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الطــــاقـــة

الإ�شعاعات ال�شم�سية التي ت�صل �إىل الأر�ض كل  20دقيقة تعادل يف طاقتها
كمية الوقود الأحفوري التي ت�ستهلكها البلدان ال�صناعية يف �سنة كاملة
النفط والغاز والفحم والطاقة النووية هي امل�صادر الرئي�سية للطاقة
يف العامل اليوم .ومع �أنها كانت وراء دفع عجلة التقدم ال�صناعي
واالقت�صادي واالجتماعي ،لكنها م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن كثري من
التلوث .غري �أن الو�ضع ميكن �أال يكون على هذه احلال ،فمن
املمكن ا�ستخدام الطاقة بكفاءة للتقليل من الهدر والتلويث .كما
ميكن �أن تكون مورد ًا نظيف ًا ال ينتهي ،با�ستخدام الطاقة املتجددة
�أو البديلة ،وهي ت�شمل الطاقة املائية ،والطاقة ال�شم�سية ،وطاقة
الرياح ،والطاقة احلرارية من جوف الأر�ض ،وطاقة املد واجلزر،
وطاقة الكتلة احليوية الناجتة عن خملفات ع�ضوية.
حرق الوقود النتاج الطاقة يلوث الهواء ،وينتج انبعاثات ثاين �أوك�سيد
الكربون التي ت�ساهم يف رفع حرارة جو الأر�ض .لذلك ،على كل
واحد منا االقت�صاد يف ا�ستهالك الكهرباء والوقود ،وا�ستخدام م�صادر
الطاقة النظيفة واملتجددة حيث �أمكن .فبذلك ن�ساهم يف املحافظة

على املوارد الطبيعية املحدودة ويف مكافحة التلوث وتغري املناخ.
ً
مذهال يف الطاقات املتجددة ،خا�صة
�شهدت العقود الأخرية تطور ًا
الرياح وال�شم�س ،وقد و�صلت ن�سبة م�ساهمتها اىل  10يف املئة من
جممل ا�ستهالك الطاقة يف �أوروبا ،مع توقع و�صولها اىل  20يف املئة
�سنة  .2020وقد �ساعد يف ت�سريع تعميم ا�ستخدامات الطاقة املتجددة
انخفا�ض تكاليف انتاجها ،خا�صة من الرياح ،وارتفاع �أ�سعار النفط،
تغي املناخ.
والتخوف من ت�أثريات رّ
لكن النفط والغاز �سيبقيان امل�صدرين الأ�سا�سيني للطاقة خالل العقود
فعالة لال�ستخدام الأنظف للوقود
املقبلة .لذا وجب تطوير �أ�ساليب ّ
التقليدي .ومن �أبرز التقنيات املتداولة جمع الكربون الناجت عن
بتغي املناخ.
يت�سرب اىل الأجواء مت�سبب ًا
حرق النفط وتخزينه فال
رّ
ّ
التحدي هو تطوير �أ�ساليب م�أمونة ملعاجلة الكربون وتخزينه.
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الطاقة

 .1معلومات عامة
الطاقة �ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية املتداخلة للتنمية امل�ستدامة .لكن
نحو ثلث �سكان العامل ،البالغ عددهم نحو  6.8باليني
ن�سمة ،ما زالوا يفتقرون �إىل خدمات طاقة ونقل حديثة.
وتتفاوت م�ستويات ا�ستهالك الطاقة ب�شكل كبري داخل
البلدان ويف ما بينها .وقد �أ�صبحت العواقب ال�صحية
والبيئية النتاج الطاقة وا�ستخدامها حتديات رئي�سية،
لذلك من ال�ضروري اتباع �سبل م�ستدامة يف هذا املجال.
ويتطلب التحدي الذي تواجهه البلدان املتقدمة والبلدان
النامية �إرادة �سيا�سية بتطبيق تكنولوجيات ونظم
مقت�صدة يف ا�ستهالك الطاقة و�سليمة بيئي ًا ومنخف�ضة
التكاليف ،يف جميع قطاعات االقت�صاد .واخليارات
التكنولوجية ال�سليمة بيئي ًا متوافرة جلعل م�ستقبل
الطاقة امل�ستدامة حقيقة للجميع.
ميكن تق�سيم �أ�شكال الطاقة التي ي�ستعملها الإن�سان �إىل
جمموعتني :الطاقة غري املتجددة والطاقة املتجددة.
ويكمن الفرق الأ�سا�سي بني املجموعتني يف �أن الطاقة
غري املتجددة هي من م�صادر معر�ضة للن�ضوب ،وت�سبب

ن�شاط مدر�سي منوذجي :كل�س على �سطوح مدر�سة
منذ القدم يتم طلي ال�سطوح بالكل�س ،لفعاليته يف تخفيف حدة
احلرارة عن الطوابق العلوية يف املباين .وقد قام �أع�ضاء النادي البيئي
يف ثانوية بعقلني ـ فرع بتلون (جبل لبنان) بطالء �سطوح ثانويتهم
بالكل�س لتلطيف حدة احلرارة ب�أقل كلفة ممكنة.

التلوث ،وتلعب دور ًا �إ�ضافي ًا يف زيادة حرارة الكرة الأر�ضية.
�أما الطاقة املتجددة فهي غري مهددة بالزوال وغري مل ِّوثة.
من �أ�شكال الطاقة غري املتجددة تلك الناجتة من حرق
الوقود الأحفوري ،كالفحم والنفط والغاز الطبيعي� .أما
امل�صادر املتجددة الرئي�سية فهي الطاقة ال�شم�سية والطاقة
املائية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية وطاقة احلرارة
اجلوفية والطاقة النووية.
يعتمد العامل اليوم ،ب�صورة رئي�سية ،على امل�صادر
غري املتجددة للطاقة ،خ�صو�ص ًا الفحم والنفط والغاز
الطبيعي .ومن املتوقع �أن يزداد اال�ستهالك العاملي للطاقة
�ضعفني اىل ثالثة �أ�ضعاف بحلول �سنة  2050عما هو الآن.
و�سيرتافق ذلك مع ارتفاع عدد �سكان الأر�ض �إىل نحو 9
باليني ن�سمة يعي�ش نحو ثالثة �أرباعهم يف الدول النامية.
واجلدير بالذكر �أن العامل ال�صناعي املتقدم ي�ستهلك معظم
االنتاج احلايل من الطاقة ،بينما العامل النامي يكافح لتلبية
حاجاته منها .وقد �أظهرت التقديرات �أن العامل املتقدم،
الذي يتوطنه نحو  %20من �سكان الأر�ض ،ي�ستهلك نحو
 %72من الطاقة املنتجة عاملي ًا.
ح�سب اح�صاءات  ،2008يقدر االنتاج العاملي من النفط
بنحو  30بليون برميل �سنوي ًا يتم ا�ستهالكها بالكامل،
�أما االحتياطات فهي يف حدود  1275بليون برميل .وهذا
يعني �أنه �إذا افرت�ضنا ثبات عدد �سكان العامل ومعدالت
اال�ستهالك حالي ًا ،ف�سينتهي النفط قبل �سنة  .2050ووفق ًا
لوزارة الطاقة الأمريكية ،ف�إن الدول اخلم�س الأوىل يف
�إنتاج النفط حالي ًا هي ال�سعودية ( 10.8مليون برميل
يومي ًا) ،ورو�سيا ( ،)9.8والواليات املتحدة (،)8.5
و�إيران ( ،)4.2وال�صني (.)4
تعترب عائدات النفط ،التي قدرت بنحو  419بليون دوالر
يف العام  ،2006امل�صدر الرئي�سي للدخل يف معظم الدول
العربية ،خا�صة يف منطقة اخلليج .وي�شكل قطاعا النفط
والغاز  %40من جممل الناجت القومي العربي .ومتلك
الدول العربية نحو  %58من االحتياط النفطي العاملي
ونحو  %30من احتياط الغاز العاملي .ويف العام 2006
�ساهمت املنطقة يف �إنتاج  %32من جممل �إنتاج النفط
العاملي و %12من �إنتاج الغاز.
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م�صادر للطاقة البديلة

طاقة الرياح

طاقة �شم�سية

ي�ساهم النفط والغاز في  %97.5من مجمل ا�ستهالك
الطاقة في العالم العربي .وب�شكل عام ،تعتبر ال�صناعة
�أكثر القطاعات ا�ستهالك ًا للطاقة في المنطقة ،بن�سبة
 %45من مجمل اال�ستهالك ،يليها قطاع النقل بمعدل
 ،%32ويتم ا�ستهالك الن�سبة الباقية في قطاعات
الإ�سكان والتجارة والزراعة� .إال �أن تركيب ا�ستهالك
الطاقة هذا ،في المنطقة ،يتنوع �إلى حد كبير ،مما
يعك�س تنوع االقت�صادات .ففي اليمن مث ًال يتم

طاقة مائية

طاقة حرارية من جوف الأر�ض

ا�ستهالك  %69.5من الطاقة في قطاع النقل ،في
حين �أن ح�صة قطاع النقل من ا�ستهالك الطاقة في
معظم البلدان الأخرى يتراوح بين  10و .%30والقطاع
ال�صناعي هو الأكثر ا�ستهالك ًا للطاقة في البحرين
( )%67.6وم�صر ( )%53.3ولبنان ( )%58.4وقطر
( )%81.8واالمارات العربية المتحدة (.)%58.4
ويبلغ ا�ستهالك الطاقة لأغرا�ض �سكنية وتجارية نحو
� 23إلى .%30
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طاقة ال�شم�س والرياح
متتلك الدول العربية �إمكانات كبرية لتطوير الطاقة
املتجددة ،خ�صو�ص ًا الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح،
�إ�ضافة �إىل طاقة املياه والطاقة احلرارية اجلوفية يف
مناطق حمددة ال تزال غري م�ستغلة .وال تزال ح�صة
الطاقة املتجددة من جممل قدرة انتاج الطاقة يف
العامل العربي قليلة ن�سبي ًا مل تتجاوز  %7يف العام
 ،2007معظمها من الطاقة املائية يف م�صر و�سورية
والعراق ولبنان وال�سودان واجلزائر واملغرب وتون�س
وموريتانيا� .أما �إنتاج الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح
فيكاد يقت�صر على تون�س واملغرب واجلزائر وم�صر
والأردن وفل�سطني.
ت�ستعمل الأ�شعة ال�شم�سية مبا�شرة لإنتاج احلرارة
والكهرباء يف �شكل ميكن تخزينه وا�ستعماله يف
وقت الحق .ومن البلدان الرائدة يف ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية ا�سبانيا و�أملانيا واليابان� .أما يف العامل العربي،
فمعظم التجارب امليدانية واالختبارية ال�ستغالل الطاقة
ال�شم�سية ال تزال يف مراحلها الأوىل ،على رغم �أن مقدار
الطاقة ال�شم�سية ال�ساقطة على �أرا�ضي العامل العربي
من املحيط �إىل اخلليج �أكرب من خمزونات النفط فيها،
ولو ا�ستطاع العامل العربي �أن يجمع قدر ًا منها لكانت
بني يديه طاقة ي�صدرها �إىل �أوروبا ب�أكرث مما ي�صدر
من البرتول .وت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية على نطاق
وا�سع لت�سخني املياه يف فل�سطني وتون�س واملغرب،
كما يتم تنفيذ م�شاريع الطاقة ال�شم�سية املركزة يف
م�صر وتون�س واملغرب واجلزائر .ويف �إمارة �أبوظبي،
مت م�ؤخر ًا �إن�شاء �أكرب حمطة لإنتاج الطاقة ال�شم�سية يف
العامل العربي.
وتعترب طاقة الرياح حالي ًا الأدنى كلفة بني �أنواع الطاقة
املتجددة والثانية من حيث كمية الكهرباء املولدة بعد
طاقة املياه .ومن بلدان العامل الرائدة يف هذا املجال
�أملانيا والدمنارك وال�سويد .وتنتج الدمنارك %20
من الكهرباء امل�ستهلكة فيها من طاقة الرياح ،وهي
ن�سبة �أكرب مما يف �أي بلد �آخر ،وذلك با�ستخدام �آالف
التوربينات التي تنتج الواحدة منها كل �سنة طاقة كافية
لت�شغيل ما بني  600و 2000منزل .كما ت�ستخدم طاقة
الرياح لت�شغيل �سيارات كهربائية يتم �شحن بطارياتها
يف حمطات موزعة يف �أنحاء الدمنارك وال�سويد و�أملانيا.

وت�سري �أملانيا وا�سبانيا وهولندا بخطى حثيثة نحو
تطبيقات �أو�سع النتاج الكهرباء من ال�شم�س والرياح،
فيما ت�ؤكد تقارير االحتاد الأوروبي �أن  200مليون بيت
�أوروبي �ستح�صل على الكهرباء من الرياح و 25مليون ًا
من ال�شم�س مع حلول �سنة .2020
�أما املنطقة العربية ،فهي متتاز ب�سرعات رياح معتدلة
�إىل مرتفعة ،حيث ترتاوح �سرعة الرياح يف عمان وم�صر
واملغرب ،مث ًال ،بني  8و 11مرت ًا يف الثانية� .إال �أن الدول
العربية ما زالت مت�أخرة يف اال�ستفادة من طاقة الرياح
املتوافرة .وهناك تطبيقات �صغرية وتقليدية لطاقة الرياح
يف تون�س والأردن ،لكن م�صر واملغرب فقط انتقلتا نحو
�إنتاج طاقة الرياح على امل�ستوى التجاري .يف م�صر و�صلت
قدرة طاقة الرياح �إىل  305ميغاواط يف ،2008/2007
والهدف هو توفري  %12من جممل �إنتاج الكهرباء بوا�سطة
طاقة الرياح بحلول �سنة � .2020أما يف املغرب فو�صلت
قدرة طاقة الرياح املثبتة �إىل  54ميغاواط يف العام ،2005
ما ميثل  %1من جممل الطاقة املثبتة ،بينما يتم حالي ًا
�إن�شاء مزارع رياح بقدرة �إجمالية تبلغ  500ميغاواط.

الطاقة املائية واحليوية واجلوفية
لدى بلدان عدة يف املنطقة العربية موارد مائية �صاحلة
لتوليد الكهرباء ،خ�صو�ص ًا م�صر ولبنان و�سورية
والعراق وتون�س واملغرب واجلزائر .واالمكانات املتاحة
لبع�ض هذه البلدان �أعلى كثري ًا من الطاقة التي تولدها
ملوثة تقريب ًا ،ومع
حالي ًا .وتعترب املحطات املائية غري ِّ
ذلك ف�إن هناك معار�ضة بيئية متزايدة لها يف كثري من
احلاالت ،لأن الأمر يتطلب غالب ًا بناء �سدود �ضخمة
توجب اقتالع الأ�شجار وتغيري طبيعة املنطقة .لكن
ال�سدود ال�صغرية واملجمعات اجلبلية ملياه الأمطار
تبقى ح ًال �صاحل ًا ،يخزن املياه وينتج الكهرباء ويراعي
�سالمة البيئة.
الطاقة احليوية بديل �آخر يتم �إنتاجه مث ًال بحرق مواد
ع�ضوية يف حمطات الطاقة لإنتاج حرارة ت�ستعمل
للتدفئة �أو حتول �إىل كهرباء .ولأن الوقود احليوي ال
يطلق �إال ثاين �أوك�سيد الكربون الذي امت�صه �أثناء منوه
كنبات ،فال تنبعث كميات �إ�ضافية من هذا الغاز يف
الغالف اجلوي لدى حرق الوقود ،بخالف حرق الوقود
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حقائق عن الطاقة
• م�صادر الطاقة التقليدية� ،أي النفط والغاز الطبيعي • ت�ساهم الطاقة املائية بنحو  %7من جممل احتياجات
والفحم ،تزود العامل بنحو  %86من حاجته الطاقوية .الطاقة يف العامل.
وعلى رغم ارتفاع �أ�سعار النفط �إىل �أرقام قيا�سية ،فما زالت
الطاقة املتجددة تفتقر �إىل اجلدوى االقت�صادية لتفر�ض • تولد الرياح  %1.3من ا�ستهالك الكهرباء العاملي .وت�أتي
وجودها.
يف املرتبة الأوىل الدمنارك التي تنتج  %20من كهربائها من
طاقة الرياح ،تليها ا�سبانيا ( )%11و�أملانيا (.)%8
• النفط العربي ينتج الق�سم الأكرب من طاقة العامل ،لكن
 %40من العرب يفتقرون �إىل خدمات الطاقة.
• تقوم تقنية الطاقة ال�شم�سية على احتجاز الإ�شعاع
ال�شم�سي بوا�سطة القطات حتول الأ�شعة اىل حرارة،
• يبلغ احتياطي النفط يف العامل نحو � 210آالف بليون ال�ستخدامها يف الت�سخني والتدفئة والطبخ وحتلية مياه
برميل .ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل مبا يعادل البحر .كما يتم ا�ستخدام الالقطات الفوتوفولطية لتوليد
� 1.9ألف بليون برميل نفط ،ويتزايد الطلب عليه  %3الكهرباء مبا�شرة من �أ�شعة ال�شم�س.
�سنوي ًا ،مقابل  %1.8على النفط.
• لدى �إندوني�سيا �إمكانية توليد  %100من كهربائها من
• يقدر االحتياطي العاملي للفحم القابل لال�ستخراج من الطاقة اجلوفية غري املحدودة يف براكينها الـ.500
املناجم بنحو  1088بليون طن ،وهو يكفي العامل � 200سنة
مقبلة �إذا ا�ستمر اال�ستهالك كما هو اليوم .ويتوزع هذا • نحو  %90من الطاقة التي ت�ستهلكها امل�صابيح املتوهجة
االحتياط على العديد من الدول� ،أبرزها الواليات املتحدة تهدر يف توليد احلرارة ،و %10فقط تعطي �ضوءاً� .أما
( )%25ودول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ( )%23وال�صني امل�صابيح االقت�صادية ،فهي �أقل حرارة عند اللم�س ،لأن
( )%12ودول �أخرى مثل �أملانيا والهند و�أو�سرتاليا وجنوب غالبية الطاقة التي ت�ستهلكها تتحول �إىل �ضوء.
�أفريقيا ( %29جمتمعة).
• تولد الطاقة النووية نحو  %16من الكهرباء في العالم.
• م�صادر الطاقة املتجددة الرئي�سية تتمثل يف الطاقة وقد �أدت كارثة فوكو�شيما في اليابان عام � 2011إلى
املائية والطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية كبح جموح دول العالم عن �إقامة مزيد من المفاعالت
من جوف الأر�ض.
النووية.
الأحفوري .ومن املواد املمكن ا�ستخدامها لهذا الغر�ض
املخلفات الزراعية والنفايات البلدية الع�ضوية وف�ضالت
ال�صناعة الغذائية .و�سواء كانت هذه املخلفات �صلبة �أم
�سائلة ،ففي الإمكان ا�ستغالل الكثري منها با�ستخدام
التخمري البكتريي �أو االحرتاق احلراري.
وال يخلو بلد يف �أوروبا من م�صانع ت�ستعمل املخلفات
الزراعية وروث املوا�شي والدواجن وحطب الغابات
املزروعة النتاج الكهرباء واحلرارة .وت�ستعمل هذه
الطاقة تقليدي ًا على نطاق وا�سع لأغرا�ض الطهو
والتدفئة يف �أرياف البلدان العربية كتون�س والأردن
و�سورية واجلزائر ولبنان وفل�سطني وم�صر واملغرب.

وهذا جمال ينبغي �أن تتوجه �إليه جهود البحوث
والتقنية يف العامل العربي ،بق�صد تطوير وحدات انتاج
الغاز احليوي ملا لها من جدوى اقت�صادية ونفع يف
جمال التخفيف من م�صادر التلوث.
ي�صنع الوقود احليوي ( )biofuelمن �أي م�صدر
ع�ضوي .ومنه �صنفان يف ال�سوق العاملية ،هما
البيوديزل والإيثانول ال�سائالن اللذان يتم �إنتاجهما
عموم ًا من حما�صيل غذائية .ي�ستخرج االيثانول من
ق�صب ال�سكر والذرة والقمح وحبوب �أخرى حتتوي
على ال�سكر �أو الن�شاء ،وي�ضاف اىل البنزين ،وتنتج
الواليات املتحدة والربازيل  %90من جمموعه العاملي
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بح�سب اح�صاءات � .2008أما البيوديزل في�صنع من
م�صادر نباتية حتتوي على الزيوت ،مثل ال�صويا
وبزر اللفت وعباد ال�شم�س وزيت النخيل ،وي�ضاف
اىل الديزل ،وينتج االحتاد الأوروبي  %75منه .وقد
هلل كثريون للوقود احليوي باعتباره بدي ًال «�أخ�ضر»

ن�شاط مدر�سي منوذجي :م�صابيح مقت�صدة بالطاقة
احتلت ثانوية عكار العتيقة الر�سمية املرتبة الأوىل يف م�سابقة «االحتبا�س
احلراري» التي نظمتها جملة «البيئة والتنمية» .وحر�ص ًا من طالب
الثانوية على االلتزام باملقرتحات التي طرحوها يف البحث الذي قدموه
وفازوا على �أ�سا�سه� ،أطلقوا يف  2010/3/20م�شروع البدء بتغيري كل
اللمبات (امل�صابيح) القدمية يف الثانوية وا�ستبدالها باللمبات املوفرة
للطاقة .وذلك با�شراف �أ�ستاذ مادة الكيمياء امل�س�ؤول عن الأن�شطة يف
الثانوية .ت�ضمن هذا امل�شروع عدة خطوات� ،أهمها:
• تقدمي  5ملبات موفرة للطاقة كم�ساهمة رمزية من الطالب اىل
االدارة.
• تقدمي طلب خطي من الطالب اىل االدارة لقبول امل�ساهمة الرمزية،
على �أن ت�ستكمل االدارة بقية امل�صاريف.
• وافقت االدارة فوراً على امل�شروع ،وبد�أت احلملة يف .2010/3/22
لقد كان الفوز يف م�سابقة «البيئة والتنمية» فاحتة لهذه احلملة،
وحافزاً لطالب الثانوية على العمل البيئي كمو�ضوع حموري يف احلياة
املعا�صرة.

و�أرخ�ص للبرتول الذي ارتفعت �أ�سعاره .ولكن بعد
�إن�شاء الواليات املتحدة م�صانع عمالقة لتحويل الذرة
اىل �إيثانول (وقود كحويل) اقتداء بالربازيل التي
ت�صنعه من ق�صب ال�سكر ،وترويج هذه ال�صناعة يف
�أنحاء العامل لإنتاج وقود من احلبوب والبذور الزيتية،
ارتفعت �أ�سعار املواد الغذائية ب�شكل حاد ،خ�صو�ص ًا عام
 ،2008نتيجة مناف�سة الوقود احليوي على حما�صيل
احلبوب .لذلك تعلو دعوات وجترى جتارب حول العامل
النتاج الوقود احليوي من م�صادر غري غذائية ،مثل
املخلفات الزراعية والنفايات الع�ضوية.
ب�شكل عام ،ميكن القول ان الطاقة ال�شم�سية مل تناف�س
بعد الوقود الأحفوري الأرخ�ص .ولعل طاقة الرياح
وطاقة الكتلة احليوية �أقرب �إىل املناف�سة ،لكن قدرتهما
على انتاج كميات كبرية من الطاقة حمدودة .وحتى
�أحدث توربينات الرياح تثري االحتجاجات ال�شعبية
لدواعي ت�شويه املنظر الطبيعي.
وثمة حرارة طبيعية خمزونة يف جوف الأر�ض ميكن
ا�ستغاللها ،ب�صرف النظر عن الف�صل وعدد الأيام
امل�شم�سة كما هي احلال بالن�سبة �إىل الطاقة ال�شم�سية.
والطاقة املتدفقة من الرباكني مثال حي عليها .وقد
�أن�شئت حمطات للطاقة اجليوحرارية ت�ضخ املاء
ال�ساخن من باطن الأر�ض �إىل ال�سطح وحتوله �إىل
حرارة وكهرباء .ويف حاالت �أخرى ،يتم ا�ستخراج
احلرارة من جوف الأر�ض ب�ضخ املاء العادي نزو ًال
من خالل ثقب �إىل الطبقات ال�صخرية احلارة ،ومنها
�صعود ًا كتيار بالغ ال�سخونة.
املوارد احلرارية اجلوفية حمدودة جد ًا يف املنطقة
العربية ،واال�ستك�شافات اجليولوجية مل تنجز بعد.
وقد مت حتديد مواقع قليلة مل�صادر حمتملة يف م�صر
والأردن واليمن وال�سعودية واملغرب وتون�س واجلزائر.

الطاقة النووية
تولد الطاقة النووية نحو  %16من الكهرباء يف العامل،
و�أ�صبح االعتماد عليها واحد ًا من ركائز التنمية يف
بالد عديدة على ر�أ�سها فرن�سا .واليورانيوم مادة
موجودة بوفرة يف الطبيعة ،وتنتجه  16دولة حتتل

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
كندا و�أو�سرتاليا �صدارتها .وميكن القول ان الطاقة
النووية ت�ستطيع �أخذ مكان الوقود الأحفوري يف �إنتاج
الطاقة �إذا تو�صل العلم والتكنولوجيا �إىل �إنهاء املخاوف
املتعلقة بال�سالمة العامة والتخل�ص من النفايات
امل�شعة .فالنفايات النووية تنتج عن كل مرحلة يف
دورة الوقود النووي ،بدء ًا من التنقيب عن اليورانيوم
وتخ�صيبه ،و�صو ًال �إىل ت�شغيل املفاعالت و�إعادة
معاجلة الوقود النووي امل�ستنفد .والواقع �أن ق�سم ًا
كبري ًا من هذه النفايات �سيظل ي�شكل خطر ًا جدي ًا على
مر مئات �آالف ال�سنني .ومن ال�ضروري �أن تظل املواقع
النووية يف العامل مو�ضع رقابة وحماية حتى بعد مرور
�سنوات عدة على �إغالقها.
يف العامل العربي ،بد�أت م�صر والإمارات برامج لبناء
مفاعالت نووية لتوليد الطاقة ،كما �أن بلدان ًا �أخرى
�أبدت اهتمامها بالطاقة النووية مثل اجلزائر وليبيا
واملغرب والأردن وال�سعودية والعراق .وتُرجع الدول

العربية اهتمامها بالطاقة النووية �إىل االزدياد اجل�سيم
يف احتياجات الطاقة ب�سبب النمو ال�سكاين وارتفاع
م�ستوى املعي�شة والنمو االقت�صادي� .إىل جانب ذلك
تعاين الدول ال�صحراوية من نق�ص يف املياه ،ولذلك
ت�سعى �إىل حتلية مياه البحر با�ستخدام الطاقة النووية.
كما تف�ضل الإمارات وال�سعودية بيع نفطها يف اخلارج
ب�أ�سعار مرتفعة على �أن حترقه يف الداخل لتوليد الطاقة
الكهربائية ،وهو ما ينطبق على م�صر �أي�ض ًا بخ�صو�ص
خمزونها من الغاز الطبيعي� .أما الأردن في�سعى �إىل �أن
يكون �أقل اعتماد ًا على واردات الطاقة.
يف هذه الأثناء تعلو الأ�صوات املحذرة من جانب حماة
البيئة وخرباء الطاقة ،الذين ينتقدون عدم تقدمي
�إجابات وا�ضحة حول املكان الذي �سيتم فيه دفن
النفايات النووية ب�صورة نهائية .وهم يحذرون من
�أن اخلربة العملية العربية يف هذا املجال قا�صرة عن
ت�شغيل مفاعل نووي بالكفاءة الالزمة ملنع �أي عواقب
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البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
وخيمة يف حال حدوث عطل .كما �أن ق�ضية احلماية
من الزالزل تثري القلق بالن�سبة اىل م�صر والأردن على
وجه اخل�صو�ص .وعندما تتعر�ض املفاعالت النووية
�إىل �أعطال ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل ت�سرب الوقود النووي،
كما حدث يف ت�شرينوبل يف �أوكرانيا عام  1986حني
تعر�ض مئات �ألوف من النا�س �إىل الأ�شعة فتويف
كثريون خالل �أيام و�أ�صيب ع�شرات الآالف ب�سرطانات
خمتلفة.
لكن كارثة «ت�سونامي» التي ح ّلت باليابان يف �آذار
(مار�س)  ،2011و�أدت �إىل كارثة نووية يف حمطة
فوكو�شيما ،دفعت العديد من دول العامل �إىل مراجعة
براجمها لإقامة حمطات نووية لتوليد الكهرباء ،علم ًا
�أن  ٪20من املفاعالت الرئي�سية موجودة يف املناطق
النا�شطة زلزالي ًا.
لذا يبدو من الأجدى ،قبل �إنتاج الكهرباء النووية،
ا�ستثمار جميع االمكانات املتاحة لكفاءة ا�ستخدام
الطاقة ،ف�ض ًال عن الطاقة املتجددة ،خا�صة من ال�شم�س
والرياح ،وهي متوافرة ونظيفة وم�أمونة.

تر�شيد الطاقة ودعم الأبحاث
اعتمد عدد من دول املنطقة �سيا�سات لرت�شيد
ا�ستهالك الطاقة يف القطاعات املختلفة .و�أن�ش�أ
بع�ضها �أجهزة وطنية م�س�ؤولة عن تطوير هذا املجال.
وو�ضعت ا�سرتاتيجيات ت�ستهدف حتقيق ن�سب
حمددة مل�ساهمة امل�صادر املتجددة يف خليط الطاقة.
و�أن�شئت م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة لتطوير ا�ستخدامات
هذه امل�صادر .واهتمت اجلامعات ومراكز الأبحاث
بدرا�سة تقنيات ونظم الطاقة املتجددة ،وحتديد
�أن�سبها للظروف ال�سائدة.
بع�ض هذه االجنازات معروفة جيد ًا على امل�ستوى
العاملي ،مثل «مدينة م�صدر» يف �أبوظبي ،التي
اختارتها الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ()IRENA
مقر ًا لها .وهي املدينة الأوىل يف العامل اخلالية من
�إنتاج الكربون والنفايات .هذه املدينة اخل�ضراء
�ست�سي بالطاقة النظيفة فقط ،وهي خالية من
رَّ
ال�سيارات ،حولها مزارع رياح وخاليا فوتوفولطية

لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح وال�شم�س جتعل املدينة
مكتفية ذاتي ًا .ومن االجنازات العربية املعروفة عاملي ًا
�أي�ض ًا ،م�شروع ريادي لتجميع ثاين �أوك�سيد الكربون
وتخزينه يف اجلزائر ،يت�ضمن ف�صل ثاين �أوك�سيد
الكربون عن الغاز الطبيعي و�إعادة �ضخه �إىل خزانات
جيولوجية حتت �سطح الأر�ض ،كخيار على النطاق
ال�صناعي لتخفيف االنبعاثات واحلد من تغري املناخ.
ومن اجلدير بالذكر هنا �أن املنطقة العربية متتلك قدرة
كبرية لتبني تكنولوجيا جتميع الكربون وتخزينه يف
حقول النفط والغاز النا�ضبة.
لكن برامج الأبحاث والتطوير ونقل التكنولوجيا
والتطبيقات العملية ما زالت �أقل كثري ًا مما هو متي�سر
�أو مطلوب .كما تعترب هذه الن�شاطات م�شتتة ،وال توجد
دالئل على تطبيقها �ضمن �إطار متكامل من ال�سيا�سات.
ثمة تدابري ميكن اعتمادها لتعزيز م�ساهمة امل�صادر
املتجددة يف �إمدادات الطاقة لدى البلدان العربية.
ولعل �أهمها ادخال املوارد املتجددة يف اخلطة الوطنية
للطاقة يف كل بلد ،واعتماد ترتيبات متويلية خلف�ض
تكاليف ت�صنيع معدات الطاقة املتجددة وحوافز مالية
لت�شجيع ا�ستخدامها ،و�إلغاء الدعم احلكومي لأ�سعار
م�شتقات الوقود الأحفوري والكهرباء ،وتقوية املعاهد
واجلامعات ب�إدخال برامج تدريب ومنح �شهادات
اخت�صا�ص يف الطاقة املتجددة وتعزيز الأبحاث
وتبادل اخلربات بني املراكز املهتمة يف بلدان املنطقة،
ورعاية برامج تثقيف وتوعية ي�ستهدف بع�ضها �صناع
ال�سيا�سات واملمولني .وهناك حاجة ال�صالحات
اقت�صادية وم�ؤ�س�ساتية مالئمة لت�شجيع انخراط
القطاع اخلا�ص واجتذاب ا�ستثمارات يف تكنولوجيات
مقت�صدة بالطاقة.
ب�شكل عام ،جهود التنمية يف الدول النامية وتطور
ال�صناعة والعلوم يف الدول ال�صناعية ينعك�سان
ازدياد ًا �سريع ًا يف الطلب على الطاقة .وي�صطدم ت�أمني
الطلب بعقبتني رئي�سيتني ،هما اال�ستثمار الهائل
الذي يتطلبه ذلك والتلوث النا�شئ عن ازدياد �إنتاج
الطاقة .لذلك ،ومن �أجل حتقيق توازن يحمي البيئة
وي�ؤمن ا�ستمرارية التطور االقت�صادي واالجتماعي يف
�آن ،ال بد من �أمرين :تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وت�شجيع
ا�ستخدام الطاقات املتجددة.
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
• ام�ش �أكرث .ا�ستعمل النقل العام.

عندما تقت�صد يف الطاقة ف�إنك تقلل الطلب على
النفط والفحم والغاز الطبيعي .وحرق كمية �أقل
من الوقود يعني خف�ض انبعاثات ثاين �أوك�سيد • ركب ُد�ش ًا خفيف الدفق يف احلمام ال�ستهالك كمية
الكربون ،امل�سبب الرئي�سي لالحتبا�س احلراري �أقل من املاء ال�ساخن.
و�سخونة جو الأر�ض.
هنا بع�ض الطرق الب�سيطة لالقت�صاد يف الطاقة
وتخفي�ض انبعاثاتك من ثاين �أوك�سيد الكربون:
• ا�ستخدم م�صابيح مقت�صدة بالطاقة ،و�أطفئ الأنوار
عندما ال حتتاج اليها .وال تبالغ يف التدفئة �أو التربيد.
• ادهن بيتك بطالء فاحت �إن كنت تعي�ش يف مناخ
حار �أو بطالء داكن �إن كنت يف مكان بارد .الأبي�ض
هو الأقل امت�صا�ص ًا لأ�شعة ال�شم�س والأ�سود هو الأكرث
امت�صا�ص ًا.
• عندما تعتزم �شراء �سيارة ،اخرت واحدة تقطع
م�سافة �أكرب بكمية �أقل من الوقود� ،أو �سيارة هجينة
(هايربيد) ت�سري بالوقود والكهرباء .واعلم �أن القيادة
ب�سرعة  120كيلومرت ًا يف ال�ساعة بد ًال من  90كيلومرت ًا
يف ال�ساعة تزيد ا�ستهالك الوقود بنحو .%20

• نظف خلفية ثالجتك .املوا�سري التالفة واملك�سوة
بالغبار ميكن �أن تزيد ا�ستهالك الطاقة .%30
• �ضع �ستائر قما�شية ال معدنية ،فهي حتفظ حرارة
الغرفة �أكرث يف ال�شتاء.
• اطبخ ليومني .فالطبخة الكبرية ت�ستهلك طاقة �أقل
من طبختني.

• قلل النفايات .ا�شرت ب�ضائع قليلة التغليف .اخرت
املنتجات ال�صاحلة لال�ستعمال �أكرث من مرة .ا�شرت
املرطبات يف قوارير مرجتعة تعاد تعبئتها تكرار ًا .ان
�إعادة اال�ستعمال و�إعادة التدوير تغني عن �صنع �سلع
جديدة ي�ستهلك �إنتاجها طاقة �أكرب.
• ا�ستخدم م�صادر الطاقة املتجددة ،ك�أجهزة الطاقة
ال�شم�سية.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

 .3اخترب معلوماتك حول الطاقة
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:
1 .1ــــــــــــ يعتمد العامل ،ب�صورة رئي�سية ،على امل�صادر
املتجددة للطاقة.
2 .2ــــــــــــ الطاقة غري املتجددة تو َّلد من م�صادر
معر�ضة للن�ضوب ،وتلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ارتفاع
حرارة جو الأر�ض.
3 .3ــــــــــــ الطاقة املتجددة تن�ضب لكنها ال تلوث
البيئة.
4 .4ــــــــــــ طاقة الرياح هي حالي ًا الأعلى كلفة بني �أنواع
الطاقة املتجددة.
5 .5ــــــــــــ طاقة املياه هي الأوىل بني �أنواع الطاقة
املتجددة من حيث كمية الطاقة الكهربائية املولدة يف
العامل.
6 .6ــــــــــــ توليد الطاقة احليوية طريقة بيئية للتخل�ص
من النفايات.

8 .8ــــــــــــ تواجه حمطات توليد الطاقة املائية
وطاقة الرياح معار�ضة متزايدة لأنها ت�سبب تلوث
الهواء.

1010ــــــــــــ على رغم الوفرة الكبرية يف موارد الطاقة
املتجددة يف العامل العربي ،يتم حالي ًا ا�ستغالل جزء
�ضئيل منها.

 .1خط�أ
� .2صح
 .3خط�أ
 .4خط�أ
� .5صح

9 .9ــــــــــــ الطاقة املتجددة �أقل كلفة من الطاقة
التقليدية املنتجة بوا�سطة الوقود الأحفوري.

الأجوبة ال�صحيحة:

� .6صح
� .7صح
 .8خط�أ
 .9خط�أ
� .10صح

7 .7ــــــــــــ من العوائق التي حتول دون ا�ستخدام الطاقة
النووية املخاوف املتعلقة بال�سالمة العامة والتخل�ص
من النفايات امل�شعة.

41

42

الف�صل 3

الطاقة

 .4ن�شاطات تطبيقية حول الطاقة
الن�شاط  :1اللون املف�ضل لالقطة �شم�سية
الهدف:

معرفة اللون الذي ميت�ص �أكرب مقدار ممكن من احلرارة
ويكون الأف�ضل لت�سخني املاء يف القطة �شم�سية.

ما حتتاج اليه:

• قطع كرتون ب�ألوان خمتلفة� :أ�سود� ،أبي�ض� ،أ�صفر،
�أحمر� ،أخ�ضر
• مكعبات ثلج

ماذا تفعل:

 .1ق�ص قطع ًا من الكرتون ب�ألوان خمتلفة� .ضعها يف
وحت�س�سها وهي ت�سخن� .أي منها ي�سخن �أ�سرع
ال�شم�س
ّ
من غريه؟

مكعب ثلج على كل قطعة كرتون� .أي مكعب هو
� .2ضع ّ
الأ�سرع ذوبان ًا و�أي هو الأبط�أ ذوبانا؟ً

كيف حدث ذلك:

الأ�سود هو الأف�ضل المت�صا�ص �أ�شعة ال�شم�س .لذلك فان
قطعة الكرتون ال�سوداء ت�سخن ب�سرعة �أكرث من القطع
الأخرى.
الأبي�ض يعك�س �أ�شعة ال�شم�س .لذلك فان قطعة الكرتون
البي�ضاء ت�أخذ وقت ًا �أطول لت�سخن .الألوان الأخرى ال
متت�ص �إال بع�ض احلرارة.
ي�ستعمل طالء �أ�سود يف الالقطات ال�شم�سية المت�صا�ص
�أ�شعة ال�شم�س ،فتتولد منها احلرارة.

الن�شاط  :2كيف ت�صنع فرن ًا �شم�سي ًا بلوح كرتون
الهدف:

�صنع فرن �شم�سي بطريقة ب�سيطة ال�ستخدامه يف طهو
امل�أكوالت بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية.

ما حتتاج اليه:

• لوح كرتون مقوى بخم�س طبقات (م�ساحته

�100سم × �100سم)
• ورقة �ألومنيوم (1م )
• غراء للخ�شب ( 500غرام)
• ورقة بال�ستيكية �شفافة �سماكتها  5ملم (م�ساحتها
�32سم × �47.5سم)
• لوح حديد �سماكته  1ملم (م�ساحته �30سم × �45سم)
2

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
• �شريط ال�صق �شفاف (لفة واحدة)
• طالء �أ�سود غري ملاع (قارورة ر�ش واحدة)
• �سكني حادة واحدة

النموذجي.
• ا�ضغط بالطرف اخللفي غري احلاد لل�سكني على
جميع اخلطوط املر�سومة على الت�صميم النموذجي
لت�سهيل عملية الثني.

� .1صنع الت�صميم النموذجي
• ار�سم على لوح كرتون م�ساحته مرت مربع النموذج
الظاهر يف هذه ال�صفحة مع تكبريه ثالث مرات،
للح�صول على الت�صميم النموذجي لفرن �شم�سي
عملي .الزاويتان م ط ز و ح ي ن ت�ساوي كل منهما 30
درجة.
• ق�ص اللوح ب�سكني حادة واح�صل على الت�صميم

� .2صنع الفرن
اط ِو مقاطع الت�صميم النموذجي على لوح الكرتون على
النحو الآتي:
• اط ِو املقطع �أ ج د ب على اخلط ج د بحث تتطابق
النقطتان �أ هـ و ب و
• اط ِو املقطع ج هـ و د على اخلط هـ و لي�صبح يف
و�ضع عمودي ( 90درجة)

ماذا تفعل؟
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• اط ِو اجلناحني على اخليطني ك ط و ل ي لي�صبحا
يف و�ضع عمودي ( 90درجة)
• اط ِو امل�ستطيل ز ك ل ح على اخلط ز ح لي�صبح يف
و�ضع عمودي ( 90درجة) .الآن تتطابق النقطتان م ز/
ن ح ،وتتطابق �أي�ض ًا النقطتان �س هـ  /خ و
• الآن افتح من جديد النموذج الت�صميمي ب�شكل
كامل وثبت ورقة الألومنيوم بالغراء على ال�سطح
الأمامي
• اط ِو من جديد املقاطع كما فعلت من قبل مع الت�أكد
من دخول املقطع ذ �ض يف ال�شق غ ظ
• اط ِو املقطع �س ع يف �ص على اخلط �س �ص ،واملقطع
خ �ش ت ث على اخلط خ �ش
• �أدخل اجلانب ع ف يف الفتحة هـ ج
• �أدخل اجلانب ت ث يف الفتحة و د
• ت�أكد من عدم بقاء �أي فتحة حول القاعدة هـ ز ح و
والطرفني �س م و ن خ
• ثبت ب�شريط ال�صق الطرف م �س بالطرف ز هـ،
والطرف ن خ بالطرف ح و ،والطرف ط م بالطرف
ط ز ،والطرف ي ن بالطرف ي ح
 .3الغطاء ال�شفاف ولوح احلديد
• الورقة البال�ستيكية ال�شفافة التي تبلغ �سماكتها 5
ملم (�32سم × �47.5سم) يجب تثبيتها باحكام على
حافة ال�صندوق ط ي د ج ،مع الت�أكد من عدم وجود
فر�صة لت�سرب الهواء �أو احلرارة .تثبيت الورقة ب�شريط
مطاطي على حافة ال�صندوق ي�ؤدي هذه املهمة.
• يجب ر�ش لوح احلديد (�30سم × �45سم) بطالء
�أ�سود غري ملاع .وبعد �أن يجف الطالء يو�ضع على
القاعدة داخل الفرن .يو�ضع على هذا اللوح قدر الطهو.
• لكي يدوم الفرن مدة طويلة ،من املنا�سب �أن يركب
�إطار يف داخله و�أن ي�ستقر الغطاء البال�ستيكي عليه.
لكن اذا ُ�صنع الفرن بكامله من �ألواح خ�شبية بد ًال من
لوح الكرتون ،فهو �سيدوم مدة �أطول ويقاوم عوامل
الطق�س مثل �أ�شعة ال�شم�س والأمطار وارتفاع درجة
احلرارة والغبار و�سوى ذلك.
• �أخري ًا ،لت�أمني عزل ا�ضايف و�أداء �أف�ضل ،ميكن
تغطية اجلزء اخلارجي من ال�صندوق (اجلوانب الأربعة
والقعر) ب�ألواح �ستريوفوم �سماكتها بني �سنتيمرتين
وثالثة �سنتيمرتات.

الفرن ال�شم�سي بعد �إجنازه

الفرن ال�شم�سي جاهز الآن لطبخ �أكالت لذيذة.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط  :3مراقبة ا�ستخدام الطاقة يف املنزل
الهدف:

�سيكون التالميذ قادرين على� :إجراء
تدقيق ال�ستخدام الطاقة يف املنزل،
وحتديد ال�سبل لتوفري الطاقة يف
املنزل من خالل االقت�صاد بالطاقة �أو
ا�ستخدامها بكفاءة.

ما حتتاج اليه:

• ا�ستمارة مراقبة ا�ستخدام الطاقة يف
املنزل

ماذا تفعل:

مثل وجود نوافذ مواجهة للجنوب.
فهذه ت�ستقبل مزيد ًا من �ضوء ال�شم�س
املبا�شر ،والطاقة الطبيعية من ال�شم�س
تزيد درجة احلرارة داخل املنزل .ويف
ال�شتاء ،ميكن �أن تتكاف�أ هذه الطاقة
ال�شم�سية مع مقدار الطاقة الذي كان
ي�ستهلك لتدفئة املنزل .ويف ال�صيف،
ي�ساعد �إنزال ظلل النوافذ يف �إبقاء املنزل
بارد ًا .والأ�شجار املورقة خارج النوافذ
املواجهة للجنوب والغرب توفر �أي�ض ًا ظ ًال
يف ال�صيف.

قم بتعبئة ا�ستمارة مراقبة ا�ستخدام ا�ستهلك الطاقة بكفاءة �أكرب

الطاقة يف املنزل .لن ي�ستغرق ذلك
�أكرث من �ساعة� .سوف ت�ستق�صي بع�ض
اخل�صائ�ص التي جتعل منزلك مبدد ًا
للطاقة �أو موفر ًا لها ،وحتدد اخلطوات
التي بامكانك اتخاذها لتخفي�ض مقدار
الطاقة التي ي�ستهلكها �سكان املنزل،
وح�ساب مقدار ثاين �أوك�سيد الكربون
الذي يولده ا�ستهالك الطاقة يف منزلك.
قبل تعبئة اال�ستمارة ،اقر�أ املعلومات
الآتية حول االقت�صاد بالطاقة.

ا�ستعمل طاقة �أقل

لقد بات معلوم ًا �أن ا�ستعمال طاقة �أقل
هو طريقة مبا�شرة لتخفي�ض االنبعاثات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري .وي�شتمل
االقت�صاد بالطاقة على تخفي�ض �أو
�إلغاء اال�ستعمال غري ال�ضروري للطاقة
�أو تبديدها� .إن �إطفاء املكيف �أثناء
عدم وجودك يف املنزل ،على �سبيل
املثال ،هو طريقة لالقت�صاد بالطاقة.
و�إطفاء الأ�ضواء عندما ال حتتاج اليها،
واال�ستحمام لفرتة �أق�صر ،مثاالن
ا�ضافيان على االقت�صاد بالطاقة .وميكن
االقت�صاد بالطاقة �أي�ض ًا اذا كان منزلك
يتمتع ببع�ض اخل�صائ�ص الت�صميمية،

كفاءة الطاقة هي ميزة الأجهزة
واملنتجات التي ت�ستهلك طاقة �أقل
لت�ؤدي العمل ذاته �أو عم ًال �أف�ضل .فكر
يف م�صابيح اال�ضاءة على �سبيل املثال.
هناك اليوم م�صابيح اقت�صادية تعطي
املقدار نف�سه من الإ�ضاءة با�ستهالك
طاقة �أقل بنحو  75يف املئة من امل�صابيح
التقليدية املتوهجة ،كما �أنها تولد
حرارة �أقل وتدوم مدة �أطول حتى ع�شر
مرات .فبا�ستعمال هذه امل�صابيح واتخاذ
خطوات �أخرى جلعل منزلك مقت�صد ًا
بالطاقة ،ميكنك احل�صول على املزيد
بالطاقة التي ت�ستهلكها.

لتدقيق الطاقة يف منزلك ،افح�ص
ت�شكيلة من املوا�صفات وال�سلوكيات
التي ت�ؤثر يف ا�ستهالكها ،مثل النوافذ
والعوازل ونظم التدفئة وا�ستهالك
املاء والكهرباء .يف كل فئة ،حدد
هذه املوا�صفات وال�سلوكيات ،وما اذا
كانت متثل كفاءة يف الطاقة �أو �سلوك ًا
لالقت�صاد يف ا�ستهالكها .وعندما تكمل
التدقيق ،ناق�ش النتائج التي تو�صلت
اليها يف ال�صف ،وا�ستنبط مع الآخرين
و�سائل ال�ستهالك طاقة �أقل جتعل منزلك
�أكرث كفاءة يف الطاقة.
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مراقبة ا�ستخدام الطاقة يف املنزل

اال�سم:

ا�ستمارة عمل التلميذ

ال�صف:
التاريخ:
الفئة
 -هل جميع النوافذ مواجهة للجنوب؟

النوافذ والأبواب

 هل النوافذ املواجهة للجنوب والغرب مظللةب�سقائف �أو ب�أ�شجار يف ال�صيف؟
 هل معظم النوافذ مزودة بظلل �أو �ستائر؟ هل النوافذ مزودة بزجاج مزدوج؟ هل يوجد عازل مطاطي بني النوافذو�إطاراتها ل�صد الهواء واملطر؟
 هل يتم تنظيف فلرت هواء املكيف كل �سنة؟ -هل منزلك مزود برثمو�ستات ميكن برجمته؟

التدفئة والتربيد

 هل ي�ضبط ثرمو�ستات املكيفعلى نحو  24درجة مئوية �أثناء وجودك يف املنزل؟
 اذا كان لديك موقد تدفئة ،هل تبقياملدخنة مقفلة �أثناء عدم ا�ستعماله؟
 هل الأماكن الواقعة �أمام ال�سخانات خاليةمن الأثاث �أو ال�ستائر �أو املقتنيات الأخرى
التي تعيق تدفق الهواء؟
 هل اجلدران اخلارجية ملنزلك معزولة؟ هل �سخان املاء م�ضبوطعلى  60درجة مئوية �أو �أدنى؟
 -هل �أنابيب �سخان املاء معزولة؟

ا�ستهالك املاء

 هل جميع الد�شات مزودة بر�أ�ساقت�صادي التدفق؟
 هل معظم �أفراد العائلة يقفلون احلنفية�أثناء غ�سل وجوههم وحالقة ذقونهم وما اىل ذلك؟
 هل جميع احلنفيات (ال�صنابري)مزودة بفلرت يخف�ض دفق املاء؟
 هل معظم �أفراد العائلة ي�ستحمونخالل  5دقائق �أو �أقل؟

نعم

ال

غري
منطبق

كفاءة (ك)
اقت�صاد (ق)

مالحظات

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

الفئة
 اذا كانت لديك غ�سالة �صحون ،هل هي م�صنفةعلى �أنها مقت�صدة بالطاقة؟
 هل ت�شغل غ�سالة ال�صحونبحمولة كاملة فقط؟
 هل الثالجة م�صنفةعلى �أنها مقت�صدة بالطاقة؟
 هل هناك ف�سحة ال تقل عن � 5سنتيمرتاتحول الثالجة (من الأمام واخللف واجلوانب)
لتمكني الهواء من التحرك بال�شكل املنا�سب؟
 هل غ�سالة  /جمففة املالب�س م�صنفةعلى �أنها مقت�صدة بالطاقة؟

الأدوات املنزلية

 هل ت�شغل غ�سالة املالب�س عادة بحمولة كاملة؟ هل تغ�سل املالب�س مباء بارد غالب ًا؟ هل تنظف م�صفاة جمففة املالب�سبعد كل حمولة؟
 هل جتفف املالب�س على احلبل بد ًالمن ا�ستعمال املجففة؟
 هل التلفزيون م�صنفعلى �أنه مقت�صد بالطاقة؟
 هل جهاز  DVDلديك م�صنفعلى �أنه مقت�صد بالطاقة؟
 هل تطف�أ جميع الأجهزة الكهربائية كلي ًا�أثناء عدم اال�ستعمال؟
 هل من عادة �أفراد العائلة �إطفاءم�صابيح الغرف عند مغادرتها؟
 هل معظم م�صابيح اال�ضاءة مقت�صدة بالطاقة(ولي�ست م�صابيح تقليدية وهاجة)؟

نعم

ال

غري
منطبق

كفاءة (ك)
اقت�صاد (ق)

مالحظات
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الف�صل 3

الطاقة
الن�شاط  :4تنفيذ برنامج ال�ستخدام الطاقة بكفاءة يف املدر�سة
�أن يقوم التالميذ بدرا�سة ا�ستخدام الطاقة يف املدر�سة
واقرتاح خطوات لرت�شيد اال�ستهالك.

 .1قم بت�سمية م�س�ؤول عن امل�شروع ،يعرف نظام املدر�سة
جيد ًا وبا�ستطاعته توفري ر�ؤية ودافع لل�شروع يف الربنامج.
ي� ِّؤمن امل�س�ؤول دعم ًا داخلي ًا للربنامج ،ويحدد ال�شركاء
ويدعوهم لالجتماع ،وي�شجع الن�شاطات ،ويذلل ال�صعوبات.

• جمموعة من التالميذ (من خالل ناد �أو فريق
بيئي)
• خطة عمل

� .2أ�س�س نادي ًا �أو فريق ًا بيئي ًا داخل املدر�سة� .إ�شراك
املعلمني والأمناء واملدراء والتالميذ يف النادي �أو
الفريق يعزز دور الربنامج وفعاليته.

ماذا تفعل:

� .3أقم �شراكات مع منظمات وم�ؤ�س�سات حملية .هذه
ال�شراكات قد تكون م�صدر ًا كبري ًا للموارد التقنية
والثقافية واملالية.

الهدف:

ما حتتاج اليه:

ما ر�أيك بتنفيذ خطة لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف
املدر�سة؟ ا�ستفد من هذه اخلطوات الع�شر للمبا�شرة.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
 .4اعمل على دمج م�شروعك مع �أولويات مدر�ستك
«م ْلك املجموع»
ومنهاجها الدرا�سي .ان جعل الربنامج ُ
ي�ساعد يف �أن ت�صبح كفاءة الطاقة جزء ًا منتظم ًا من ثقافة
املدر�سة ،وقد ي�سفر عن وفورات �أكرب يف املدى البعيد.
 .5ابحث عن نقاط م�شرتكة بني الربنامج واملنهاج
الدرا�سي ،للتوعية والتثقيف من خالل التجربة
العملية ،خ�صو�ص ًا يف جماالت العلوم واحل�ساب
واالقت�صاد واالجتماع.
 .6حدد معايري للتجهيزات اجلديدة املقت�صدة بالطاقة
التي قد حتل مكان التجهيزات احلالية.
� .7أو�ضح ال�صلة بني االقت�صاد بالطاقة وحماية
البيئة ،فحماية البيئة هي حافز قوي .الربنامج ي�ساعد
التالميذ وغريهم ليفهموا �أن �أكرث من  80يف املئة من
التلوث ين�ش�أ عن انتاج الطاقة وا�ستهالكها والتخل�ص
منها ،و�أن االجراءات التي يتخذونها حتدث فرق ًا ال
ي�ستهان به.
� .8ضع �أهداف ًا للم�شروع ،مما ميكن املدر�سة من قيا�س
جناحه وحتديد املواقع واملجاالت التي تعاين من
ا�ستخدام فوق اللزوم �أو �إهدار يف الطاقة.
 .9اقرتح ما حتتاجه املدر�سة من جتهيزات مقت�صدة
بالطاقة.
اهتم برتويج الربنامج والداللة على �أهميته
.10
ّ
لت�شجيع امل�شاركة .يكون الربنامج �أكرث جناح ًا عند
�إ�شراك املدر�سة ب�أ�سرها و�آخرين يف املنطقة .ل�ضمان
جناح امل�شروع ،قم ب�إ�شراك امل�س�ؤولني يف املدر�سة
بجميع مراحل التنفيذ.

مواقع مفيدة على االنرتنت
تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ـ كفاءة الطاقة:

www.unep.org/resourceefficiency/

منظمة الدول امل�ص ّدرة للنفط:
الدليل الأخ�ضر:

www.opec.org/opec_web/en/

the-green-guide.info/renewal/VarC.htm

موقع  365طريقة لالقت�صاد بالطاقة:
جمل�س الدفاع عن املوارد الطبيعية:
وزارة الطاقة الأمريكية ـ توفري الطاقة:
معلومات الطاقة للأطفال:
املفو�ضية الأوروبية ـ الطاقة:
ق�صة الطاقة:
�أفكار عن الطاقة النظيفة:

www.savewithces.com

www.nrdc.org/

www.energysavers.gov

www.eia.doe.gov/kids/energy.cfm

ec.europa.eu/energy

www.energyquest.ca.gov/story

www.clean-energy-ideas.com/
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?⁄É©dG ô«q°ùà°S ábÉW …ÉCa...Üƒ°†f ¤GE RÉ¨dGh §ØædGh ºëØdG
¿ƒ˘µ˘∏˘¡˘à˘°ùj ¢VQ’CG ¿É˘µ˘°S ø˘ e %20
»ªdÉ©dG ábÉ£dG êÉàfG øe %72

’h ácôM ’h πªY ’ É¡fhO øe ,IÉ«◊G Ö°üY ábÉ£dG ˜
.áYGQR ’h áYÉæ°U ’h ä’É°üJG
¿ƒ«∏H ±’GB 210 ƒëf ⁄É©dG ‘ §ØædG »WÉ«àMG ≠∏Ñj ˜
Éªgh ,øW ¿ƒ«∏H 1088 ƒëf ºëØdG »WÉ«àMGh ,π«eôH
.áæ°S 200 ƒëf ¿É«Øµj
πãªàJ á«°ù«Fô˘dG á˘Ø˘«˘¶˘æ˘dG IOóq˘é˘àŸG á˘bÉ˘£˘dG QOÉ˘°üe ˜
.ìÉjôdG ábÉWh á«°ùª°ûdG ábÉ£dGh á«FÉŸG ábÉ£dÉH
äÉLÉ«àMG πª› øe %7 ƒëæH á«FÉŸG ábÉ£dG ºgÉ°ùJ ˜
. ⁄É©dG ‘ ábÉ£dG

.%60 ¤G 50 áÑ°ùæH ábÉ£dG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG OGOõj ±ƒ°S ,á∏Ñ≤ŸG ÚKÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ˜
ábÉ£dG øe %50 RhÉéàj Ée ÉgóMh á°UÉÿG äGQÉ«q°ùdG ∂∏¡à°ùJ ˜
øe ’kóH áYÉ°ùdG ‘ äGÎeƒ∏«c 110 áYô°ùH IOÉ«≤dG .á«qŸÉ©dG
.%20 ƒëæH OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG ójõJ áYÉ°ùdG ‘ kGÎeƒ∏«c 90

êÉàfGE IQób πª› øe %7 IOóéàŸG ábÉ£dG á°üM RhÉéàJ ’ ˜
.á«FÉŸG ábÉ£dG øe É¡ª¶©e ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ábÉ£dG
´É˘©˘°T’EG RÉ˘é˘à˘MG ≈˘∏˘Y á˘«q˘°ùª˘°ûdG á˘bÉ˘ £˘ dG á˘ «q˘ æ˘ ≤˘ J Ωƒ˘ ≤˘ J ˜
IQGô˘ ˘ M ¤GE á˘ ˘ ©˘ ˘ °T’CG ∫ƒu– äÉ˘ ˘ £˘ ˘ b’ á˘ ˘ £˘ ˘ ˘°SGƒ˘ ˘ ˘H »˘ ˘ ˘°ùª˘ ˘ ˘°ûdG
äÉ˘£˘bÓ˘dG ΩGó˘î˘à˘°SG º˘à˘j É˘ª˘c .ô˘ë˘Ñ˘dG √É˘«˘e á˘«˘∏–h ï˘Ñ˘£˘dGh á˘Ä˘aó˘ à˘ dGh Úî˘ °ùà˘ dG ‘ É˘ ¡˘ eGó˘ î˘ à˘ °S’
.¢ùª°ûdG á©°TGC øe Iô°TÉÑe AÉHô¡µdG ó«dƒàd á«£dƒaƒJƒØdG

á«fÉæÑ∏dG ∫RÉæŸG ‘ ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG Ö°ùf

.§ØædG øe áéàæŸG ájó«∏≤àdG ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG øe π∏b ˜
.á«q°ùª°ûdG ábÉ£dG Iõ¡LGC AÉæàbÉc IOóéàŸG ábÉ£dG QOÉ°üe Ωóîà°SG ˜
.kÓeÉc AkÉØWGE á«FÉHô¡µdG Iõ¡L’CG AÉØWGE ≈∏Y ¢UôMG ˜
.ábÉ£∏d IôaƒŸG Iõ¡L’CGh í«HÉ°üŸG πª©à°SGh ,§≤a áLÉ◊G ƒYóJ å«M QGƒf’CG Å°VGC ˜
.√ójÈJ hGC ∫õæŸG áÄaóJ ‘ ≠dÉÑJ ’ ˜
p bG hGC ΩÉ©dG π≤ædG πª©à°SG ,ÌcGC ¢pûeGE ˜
.OƒbƒdÉH Ió°üà≤e IQÉ«°S Ï
.∂£«ﬁ ‘ ádÉ°SôdG √òg ô°ûfG ˜

لوحة معلومات حول الطاقة
www.mectat.com.lb

www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين
www.afedonline.org

Roll Up  �سنتم وو�ضعها على200 x 80 وطبعها حتى قيا�س
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