؤدي إلى عدد سكان يبلغ 650على مدار    %1.6البالغ  

من مساحة األرض . وبالتأكيد ، فإّن مثل هذا النمو األسي لعدد السكان يجب مواجهته قبل حدوثه بفترة طويلة . ويجب أن يستند هذا على 
كفي من الغذاء إلطعام ذلك العدد من السكان إذ اقترحت تحليل دقيق لعدد السكان العالمي الذي يتناسب مع قدرة الكوكب على إنتاج ما ي

التقديرات من تلك    مليارات )أّي أقل من العدد الحالي( . تعتمد الكثير  5بعض التقديرات أن يتحدد عدد السكان البشري المستدام بحوالي  

م اليقين في المناخ المستقبلي عامالً مهماً أيضاً .  على االفتراضات المرتبطة بتكنولوجيا إنتاج األغذية وسياسة التوزيع ، ولكن يُعتبر عد
مليارات نسمة سيشكل ضغًطا على قدرات إنتاج األغذية ال   10وتشير معظم الدراسات إلى أّن وصول عدد السكان العالمي إلى أكثر من  

عوام . ومن الواضح أنَّه يجب تأمين الوصول معدل النمو السنوي لسكان العالم كتابع لأل  مسار  (2.11)يُبين  الشكل    يمكن السيطرة عليه . و

 .إلى معدل نمو أبطأ ، وهذا التحليل يشير إلى أنّنا سنقترُب من قيمة التوازن في مرحلة ما في المستقبل غير البعيد 

 
 

   2.2المثال 
 

 أضعاف قيمتها؟  10متى ستبلغ تلك الكمية  . سنة 20 بعد  ضعفال وتبلغ قيمتهاسنوياً .  % 1بمعدل كمية معينة تنمو 
   

 : حلال
  نحصل على: 𝑅كتابع لـ   𝑎لقيمة   (2.8)بحل المعادلة  

 

𝑎 = 𝑙𝑛 (1 +
R

100
) 

  

𝑅بالتبديل بقيمة   =  كالتالي:  𝑎تكون قيمة  1
 

𝑎 = 𝑙𝑛(1 + 0.01) = 9.95 × 10−3 𝑦−1 
  

 تكون قيمة تلك الكمية كتابع للزمن )نسبة إلى القيمة الحالية(: ، (2.4)المعادلة  من 
 

𝑁(𝑡)

𝑁0
= exp (𝑎𝑡) 

 :𝑡ويعطي الحل بالنسبة للزمن  

𝑡 =
1

𝑎
𝑙𝑛 (

𝑁(𝑡)

𝑁0
) 

 

𝑁(𝑡)وبفرض أنَّ  𝑁0 =  :نحصل على 𝑡  بالنسبة للزمن الحلثم  𝑎والقيمة المحسوبة أعاله لـ  ⁄10
 

𝑡 =
ln (10)

9.95 × 10−3 𝑦−1
= 231 𝑦 
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  معدل النمو السنوي وزمن الضعف المقابلة :2.2ول الجد
  

𝒕𝑫 (𝒚) % معدل النمو السنوي 

3 1 

35.0 2 

23.4 3 

17.7 4 

14.42 5 

11.9 6 

10.2 7 

9.0 8 

8.0 9 

7.3 10 

3.8 20 

1.7 50 

1.0 100 

 
 

ويُبين هذا الشكل بوضوح   . ستخدام الطاقة في المستقبل لبعض بالد العالمالالمنحى التاريخي العام المتوقع     (2.12)يوضح الشكل

ناعية  أثر زيادة عدد السكان ودرجة التصنيع في البلدان النامية )مثل الصين( على المنحى العام الستخدام الطاقة . ويُشير إلى أّن الدول الص
ويتّم تمثيل توقعات استخدام  .الخطي الستخدام الطاقة ، ولكن معدل النمو يختلف كثيراً من دولة إلى أخرى    تقع في المنطقة ذات النمو

8 يقترح هذا التوقع أّن متطلبات الطاقة العالمية تتراوح ما بين  ( و (2.13الطاقة الكلي في العالم في الشكل × 1020 𝐽   10   و × 1020 𝐽   

بالرغم  الطاقة . ووتوفر موارد    ، ن تزايد استخدام الطاقة إذا تّم الحدُّ من عدد السكان  تّم الحّد م . وفي النهاية سي   2050سنوياً بحلول عام  

اليقين    من أن هذا النوع من التنبؤ يعمل كأساس لفهم احتياجات الطاقة في المستقبل ، فمن الواضح أّن العديد من المجاهيل ، والكثير من عدم
  .( (21ساهموا في عدم دقة هذا التحليل وسيتّم مناقشة ذلك بتفصيل أكثر في الفصل
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معدل   :2.3الجدول   باعتبار  البشرية  الكتلة  ومقدار  العالمي  السكان    عدد 

 . %1.6النمو السكاني السنوي يساوي 

. 

  

ةالبشري  السنة عدد السكان  (𝒌𝒈) الكتلة   

115.22 x 10 97.43 x 10 2016 

129.88 x 10 111.41 x 10 2200 

142.42 x 10 123.47 x 10 2400 
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155.96 x 10 138.50 x 10 2600 

171.45  x 10 152.08 x 10 2800 

183.58 x 10 165.11 x 10 3000 

198.78 x 10 181.25 x 10 3200 

212.15 x 10 193.08 x 10 3400 

225.29 x 10 207.55 x 10 3600 

241.30 x 10 221.85 x 10 3800 

253.18 x 10 234.54 x 10 4000 

 

 
 

 The Hubert Model of Resource: دنموذج هوبرت الستخدام الموار  2.4

Utilization 

 ومن الواضح أيضاً أنّه حتى  .  أو بسيطةً أو مباشرةً  المستقبل ليست دائماً ضروريةً    استقراءالسابق أّن عملية    تحليل يتضح من ال
  اقشة االختالفات الطفيفة في المعايير مثل المعدل المئوي السنوي للنمو يمكن أن تؤدي إلى تنبؤات مستقبلية مختلفة بشكل كبير . وتُوفر المن

 .بعض اإلرشادات العامة لفهم االحتياجات المستقبلية للطاقة ، واستخدام الموارد المتاحة  السابقة

.  1956 ، في عام  (M. King Hubert)تّم تطوير نموذج عام يتناول استخدام الموارد من قبل الجيوفيزيائي األمريكي هوبرت  

 والفرضيات األساسية لهذا النموذج هي:

ورد مفيد ، فإنَّ استخدامه يبدأ ببطء ، وذلك ألّن هناك حاجة لتطوير إجراءات فعّالة الستخدامه ، وتطوير  عندما يتّم إدراك أّن الم  •
 .البنية التحتية المناسبة 

 .بمجرد تطوير تلك البنية التحتية سيزداد استخدام المورد   •

 .فإّن االستخدام يتناقص إلى أن يتوقف في نهاية األمر  عندما يصبح المورد نادراً ،  •
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 بسهولة على استخدام النفط . وعندما تتحقق فائدة النفط )كوقود للتدفئة والحقاً كوقود لوسائل النقل( ،   طبقهذا النموذج يمكن أن ي
لنظام كان ال بد من تحديد مواقع ترسباته ، ثم ينبغي بناء آبار النفط ، وبعد ذلك إنشاء نظام لتوزيع النفط واستخدامه . وبمجرد إنشاء هذه ا
صبح  لذلك المورد ، فإّن استخدام النفط سيزداد . وقد وصلنا اآلن إلى النقطة حيث أصبح من الصعب تحديد مواقع جديدة للموارد النفطية ، وأ 

 )أو سيبدأ قريباً( استخدام هذه الموارد أكثر صعوبة وتكلفة . وسيتّم مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصل التالي . 
يوضح رسماً بيانياً الستخدام الموارد )بالنسبة للنفط ستكون كمية النفط المستخدمة سنوياً(   (2.14)بالنظر إلى كّل ذلك فإّن الشكل  

. إذا تّم      (dQ/dt)( كـ𝑄 ن . ويمكن التعبير عن مقدار المورد المستخدم لكّل وحدة زمنية كمشتق إلجمالي الكمية المستخدمة )كتابع للزم

بالنسبة للزمن ، فسيتّم الحصول على الكمية اإلجمالية من هذا المورد المستخدم حتى تلك النقطة   2.14)تكامل المنحني المرسوم في الشكل )

 أّي:

𝑄(𝑡) = ∫
𝑑𝑄

𝑑𝑡

𝑡

0

𝑑𝑡                                                                   (2.10) 

 

يقترب  . ومع مرور الوقت   السلوك القطعي النموذجي المتوقع الستخدام الموارد  ((2.15في الشكل   𝑄(𝑡) يوضح الرسم البياني

يعتمد تطبيق هذا النموذج على   . المتاحة اإلجمالية للموارد )أو على األقل المجدية اقتصادياً(هذه تشكل القيمة  . و ∞𝑄 المنحنى من القيمة

. )والذي يمكن الحصول عليه من البيانات التاريخية عن معدالت االستخدام(    (2.14)البيانات الفعلية كمعرفة العرض التوزيعي للشكل  

قيم المعروفة والمتوقعة للموارد غير المستخدمة( وسيتّم مناقشة هذا النهج بمزيد من )التي يمكن الحصول عليها من تحليل ال∞𝑄 ومعرفة  

 التفصيل فيما يتعلق باستخدام الوقود األحفوري في الفصول التالية . 
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  Energy Extra :2.1 طاقة إضافية
   Limits of growth  :حدود النمو

 

 

أحسن   إنّ  في  صعب  أمر  األرض  على  المستقبلية  بالظروف  التنبؤ 
  وفهم .  المستقبل    بيئة  سيحدد  الطبيعة هو ما  مع  اإلنسانية  تفاعلكيفية    األحوال. وإنّ 

ً   ليس  تصرفاتنا  عواقب  التحديد  وجه  للغاية . وعلى  معقد  البيئي  النظام  ألنّ   واضحا
،  باستخدام  يتعلق  فيما   ألعمالنا   البيئي  التأثير  فهم  على   األهمية  تلك  ترتكز  الطاقة 

 المدروس  التحليل  أنّ   من  الرغم  المستقبل . وعلى  في  لها   والحاجة  الموارد  ولتوافر
  في  توافق  الواقع  في  يوجد  فال  ،  ثاقبة  نظرة  يوفر  أن  يمكن  مواردنا  الستخدام  بعناية
 للبشرية .  المستقبلية الظروف أفضل لضمان السبل أفضل بشأن اآلراء

تم نشر واحدة من أكثر الطرق المؤثرة في تشكيل نموذج لتأثير البشرية على البيئة  
، من قبل المؤلفين  1972، عام     (Limits of Growth)، "حدود النمو"    في كتاب

 .Dennis L)  ، دينيس ميدوز    (Donnela H. Meadows)دونيال  ميدوز  
Meadows)    جورجن راندرز ،(Gergen Randers)  الثالث  ، وويليام بيرينز

.(William W. Behrens III)     نُشرت طبعة منقحة لهذا الكتاب ، "حدود  ثم
بعد   التحديث  ً عام   30للنمو:  ميدوز    ا دونيال  بقلم   ،  :" (Donnela H. 

Meadows)،   راندرز  غ ميدوز  (Gergen Randers)ورغن  ودينيس    ،
(Dennis L. Meadows)    الفرضية األساسية للمؤلفين هي  و.    2004   في عام

،   تتغير بشكل كبير مع الزمن  سكان العالم ونضوب الموارد عدد  المتغيرات مثل  أنّ 
أشار هذا العمل إلى   و.    هي خطية قدرة التكنولوجيا على زيادة الموارد في حين أنّ 

بالطريقة   النمو األسي  المورد هي  التالية:أهمية  وتم استخدامه   𝑅  إذا كانت كمية 

 : مدة توفره هي فقط ، فإنّ  𝐶بمعدل ثابت ، 
 

t0 =
𝑅

𝐶
 

 
، فيكون باإلمكان كتابة إجمالي    𝑟  سي بمعدل نمو قدرهأ ذا كان االستخدام ينمو بشكل  إ

 ال يتجزأ من معدل استخدام متزايد بشكل أسي )تبدأ من قيمة  اً باعتباره جزءالمورد  
C   أيّ الزمن صفر  عند 𝑡 = 0   ) 
 

𝑅 = ∫ 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑑𝑡 =  
𝐶

 𝑟

𝑡0

0

(𝑒𝑟𝑡0 − 1) 

 

 يعطي: 𝐶و   𝑅بالنسبة لـ   𝑡0حل هذه المعادلة الستخراج  
 
 

t0 =  
1

𝑟
[𝑙𝑛 (

𝑟𝑅

𝐶
+ 1)] 

 

𝑅 كمية األولية لمورد ما  كمثال، إذا كانت ال = 1012 𝑘𝑔 ّاستخدامها    ، ويتم

𝐶    قدرهبمعدل ثابت   = 109 𝑘𝑔المورد سوف    . فمن الواضح أنّ  في السنة

𝑡0 لـيستمر   = 1000 𝑦𝑒𝑎𝑟  .   زاد االستخدام السنوي بمعدل قدره    لكن إذا

 أو   5%

 ((  𝑟 = 0.05 𝑦−1 عمر المورد سيصبح: 
 

t0 =  
1

0.05 𝑦−1
[𝑙𝑛 (

0.05 𝑦−1  ×  1000 𝑦

109
+ 1)] = 78 𝑦 

 

يتضح من هذا  . و أقل بكثير من التقدير على أساس االستخدام المستمر وهذا 
المثال أنَّ إجراء تقديرات موثوقة وبعيدة المدى يعتبر أمراً صعباً للغاية .  قد  
تسفر نسبة بسيطة من عدم اليقين في توافر الموارد أو معدل النمو عن نتائج  

 .ى حّد كبيرمختلفة إل
 

 مقاربات كتاب "حدود النمو" قد اكتسبت بعض   على الرغم من أنّ 
ً كانت عرضةً لبعض االنتقادات أيض  ، إال أنّها القبول هذه اآلراء المختلفة . و   ا

 .  تعمل فقط على التأكيد على تعقيد المشكلة ، وصعوبة وضع تنبؤات دقيقة
التأكيد على الحاجة إلى تحليل علمي دقيق  ومع ذلك كان هذا العمل فعّاالً في  

العالقة المتبادلة بين العوامل المتنوعة التي تؤثر على    لهذه المشكلة وتبيان
 التغيرات اإليكولوجية طويلة األجل . 

 

 موضوع للمناقشة 
كما هو مبين في الشكل   لى نمو عدد سكان العالم مع الزمنإبالنظر  

عدد  لتوقعات    بيانياً مخططا  ، ارسم    في سياق الموارد المحدودة و  ((2.10
العالم على مدار .  500  إلى    200  الـ  سكان  القادمة  أوجه  و  سنة  ما هي 

التشابه التي يمكن استخالصها باستخدام نموذج هوبرت كما هو موضح في  
 ؟  (2.15)الشكل 

 
 

 


