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الطاقـة الكيربائية : الكهرباء من أشكال الطاقة التً تتمٌز بنظافتها وسرعتها الفائقة فً االنتقال والتوزٌع 
ومرونتها فً االستخدام ، وقابلٌة الكهرباء للقٌاس بواسطة عدادات مبرمجة ومصممة حسب الوحدات 

العشرية ) وات – ك .   وات – ميجا وات ( ، والكيرباء غير قابمة لمتخزين؛ وىذا يعتبر ميزة من ناحية أنيا 
توفر تكاليف إقامة منشآت لمتخزين ، وتعد سمبية من ناحية أن إنتاجيا يجب أن يستمر بثمث طاقة المحطة 

التي تولدىا في جميع األوقات ، ومن ناحية أنيا تضع أصحاب الصناعات تحت رحمة أي مؤثر خارجي ما دام 
ال يتوفر لدييم منيا مدخر لمظروف الطارئة ،   ولذا تنقسم قدرة محطة الكيرباء المنشأة عند التشغيل إلى ثالثة 

 أجزاء متساوية : جزء يعمل ، وجزء احتياطي ساخن ، وجزء احتياطي بارد 

.  والكهرباء إحدى مقومات البنٌة األساسٌة التً ٌتوقف علٌها التقدم االقتصادي واالرتقاء االجتماعً فً الدولة 

فهً عنصر أساسً فً استغالل الموارد ، وإقامة المشروعات الصناعٌة والزراعٌة  ، وتنفٌذ المشروعات 

الكهربائٌة ذاتها ، فالطاقة بدون بذل طاقة ، وهذا هو قانون الطاقة اآلول . وتسبب دخول الكهرباء فً ظهور 

صناعات لم تكن موجودة مثل صناعة األجهزة الكهربائٌة كالثالجات والتلفاز والغساالت وغٌرها ، وكذلك صناعة 

األلومنٌوم التً تعتمد على التحلٌل الكهربائً كما هو الحال فً مجمع األلومنٌوم فً نجع حمادي بمصر والذي 

 توطن بالقرب من كهرباء السد العالً . 

وتعد برٌطانٌا صاحبة قصب السبق فً استغالل الكهرباء فً أوائل القرن التاسع عشر ، ثم تم استخدام 

 الكهرباء على نطاق واسع عام 1882 فً مدٌنة نٌوٌورك 



األول من شالالت المياه الطبيعية أو مساقط  المياه الصناعية : من مصدرين ويتم توليد الكيرباء 
السدود والخزانات كما ىو الحال في محطة توليد الكيرباء من خزان أسوان ، ومحطة توليد : المتمثمة في 

كيرباء السد العالي بمصر ، وسد الروصيرص وسنار بالسودان ، ونير كولورادو في غرب الواليات المتحدة 
األمريكية ، وفي الكيرباء المولدة من القناطر كما ىو الحال في قناطر اسنا جنوبي مصر ، وتم إنشاء ثالث 

محطات كيرباء مائية عمى الضفة اليمنى لنير الفرات بالجميورية السورية ، ىي محطة سد الفرات أكبر 
ويطمق عمى الكيرباء ، ميجاوات  800محطات الكيرباء المائية في سوريا ، وتبمغ قدرتيا االسمية المركبة 

 . Hydro Electricityالمولدة من المياه الطاقة الكيرومائية 

والمصدر الثانً هو تولٌد الكهرباء من احتراق الوقود كالفحم ، والبترول ، والغاز الطبٌعً ، والوقود النووي 
، ولذلك تنقسم  Thermal Electricityكالٌورانٌوم ، وٌطلق على هذا النوع الطاقة الكهربائٌة الحرارٌة 

. محطات الطاقة الكهربائٌة الحرارٌة إلى محطات بخارٌة ، ومحطات غازٌة ، ومحطات الدورة المركبة   

 . الكهـرباء شبكة تـوزٌع فً المؤثـرة الجغـرافٌة العوامل

من العوامل المؤثرة عمى فتعد التضاريس تـؤثر مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية عمى مد شبكة الكيرباء  ؛ 
شبكة الكيرباء من حيث المنسوب والتكوين الصخري والكثبان الرممية وحركاتيا، حيث يؤخذ في الحسبان أن تكون 
نشاء األبراج رممية طينية ىشة ، وذلك ألن زيادة صالبة األرض ترفع من تكمفة  أرض مسارات كابالت الكيرباء وا 

 إنشاء الخطوط ؛ وبالتالي ترفع من تكمفة اإلنتاج 
من العوامل التي تؤثر عمى العازالت والموصالت ، وعمى ارتفاع البرج وعمى المسافة بين وتعد عناصر المناخ 

ويتم تحديد المواصفات القياسية لمشبكة المطموبة عمى ضوء األحوال المناخية السائدة في المنطقة ، . األبراج 
فتصمم شبكة الكيرباء لمجيد المتوسط بمصر عمى اعتبار أن أقصى سرعة لمرياح ال تتجاوز 24 متراً / ثانية أي 

ساعة ، ولو زادت سرعة الرياح عن السرعة التي صممت عمى / كم 126ساعة، ولمجيد الفائق / كم 86.5
أساسيا الشبكة فتحدث قفمة في الدوائر الكيربائية ، مما سبق يتضح أنو كمما كانت الرياح التي تيب عمى 

. المنطقة ىادئة نسبيًا ، يقمل من تكاليف إنشاء شبكات الكيرباء وأبراجيا   



وتستخدم الكيرباء في الزراعة )الري، الصرف الزراعي، المنتجات النباتية، والثروة الحيوانية والداجنة( ، وتعد 
Poultry Farmsمزارع الدواجن  ، سواء لمتسمين ، أو لمبيض من كبار مستيمكي الكيرباء بالريف في التدفئة  
واإلضاءة والتيوية ، وفي جمع البيض وفي المفارخ والتبريد ، وبدأت الزراعة المحمية التي تعتمد عمى نظم الري 

 الحديثة تنتشر إلنتاج الخضر ، وىي تستيمك الكيرباء بكثافة .

إنتاج الطاقة الكيربائية في العالم :  بمغت جممة الطاقة الكيربائية المولدة من مصادرىا المتعددة في العالم أكثر 
تريميون كيمووات ساعة ، ويتفاوت إنتاج الطاقة الكيربائية في العالم من إقميم آلخر ، ويعزى ذلك إلى  11من 

مستوى المعيشة ، ونوعية الصناعات ، وعدد السكان ، ومدى توافـر الثروة المائية : أسباب كثيرة منيا   

يـأتي الشــرق األقصـى عمــى رأس القائمــة فـي كميــة الكيربـاء المولــدة عمــى مسـتوى العــالم ، يميـو غــرب أوربــا ، 
وأمريكا الشمالية ، وشرق أوربا وروسـيا االتحاديـة ، وأمريكـا الجنوبيـة والوسـطى ، ثـم تقـل عـن ذلـك فـي بـاقي 

 .المناطق 
   وتسهم الطاقة الكهربائٌة الحرارٌة بثلثً الطاقة الكهربائٌة اإلجمالٌة المولدة فً العالم ، وتنصرف النسبة 

المتبقٌة للطاقة الكهربائٌة المائٌة ، وٌزداد استهالك الطاقة الكهربائٌة فً العالم نتٌجة لزٌادة السكان ، 

وانتشار التصنٌع ، وٌزداد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائٌة عالمٌاً بدرجات متفاوتة ، وٌتفاوت متوسط 

 نصٌب الفرد من الكهرباء فً بعض دول العالم 



 طاقة الهٌدروجٌن

ٌعد الهٌدروجٌن وقود المستقبل، ألن احتراقه ال ٌنجم عنه تلوث، وسهل النقل لمسافات طوٌلة، وبتكلفة  

ألف كجم جول من الطاقة، مما ٌجعله ٌتفوق على مصادر  142زهٌدة عبر أنابٌب، والكٌلو جرام منه ٌحتوى 
 .  الطاقة األخرى

والهٌدروجٌن ال ٌوجد خالصاً فى الطبٌعة بل ٌوجد متحداً بعناصر أخرى هى الماء فكل جزئ من الماء ٌحتوى 

وهذا ٌعنى أن على ذرتٌن من الهٌدروجٌن وذرة من األكسجٌن، مما ٌجعل الهٌدروجٌن مصدراً دائماً للطاقة، 

الماء ٌستخدم كوقود، كما أن الهٌدروجٌن أحد مكونات الغاز الطبٌعى وٌمكن استخالصه منه، وهذا ما ٌحدث 
 .  حالٌاً الستخدامه فى صناعة األمونٌا الالزمة لصناعة األسمدة الكٌمٌائٌة

م-  النفط غـــــٌر التقــــــــلٌدى: ترتب على قرب نفاذ مصادر الطاقة التقلٌدٌة، البحث عن بدائل، فتم اكتشاف 
. النفط غٌر التقلٌدى، الذى ٌنتشر فى كثٌر من دول العالم وٌستخرج من الرمل القارى وصخور الزٌت  

( رمال األسفلت)الــرمل القــارى  -أ  

وتوجد عادة على سطح األرض أو مغطاة بطبقة رقٌقة من تسمى أٌضاً رمال الزٌت أو رمال القطران،  -1

-8التربة، وهى رمال لزجة والجزء الذى ٌحتوى على الزٌت ٌسمى البٌتومٌن، وإذا احتوت الرمال على 
 .  من البٌتومٌن كحد أدنى تكون صالحة لالستغالل التجارى فى ظل التكنولوجٌا الحدٌثة% 10

 صخور الزٌت  -ب

وهى صخور رسوبٌة تحتوى على نسبة عالٌة من مواد عضوٌة تسمى ٌسمى أٌضاً بالطفلة البترولٌة،  -1

وهى قابلة لالشتعال، وتوجد أهم رواسبه فى الصٌن الشعبٌة واسترالٌا والوالٌات المتحدة وروسٌا ( كٌروجٌن)
 .  االتحادٌة والبرازٌل


